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Konec přechodného období pro DPH znamená 
nutnost mít letošní aktuální verze programů. 
Starší verze od 1. října nevyhoví platné legislativě!
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Poměrně diskutovanou legislativní novelou, která s účinností od 1. 4. 2019 
přinesla celou řadu novinek, byl zákon č. 80/2019, tzv. daňový balíček. Co se týká 
DPH, tak posledním dnem měsíce září končí přechodné období, během kterého 
bylo možné postupovat jak podle původních paragrafů, tak podle novelizovaných.

Konec přechodného období pro DPH

Přehled základních změn a DUEL
» Při výpočtu DPH od ceny včetně daně (shora) se již nepoužívá 

koefi cient, nově je výpočet daně v § 37 defi novaný jako rozdíl 
částky včetně daně a částky, která se vypočítá jako podíl 
částky včetně daně a koefi cientu vycházejícímu ze sazby 
daně (tedy 1,21 pro základní, 1,15 pro sníženou a 1,10 pro 
druhou sníženou sazbu).

 Ve verzi DUEL 15.1 byl do parametrů Sazby DPH (otevřeme 
pomocí Crtl+G nebo nalezneme v Parametrech fi rmy v sekci 
Daň z přidané hodnoty) přidán parametr Výpočet shora. 
V něm určíme, zda DPH shora počítat Koefi cientem (postaru) 
nebo Rozdílem částek. Nejpozději od 1. 10. 2019 musí být 
tento parametr nastaven nově na hodnotu Rozdílem částek. 
Pokud chceme nový výpočet používat dříve, upravíme 
v Sazbách DPH Datum od podle potřeby.

» Pokud při platbě v hotovosti dochází k zaokrouhlení celkové 
částky na celé koruny, je nyní explicitně řečeno, že toto 
zaokrouhlení se nezahrnuje ani do základu daně (§ 36 odst. 
5), ani do částky vstupující do výpočtu DPH shora (§ 37 písm. 
b) bod 1).

 Obě fakturace (kancelář i sklad) jsou kompletně připraveny 
na samostatné účtování částek zaokrouhlení. Nastavení účtů 
popř. Druhů účtování se provádí v Parametrech fi rmy.

» Pro přijaté úplaty (zálohy) a koncové daňové doklady 
(vyúčtování) v cizích měnách je v § 37a odst. 2 jasně stanoveno, 
k jakému datu se mají zjišťovat kurzy pro přepočet na koruny.

 Do všech polí, kam je zadáván Kurz měny, byla zapracována 
funkčnost umožňující vybrat kurz měny dle data - stačí na 
místo kurzu zadat příslušné datum a z historie v číselníku 
měn bude načten odpovídající kurz.

» Na opravných daňových dokladech je nyní povinnou 
náležitostí datum, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro 
opravu základu daně. 

 Spolu s případnými dalšími informacemi lze využít např. 
údaje Text nad nebo Text pod.

» Nově lze opravný daňový doklad vystavit i v případech, 
kdy se pouze zvyšuje daň, která byla původně odvedena 
nižší (to je zjednodušení, dříve se musel původní doklad 
dobropisovat a vystavit nový).

» Po novele již není nutné čekat na potvrzení dobropisu 
druhou stranou, stačí prokázat, že jsme vynaložili úsilí, které 
lze rozumně požadovat, abychom daňový doklad doručili 
příjemci plnění.

» Poměrně výrazně bylo v § 37b upřesněno, jak vystavovat 
souhrnné daňové doklady. První možností je jeden daňový 
doklad na více samostatně zdaňovaných uskutečněných 
plnění, druhou je vystavení souhrnného daňového na jedno 
samostatné plnění a jednu nebo více zdanitelných úplat.

 Pro tisk souhrnného daňového dokladu ve variantě pro jedno 
plnění a více zdaněných záloh bylo do sestav faktur doplněno 
Datum zálohy, den přijetí úplaty je totiž novou povinnou 
náležitostí.

» Užitečnou novinkou, která v některých případech odbourává 
povinnost podávat dodatečné daňové přiznání, je zavedení 
tzv. časového posunu. V praxi to znamená, že v některých 
případech lze neodvedenou daň přiznat v rámci řádného 
podání až v některém z příštích zdaňovacích období. Správce 
daně samozřejmě může i tak vyměřit penále, ale plátce není 
nucen podávat dodatečné DAP a následné KH.

