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» Sledujeme – přehled legislativních věcí, které
 sledujeme při vývoji nových verzí
» DUEL KASA – předělání Maloobchodní pokladny
 pro snazší používání (i pro dotykový režim)
» Technické okénko, informace z Hotline a Vzdálená
 správa paušálem za polovinu ceny

PŘÍLOHA OSTNÁČ 1/2015

AddOn system s.r.o

Chvála koncepci a systémovému přístupu...
... zamyšlení ing. Tomáše Ježka nad podnikatelským a legislativním prostředím v ČR.

Nový partner pro DUEL. 
Prostějovská společnost nabízí 
své služby především moravským 
zákazníkům.

Přechod STEREO > DUEL
» Otázky a odpovědi k přechodu
» Další bonusy pro vás

„Od začátku devadesátých let pro 
Vás vyvíjíme ekonomický software. 
Naší hlavní snahou je zjednodušit 
nutnou práci a automatizovat 
jednotlivé procesy. Vývoj programu 
chápeme jako výstavbu systému 
s mnoha parametry, jejichž 
zpřesňováním lze později upravovat 
chování programu. V každé další 
verzi se snažíme reagovat na změny 
legislativy, doplňovat nové funkce 
a zjednodušovat ovládání systému. 
Hodně energie věnujeme také tomu, 
abychom vám práci nepřidělávali, 
ale naopak. Nad úpravami programu 
často vedeme dlouhé diskuse 
a snažíme se předjímat i možné 
budoucí nároky a požadavky.

Pokračování na straně 2...
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Jan Šulc
vedoucí obchodního oddělení

S přechodem na ekonomický systém DUEL jsou spojeny opakující se dotazy ze strany našich 
uživatelů a mnohdy i zbytečné obavy. Proto přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich...
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Jan Šulc
vedoucí obchodního oddělení

STEREO > DUEL – optimální čas začít s přechodem

1. 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, které ve STEREU nejsou. 

3. 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 zkontrolují a nastaví se potřebné 
parametry. Kdo si „netroufne“ na převod dat vlastními silami, 
tomu naši technici s převodem pomohou. 

5. Kolik nás bude DUEL stát?

Licence programu DUEL je tvořena z vybraných modulů, 
počtu pracovních stanic a počtu zpracovávaných firem. Na 
rozdíl od STEREA je možné moduly vybírat individuálně 
pro každou pracovní stanici v síti a tím výrazně snížit nejen 
cenu licence, ale i cenu následných upgradů. Jako uživatelé 
programu STEREO máte nárok na cenové zvýhodnění. 

Přiznejme, že změny 
legislativy jsou v jistém 
smyslu vodou na náš 
mlýn, vždyť nám 
vlastně přivádějí nové 
zákazníky a ty stávající 
tlačí k zakoupení 
nových verzí. 

Průběžně proto sledujeme změny zákonů a často se 
nestačíme divit, jak se každá další vláda snaží zanechat 
po sobě stopu ve formě změny systému bez dlouhodobější 
koncepce. Neustálé změny algoritmů a principu výpočtů 
se s odstupem často ukazují jako nesystémové a ve svém 
důsledku pro všechny drahé a riskantní.  Přitom již ve stavu 
příprav často opozice tvrdí, že chystané změny zruší hned, 
jak se dostane k moci. Uvedu jen pár příkladů:

» sleva na pojistném na sociální zabezpečení v platnosti 
od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009,

» zavedení superhrubé mzdy od 1. 1. 2008,
» solidární daň od 1. 1. 2013 namísto znovuzavedení 

druhého pásma zdanění pro osoby s vyššími příjmy,
» II. pilíř důchodového spoření od 1. 1. 2013, letos 

definitivně zrušený, 
» daňové zvýhodnění dětí od 1. 1. 2015, 
» plánované zavedení fiskálních pokladen (měly být 

od 1.1. 2007, na poslední chvíli zrušeno),
» zavedení třetí sazby DPH od 1. 1. 2015 (všimli jste si 

nějakého pozitivního dopadu?), 
» v současné době se připravuje elektronická evidence 

tržeb, termín zavedení není znám.

