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Asi nemá smysl se zamýšlet nad 
efektivitou zavedení třetí sazby 
DPH. Je velmi pravděpodobné, 
že položky, které do ní spadají, 
levnější nebudou, protože ob-
chodníci využijí těch pár procent 
pro zvýšení své marže. Naopak 
zavedení sazby si vyžádá obrov-
ské náklady jak ve státní správě, 
tak u podnikatelů. Mění se veške-
rý software, formuláře, formáty 
přenosu dat na Portál daňové 
správy, upgrade si vyžádají účetní 
programy i obyčejné elektronic-
ké pokladny. Holt populistické 
volební sliby se musí plnit, ať to 
stojí, co to stojí.
I když do své firmy nikdy nekou-
píte položku ve třetí sazbě DPH, 
aktualizaci programu se nevyhne-
te. Od roku 2015 můžeme oče-
kávat nové přiznání k DPH, nové 
formáty elektronického podání, 
inovuje se i struktura záznam-
ní povinnosti nebo daňového 
dokladu. Prostě nezůstal kámen 
na kameni ...

Změny v programech Deník 
Profi, Sklad Profi, Pokladna 

Tyto programy využívají řadu 
shodných účetních knih a evi-
dencí, navíc si data mezi sebou 
přímo předávají. Proto změna 
provedená v jednom programu 
se samozřejmě promítla i v pro-
gramech ostatních. 
Každý ze souborů, ve kterém se 
pracuje s DPH, v sobě obsahuje 
tabulku se základy DPH a vlastní 
DPH. Zavedením další (třetí) saz-
by DPH bylo potřeba tuto tabulku 
o jednu položku rozšířit. To však 
není možné provést bez porušení 
zpětné kompatibility. Zvažovali 
jsme řadu řešení, nakonec pak 
převážilo to nejradikálnější. 
Zpětnou kompatibilitu porušit 
a struktury příslušných datových 
souborů upravit tak, aby nejen 
obsahovaly dostatek prostoru do 
budoucna, ale abychom odstra-
nili i limity, které si sebou táhnou 
z minulosti. Jako každé řešení 
i toto má v sobě skryté výhody 
a nevýhody. 

Nevýhody:

Když novým programem poprvé 
vstoupíte do účetního roku 2014 
nebo starších, upozorní vás, že je 
třeba provést konverzi dat. 
Pokud v daném účetním roce 
máte nějaká data, ke kterým bu-
dete chtít mít přístup, přejdete do 
programu Asistent a ten to za vás 
udělá. Během pár minut se ino-
vují soubory peněžního deníku, 
přijatých a vydaných dokladů, 
faktur, objednávek, dodacích 
listů, příjemek, výdejek, parago-
nů, vzorů dokladů a přenastaví se 
DPH u katalogu služeb a skladů. 
Konverzi datových souborů má 
smysl dělat jen za několik posled-
ních účetních roků (tam kam se 
běžně chodíte dívat). K přístupu 
k hodně starým datům (10-15 let) 
vám na disku zůstane původní 
program ve verzi pro rok 2014, 
který bude obsahovat celé spekt-
rum starých sestav a přiznání. 

Výhody:

Stávající programy v sobě obsa-
hovaly legislativu od roku 1993, 
k dispozici byly i veškeré novely 
DPH, sazby DPH a formuláře 
přiznání za posledních 10 let. 
Porušení kompatibility souborů 
nám umožnilo se všech těchto 
historických komplikací zbavit. 
Nový program bude pracovat 
s legislativou let 2015 a následu-
jících. Historickou legislativu si 
pamatuje ale jen tak daleko, jak 
to má smysl. Můžete s ním tedy 
bez problémů dokončit rok 2014 
a nahlížet i do starších dat.
Kromě toho jsme mohli přistou-
pit k řadě dalších vylepšení:

•		V	přijatých	a	vydaných	do-
kladech	je	možné	v	jednom	
dokladu	kombinovat	sazby	
DPH	platné	v	různých	létech.	
Pokud	se	v	budoucnu	změní	
výše	sazby	DPH,	nebude	potře-
ba	doklad	kombinující	sazby	
více	účetních	let	rozepisovat	
do	dvou	dokladů	(to	se	stávalo	
např.	u	vyúčtování	za	energie).