 Všechny výpočty byly upravené tak, aby se na principu 
zpracování DPH nic neměnilo. Rozhodující je stále Datum DPH, 
ale pokud je vyplněné Datum UZP, bude v KH (v sekcích A1 – 
A4) přednostně vystupovat Datum UZP i když může být „staré“.

» Podle § 102 může být plátce povinen podat souhrnné hlášení, 
pokud před poskytnutím služby v jiném členském státě přijal 
na tuto službu zálohu.
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„Od 1. 10. 2019 všichni plátci DPH musí 
postupovat výhradně podle nových pravidel. 
Některé novinky nelze řešit jen nastavením 
parametrů nebo změnou systému práce, 
od 1. 10. 2019 proto všichni uživatelé našich programů musí 
přejít na poslední verze DUEL 15.1.1 a STEREO 28.06!“



» Kompletně se ruší oprava základu daně a oprava daně 
u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44).

» Novinky se dotýkají také poukazů, kdy se rozlišuje mezi 
jednoúčelovými a víceúčelovými, a podle toho se také liší 
okamžik, kdy se plnění považuje za uskutečněné.

» Z dočasného režimu bylo do obecných pravidel přesunuto 
ustanovení o „dobrovolném“ použití RPDP v případech, kdy 
může panovat nejistota o jeho použití.

» Při registraci plátce je nyní možný odpočet DPH až 60 měsíců 
zpětně, doposud max. 12 (§ 79).

„Výčet uvedených bodů samozřejmě není úplný, novinek je daleko více a všem 
plátcům DPH doporučujeme se s nimi důkladně seznámit.

Pokud nemáte zakoupen upgrade na rok 2019, to znamená na verze DUEL 15 
nebo STEREO 28, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449 
a zajistěte si včas aktuální verze programů!“

JswEET 3.0EET

„Posledního září končí přechodné období, kdy bylo 
možné využívat oba způsoby výpočtu, od 1. 10. 2019 
smí být používána pouze nová varianta. Všichni 
uživatelé předchozích verzí programu JswEET 
(a zejména plátci DPH) by měli svou aplikaci 
aktualizovat na verzi 3.0!“,
říká Tomáš Ježek, zakladatel Ježek software

» V souvislosti s koncem přechodného období pro 
DPH jsme uvolnili do distribuce také novou verzi 
aplikace JswEET. Hlavní změnou je nový způsob 
výpočtu daně a základu daně od ceny včetně DPH 
(tedy „shora“). Podobně jako v DUELu, i v tomto 
programu byl původní výpočet pomocí koefi cientu 
nahrazen novým algoritmem nazývaným 
„Rozdílem částek“. 

» Další novinkou je zapracování podpory prodeje 
ve zvláštním režimu podle § 90 pro použité zboží, 
umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti. 
Před zadáním první položky každé účtenky lze 
rozhodnout, zda se jedná o standardní prodej nebo 
prodej v některém ze zvláštních režimů.
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Od září 2019 si můžete objednat službu 
Vzdálená správa paušálem jen za 750 Kč 
bez DPH. Její výhody si pak budete užívat až 
do 29. února 2020.

Vzdálená správa paušálem za polovinu

Obchodní okénko

Jednodušší ceník programu DUEL 2020
Základní ceny jednotlivých modulů zůstávají beze změny, 
na druhý a další počítače ve fi rmě jsme zachovali slevu 50 %. 
U cen modulů přestaneme rozlišovat mezi režimy (podvojného) 
účetnictví a daňové evidence. Výchozí licencí zůstává Účtování 
neomezeného počtu fi rem na jednom počítači. Současná licence 
pro účtování jedné fi rmy bude automaticky rozšířena pro účtování 
více fi rem bez omezení.  

Jednodušší výpočet ceny upgrade
Rozhodli jsme se také zjednodušit výpočet ceny při každoročním 
upgrade. Z aktuální verze nabídneme upgrade za 25 % a ze všech 
starších verzí za 50 % z ceníkových cen zakoupené licence. 
Všechny uvedené změny se poprvé projeví již v nabídce upgrade 
DUEL 2020 a následně při prodeji nové verze i rozšíření licence 
od ledna 2020.