Všechny tyto změny mají jeden společný rys, změnily 
způsoby výpočtů a vynutily si nákladné změny v používaných 
programech a to jak na straně podnikatelů, tak ve státní 
správě. Pokud se pak ukáže, že změna byla jen krátkodobá, 
jedná se o zjevné plýtvání.

Samostatným problémem je schvalování zákonů na poslední 
chvíli s tím, že prováděcí předpisy k nim jsou pak často 
vydávány vyloženě pozdě. V časovém stresu pak nezřídka 
dochází i ke zbytečným chybám v samotném legislativním 
procesu (připomeňme jen kauzu sociálního pojištění 
z roku 2007 nebo zmatky kolem novely zákona o DPH při 
našem vstupu do EU). Přitom by stačilo zamýšlené změny 
systému provádět až v případě širší shody parlamentních 
stran a s dostatečným předstihem (právo zná termín 
„legisvakanční lhůta“). 

Ekonomické systémy vyvíjíme pro vás a tak víme, že je 
nutné na změny reagovat s dostatečným předstihem, 
aby od počátku jejich platnosti byly programy v souladu 
s předpisy. Za dobu fungování už jsme zvládli leccos, 
průběžně rozšiřujeme programátorský tým i oddělení péče 
o zákazníky a hledíme tak do budoucnosti s přesvědčením, 
že i příští verze našich programů vám budou účinně pomáhat 
ve zvládání každodenní administrativy.

Před sebou máte další vydání občasníku Ostnáč s přehle-
dem aktuálních informací pro uživatele programů STEREO 
i DUEL. Přejeme Vám příjemné čtení a pěkné prázdniny, 
a nebojte se, my vás v tom nenecháme! 
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nebojte se, my vás v tom nenecháme! 



Při přechodu vám nabízíme další bonusy...

S přechodem na ekonomický systém DUEL jsou spojeny opakující se dotazy ze strany našich 
uživatelů a mnohdy i zbytečné obavy. Proto přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich...
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STEREO > DUEL – optimální čas začít s přechodem

2. Budu s ním umět pracovat?

Agendy programu DUEL vycházejí z logiky a principů, 
které znáte z programu STEREO. Je jen málo míst, kde 
práce se systémem není podobná. Je důležité si uvědomit, 
že DUEL je Windows aplikace a její ovládání je rozdílné 
od MS-DOS programu. Pro ty, kteří se v prostředí systému 
Windows rutinně nepohybují, doporučujeme absolvovat 
školení D – Ovládání programu DUEL.

4. Kdy je nejvhodnější přejít?

Díky převodovému můstku je možné přejít kdykoli a není 
nutné čekat až na přelom roku. Uživatel, který svá data 
převede z programu STEREO do programu DUEL, může 
bez přerušení pokračovat v práci.

6. Co mám tedy udělat?
Zavolejte nám na telefonní čísla 487 522 449 nebo 
487 522 864. Poradíme vám s postupem 
a vytvoříme individuální cenovou nabídku. 

Víme, že výměna ekonomického systému není jednoduchý proces. S ohledem na časovou náročnost 
(instalace, nastavení systému, školení obsluhy, převody dat) je právě nyní nejvhodnější doba na zavedení 
nového systému do praxe. Pro usnadnění přechodu pro Vás máme zajímavé bonusy:

Bezplatné prezentace
Pro zájemce o přechod na DUEL jsme připravili bezplatné prezentace programu DUEL. Každý druhý pátek 
vás rádi přivítáme v naší učebně v České Lípě. Stačí jen několik málo informací, aby se z neznámého 
programu stal jednoduchý a užitečný společník.

Věrnostní slevy
Můžete počítat s cenovým zvýhodněním zohledňujícím délku naší spolupráce a rozsah vaší stávající licence. 
Kontaktujte naše obchodní oddělení pro vytvoření individuální nabídky.

Převod dat ZDARMA
O přenesení dat se postará automatický převodový můstek, který ušetří hodiny ruční práce.

Častým argumentem proti přechodu z jednoho eko-
nomického systému na jiný je nemožnost přenosu 
stávajících dat. Naším automatickým aparátem jsou 
přeneseny vybrané soubory a přechod mezi programy 
je tak výrazně zjednodušen.

