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Vážení přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími zimními měsíci. Již čtvrt století jsme Vás vždy na přelomu listopadu a 

prosince zvali na lednové semináře pro uživatele našich informačních systémů (nyní ENTRY, dříve ESO-DOS). 

Díky současné situaci, která neumožnuje setkávání, nám bohužel nezbývá než tuto tradici přerušit a lednový 

seminář roku 2021 vynechat. Vývoj lze těžko předpokládat, ale do půle ledna pravděpodobně ještě nedojde 

k takovému rozvolnění současných omezení, abychom se mohli sejít. A přitom, pokud by se měl seminář 

uskutečnit, již nyní by musela intenzivně probíhat příprava jeho organizace. Pevně věříme, že půjde skutečně  

o vynechání jednoho lednového semináře a že v následujícím roce se již opět budeme moci naživo potkat a tuto 

společenskou akci si také společně užít.  

 

Jako připomenutí připojujeme alespoň obrázky z posledního setkání, které mělo premiéru v novém 

lanškrounském „kulturáku“, přesněji v „Multifunkčním centru LArt“ :) 

 

 
 

Pro letošek tedy přemýšlíme alespoň o částečné náhradě, kdy bychom online formou provedli školení novinek 

ekonomických (tj. účetních a mzdových) modulů prostřednictvím lednových webinářů. Detailní informace 

plánujeme zaslat na přelomu prosince/ledna. 

 

Připravujeme pro Vás nové verze našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému 

ENTRY, a to verze 12/2020 a 1/2021. Verze přinesou jednak standardní každoroční úpravy, spočívající  

v přípravě nových daňových formulářů, včetně tvorby XML souborů, a budou obsahovat standardně také další 

novinky. A zvláště pak budou reagovat, především mzdový modul, na legislativní změny připravované 

k počátku roku 2021. Některé z těchto připravovaných změn, konkrétně navýšení základní daňové slevy na 

poplatníka a zrušení superhrubé mzdy, mají dopad do výpočtu průměrného čistého výdělku. Ten se uvádí na 

„Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“ a má být spočítán dle 

platných právních předpisů. Bude tedy záležet na výsledku a rychlosti legislativního procesu, zda tyto změny 

bude možno zapracovat do „Potvrzení“ již ve verzi 12/2020, nebo až 1/2021. Kompletně pak budou schválené 

lednové legislativní změny obsaženy ve verzi 1/2021. 
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V účetních modulech (Účetnictví a Daňová evidence) jsou připravovány legislativní úpravy: 

- Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020. 

- Přiznání k silniční dani za rok 2020 a výpočet záloh v roce 2021. 

- Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020. 

- Přehledy pro OSSZ za rok 2020. 

- Přehledy pro ZP za rok 2020. 

- Zrychlené odpisy a zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku - Mimořádné 

odpisy se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v 

období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 - v rámci balíčku daňových opatření 2021. 

 

Ve mzdovém modulu jsou připravovány legislativní úpravy: 

- Povinný podíl OZP - V souvislosti se změnou podpůrčí doby u ošetřování v době pandemie došlo k aktualizaci 

výpočtu průměrného počtu zaměstnanců, který se používá pro výpočet povinného podílu zaměstnávání OZP 

(tj. osob se zdravotním postižením). 

- Zrušení superhrubé mzdy – Sněmovna schválila ve třetím čtení v rámci balíčku daňových opatření 2021. 

- Zvýšení Základní daňové slevy na poplatníka - Poslanci k daňovému balíčku 2021 přidali také navýšení daňové 

slevy na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč (o cca 773 Kč měsíčně). 

- Změny v Zákoníku práce týkající se dovolené, kdy výše dovolené i její čerpání je evidováno v hodinách (místo 

dosavadní evidence ve dnech)  

- Stravenkový paušál – Sněmovna schválila ve třetím čtení v rámci balíčku daňových opatření 2021. 

 

 

Na závěr dopisu připojujeme informaci o nové Mobilní aplikaci 

v ENTRY, která je vyvinuta pro mobilní zařízení (mobily, tablety) 

pracující na operačním systému Android. Aplikace je koncipovaná 

jako dvouvrstvá, kdy aplikace, nainstalovaná na mobilním zařízení, 

spolupracuje přes datové (WI-FI / mobilní) připojení s druhou částí 

aplikace na firemním serveru. Mobilní aplikace obsahuje především 

výstupní informační akce z oblastí účetních, skladových, obchodních 

a výrobních. Je tedy určena jak pro manažery či účetní firmy, tak 

obchodníky, skladníky, a další pracovníky firmy. Výhodou pro 

uživatele je, že jsou jim kdekoli a kdykoli po ruce, na jejich mobilních 

zařízeních, online výstupy z aktuálních dat, nahrazující tiskové 

výstupy, jako např. Průběžné výsledky, Pohledávky, Závazky, CRM příležitosti, Nákup, Prodej, Objednávky, Stav 

zásob, Umístění na skladě,… V případě zájmu o nabídku / předvedení aplikace nás prosím kontaktujte. 

 

 

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním zdravé zimy 

 

Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA  

V Lanškrouně dne 30. listopadu 2020 
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Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 12/2020 
 

Upgrade 

12/2020 

z verze 7-8/2020 z verze 3-4/2020 z verze 1/2020 z verze 12/2019 z verzí starších 

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny 

ENTRY 20 35 50 65 80 

 

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 1/2021 
 

Upgrade 

1/2021 

z verze 12/2020 z verze 7-8/2020 z verze 3-4/2020 z verze 1/2020 z verzí starších 

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny 

ENTRY 20 35 50 65 80 

 

Cena upgrade je stanovena jako % z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.  

 

Distribuce upgrade ENTRY 12/2020 bude zahájena v první půli prosince 2020.  

Distribuce upgrade ENTRY 1/2021 bude zahájena v druhé půli ledna 2021.  

 

Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2021, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých 

zakoupených modulů. Upgrade jim bude dodán v souladu s distribučními pravidly dle dohodnuté formy dodávky. Ostatní 

firmy mohou v případě zájmu produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem.  

 

 

 

 

Objednávka upgrade ENTRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma, jméno:  

současná verze:  licenční číslo:  ENTRY 12/2020 

Personální centrum Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR. 

Evidence OOPP Modul pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků. 

Řízený oběh dokumentů Modul pro evidenci dokumentů a jejich řízený oběh (workflow) firmou. 

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 322 889 nebo na e-mailu  

obchod@hjsoft.cz.  

 Distribuce: 

Úhrada: 

zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT 

na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma) 

Zaškrtněte odpovídající možnosti.  

Současná verze = u Vás instalovaná verze programu. 

 

V  Dne  Podpis  

Mobilní aplikace Aplikace pro mobilní zařízení (mobily, tablety) pracující na OS Android. 

ENTRY 1/2021 