Kdo zakoupí program DUEL nebo STEREO v období od 1. září 2019 do data vydání nové 
verze programů, obdrží upgrade pro rok 2020 automaticky a ZDARMA v první vlně. 

Zjednodušujeme ceníky a obchodní podmínky pro DUEL

Kupte nebo rozšiřte licenci programů nyní a ušetřete 25 % za upgrade! 
Od září pro vás nastalo ochranné období.

Pokud v ochranném období rozšíříte svou licenci, upgrade těchto 
částí licence bude rovněž zdarma. Pro objednávku můžete použít 
webové formuláře pro DUEL a pro STEREO. V případě jakýchkoli 
dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese obchod@jezeksw.cz 
nebo telefonicky na čísle 487 522 449.

„Upgrade programů DUEL 2020 nebo 
STEREO 29, zahrnující i legislativní 
změny, pak obdržíte automaticky ihned 
po jejich vydání.“
říká Eva Frišová, vedoucí distribuce Ježek software s.r.o.

„Věříme, že tyto změny pomohou k jednoznačnému výkladu našeho ceníku a zjednoduší 
tak objednání programů i jejich meziročních aktualizací.“
říká Eva Frišová, vedoucí distribuce Ježek software s.r.o.

MODUL DUELU 1. počítač 2. a další počítač

Systémové jádro 3 000 Kč 1 500 Kč

Kancelář ZDARMA ZDARMA

Účetnictví 6 000 Kč 3 000 Kč

Analýzy 3 000 Kč 1 500 Kč

Daňová evidence 600 Kč 300 Kč

Majetek 1 500 Kč 750 Kč

Mzdy 4 500 Kč 2 250 Kč

Sklady 4 500 Kč 2 250 Kč

Maloobchod 3 000 Kč 1 500 Kč

E-shopy 5 000 Kč 2 500 Kč

  Ceny jsou uvedeny bez DPH

1. počítač 2. a další počítač

Systémové jádro 3 000 Kč 1 500 Kč

Kancelář ZDARMA ZDARMA

Účetnictví 6 000 Kč 3 000 Kč

Analýzy 3 000 Kč 1 500 Kč

Daňová evidence 600 Kč 300 Kč

Majetek 1 500 Kč 750 Kč

Mzdy 4 500 Kč 2 250 Kč

Sklady 4 500 Kč 2 250 Kč

Maloobchod 3 000 Kč 1 500 Kč

E-shopy 5 000 Kč 2 500 Kč

1. počítač 2. a další počítač

Systémové jádro 3 000 Kč 1 500 Kč

Kancelář ZDARMA ZDARMA

Účetnictví 6 000 Kč 3 000 Kč

Analýzy 3 000 Kč 1 500 Kč

Daňová evidence 600 Kč 300 Kč

Majetek 1 500 Kč 750 Kč

Mzdy 4 500 Kč 2 250 Kč

Sklady 4 500 Kč 2 250 Kč

Maloobchod 3 000 Kč 1 500 Kč

E-shopy 5 000 Kč 2 500 Kč

Systémové jádro 3 000 Kč 1 500 Kč

Kancelář ZDARMA ZDARMA

Účetnictví 6 000 Kč 3 000 Kč

Analýzy 3 000 Kč 1 500 Kč

Daňová evidence 600 Kč 300 Kč

Majetek 1 500 Kč 750 Kč

Mzdy 4 500 Kč 2 250 Kč

Sklady 4 500 Kč 2 250 Kč

Maloobchod 3 000 Kč 1 500 Kč

E-shopy 5 000 Kč 2 500 Kč
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Již devátý ročník oblíbeného a již skoro 
vyprodaného třídenního legislativního školení 
s Ing. Ivanou Pilařovou v HOTELU ****PORT. 

Mácháč 2019 » 7. – 9. listopadu 2019
» HOTEL****PORT
 Máchovo jezero
» Cena 7 490 Kč (bez DPH)
» Dvě noci s plnou penzí
» Wellness opět v ceně

Program, témata letošního 
školení a objednávkový 
formulář najdete tradičně 
na www.jezeksw.cz/skoleni.

