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Vážení přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími letními měsíci. Červen byl prvním letošním měsícem, který si nevyžádal 

vydání nového legislativního upgrade ENTRY. Ve všech předchozích měsících, tj. leden až květen, jsme Vám 

dodávali nové upgrady s reakcemi na postupně schvalované legislativní změny. Nyní pro Vás připravujeme 

pololetní verzi našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 7/2021. Verze 

by měla obsahovat především úpravy jako reakce na další legislativní změny. Jedná se jednak o novelu zákona 

o DPH a jednak o novelu zákona o státní sociální podpoře. Novely zákonů měly vstoupit v platnost  

od 1.7.2021, ovšem již je jisté, že obě novely nebudou zákonodárci včas schváleny a je tak nejasný datum jejich 

účinnosti. V návaznosti na tuto skutečnost nelze tedy z naší strany stanovit číslo verze a datum počátku 

distribuce připravovaného upgradu. I dále v textu budeme verzi uvádět jako ENTRY 7/2021, ovšem je možné, že 

ve výsledku se bude jednat o srpnovou verzi 8/2021 nebo verzi některého z následujících měsíců, a navíc je 

možné, že budou úpravy uvolněny do více samostatných upgradů, pokud budou novely schvalovány k různým 

termínům.  

 

 

Novela zákona o DPH (vedena pod číslem sněmovního tisku 867) má obsahovat některé zásadní body, na něž 

bude reagovat řešení v programu ENTRY.   

 

První zásadní oblast se týká tzv. Prodeje zboží na dálku, kde, mimo jiné, dochází k rozšíření působnosti 

zvláštního režimu "jednoho správního místa" (dosud prezentováno pod zkratkou MOSS, nově OSS) pro výběr 

DPH na prodej zboží na dálku a poskytování přeshraničních služeb konečným příjemcům (nepodnikatelům)  

z EU. K tomuto tématu jsme uživatelům rozeslali informační e-mail s žádostí o reakci od těch z Vás, kteří plánují 

v ENTRY prodej v režimu "jednoho správního místa". Pouze jednotky z došlých odpovědí obsahovaly kladnou 

reakci na plánování použití režimu OSS, a navíc všechny pouze z hlediska modulu Účetnictví (tzn. možnost 

zaúčtování případů a jejich následného začlenění do Přiznání k DPH). Naopak nedorazila žádná reakce  

s potřebou řešení z hlediska modulu Prodej (tj. přímo v ENTRY potřeba  prodeje konečným spotřebitelům 

usazeným v jiných členských státech, zdaňovaného sazbou DPH platnou pro daný členský stát konečného 

spotřebitele). 

Na základě uvedených odpovědí jsme rozhodli, že v rámci připravovaného upgrade naprogramujeme řešení  

v modulu Účetnictví, a nebudeme programovat řešení v modulu Prodej.  Ve verzi tedy bude obsaženo 

následující: 

- Kódy DPH - číselník bude obsahovat nové kódy DPH pro základní sazby států EU. 

- Pohledávky - bude možno pořídit pohledávku v režimu Prodeje zboží na dálku, tj. na záložce "Rekapitulace 

DPH" možnost vybrat z kódů DPH pro státy EU a zapsat rozpad částky pohledávky na Základ a DPH dle sazby 

zvoleného kódu DPH, a současně dojde k vygenerování kódu DPH s nulovou sazbou pro české Přiznání k DPH. 

- Přiznání k DPH - bude doplněno zadání českého Přiznání k DPH o kód DPH (s nulovou sazbou, tj. pouze Základ 

DPH) pro Prodej zboží na dálku. 

Dle informace GFŘ, s ohledem na prodlevu legislativního procesu novely zákona o DPH, může daňový subjekt 

od 1. července 2021 do nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat buď dle novely směrnice EU o DPH, 

nebo může také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH. 
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Dle informace GFŘ je připravován nový vzor formuláře Přiznání k DPH, který však, bohužel, není dosud 

zveřejněn. To je pravděpodobně podmíněno schválením novely zákona o DPH, přičemž formulář vstoupí 

v platnost ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Tudíž nový vzor bude do ENTRY zapracován následně 

po jeho zveřejnění. 

 

Navíc bude touto novelou pravděpodobně konečně uzavřen takřka již „evergreen“ v oblasti řešení 

zaokrouhlování a zdaňování zaokrouhlení bezhotovostních plateb do 1 Kč.  Z novely zákona o DPH 1.4.2019 

vyplývalo, že při úhradě bezhotovostním způsobem vstupuje zaokrouhlení do základu daně a podléhá tak dani 

(byť na webu Finanční správy se v říjnu 2019 objevil článek, který obsahoval přesně opačný názor). Nyní by tedy 

připravovanou novelou mělo být upraveno, že se již nebude zdaňovat zaokrouhlení do 1 Kč ani  

u bezhotovostních plateb. 

 

 

Novela zákona o státní sociální podpoře (vedena pod číslem sněmovního tisku 1116) má obsahovat 

legislativní změny, na něž bude reagovat řešení v modulu MZDY.  Další projednávání tohoto sněmovního tisku 

by mělo probíhat na schůzi PS od 7.7.2021. 

 

Novela zvýší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Zvýšení bude platit zpětně od začátku 

roku. Daňové zvýhodnění vzroste na druhé dítě ze stávajících 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně (1 860 Kč 

měsíčně), a na třetí a každé další dítě z nynějších 24 204 Kč na 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). Na první dítě 

zůstává částka stejná, tedy 15 204 Kč.  

 

Novela také ruší omezení měsíčního bonusu, tj. v oblasti daňového zvýhodnění napravuje pochybení,  

ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona 

sice zmizelo roční omezení, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného 

zaměstnavatelem ve výši 5 025 Kč. Nyní se toto omezení ze zákona vypouští. Nové znění se použije ode dne 

nabytí účinnosti novely zákona při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém novela nabyde účinnosti, a za následující kalendářní měsíce. 

 

 

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta 

 

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

V Lanškrouně dne 29. června 2021 
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Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2021 
 

Upgrade 

7/2021 

z verze 2-5/2021 z verze 1/2021 z verze 12/2020 z verze 7-8/2020 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 7/2021 bude zahájena v druhé půli července 2021 (nebo příp. později, dle platnosti novel – viz. 

text dopisu).  

 

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 7/2021 

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. 