•	Přepracovány	byly	všechny	
tiskové	sestavy,	ve	kterých	se	
uvádí	základy	a	sazby	DPH.	
Týká	se	to	samozřejmě	obou	
forem	záznamní	povinnosti,	
všech	seznamů,	přehledů,	vý-
počtů,	širokého	spektra	dokla-
dů	v	odběratelských	fakturách,	
objednávkách,	paragonech	
apod.	Prakticky	nenajdete	tis-
kovou	sestavu,	která	by	zůstala	
stejná	jako	v	roce	2014.

•		V	odběratelských	fakturách	
bylo	prodlouženo	číslo	odbě-
ratelské	faktury	z	původních	
7	znaků	na	standardních	10	
znaků	(plná	délka	VS).

•		Upraveny	byly	také	vzory	pro	
automatické	číslování	faktur.	
Ty	stávající	zůstaly,	nově	byly	
zavedeny	vzory,	kde	na	začát-
ku	čísla	faktury	je	pořadové	čís-
lo	řady	faktur.	Máte-li	více	řad	
a	chcete-li	ve	všech	využívat	
stejný	způsob	číslování,	je	tato	
možnost	pro	vás	jako	dělaná.	

•		Předvolby	pro	import	a	zaúčto-
vání	faktur	se	nyní	přizpůsobují	
případům,	kdy	se	jedná	o	faktu-
ru	do	zahraničí	a	nebo	kdy	se	
jedná	o	fakturu	s	PDP.	

•	Vylepšeny	byly	přijaté	doklady	
s	poměrným	krácením	DPH.

•	V	přijatých	a	vydaných	objed-
návkách	a	dodacích	listech	je	
možné	nastavit	ruční	číslování	
dokladů	s	tím,	že	máte	k	dispo-
zici	plnou	délku	čísla	dokladu.	

•		V	objednávkách	a	dodacích	
listech	máte	nově	možnost	evi-
dovat	pomocné	číslo	dokladu.

•		Předělány	byly	veškeré	importy	
a	exporty	datových	souborů.	

Změny v programu Konto

Ve všech účetních evidencích, 
které pracují s DPH se od roku 
2015 rozšiřuje počet sazeb DPH 
na 4. Aby jste je nemuseli pro 
každý případ nastavovat, budou 
předvoleny na platnou legislativu 
a pouze v případě nestandard-
ních dokladů je změníte.
V roce 2015 budou předvolené 
sazby DPH nastaveny takto:

•	nulová	0%,	supersnížená	10%,	
snížená	15%,	základní	21%.

•	u	dokladů,	které	budou	vysta-
veny	novou	verzí	programu	
v	účetním	roce	2014,	bude	mít	
supersnížená	sazba	hodnotu	
sazby	snížené,	tj.	15%.

V případě nestandardních dokla-
dů budete moci nastavovat sazby 
ručně, přičemž jsou povoleny 
následující daňové sazby:
•	v	případě	vydaných	daňových	

dokladů	to	budou	sazby	platné	
3	roky	zpět	od	data	zdanitel-
ného	plnění	(abyste	mohli	
vystavit	opravné	doklady)

•	v	případě	přijatých	daňových	
dokladů	to	budou	sazby	platné	
až	5	let	zpět	od	data	uplatnění	
DPH	na	vstupu	(abyste	mohli	
přijímat	např.	leasing	se	smluv-
ní	dobou	5	let).

U nestandardních daňových 
dokladů je možné kombinovat 
sazby DPH platné v různých 
létech (toto byl typický případ 
např. při vyúčtování za energie, 
zálohy, leasing apod.). 
•	Přepracovány	byly	všechny	

tiskové	sestavy,	ve	kterých	se	
uvádí	základy	a	sazby	DPH.	
Týká	se	to	samozřejmě	obou	
forem	záznamní	povinnosti,	
všech	seznamů,	přehledů,	
výpočtů,	dokladů	v	odběra-
telských	a	dodavatelských	
fakturách,	objednávkách,	
paragonech	apod.

•	Přepracovány	byly	veškeré	
importy	a	exporty	datových	
souborů	-	doplnění	třetí	sazby	
DPH	si	vynutilo	provedení	
změn	přenosové	struktury.

•	Přepracovány	byly	přenosy	
do	programu	Komunikátor,	
pochopitelně	i	tiskové	sestavy	
v	tomto	programu.

