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EET vám nebude fungovat!

Nová agenda

elektronická Podání
zjednodušuje přenos XML 

souborů na FÚ a ČSSZ

Ochranné období pro upgrade 2017
Při zakoupení nové licence programů DUEL nebo STEREO v období od 1. září 2016 do vydání nové 
verze, obdržíte upgrade pro rok 2017 zdarma.
Akce se vztahuje i na rozšíření stávajících licencí o nové moduly nebo další počítače. Také upgrade těchto rozšíření je pro rok 2017 zdarma.
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Horké téma podzimu 2016

Pro naše uživatele horké nebude. Nemusí řešit žádné 
EET aplikace na přenosných zařízeních s měsíčními 

paušály. Vše vyřeší ve svých programech od Ježka.

Horké téma podzimu 2016
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Nová agenda Podání

Odesílání elektronických 
dokumentů přímo na FÚ a ČSSZ

Změny směrné účtové osnovy a výkazů pro rok 2016 se týkají většiny českých firem.
Jak jsme informovali v minulém čísle tohoto občasníku, novela vyhlášky 500/2002 Sb. přinesla několik významných 
změn, které by se měly promítnout v účtování snad každé firmy. Ve stručnosti připomeňme např. zrušení mimořádných 
výsledkových účtů nebo změny v účtování o stavu zásob vlastní činnosti a nebo o aktivaci.

Touto dobou bychom již všichni měli mít po účetní závěrce za rok 2015, měli bychom mít vytištěné všechny příslušné 
výstupy a účtování do minulého roku se už nedá očekávat. Jestliže jsme tak doposud neučinili, je nyní ten správný čas na 
přeúčtování podle novelizované směrné účtové osnovy a kompletní přechod k nové metodice účtování. Pak už nebude nic 
bránit zpracování novelizovaných výkazů podle regulérních algoritmů roku 2016.

Novela vyhlášky 500/2002 Sb.

Pokročilé funkce agendy Podání pro účetní kanceláře 
a uživatele, které zpracovávají účetnictví pro více firem.
Zajímavou možností je operace pro načtení 
XML souboru z „cizího“ programu, po jeho 
uložení je totiž na něj nahlíženo stejně, 
jako na „vlastní“. Pro pokročilejší uživatele 
je dále připravena funkce „Načtení 
doručenky“, která umožní kontrolu stavu 
i pro písemnosti, jež byly odeslány jiným 
způsobem. 

Toho mohou využít např. účetní kanceláře, 
které podávají XML za své klienty. 
V programu DUEL je agenda Podání 
umístěna „nad“ všemi zpracovávanými 
firmami, v programu STEREO je vztažena 
vždy k otevřené účtované firmě. V obou 
případech je však zajištěno zálohování 
příslušných záznamů.

Máte možnost 
volby
Využití nové agendy je jen 
možnost, nikoli povinnost. 
Při tvorbě XML dokumentu 
ve zdrojové agendě se 
rozhodnete, zda jej jako 
doposud ve formě souboru 
uložíte na disk a odešlete 
ručně, nebo ho přenesete do 
agendy Podání a následně 
odešlete z programu.

Odešlete data z programů přímo 
na Finanční úřad nebo ČSSZ.

Jako dosud můžete na disk uložené XML 
soubory posílat přes internetové portály 
nebo přes datovou schránku ručně.

Zásadně jsme zdokonalili přenos XML dat z programů STEREO i DUEL. Přinášíme 
novou agendu Podání, díky které soubory odešlete přímo.

Celá řada formulářů se již podává výhradně elektronicky, 
pro některé ani neexistuje jejich „papírová“ podoba. 

Agenda Podání sdružuje všechny 
odesílané XML dokumenty a umožňuje 
následnou práci s nimi. Písemnosti 
lze z agendy nejen odesílat (jednotlivě 
i hromadně), ale následně i průběžně 
sledovat jejich stav: „Ve zpracování “, 
„Vyřízeno“, „Odmítnuto s chybou“ atd. 

Ke každému XML je připojen výpis, 
v němž je přesně uvedeno, jakými stavy 
a kdy písemnost procházela. V případě 
odmítnutí z důvodu chyby je samozřejmě 
uživatel informován a problém vypsán. 
Užitečné sestavy zrekapitulují například 
všechna nevyřízená podání a podobně.



Budou programy STEREO a DUEL podporovat EET? 
Oba, nebo jen modernější DUEL?

S podporou elektronické evidence tržeb počítáme 
pro oba programy, ovšem je pravdou, že pro DUEL 
jakožto Windows aplikaci je to poněkud jednodušší 
a zde neočekáváme výraznější komplikace.