STEREO > DUEL
„Přejdete z DOSu na Windows 
a přitom zůstanete u Ježka. 
DUEL zdědil to nejlepší ze 
STEREA a navíc přidal přehledné, moderní 
a pěkné prostředí. Data se přenesou prakticky 
všechna 1:1. Pokračujete ve své práci tam, 
kde jste skončili“,

říká Mgr. Pavel Löffler, jednatel společnosti Ježek software s.r.o.

ÚČTO > DUEL 
Používáte ÚČTO a chcete novou daňovou 
evidenci (jednoduché účetnictví) pod 
Windows? Správnou volbou je DUEL 
od Ježka. Nejen ke společné minulosti, ale 
i vzhledem k převodovému můstku.

ÚČTO > STEREO 
Používáte ÚČTO a musíte do účetnictví 
(podvojného)? Pokud chcete zůstat v DOS 
prostředí PC FANDU, jedinou volbou je 
STEREO od Ježka. Převodový můstek vám 
přechod maximálně usnadní.

Převodové můstky  >>>



 Řady našich partnerů se neustále rozrůstají, do naší partnerské sítě se nově připojila 
společnost AddOn system s.r.o. Hlavní motivací nového partnera pro spolupráci bylo najít 
systém pro menší zákazníky společnosti AddOn system s.r.o., který by svou komplexností 
pokryl procesy celé firmy od evidence nabídek až po fakturaci, včetně účetnictví, majetku 
a zpracování mezd. Klíčové vlastnosti hledaného systému měly být maximální rychlost, 
přehlednost, snadné ovládání s jednoduchým zadáváním dat a možnost kupovat samostatně 
jednotlivé funkce/moduly. 

Mezi hlavní služby, které bude společnost AddOn system s.r.o. v rámci 
implementace a podpory DUELu nabízet patří školení a konzultace 
k jednotlivým modulům, telefonický a mailový HOTLINE, podporu 
přes vzdálený přístup, úpravy systému a tiskových výstupů a další.

„Do budoucna se chceme stát i školícím 
partnerem firmy Ježek software s.r.o. 
a organizovat hromadná školení pro 
uživatele systému DUEL na Moravě“,

uvedl Lubomír Voráč.

V neposlední řadě bude chtít společnost AddOn system s.r.o. 
nabídnout své služby i firmám, které využívají účetní software STEREO 
a budou chtít přejít na modernější systém DUEL.

www.addonsystem.cz

Společnost AddOn system se zabývá implementací a servisem 
komplexního informačního systému QI a nyní také ekonomického 
systému DUEL. V rámci spolupráce bude chtít nový partner využít 
své několikaleté zkušenosti s prodejem, zaváděním a podporou 
informačních systémů a poskytnout své služby v rámci ekonomického 
systému DUEL. Nový partner se bude zaměřovat na poskytování 
komplexních služeb k systému DUEL. 

„Chceme i menším zákazníkům, kteří 
se rozhodnou pro DUEL, poskytnout 
komfort, který dostávají firmy používající 
velké systémy“ ,
říká jednatel společnosti AddOn system Lubomír Voráč.

Nový partner bude schopen díky svému týmu pracovníků, kteří jsou 
profesionály ve svém oboru, pokrýt podporu všech modulů systému 
DUEL. 

AddOn system s.r.o. – partner pro Moravu
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Legislativa s wellness programem

» TERMÍN  5.  – 7. 11. 2015 
» HOTEL PORT**** MÁCHOVO JEZERO
» LEKTOR  ING. IVANA PILAŘOVÁ
» CENA  4.990 KČ  (BEZ DPH)

(NEBO BEZ UBYTOVÁNÍ ZA 3.990 KČ BEZ DPH)

Tradiční seminář ing. Pilařové v Hotelu Port**** 
Již popáté připravujeme seminář s vyhledávanou lektorkou Ing. Ivanou Pilařovou, která vás 
provede vybranými ustanoveními zákonů o DzP a o DPH s praktickými dopady na účetnictví.

Kromě výkladu nabitého informacemi se zde opět můžete těšit i na vynikající místní kuchyni 
a příjemné relaxování v bazénu, parní komoře či vířivkách – to vše v ceně semináře! 

Foto: www.hotelport.cz (REGATA ČECHY a.s.) a Ježek software s.r.o.

Školicí sezóna podzim 
a zima 2015
Sledujte naše internetové stránky www.
jezeksw.cz/skoleni, kde bude již brzy 
zveřejněna nová termínová listina pro 
nadcházející sezónu. 