Tolik tedy stručný přehled změn, 
vyvolaných zavedením třetí 
sazby DPH. Plný seznam novinek 
najdete na našich internetových 
stránkách http://www.japo.cz. 
Změnám pro rok 2015 se věnují 
i další články v tomto JAPO NEWS.

Rok 2015 přináší nejzásadnější legislativní změnu za řadu let - zavedení třetí sazby DPH. Tato sazba, někdy označovaná jako druhá snížená, 
jindy jako supersnížená si vyžádala “překopání” všech účetních a skladových programů JAPO. I když si řada plátců DPH myslí, 

že se jich tato změna netýká, protože položky které do ní spadají nenakupují, opak je pravdou.

Nezkrácené verze všech článků najdete na našich stránkách http://www.japo.cz



Novinky ve 
Mzdách 2015
V	letošním	JAPO	NEWS	jsme	
se	věnovali	hlavně	změnám	
v	oblasti	DPH.	To	ale	neznamená,	
že	opomíjíme	Mzdy	Profi.	
Chtěl	bych	se	zde	zmínit	alespoň	
o	elektronickém	podání	přehledů	
pro	zdravotní	pojišťovny.	Řada	
z	vás	dostala	v	roce	2014	dopis	
od	VZP,	který	vás	o	této	možnosti	
informoval.	Nová	verze	Mezd	ob-
sahuje	elektronické	podání	nejen	
pro	VZP	ale	i	pro	další	ZP,	které	
tuto	možnost	poskytují.	
Na	našich	internetových	strán-
kách	najdete	nejen	podrobný	
návod,	který	vám	poradí	jak	
postupovat	při	sjednání	a	násled-
ném	zprovoznění	této	funkce,	
ale	i	podrobný	přehled	všech	
změn	v	programu	pro	rok	2015.	

Jak si objednat
upgrade 2015?
Nové	verze	pro	rok	2015	můžete	
objednávat	od	1.	prosince	2014.	
Pro	Vás	nejjednodušší	je	využít	
objednávkových	formulářů	
z	programu	Asistent	2015	(najdete	
je	v	Hlavním	menu	pod	položkou	
Registrace	a	doplňkové	služby).	
Postup	je	stále	stejný,	když	si	ne-
budete	s	čímkoliv	jisti,	zavolejte	
a	rádi	Vám	pomůžeme.
	

Předplaťte si 
upgrady na celý 
rok 2015
Pokud	jste	letošní	JAPO	NEWS	
dočetli	až	sem,	je	Vám	jasné,	že	
změny	v	legislativě	jsou	opravdu	
radikální.	A	pokud	nejste	v	účto-
vání	nováčky,	tak	je	vám	jasné,	
že	rok	2015	přinese	fůru	nejas-
ností,	které	bude	„úřední	šiml“	
dolaďovat	až	za	chodu.	
Jako	obvykle,	i	letos	odborné	
časopisy	zatím	nic	neví,	školení	
zatím	ještě	nebyla	a	když	se	ze-
ptáte	na	finačním	úřadu,	řeknou	
vám,	že	je	brzo,	že	na	školení	
teprve	půjdou.	Ale	programy	musí	
s	novou	legislativou	pracovat	
hned	od	1.	ledna	...
Předpokládáme,	že	rok	2015	
přinese	množství	dalších	novinek.	
V	souvislosti	se	zavedenými	změ-
nami	se	projeví	fůra	problémů,	
na	které	bude	potřeba	okamžitě	
reagovat.	Není	v	našich	silách	ka-
ždého	z	Vás	jednotlivě	upozorňo-
vat	nebo	dokonce	hlídat.	Snažíme	
se	budovat	s	každým	uživatelem	
nadstandardní	vztahy,	ale	tohle	
prostě	nezvládneme.
Je	proto	důležité,	abyste	měli	
přístup	k	internetu,	pravidelně	
kontrolovali	co	je	v	našich	pro-
gramech	nového	a	aktualizované	
verze	si	co	nejdříve	nainstalovali.	
Pokud	si	sjednáte	předplacené	
stahování	změn,	nejste	ničím	
omezeni	a	nový	upravený	
program	si	můžete	nainstalovat	
ihned,	jak	se	na	našich	stránkách	
objeví.	Budete	stále	v	obraze.