A u programu STEREO mohou nastat nějaké 
problémy?

STEREO je aplikace původně určená pro MS DOS 
a nemá k dispozici přímé rozhraní pro přístup 
k internetovým službám. Aby mohlo příslušným 
serverům odesílat datové zprávy, připravujeme pro 
něj speciální komunikátor. To je řešení, ale 
v některých případech zároveň kámen úrazu.

Proč?

Pokud se bavíme o 32 bitových operačních 
systémech, bude spolupráce s komunikátorem 
probíhat hladce. Pokud je ale STEREO provozováno 
na 64 bitovém OS, běží v náhradním prostředí 

DOS Boxu a s externími 
aplikacemi komunikuje 
nepřímo a se zpožděním. 
To se může pohybovat 
i v řádu desítek vteřin a to 
je pro EET nepřijatelné. 

Jak toto řešit?

Možností je několik. 
Nejjednodušší je přechod 
na 32 bitovou verzi 
operačního systému, 
může to být i nejnovější Windows 10. To se dá řešit 
s předstihem již nyní. Alternativně řešíme variantu 
STEREA v prostředí  V-DOS, které je pro komunikaci 
s Windows lepší než stávající DOS Box. Vývoj 
a testování však ještě nejsou dokončeny a v tuto 
chvíli nemůžeme plnou podporu V-DOSu slíbit. 
Další možností pro uživatele STEREA je samozřejmě 
přechod na DUEL, který problémy bitových verzí řešit 
nemusí.            >>>

EET řešíme na 100 %

EET

Elektronická evidence tržeb je bezesporu největším tématem letošního podzimu a i my na našich 
linkách na toto téma každodenně řešíme celou řadu telefonátů. Nejčastější otázky nám pro 
aktuální číslo zpravodaje zodpověděl Mgr. Pavel Löffler, jednatel a vedoucí vývoje programu DUEL 
ve společnosti Ježek software s.r.o.

Jak zjistit verzi 
operačního 
systému?
Ve volbě Vlastnosti 
nad ikonou Počítač 
(Tento počítač) nebo 
volbou Nastavení/ 
Systém/ O systému.
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Ačkoli podpora Windows XP ze strany 
Microsoftu skončila již před více než 
dvěma lety (přesněji 8. dubna 2014), mezi 
našimi uživateli je tento systém stále velice 
populární. 
Chtěli bychom však upozornit, že pro 
komunikaci se servery pro EET jsou 
potřeba technologie, které v systému 
Windows XP nejsou podporovány 
a oficiálně do něj nejdou dodat. 
Problém se týká jak přímých 
instalací Windows XP, tak instalací ve 
virtualizačních prostředích – populární je 
například Windows XP Mode. 

Pro komunikaci se servery finanční správy jsou potřeba 
technologie, které v operačním systému Windows XP 
nejsou podporovány. EET vám tedy nebude fungovat!

Používáte Windows XP?Používáte Windows XP?

Pokud se vás EET týká a STEREO nebo 
DUEL provozujete právě pod Windows XP, 
budete pravděpodobně řešit upgrade OS 
nebo dokonce výměnu celého počítače. 
Uživatelé STEREA, musí při nákupu nového 
hardware věnovat pozornost tzv. bitové 
verzi příslušného OS. Snažte se zakoupit 
počítač s 32 bitovým systémem, protože na 
64 bitových OS musí STEREO běžet 
v náhradním režimu (DOS Box nebo 
V-DOS), kde je provoz podstatně pomalejší 
a podpora EET komplikovaná až nemožná! 
Uživatelé DUELu bitovou verzi OS řešit 
nemusí!

A co spolupráce STEREA a DUELU 
s jinými systémy pro EET? 

Je pravdou, že o možnostech podpory externích 
(pokladních) systémů jsme s několika firmami 
jednali. Jejich systémy sice komfortně obsluhují 
proces prodeje, datové možnosti pro napojení na 
sofistikovanější skladové nebo účetní programy jsou 
však značně omezené. Je možné, že v budoucnu 
nějaké propojení zrealizujeme, určitě ale až v době, 
kdy se situace trochu ustálí a my budeme moci 
vybrat dostatečně rozšířené a kvalitní řešení. Do té 
doby budeme podporovat pouze řešení vlastní.

V jakém rozsahu?