First minute sleva
Připomínáme, že při včasném objednání 
standardních školení (netýká se legisla-
tivních kurzů) máte nárok na First minute 
slevu ve výši 20 % z ceny kurzu. 

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

říká Jaroslav Scharf, provozní ředitel 
společnosti Ježek software s.r.o.

Pro včasné objednání nebo pro doplňující informace o školení volejte na číslo 731 102 712 nebo pište na skoleni@jezeksw.cz.

Školení



DPH – kontrolní hlášení
Prostřednictvím zákona č. 360/2014 Sb. je od 1. 1. 
2016 novelizován zákon o dani z přidané hodnoty 
(č. 235/2004 Sb.), v §101c je plátcům daně nově 
ukládána povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro 
daňové účely, kterou plátce vede v souladu s § 100 
a § 100a zákona o DPH, proto se mu také někdy říká elektronická 
záznamní povinnost. Kontrolní hlášení nahrazuje v souvislosti 
s režimem přenesení daňové povinnosti původní samostatné podání 
výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a, nenahrazuje ovšem 
podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. 

Podrobnější informace k tomuto tématu naleznete v Aktualitách 
na stránkách www.jezeksw.cz. 

Programy STEREO i DUEL budou potřebné členění řešit nejspíše 
prostřednictvím skupin (typů) DPH.

„Budeme se samozřejmě snažit, aby v této 
souvislosti nedošlo k výraznému zvýšení 
nároků na evidenční údaje a přidělání práce“,

uvedla Zuzana Šimonová z Legislativního oddělení
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Novela zákona o účetnictví
Ve sněmovním tisku 398 začala poslanecká 
sněmovna projednávat novelu zákona o účetnictví 
a s ní související balíček novel zákona o daních
z příjmů, zákona o rezervách a zákona o auditorech.

Hlavním důvodem novelizace je promítnutí směrnice 2013/34/EU 
do naší legislativy a odstranění některých stávajících nejasností. 
Z nejdůležitějších novinek můžeme uvést:

1. kategorizace účetních jednotek
» mikro, malá, střední a velká účetní jednotka
» různé účetní povinnosti podle kategorie

2. opětovné zavedení a definování jednoduchého účetnictví
» některé organizace stále mohou účtovat podle dnes již 

neexistujících ustanovení
» jasně vymezená pravidla a umožnění jednoduchého 

účetnictví i pro organizace nové.
V souvislosti se zaváděnými změnami je také připravována novela 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. Podle kategorií účetních jednotek se má měnit 
rozsah účetní závěrky, struktura výkazů a používání účetních metod.

Všechny novinky by se měly týkat již účetního období začínajícího 
1. ledna 2016. Účetní závěrka za rok 2015 bude probíhat ještě podle 
stávající legislativy a „starých“ pravidel.

Při vývoji ekonomických systémů STEREO a DUEL 
samozřejmě pečlivě monitorujeme aktuální dění. 
Zde jsou některá důležitá témata: 

» Kontrolní hlášení (elektronická záznamní povinnost) 
» Novela zákona o účetnictví 
» Elektronická evidence tržeb (viz samostatný článek na str. 2),
» Datové schránky - pro fyzické osoby má být zrušena povinnost 

jejich zřízení (původně měly být od 1. 1. 2016 datové schránky 
povinné pro všechny),

» v souvislosti se zrušením povinného zřízení DS by pro fyzické 
osoby padlo povinné podávání vybraných tiskopisů 
v elektronické podobě,

» plánuje se zrušení možnosti zasílat elektronická podání 
prostřednictvím datových schránek, vše by muselo jít přes EPO 
(ovšem očekává se, že neprojde),

» definitivní dohoda na zrušení 2. pilíře důchodového zabezpečení,
» od 1. 1. 2016 by mělo dojít ke zrušení maximálního vyměřovacího 

základu sociálního pojištění,
» plánuje se zavedení nového státního svátku – tzv. Velkého pátku,
» očekává se zvýšení minimální mzdy (odbory chtějí až o 1.000 Kč),
» diskuze, že první 3 dny náhrad za DPN by měly být placené,
» občas zaznamenáváme občerstvení návrhů na zrušení tzv. 

superhrubé mzdy,
» podobně, jako je odstupňováno daňové zvýhodnění na děti, 

mohlo by být odstupňováno sociální pojištění – poplatníci s více 
dětmi by do důchodového systému přispívali méně.