Změna místa plnění služeb, Mini One-Stop Shop
Významnou změnou, vynucenou 
novelou zákona o DPH, je změna 
místa plnění některých služeb. 
Týká se to služeb rozhlasového 
a televizního vysílání, telekomu-
nikací a zejména elektronicky 
poskytovaných služeb, což zahr-
nuje např.: internetové prezenta-
ce (stránky), stahování aplikací, 
hudby, filmů, počítačových her, 
elektronických knih apod.
V našem případě to znamená, 
že plátce daně, který tyto služby 
poskytuje v zemích EU, bude mu-
set na svých vydaných daňových 
dokladech použít daňové sazby 
zemí, ve kterých tyto služby pří-
slušným klientům poskytuje.
V programu Konto a dalších 
programech z něj vycházejících 
je nutné udělat následující:
•	pro	tyto	specifické	daňové	

doklady	si	vyčlenit	oddělenou	
číselnou	řadu	(v	Ovládacím	
panelu,	Řady	odběratelských	
faktur).	Zde	do	položky	„kód	
státu	EU“	(poslední	položka	
v	řádku)	zadáte	hodnotu	„EU“.

Tato	hodnota	je	nově	doplněna	
do	seznamu.	V	případě,	že	
program	při	tvorbě	nového	
daňového	dokladu	identifikuje	
toto	označení,	automaticky	se	
použijí	sazby	DPH	platné	v	pří-
slušném	státu	EU.	Tento	stát	je	
určen	v	adrese	odběratele.

•	tyto	daňové	doklady	mají	pro	
snadnou	identifikaci	i	nový	
znak	DPH,	písmeno	„F“.	Lze	je	
vystavit	pouze	jako	standardní.	
U	opravných	daňových	dokla-
dů	nelze	prozatím	měnit	sazby	
DPH.	Toto	bude	umožněno	
až	v	následujících	upgradech	
v	průběhu	roku	2015,	proto	sle-
dujte	změny	v	programech	na	
našich	webových	stránkách.

Abyste se nemuseli pro odvod 
DPH přihlašovat u příslušných 
finančních úřadů v dané zemi, 
zasílat tam Přiznání k DPH a posí-
lat peníze, zřídila Česká finanční 
správa speciální správní místo 
pro výběr daně, tzv. Mini One-
-Stop Shop, který umožní podat 
Přiznání a odvést daň v ČR.

Pokud Vaše firma poskytuje výše 
uvedené služby, musí se pro tyto 
účely registrovat. Registrace se 
provádí přes internet na strán-
kách Daňového portálu Minister-
stva financí České republiky na 
adrese www.daneelektronicky.cz. 
Toto lze učinit již od 1. 10. 2014.
Jednotlivá daňové přiznání se 
budou podávat elektronicky, a to 
čtvrtletně. Tuto možnost budou 
naše programy mít v průběhu 
ledna 2015 (jakmile budou 
zveřejněny příslušné přenosové 
protokoly). Důležité je, že platba 
této daně proběhne na speciální 
účet Finanční správy ČR, přičemž 
částka bude muset být zaplacena 
nikoli v korunách, ale v Eurech. 
Také veškerá záznamní povinnost 
se vede v Eurech, tudíž je nutno 
daňové doklady také v této měně 
vystavovat. 
Další informace k této novince 
budeme zveřejňovat na našich 
stránkách http://www.japo.cz. 
Zatím čekáme na další upřesňují-
cí pokyny a nařízení.

Novinka: Konto pro Windows s automatickým 
přenosem dat přes vzdálený datový server

Jedním ze základních požadavků 
větších firem je mít své účetnictví 
na více počítačích, které jsou 
vzájemně propojené. Pokud jsou 
tyto počítače umístěné v jedné 
budově nebo ve firemním areálu, 
je řešení poměrně jednoduché. 
Stačí využít běžnou počítačovou 
síť. Složitější případ nastane, 
když je potřeba se připojit do 
firemního informačního systému 
z domova nebo dokonce propojit 
odloučené firemní pobočky. 
I tady se nabízí několik řešení, 
které jsou však finančně i hard-
warově náročné a navíc mají i svá 
bezpečnostní rizika. 

Účetní a informační systém 
je provozován na jednom 
lokálním serveru.

