
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s blížícím se podzimem, který přírodu připraví na zimní odpočinek spojený s nabíráním sil do dalšího roku. 
Nás, pracující občany, ale zimní odpočinek nečeká, a to i díky našim milým a starostlivým politikům, kteří pro nás vymysleli další 
zákonnou povinnost, tzv. elektronickou evidenci tržeb. V současných i příštích měsících se řada z Vás touto problematikou 
bude zabývat a přemýšlet o konkrétním způsobu řešení ve Vaší firmě. Proto Vám zasíláme informaci ohledně připravovaného 
řešení v ENTRY, abyste mohli posoudit, zda toto řešení bude pro Váš konkrétní způsob prodeje použitelné, či zda se máte  
zabývat variantou jinou.

Pokud ještě nedojde ke změně, pak od prosince 2016 (v tzv. 1. vlně) se evidence tržeb bude týkat osob poskytujících stravovací 
a ubytovací služby a od března 2017 (v tzv. 2. vlně) osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě. 
Řešení elektronické evidence tržeb (EET) v programu ENTRY bude určeno těm z Vás, kdo přímo v programu ENTRY  
v on-line režimu vystavují pokladní příjmové doklady a ty předávají zákazníkovi buď osobně při převzetí hotovostní platby 
(typický prodej zákazníkovi na prodejně) nebo mu doklad zasílají v zásilce, za níž následně inkasují hotovost (varianta platby 
dobírek). Velmi stručně řečeno, bude z ENTRY při hotovostním prodeji zasílán na státní server požadavek na identifikační kód a 
po jeho návratu budou tisknuty doklady obsahující veškeré zákonné náležitosti tzv. „účtenky“. 
Vzhledem k principu EET, vlastní evidence tržeb nemůže být prováděna účetními nebo firmami poskytujícími zpracování 
účetnictví svým klientům a účtujícími pokladní doklady následně jako příjem tržby. Nebude tedy možné, aby účetní za svého 
klienta dodatečně evidenci vytvářeli a zasílali, jako je tomu např. u Kontrolního hlášení. 
Teoreticky, v závislosti na domluvě klienta s účetní(m), by mohly být výjimkou případy mimo standardní tržbu zpracovávanou 
přímo u klienta, při nichž by doklad a účtenka vznikaly v účetním programu u účetní(ho), jako např. příjem zálohy či hotovostní 
úhrada faktury, samozřejmě při splnění podmínek zákonných a technických požadavků.

Modul pro zpracování EET vytváříme jako podpůrný modul ENTRY, spolupracující s jednotlivými aktualizacemi a akcemi  
v ENTRY. Tento modul budou nyní moci zvolit jako řešení EET firmy spadající do 1. či 2. vlny. Co se týče ceny modulu, tak modul 
přijde stávající uživatele ENTRY na podstatně méně, než jiná technická řešení pomocí pokladny, tabletu, mobilu, tiskárny apod. 
Současně je cena modulu také nižší, než výše kompenzace na pořízení evidence tržeb u fyzických osob slevou na dani (ta je 
v max. výši 5.000,- Kč). V mono verzi ENTRY bude cena modulu pro zpracování EET 1.900,- Kč bez DPH a v síťové verzi ENTRY 
3.800,- Kč bez DPH.

Rádi bychom Vás ještě, již podruhé, požádali o zpětnou informaci, koho z Vás, uživatelů ENTRY, se týká EET v 1. vlně a koho ve 
2. vlně (telefonicky, e-mailem, či vzkazem přes naše konzultanty). Tento dotaz jsme již jednou pokládali, nicméně evidentně 
některé odpovědi vycházely z nedostatečné informovanosti o EET, proto tímto dopisem popisujeme způsob řešení v ENTRY a 
naši žádost opakujeme. Za informaci Vám předem děkujeme.

Připojujeme informaci k Novelizaci zákona o DPH, provedené zákonem č. 243/2016 Sb. v souvislosti s přijetím celního zákona. 
S účinností od 29. 7. 2016 dochází k úpravě formulářů daňového přiznání k DPH (nový vzor č. 20) a kontrolního hlášení. Změny 
formulářů nezakládají důvod ke změně struktury XML formulářů. Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení ve formátu XML tak lze  
zpracovat a nahrát na Daňový portál ve stávající verzi ENTRY 07/2016. Následný „Úplný opis k tisku“ na Daňovém portále je 
prováděn nezávisle na ENTRY ve formuláři, který obsahuje aplikace Daňového portálu. Do ENTRY tisk nového vzoru č. 20  
naprogramujeme a bude Vám k dispozici v rámci příštího upgrade. Dále tato novelizace přinesla úpravy ohledně Kontrolního 
hlášení, jako je např. změna lhůty reakce na výzvu z 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní nebo změny v pokutách za nepodání 
Kontrolního hlášení.
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Se srdečným pozdravem a přáním pohodového podzimu

Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé

V Lanškrouně dne 15. 9. 2016
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