Mgr. Pavel Löffler a David Adam v diskuzi při vývoji DUELu 11.2

LEGISLATIVA » NÁVODY » ŠKOLENÍ » TIPY, TRIKY » SOUTĚŽE » NÁVODY » AKCE

LEGISLATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘÍLOHA  ZPRAVODAJE OSTNÁČ 1/2015

1 2015

VYDÁNÍ ČERVEN

OSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNACOSTNAC
Sledujeme za vás...

Finančnímu úřadu pro (?) za zdaňovací období (?) měsíc čtvrtletí rok    za období od (?) do (?)

� … …
Územní pracoviště v, ve, pro (?) Datum vyhotovení (?) Typ daňového subjektu (?)

� … � právnická osoba � fyzická osoba
Daňové identi�kační číslo (?)

CZ
Druh kontrolního hlášení (?)

� řádné � následné � opravné � rychlá odpověď na výzvu (?)
Důvody pro podání následného KH zjištěny dne (?)

… �
Číslo jednací výzvy  (?)

Dále je uveden pouze výpis položek hlášení bez gra�ckého znázornění možností výběru z číselníku a dalších funkcí zjednodušujících vyplnění.

Kontaktní informace: ID datové schránky /  e-mail / telefon

Údaje o podepisující osobě: Typ podepisující osoby/Kód podepisující osoby/Příjmení, jméno/datum narození/Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/Název právnické osoby/IČ právnické osoby

A.1.  Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

A.3.  Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2

A.4.  Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit 

A.5.  Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad 

B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a 

B.2.  Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

B.3.  Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)

ř.DaP základ daně

1

2

40

41

25

10

11

3+4+5
+6+9+
12+13

Základ daně/Daň 1 - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně
* Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH
** Datum povinnosti přiznat daň dle § 24 nebo § 25 ZDPH

Místo pobytu

3 4 5

§ 44 ZDPH

Ev. číslo daňového dokladu DUP Hodnota osvoboz. plnění

6 7 8

Daň 2

Kontaktní osoba: Příjmení, jméno/ telefon

B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Číslo řádku DIČ odběratele

A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

10

Daň 2

5 6 7

Odběratel - fyzická osoba nepovinná k dani
Jméno a příjmení Datum narození

1 2 3 4 5 6

Základ daně 1

2 3 4

Ev. číslo daňového dokladu

5 6

Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň 3

§ 44 ZDPH

13

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

ANO/NE

Daň 3 Použit poměr

10 12

1 2 3

1

DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu

3

DUZPČíslo řádku

1 2 3 4

Obchodní jméno právnické osoby / Jméno a příjmení, titul, fyzické osoby

Číslo řádku

Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu

ulice / č. popisné, č. orientační /obec/ PSČ / Stát

Daň 3

9

A.2 celkem základy daně

Základ daně 2 Daň 2Daň 1

B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

A.1 celkem základy daně

B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH

4

5 6

2

Základ daně 3

7 8 9

B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Daň 1 Základ daně 2

B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH

Kód předmětu plnění

2 3 4 5 6

DUZP Základ daněDIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu

Číslo řádku

1

DIČ dodavatele

Základ daně 1

DPPD*

A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH

A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

1

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt, či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): Příjmení, Jméno/vztah k právnické osobě

1 2 3 4

DPPD**

21

Číslo řádku
Identi�kace dodavatele 

(VAT ID) Ev. číslo daňového dokladu

8

Základ daně 3Základ daně 1

Kód předmětu plnění

11

Daň 1 Základ daně 2 Daň 2

DPPD*

4

Základ daně 3

9

Základ daně 3 Daň 3

Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu Daň 1

6

Základ daně 2

5 8

Kód režimu plnění

11

Daň 3

107

VZOR
POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY!

! Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky v příslušném formátu a struktuře ! 

platné od 1. 1. 2016

Základ daně 1

Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň 3

5 6 7 8 9 10

12
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Elektronická podání

Dnes asi již nikdo nepochybuje, že papírové tiskopisy 
budou v čím dál větší míře nahrazovány povinným 
elektronickým podáním. Tento trend lze vysledovat 
nejen u podání pro finanční úřady, ale také pro správu 
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. My 
jsme si toho vědomi, a proto je příprava elektronických 
výstupů jedním z velkých témat pro vývoj DUELu.