Celkem přirozeně lze očekávat zapracování EET do 
agendy Pokladna ve STEREU resp. Kasa v DUELU 
pro maloobchodní prodej. Naším cílem je ale 
podpora EET na všech místech, kde lze očekávat  
přijetí evidované tržby – tedy také účetní pokladna, 
operace „Platba“ v evidenci ZaP, přímý zápis do ÚD, 
v DUELu navíc peněžní deník, platby ve fakturacích 
(kancelář i sklad) a neúčetní platby. Vše s možností 

konfigurace a také vyloučení pohybů peněz, které 
EET nepodléhají. Samozřejmostí je jak základní 
online komunikace, tak podpora zjednodušeného 
offline režimu.

Budete připraveni již na první vlnu EET, která poběží 
od 1. prosince 2016?

Ano, uvolnění verze, která bude na EET připravena, 
plánujeme zhruba na polovinu listopadu. Tato verze 
však bohužel nebude definitivní upgrade 2017, 
protože v době její distribuce zcela jistě nebudou 
známy všechny legislativní změny a nové formuláře 
pro rok 2017. Proto počítáme i se standardním 
upgrade v polovině ledna.

Všichni uživatelé budou muset instalovat dvě verze?

Právě naopak! Uvědomujeme si, že listopadová verze 
je komplikací nejen 
pro nás, ale i pro uživa-
tele. I proto se budeme 
snažit, aby ji objedná-
vali jen ti, kteří ji sku-
tečně potřebují a EET 
se jich týká již v první 
vlně. Ostatním bude 
stačit instalovat až 
verzi lednovou.

>>>

Neřešte EET aplikacemi na přenosných 
zařízeních s měsíčními paušály!
Vyřešte je v rámci svých programů.

Zodpovědně zvažte, 
zda se vás první vlna 
EET týká. Pokud 
ne, počkejte si na 
pravidelný lednový 
upgrade pro rok 2017. 
Ušetříte...
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A jak to bude cenově?

Podpora EET v DUELu bude v obvyklých relacích 
standardního upgrade. Pro STEREO bylo již výše 
naznačeno, že zajistit fungování napříč všemi 
variantami operačních systémů je stále náročnější, 
a to se logicky odráží i v ceně vývoje. Každopádně 
STEREO se zavedením EET nekončí a to je dobrá 
zpráva. Podrobnou nabídku upgrade všichni obdrží 
zhruba v polovině října. 

Děkujeme za rozhovor.

» NACE 55 – Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, 
kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)

» NACE 56 – Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje 
k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě 
či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, 
zmrzlináři, catering…)

Pokud nepodnikáte v uvedených 
oborech, listopadová verze 
by pro vás byla jen zbytečnou 
komplikací!

Podobně jako v programu STEREO, i pro DUEL 
bychom rádi připravili specializovaný modul, 
který by umožňoval přípravu pokročilých sestav 
nebo export dat pro další zpracování. Kdyby 
nebylo EET, byl by již hotový…
Novinky do upgrade našich programů se snažíme rovnoměrně rozdělit 
na třetiny mezi legislativní nutnosti, náměty od uživatelů a naše 
vlastní nápady. Poslední dobou nám však zákonodárci přináší tolik 
práce (druhá snížená sazba, kontrolní hlášení, EET...), že realizaci 
některých „vychytávek“ musíme odkládat. 

To je bohužel osud i modulu Analýzy, který jsme již několikrát 
rozpracovali, ale do distribuce nestihli uvést. 

Abychom vynaloženou energii alespoň částečně zúročili, zabudujeme 
do nové verze několik uložených procedur, na jejichž základě bude 
možné mnohem snadněji připravovat datové zdroje pro zpracování 
účetních dat v MS Excel. Zajímavým přínosem jistě bude např. možnost 
získat výstupy z uzavřených období nebo z více zpracovávaných firem 
najednou.

Analýzy v DUELu? Změny v ceníku

Školení EET

Od 1. září 2016 modul Daňová 
evidence pro DUEL již nelze 
získat bezplatně! 
Cena vychází, stejně jako u ostatních modulů, z celkové licence 
programu DUEL. Je zohledněno, zda se jedná o jeden počítač 
s jedinou zpracovávanou firmou, s více firmami nebo o síťovou verzi. 
Zohledněn je samozřejmě i počet počítačů.

Varianty licencí pro Daňovou evidenci Cena v Kč bez DPH

Jeden počítač, jedna firma – sleva 20 % 480 Kč

Jeden počítač, neomezeně firem 600 Kč

Další počítač v síti – sleva 50 % 300 Kč

Meziroční upgrade modulu – ve výši 20 % 120 Kč

Stávající uživatelé modulu Daňová evidence budou do budoucna platit 
pouze ceny za upgrade v rozsahu své licence.