Ten je umístěn většinou v centrá-
le firmy a jednotliví uživatelé se 
na něj připojují buďto přes místní 
síť, nebo prostřednictvím tzv. 
vzdálené plochy. K tomuto účelu 
se používá stejnojmenná funkce 
u libovolných Windows Professio-
nal nebo programy jiných výrob-
ců (nám se osvědčil TeamViewer 
stejnojmenné německé firmy).
Výhodou tohoto řešení je přede-
vším bezpečnost. Svá data máte 
pod kontrolou a nikdo neopráv-
něný k nim nemá přístup.
Nevýhodou je nutnost mít svůj 
informační systém umístěný 
na výkonném serveru (nejlépe 
vyhrazeném), který je nevhodný 
pro běžnou práci např. s kance-
lářskými aplikacemi. Navíc sa-
motný server musí být dostateč-
ně dimenzován co do kapacity, 
rychlosti a bezpečnosti ukládání 
dat a vyžaduje speciální operační 
systém. A to není zadarmo.

Informační systém 
v Datovém centru (tzv. cloud).

Zde se jedná se o speciální pro-
gramy, které běží na vyhrazeném 
serveru v tzv. Datovém centru. To 
se nachází většinou ve specializo-
vané firmě, nebo přímo u tvůrce 
tohoto programu.
Výhodou je možnost práce kde-
koliv a na čemkoliv (včetně table-
tu a chytrého mobilu), přičemž 
rychlost internetového připojení 
nemusí být veliká. 
Nevýhod je ale výrazně více než 
v předchozím případě:
•	nutnost	připojení	k	internetu.	

Bez	toho	jste	zcela	ztraceni	
(program	ani	data	na	svém	
zařízení	nemáte)

•	svá	data	nemáte	pod	kontro-
lou.	Provozovateli	Datového	
centra	můžete	a	nemusíte	věřit,	
že	se	k	vašim	informacím	
nikdo	nedostane	(konkurence,	
finanční	správa	apod.)

•	ve	většině	případů	nevíte,	kde	
je	vlastně	datové	centrum	
umístěno	(v	jakém	státě,	jaká	
tam	platí	legislativa	apod)

•	nemáte	žádnou	garanci,	že	pro-
vozovatel	svoji	službu	nevypne	
(třeba	jen	z	důvodů	upgrade	
systému	nebo	havárie)	a	vy	
nezůstanete	v	tu	nejnevhodněj-
ší	dobu	bez	programů	a	dat.

•	pronájem	aplikace	a	datového	
prostoru	se	pohybuje	od	500,-	
Kč	/	měsíc	u	nejjednodušších	
aplikací.	Pro	běžnou	firemní	
činnost	se	však	měsíční	splátka	
pohybuje	ve	čtyřmístném	řádu.

Cloudový server si můžete zřídit 
i sami. Nicméně opět to není 
snadná záležitost.  

My jsme obě řešení sloučili 
tak, abychom využili výhody 
a eliminovali nedostatky.

To znamená, že na libovolném 
PC máte nainstalováno Konto 
pro Windows a speciální verzi 
Komunikátoru, která posílá data 
na datový server přístupný přes 
internet. Ten může být umístěn 
u vás nebo u nás. Výhody jsou:  
•	každý	pracovník	má	na	svém	

PC	nainstalován	program	
a	v	něm	uložena	veškerá	data

•	přenáší	se	jen	změny	v	datech	
provedené	v	posledních	30	dnech

•	zcela	postačí	základní	rychlost	
pevného	připojení	k	internetu

•	v	případě	výpadku	internetu	
nebo	sítě	můžete	dále	pracovat

•	data	na	datovém	serveru	se	
prakticky	nedají	zneužít

•	sami	si	můžete	nastavit,	které	
evidence	chcete	synchronizovat

•	datový	server	si	můžete	zřídit	
sami	pomocí	relativně	levného	
síťového	pevného	disku	(NAS)

•	pokud	hledáte	jednoduché,	
rychlé	a	levné	řešení,	můžete	
využít	datový	server	JAPO.

Novinka má ale i dvě nevýhody:

•	aktualizace	dat	může	v	závis-
losti	na	jejich	množství	trvat	až	
minutu	(dá	se	nastavit)

•	u	PC	vypnutého	déle	než	měsíc	
se	data	musí	zaktualizovat	ručně

Bližší informace k novému 
způsobu synchronizace dat mezi 
programy Konto pro Windows 
vám poskytne ing. Kolínek na tel. 
777 187536, využít můžete také 
e-mail: kolinek@japo.cz. 
Rádi vám navrhneme systém ušitý 
„na míru“ dle vašich požadavků. 