» Letní verze 11.2 bude mít např. kompletně přepracovanou 
adresářovou strukturu pro ukládání XML souborů a PDF/FDF 
dokumentů. Součástí cesty je název zpracovávané firmy, druh 
podání a rok – změnu tedy ocení jak účetní kanceláře, tak 
ostatní uživatelé, kteří „mají rádi pořádek“. 

» Další novinkou je zapracování obecné validace (kontroly) 
připravených XML souborů proti XSD schématům, která 
popisují povinnou strukturu a povolené hodnoty. Díky tomu 
by program DUEL měl odhalit nesrovnalosti a umožnit opravu 
ještě před tím, než se pokusíme XML soubor načíst na portál 
nebo odeslat.

» Po potřebných systémových přípravách bychom chtěli provést 
kompletní revizi všech podporovaných elektronických podání:

» Ještě do verze 11.2 je nezbytná aktualizace agendy silniční 
daně, protože daňové přiznání se bude pravděpodobně 
podávat ještě před uvolněním verze 12.

» Na podzim potom bude následovat přepracování agend DPFO 
a DPPO. Jako součást exportu přiznání k dani z příjmů budou 
(konečně) připojeny také výkazy a příloha účetní závěrky.

„Samozřejmě se snažíme sledovat všechny 
dostupné informace, bohužel ne vždy je 
vše známo dostatečně předem a máme 
odpovídající čas na zapracování. Ještě horší 
situace nastává, pokud se v průběhu času 
mění XML struktury nebo výklad toho, co 
je povinné a co naopak být vyplněné nesmí. 
Doufejme, že PVPOJ a DPPO bylo pro 
odpovědné orgány dostatečným mementem 
a že pro rok 2016 se situace zlepší“, 

říká Mgr. Pavel Löffler, jednatel společnosti Ježek software s.r.o.

Ukázka chaotických změn ve výkladech a požadavcích v průběhu času:

» V poučení pro vyplnění daňového přiznání se jasně říká, že výkazy 

a příloha ÚZ jsou přílohou. A na přílohy se povinnost elektronického 

podání nevztahuje.

» První změna – výkazy a příloha jsou povinné, stačí však ve formátu PDF.

» Druhá změna – výkazy a příloha ÚZ nejsou přílohami, ale nedílnou 

součástí daňového přiznání a tedy je nutné je odeslat jako součást XML.

Elektronická evidence tržeb
Kromě kontrolního hlášení (elektronické záznamní 
povinnosti) je pravděpodobně nejvíce sledovanou 
očekávanou novinkou zavedení tzv. elektronické 
evidence tržeb.

Rádi bychom přinesli nějaké konkrétní informace, bohužel květen 
stále probíhal ve znamení slovních přestřelek jednotlivých politiků 
i celých stran a dá se očekávat, že schvalovací proces bude plný 
pozměňovacích návrhů nebo dokonce obstrukcí. V tuto chvíli není 
jasné ani technologické zajištění, ani to, koho se elektronická 
evidence tržeb má týkat (hovoří se o několika fázích postupně pro 
různé skupiny), ani odkdy bude skutečně zavedena. 

Sám ministr financí Andrej Babiš připouští, že od 1. ledna 2016 se to 
zřejmě nestihne a aktuálně se mluví o polovině února. Samostatnou 
otázkou potom je, zda bude dostatek času pro zapracování.

A účtenková loterie? Počáteční nadšení pomalu opadá (možná 
i pod dojmem posledních nepříliš nadšených zpráv ze Slovenska) 
a aktuálně se o ní de facto nemluví. 

„V tuto chvíli o pravidelné účtenkové loterii 
neuvažujeme“, 

prohlásila Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí.

My celý proces pečlivě sledujeme a podporu elektronické evidence 
tržeb samozřejmě do programů STEREO 24 a DUEL 12 plánujeme. 