V platnosti zůstává pravidlo, že pokud zákazník neobjedná modul 
Účetnictví, má všechny ostatní moduly, to znamená Systémové 
jádro, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní pokladnu i E-shopy, jen 
za poloviční ceny.

Všechny informace k EET najdete v nově otevřené sekci webu na adrese www.jezeksw.cz/eet
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Po vzoru našich úspěšných školení na 
Kontrolní hlášení pro vás samozřejmě 
připravujeme také speciální kurzy věnované 
výhradně problematice Elektronické 
evidence tržeb. 

Sledujte naše  webové stránky www.jezeksw.cz
kde budou jednotlivé termíny s osnovou kurzů 
a objednávkovým formulářem včas zveřejněné.



Přechod na DUEL? Pomůžeme vám!

Budu s ním umět pracovat?

Agendy programu DUEL vycházejí z logiky 
a principů, které znáte z programu STEREO. DUEL 
je Windows aplikace a její ovládání je diametrálně 
rozdílné od MS-DOS programu. Pro ty, kteří 
přecházejí, je podle nás nutností absolvovat školení 
D – Ovládání programu DUEL. Toto školení nyní 
nabízíme se slevou 50 %, tedy již od 900 Kč bez DPH.

Umí DUEL to co STEREO?

DUEL je stejně jako STEREO modulární systém 
složený z Účetnictví, Skladů, Maloobchodní 
kasy, Mezd, Majetku, Kanceláře a od roku 
2012 i Daňové evidence. Nabídka funkcí je 
velice podobná, v mnoha případech shodná 
s programem STEREO. DUEL díky Windows 
prostředí přináší i zcela nové operace a funkce 
a postupy, které ve STEREU nejsou. 

Převedou se moje data?

Ano, máme převodový můstek zdarma. Ten se 
postará o převzetí dat ze všech modulů a ušetří 
hodiny rutinní práce. Po přenesení se data 
zkontrolujete a nastavíte potřebné parametry. 
Kdo si „netroufne“ na převod dat vlastními silami, 
tomu naši technici s převodem pomohou. 

Kolik nás bude DUEL stát?

Licence je tvořena z vybraných modulů, počtu pracovních 
stanic a počtu firem. Na rozdíl od STEREA je možné 
moduly vybírat individuálně pro každou stanici v síti a tím 
výrazně snížit cenu licence i následných upgradů. 

Kdy je nejvhodnější přejít?

Díky převodovému můstku je možné přejít kdykoli 
a není nutné čekat na přelom roku. Počítejte 
však s tím, že se určitý čas budete DUELem 
seznamovat. Plnohodnotné nasazení a rutinní 
provoz nečekejte „ze dne na den“.

Co mám tedy udělat?
Zavolejte nám na telefonní číslo 487 522 449 
nebo pište na obchod@jezeksw.cz. Poradíme vám 
s postupem a vytvoříme individuální cenovou 
nabídku. 

„Zvažujete přechod na DUEL, ale nejste 
si jisti, zda je to správný krok? Víme, že 
výměna ekonomického systému je nelehký 
proces. Praxe posledních let však ukazuje, 
že přechod ze STEREA na DUEL je pro 
firmy skutečným přínosem a celý proces 
konverze se jim vyplatil“,
říká Jan Šulc, vedoucí obchodního oddělení Ježek software s.r.o.

Bonusy, které jsme pro vás k přechodu připravili

„Věrnostní“ sleva na licenci
Vážíme si vaší trvalé přízně a dlouholeté 
spolupráce při používání programu STEREO. 
Váš přechod na program DUEL chápeme jako jasný důkaz 
důvěry, a proto při nákupu licence programu DUEL získáte 
automaticky lepší podmínky nežli běžný zákazník. Rádi vám 
vytvoříme kalkulaci odpovídající vašim potřebám.

Prezentace programu ZDARMA
Stále se nemůžete rozhodnout? Navštivte 
seminář, na kterém vám DUEL představíme. 
Ukážeme vám, jak snadno ho lze ovládat a jak přehledný 
a jednoduchý ve skutečnosti je. Semináře jsou v našem 
seznamu školení označené SD a PD a probíhají v České Lípě, 
Praze a Prostějově. 
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Popis pracovní plochy

Přidání, editace a mazání

Třídění záznamů

Editory a jejich vlastnosti

Jednoduché hledání

Tiskové výstupy

Složené hledání

Pohledy

Filtry

V prvních devíti dílech vás 
seznámíme s popisem pracovní 
plochy a se základy práce se 
záznamy – jak je efektivně 
pořizovat, třídit, vyhledávat, 
filtrovat a tisknout. 

