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Vážení přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími zimními měsíci. Pro lednové školení jsme zvažovali varianty semináře,  

či webináře, a rozhodli jsme se k návratu k semináři, který umožňuje živé setkání a obnáší i kouzlo společenské 

akce v důstojném prostředí. Srdečně Vás tedy zveme na náš tradiční seminář, který se uskuteční ve středu  

18. ledna 2023. Seminář bude probíhat s obdobným programem, a na stejném místě, jako poslední námi 

pořádaný seminář v roce 2020. To znamená, že nebudeme pořádat, jako tomu bývalo dříve, samostatný mzdový 

seminář, a informace o mzdovém modulu budou prezentovány v rámci tohoto jednoho semináře. Místem 

pořádání semináře budou, stejně jako v roce 2020, prostory multifunkčního centra LArt (na místě bývalého 

kulturního domu) v Lanškrouně. Tento moderní prostor umožňuje použití stolového uspořádání sálu 

v kombinací s prezentacemi promítanými na velkém plátně, a současně také s občerstvením v přísálí, kde pro 

Vás budou o přestávkách připraveny chlebíčky a dortíky 😊 Můžete se tak těšit na prezentace a přednášky 

lektorů Daně-Audit a HJ-SOFT, jejichž součástí bude i představení novinek připravovaných verzí informačního 

systému ENTRY, tj. verzí 12/2022 a 1/2023.  

 

Komplexní přehled daňových a účetních novinek roku 2022 a 2023 bude přednášet tradiční lektor Ing. Karel 

Novák. Následující prezentace modulů ENTRY verzí roku 2022 a 2023, pod vedením lektorů HJ-SOFT, bude 

věnována jednak úpravám reagujících na legislativní změny, jednak i dalším novinkám programu, a to současně 

s ukázkami jejich řešení přímo v modulech ENTRY. 

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

ENTRY, a to verze 12/2022 a 1/2023. Verze budou reagovat na legislativní změny připravované k počátku 

roku 2023 a přinesou standardní každoroční úpravy, spočívající v přípravě nových daňových formulářů, včetně 

tvorby XML souborů. Navíc verze budou obsahovat systémové, technologické a další novinky, zdokonalující 

uživatelský komfort při ovládání programu (např. Nový vzhled Vrcholového modulu, Obnova z cloudu, Nové 

možnosti výstupu dat do Excelu, do schránky Windows, či do PDF, …). 

V účetních modulech (Účetnictví a Daňová evidence) jsou připravovány legislativní úpravy: 

• Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022. 

• Přiznání k silniční dani za rok 2022. 

Termín a program semináře: 

Středa 18.1.2023 Seminář ENTRY 

8:00 8:30 prezence účastníků 

8:30 12:00 přednáška: daňové a účetní novinky 2022 a 2023 

  lektor: Ing. Karel Novák 

12:00 12:30 Přestávka 

12:30 14:00 prezentace programu ENTRY – účetní a sklad. moduly 

  lektor: Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller 

14:00 15:00 prezentace programu ENTRY – mzdový modul 

  lektor: Ing. Jiřina Jónová 

Při platbě do 31.12.2022 činí vložné včetně občerstvení 1.990, - Kč. 

Při platbě od 1.1.2023 činí vložné včetně občerstvení 2.290, - Kč. 

Cena je za účastníka a zahrnuje 21 % DPH. 

Místo konání: Multifunkční centrum LArt na ulici Nádražní 

Informace pro uživatele 
12/2022 
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• Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022. 

• Přehledy pro OSSZ za rok 2022 a přehledy pro ZP za rok 2022. 

• Mimořádné odpisy majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v letech 2022-2023. 

Ve mzdovém modulu jsou připravovány legislativní úpravy: 

• Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022. 

• Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2022. 

• Změna zákonných parametrů pro rok 2023. 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2023. 

• Sleva na pojistném na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem – příprava. 

 

Se srdečným pozdravem a přáním příjemného konce roku, 

 

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

V Lanškrouně dne 1. prosince 2022 

 

 

Místo konání seminářů: Multifunkční centrum LArt na ulici Nádražní (naproti vlak. nádraží). 

 

Parkovat lze na parkovacích plochách v blízkosti LArt (jednak před budovou, ale především za budovou), 

vzdálenější je pak možnost na parkovací ploše u prodejny LIDL na ulici Lorencova alej.  

 

Z organizačních důvodů je nutné se na semináře předem přihlásit. Telefonicky (465 322 889, 

465 321 096, 465 324 795), e-mailem (info@hjsoft.cz) nebo poštou (přiložená přihláška). Po obdržení 

přihlášky Vám zašleme potvrzení registrace a výzvu k platbě s platebními údaji pro úhradu účasti na 

seminářích. Přihlášku i platbu odešlete tak, abychom je obdrželi nejpozději týden před akcí. Děkujeme.  

 

Daňový doklad (faktura s vyúčtováním) Vám bude následně zaslán v zákonné lhůtě. Poplatek za přihlášeného 

účastníka vracíme na základě zrušení přihlášky nejpozději týden před konáním semináře. Organizace může místo 

přihlášeného účastníka vyslat náhradníka. 

Ústí nad Orlicí 

Svitavy 

Šumperk, Zábřeh 

Místo konání 

semináře 

LArt 



 

 

 

 

      
HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz | www.entry.cz | IČ: 62026631 

Tel: 465 321 096, 465 322 889, 465 324 795 | E-mail: info@hjsoft.cz, obchod@hjsoft.cz  

      Informační systém ENTRY | Informace pro uživatele 12/2021 strana 3 

 

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 12/2022 
 

Upgrade 

12/2022 

z verze 8-10/2022 z verze 2-7/2022 z verze 1/2022 z verze 12/2021 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 1/2023 
 

Upgrade 

1/2023 

z verze 12/2022 z verze 8-10/2022 z verze 2-7/2022 z verze 1/2022 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 12/2022 bude zahájena v první půli prosince 2022.  

Distribuce upgrade ENTRY 1/2023 bude zahájena v druhé půli ledna 2023.  

 

Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2023, 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.  

 

Přihláška ke školení 
 

 

 

 

 

 

 
 

Objednávka upgrade ENTRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma, jméno:  

současná verze:  licenční číslo:  ENTRY 12/2022 

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 tel. 465 321 096, 465 322 889 nebo 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 1/2023 

Firma, jméno:  

e-mail:  

telefon:  

Školení 18. 1. 2023, počet 

osob: 

 