Adam Aul, Ing. Petr Konšal a Ing. Marek Eichler v diskuzi při vývoji

„Pokud bude Elektronická evidence tržeb 
spuštěna skutečně od 1. 1. 2016, počítáme 
s uvolněním potřebného upgrade našich 
programů ještě před koncem roku“,

říká Adam Aul z Oddělení vývoje společnosti Ježek software
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Info o dalším vývojiSledujeme za vás...
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Velkou část prvního pololetí letošního roku jsme věnovali úpravám a vylepšení maloobchodního modulu. 
K nejrozsáhlejším změnám došlo především v agendě Kasa, kterou jsme doslova „prošpikovali“ novými 
funkcemi. I když došlo v podstatě ke kompletnímu přepracování agendy, principy ovládání byly zachovány. 
Díky tomu bude i pro stávající uživatele zvykání si na novou podobu Kasy snadné.

Snadná orientace
Pro lepší ergonomii prodeje jsme 
přesunuli rozpracovanou účtenku 
na levou stranu vedle skladových 
položek s možností vlastní definice 
viditelných údajů a nastavení šířky 
sloupce i celého bloku rozpracované 
účtenky

Větší přehlednost
Mezi podstatné inovace, které 
v praxi jistě oceníte, je možnost 
individuálního nastavení velikosti 
písma včetně barvy pozadí.

Kombinované platby
Letní verze programu DUEL umí při 
prodeji pracovat s kombinovanou 
platbou. Část účtenky může zákazník 
zaplatit hotově, část cizí měnou 
a zbytek například doplatí kartou. 
Zprávu a typy plateb má uživatel 
kompletně ve své režii. V programu 
si může připravit neomezené 
množství typů plateb a ty poté na 
účtence kombinovat.

Rozšíření funkčnosti
Další novinkou je možnost uzavření 
účtenky přenosem do agendy 
Fakturace. Tuto funkci ocení 
především Ti, kdo vydávají zboží na 
pokladně stálým zákazníkům 
a chtějí vystavit pouze dodací list bez 
přijetí hotovosti. Vystavená účtenka 
bude po této operaci kompletně 
transformována do dokladu v agendě 
Fakturace a nebude zahrnuta do 
archivu účtenek.

Hledání v kategoriích
Zcela nově je možné k seznamu 
skladových položek připnout 
i „strom kategorií“ z katalogu 
položek. Díky kategorizaci je poté 
vyhledání a prodej toho správného 
produktu ještě snadnější.

Dotykové ovládání
Kasa byla nově navržena pro moderní dotykové 
ovládání, včetně doplnění softwarové klávesnice 
na displeji. Stávající ovládání pomocí myši či 
zadávání z klávesnice zůstalo samozřejmě 
zachováno.

Pokud zvažujete, že rozšíříte svůj skladový 
systém o další prodejní místa – teď je správný 
čas. Za aktuální ceny modulu Kasa!

DOPORUČUJEME

Individuální nastavení včetně obrázků
Pravá část pracovní plochy opatřena programovatelnými 
záložkami. Ty mohou sloužit pro vytvoření vlastního seznamu 
položek pro rychlejší prodej nebo rychleji dostupnou funkci 
či operaci. Jedna záložka může být věnována ovoci, druhá 
zelenině a třetí nápojům apod. Barevné odlišení záložek, 
obrázky produktů, přehledná tlačítka pro dotykové ovládání, 
to všechno přispívá k pohodlí při prodeji.

Celá obrazovka
Komfort pro obsluhu podtrhuje 
možnost přepnutí programu do 
celoobrazovkového režimu (Ctrl+F11), 
který ocení především uživatelé 
pracující na malých monitorech. 
V tomto režimu program uspoří místo 
vypnutím nepotřebných panelů.

Snáze s účtenkami
Přehlednější je také práce 
s neuzavřenými účtenkami. Nyní jsou 
v seznamu neuzavřených účtenek 
(rozpracovaných zákazníků) vidět 
zároveň i jejich položky. 
U každé rozpracované účtenky 
nyní snadno upravíte namarkované 
položky pouhým poklikáním na 
konkrétní řádek s položkou. Navíc 
je pod účtenkou vždy na očích 
sada programovatelných tlačítek 
pro rychlé ukončení účtenky a jiné 
operace.

NOVÁ KASA v letní verzi DUEL 11.2
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Řada našich uživatelů již využívá k své plné spokojenosti podporu formou Vzdálené 
správy paušálem s ročním předplatným 1.500 Kč bez DPH (resp. 1.200 Kč bez DPH 
při objednání v rámci upgrade).