Zbývá jen posledních 15 míst!

Absolvujte školení – má to smysl

Pořídili jste si DUEL, seznamujete se s ním, zkoušíte, objevujete? Nebo patříte mezi ty, kteří 
už v DUELU nějaký čas pracují, ale narazili jste na oblast, kde si nejste zcela jisti, jak na to? 

D6 Úprava sestav v DUELU 1. 10. 2019 Praha WK 2 600 Kč

CS Cenotvorba ve Skladech 1. 11. 2019 Česká Lípa 1 200 Kč

A Teorie účetnictví 14. – 15. 11. 2019 Česká Lípa 2 900 Kč

ZFP Zálohové faktury v praxi 20. 11. 2019 Česká Lípa 1 200 Kč

D8 DUEL efektivně 21. 11. 2019 Česká Lípa 1 800 Kč

ÚZ Účetní závěrka 2. – 3. 12. 2019 Praha AZ 3 500 Kč

SM Speciality ve Mzdách 11. 12. 2019 Česká Lípa 1 200 Kč

Nenašli jste kurz, který by řešil téma, o které máte zájem? Zavolejte 731 102 712 a my vám ušijeme školení na míru.

Jděte na školení a svěřte se do péče našich lektorů

Lahůdky a speciality připravené pro druhé pololetí roku 2019
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Proškolením výrazně zkrátíte čas nutný k nastartování efektivní práce v DUELU. 
Zároveň máte možnost vyměnit si s dalšími účastníky zkušenosti a tipy. I pro nás je 
osobní setkání s vámi a vašimi připomínkami neocenitelnou zpětnou vazbou. 

Vyberte si formu školení, která vám nejlépe sedí a přihlaste se! Lektoři vás naučí rutinní 
úkony i nejlepší vychytávky, které zrychlí vaši práci v programu. Nemáte rádi hromadné 
kurzy? Proškolíme vás individuálně. Nabízíme také ON–LINE školení vhodné pro menší 
tematické celky.

Začátečníkům doporučujeme odstartovat kurzem Ovládání DUELU, který mnohdy 
postačí pro samostatné zorientování se v dalších modulech. Rozhodně je ale 
nezbytným odrazovým můstkem pro všechna následná školení – Účetnictví v DUELU, 
Sklady v DUELU, Mzdy v DUELU.

A máme pro vás krásná nová skripta!
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Jste s námi spokojeni?

Využijte schválené 3. a 4. vlny EET. Možná je mezi vašimi známými někdo, koho se povinnost vést 
EET bude týkat. Navíc od září 2019 pro každého běží ochranné období. To znamená, že pro každou 
zakoupenou část programu DUEL máte automaticky upgrade pro rok 2020 zdarma.

Na provizi a účast v soutěži mají nárok pouze vlastníci licence programu DUEL nebo STEREO.
Úplná pravidla soutěže naleznete na webových stránkách www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

Doporučte DUEL svým kolegům nebo známým a získejte provizi 20 %

Rozhodli se pro koupi? 
Pak je to jednoduché. Stačí, aby při objednávce 
programu nahlásili vaše licenční číslo jako 
zprostředkovatele. O zbytek se postaráme.

Váhají s koupí? 
Předejte nám na ně kontakt a pokud dojde do 
3 měsíců od zkontaktování naším pracovníkem 
k úspěšnému prodeji, pak i vy získáváte nárok 
na vyplacení provize.  

V případě úspěšně zrealizovaného prodeje vám pošleme podklady pro vyfakturování vaší provize. 
Tu vám pak podle vaší faktury proplatíme. Více na www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

„Na provizích za zprostředkování jsme našim uživatelům 
vyplatili již více než pět a půl milionu korun!“ 

Hrajte o wellness 
pobyt pro dvě osoby 
v čtyřhvězdičkovém 

Hotelu PORT 
u Máchova jezera

Zprostředkovatelé 
všech objednávek 

zaplacených do konce 
roku 2019 budou 

zařazeni do slosování. 
Kromě jisté provize 

máte letos navíc šanci 
vyhrát příjemný dárek!