Pro zjednodušení vám v podobě 
QR kódů přinášíme možnost 
jejich rychlého spuštění. 

Pohodlně se posaďte, spusťte 
QR čtečku ve svém mobilu nebo 
tabletu a namiřte fotoaparát 
na zvolený QR kód a pak už jen 
sledujte, jak je práce s DUELem 
příjemná, intuitivní a snadná…

Videonávody k ekonomickému systému DUEL

Pro snadnější seznámení s ovládáním a s novými funkcemi programu DUEL jsme pro vás připravili 
nový seriál videonávodů. Tato instruktážní videa najdete na našich www stránkách, na Facebooku 
i v nápovědě. Postupně budeme zveřejňovat další.



Po informacemi nabitých dvou 
dnech pro vás máme připravený 
taneční večer, přednáškový sál se 
změní na taneční a vy si tak budete 
moci oddechnout a zrelaxovat.
Závěrečný den semináře bude jako 
obvykle patřit expertům  z Ježek 
software, kteří se zaměří na tolik 
diskutované EET a přiblíží Vám, 

Pro velký úspěch pořádáme již pošesté legislativní 
školení s ing. Ivanou Pilařovou v krásném prostředí 
HOTELU****PORT u Máchova Jezera. 
Letos ve dnech 3. – 5 . listopadu 2016.

Mácháč 2016

Sezóna podzim 2016
Sledujte www.jezeksw.cz/skoleni, kde je 
již zveřejněna nová termínová listina kurzů 
pro závěr letošního roku. Na základě vaší 
poptávky jsme pro toto pololetí opět zařadili 
kurz A – Teorie účetnictví, kde se ve dvou 
dnech naučíte základům „podvojka“.

Pravidelné kurzy pořádáme v České Lípě, 
v Praze a v Prostějově. V Ostravě zajišťuje 
individuální konzultace naše dlouholetá 
partnerka paní Anna Mižáková z firmy HM 
EKOND.

Školení

First minute sleva
Při včasném objednání standardních školení 
(netýká se legislativních) máte nárok na 
slevu ve výši 20 % z ceny kurzu!

„Podmínkou je objednání 
alespoň měsíc před konáním 
a zaplacení zálohové faktury 
do data splatnosti“,

říká Lenka Borovcová, koordinátorka 
školení.

Hotlajnisti 
doporučují:
Zálohové 
faktury v praxi
Setkáváte se v praxi se zálohovými 
fakturami, ať už z pozice dodavatele 
či odběratele, bez ohledu na to, zda 
jde o plátce či neplátce DPH? Pak je 
kurz 23. 11. 2016 určen právě vám.

jak bude od prosince v našich 
programech fungovat.  K dispozici 
budou také naši odborníci pro 
individuální konzultace. 
Kapacita kurzu je naplněna již ze
70 % a jelikož máme zamluvený 
celý hotel, navyšovaní kapacity 
nebude možné. Zamluvte si svůj 
pokoj ještě dnes,  uzávěrka se blíží!

» 3. – 5. listopadu 2016
» HOTEL****PORT Máchovo jezero
» Cena 4.990 Kč (bez DPH)

Klíčová témata školení

Podle posledních informací od paní 
lektorky nás v průběhu semináře 
čeká shrnutí novel, které byly 
v daňových a souvisejících zákonech 
přijaty v průběhu roku 2016.

Co nás tedy čeká?

» Rozsáhlé změny v DPH a zákonu 
o finanční správě (přijetí nového 
celního zákona)

» Změny v zákoně o dani z příjmů 
a DPH v souvislosti s EET

» Novela zákona o dani z nabytí 
nemovitých věcí

» Změny v daňovém řádu z titulu 
EET i celního zákona

» Jarní novela zákona o dani 
z příjmů

» Rozšíření trestního zákoníku 
o trestné činy související s daněmi

» Závěry KOOV a nové intepretace 
NÚR (pokud budou vydány)

» Daň z příjmů fyzických osob
» Daně z příjmů právnících osob 

(změny v osvobození, pojem 
rodinné fundace, změny 
v odpisování)

» Oblasti správy daní a daňového 
řádu a další…

Jak se přihlásit

Registrační formulář najdete na 
www.jezeksw.cz/skoleni. Uzávěrka 
je již 10. října 2016 a kapacitu máme 
ze 70 % plnou!
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