Od vydání tohoto zpravodaje do konce letních prázdnin nabízíme 
možnost předplatit si Vzdálenou správu paušálem se slevou 50 %. 
Za cenu 750 Kč bez DPH tak získáte do vydání nových verzí STEREO 24 a DUEL 
12 pro rok 2016 nárok na připojení technika při běžném hovoru na Hotline a to až 
na půl hodiny každý den. Bližší informace o vzdálené správě naleznete na našich 
webových stránkách. 

Firma Ježek 
software je 
připravena 

všem zájemcům 
poskytnout 

patřičnou pomoc 
a je jen na vás, 

jakou formu 
využijete.

SLEVA 50 %

Nové systémy a program STEREO

Společnost Microsoft připravuje na konec července letošního roku 
vydání nového operačního systému Windows 10. 

Konec prodeje OEM licencí systému Windows 7 ještě stanoven 
není, Microsoft se zavazuje uveřejnit informaci rok před samotným 
ukončením (informace o jednotlivých operačních systémech jsou 
uvedeny na stránce windows.microsoft.com/cs-cz/windows/lifecycle).

Pokud uvažujete o přechodu na nový systém nebo hodláte zakoupit 
nový počítač, pak mějte na zřeteli následující skutečnosti:

» Pokud máte možnost, žádejte prodejce o 32bitový operační systém

» Pokud kupujete nový počítač, konzultujte s prodejcem, zda bude 
v požadovaném 32bitovém operačním systému zajištěna plná 
podpora všech hardwarových prvků (ovladače chipsetu, grafické 
karty atd.)

» Kupujete-li systém Windows 8 resp. Windows 8.1 v 64bitové edici, 
bude STEREO fungovat pod DosBoxem.

» V testovacích verzích Windows 10 se nám podařilo STEREO 
standardně rozeběhnout a funguje, včetně automatického 
stahování a instalace aktualizací. Situaci samozřejmě dále 
sledujeme a STEREO průběžně ověřujeme na uvolňovaných 
verzích nového operačního systému.

Rozšíření kolektivu Hotline
Jak možná někteří z vás zaznamenali, v květnu se konala výběrová 
řízení na pracovní pozice v Oddělení péče o zákazníky naší firmy.
V průběhu letních měsíců budeme přijaté zaměstnance zaškolovat, 
abychom byli připraveni na nadcházející sezónu a na upgrade. 

„Příchod dvou nových kolegů nám umožní 
otevření více kanálů pro příchozí hovory, 
ještě lepší reakční dobu na vzkazy a e-maily 
a dokážeme tedy obsloužit více zákazníků, 
především ve vypjaté sezóně při přechodu na 
nové verze programů DUEL a STEREO“,

říká Jaroslav Scharf, provozní ředitel Ježek software s.r.o.

Vzdálená správa paušálem pouze za 750 Kč

V následujících odstavcích vám přinášíme aktuální zprávy i další zajímavé informace k distribuci, používání 
a podpoře ekonomických systémů STEREO a DUEL.

Technické okénko a informace z Hotline

Aktuální verze STEREO
V posledním týdnu měsíce května jsme uvolnili nejnovější z verzí 
23 s označením STEREO 23.08. Hlavním důvodem vydání, kromě 
některých interních změn, byla úspora paměti a legislativní úprava 
číselníku kódů plnění pro režim přenesení daňové povinnosti.  

Velké množství aktualizací v letošním roce bylo způsobeno změnami 
legislativy z pohledu elektronických podání, kdy se měnily požadavky 
na podání výkazů pro finanční správu, struktury formuláře nutné 
pro export pro ČSSZ byly uvolněny velice pozdě atd. Další verze byly 
vydány z důvodů úprav pro příspěvkové organizace.

„I přes tyto, v uvozovkách překážky, by měla 
být verze 23.08 poslední verzí 23 a následovat 
bude až standardní upgrade s označením 
STEREO 24. S největší pravděpodobností
na počátku roku 2016“,

sdělil nám Ing. Lukáš Kubata z Oddělení péče o zákazníky

STEREO pod Windows 10 ... ... OVĚŘILI JSME A FUNGUJE.


