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EET se dotkne zbývajících podnikatelů
V květnu 2020 bude spuštěna poslední vlna EET, do které spadnou všichni zbývající podnikatelé, kterých se
tato povinnost zatím netýkala. Pokud je to i váš případ, najdete v tomto článku všechny potřebné informace,
abyste se mohli na zavedení EET v klidu připravit. Nejprve si tedy popíšeme, co je potřeba udělat před nákupem příslušného zařízení, podporujícího EET.

Koho se poslední vlna týká?
Všech podnikatelů, kteří zatím zůstali této povinnosti ušetřeni. Ale
pozor - pokud nepřijímáte platby
v hotovosti (zákazníci vám platí
převodem na účet) a ani neodesíláte dobírky, jejichž platbu byste
přebírali hotově, nemusíte si
dělat s EET hlavu, nebude se vás
týkat. Jak se tak bavím s uživateli
našich programů, řada z nich počítá s tím, že kompletně přejdou
na bezhotovostní platební styk
a tím se této otravné povinnosti
zbaví. Pokud ale něco takového
udělat nemůžete a platby v hotovosti přijímat musíte, čtěte dál,
dozvíte se, jak dál postupovat.

Získání autentizačních údajů
Jak již jistě víte, princip EET spočívá v tom, že informace o každé
tržbě se pošle pomocí internetu
na server finanční správy a ten
přidělí jedinečný kód který se
vytiskne na účtence. Aby tento
systém mohl fungovat, potřebujete certifikát, který nainstalujete
do svého počítače nebo jiného
zařízení, které k tisku stvrzenek
používáte. Abyste tento certifikát
získali, musíte mít autentizační
údaje. O ty můžete požádat buď

na svém finančním úřadu (dostanete je ihned v zalepené obálce),
nebo žádost odešlete elektronicky pomocí Daňového portálu:
https://adisspr.mfcr.cz/
Jak už to u nás chodí, tento
elektronický postup je výrazně
složitější. Na úvodní stránce zvolíte „Elektronická evidence tržeb“
a na další pak „Žádost o autentizační údaje“. Zobrazí se formulář,
který vyplníte a elektronicky
podepíšete datovou schránkou.
Do 24 hodin by vám měly přijít
autentizační údaje.

Získání certifikátu pro EET
Tím, že jste získali autentizační
údaje ale vyřizování nekončí. Někteří podnikatelé si to ale myslí a
už se nám při instalaci software
pro EET stalo, že místo certifikátu
nám pracovník donesl vytištěný
dopis s autentizačními údaji. Tak
tím by opravdu nic nepodepsal.
Jestliže už máte autentizační údaje v ruce, musíte se jejich pomocí
připojit do webové aplikace EET.
Ale pozor, nejde to hned ale až
za 24 hodin po jejich získání.
Jsme přece v Kocourkově. Další
důvod, proč to nenechávat na
poslední chvíli.

• V prohlížeči zadejte adresu:
https://adisspr.mfcr.cz/
• Na úvodní stránce zvolte „Elektronická evidence tržeb“ a na
další pak „Správa údajů evidence tržeb“. Zadejte autentizační
údaje a pokud jste v žádosti
o jejich získání zvolili ověření
pomocí SMS, počkejte na kód,
který dostanete.
• Pokud webová aplikace EET
usoudí, že jste robot, budete
muset ještě projít testem inteligence. Zobrazí několik obrázků
a vy budete muset označit ty,
na kterých jsou například stromy. Když se spletete, zobrazí se
další sada a jiný dotaz ...
• Když už budete na portále,
budete vyzváni k nastavení
nového přístupového hesla.
To, které máte v obálce platí
jen pro první vstup. A pak už
můžete přistoupit k zaevidování provozovny a získání
certifikátu.
• Tím končí vaše přípravná fáze
k zavedení EET. Teď už potřebujete jen zařízení, na kterém
budete doklady podléhající EET
evidovat. Jaké máte možnosti
si probereme v dalším článku.

Výběr vhodného zařízení k EET
U podnikatelů, kteří do EET
“spadnou” v poslední vlně je
situace odlišná od těch, kteří už
jí podléhají. Posílání informací
o provedené hotovostní platbě je
jednoduché u prodejen, hotelů
a restaurací, které prodávají konkrétní a snadno kvantifikovatelnou službu nebo zboží. Složitější
je to ale v případech, kdy např.
řemeslník nebo technik jede
k zákazníkovi a předem neví,
jak dlouho u něj bude, kolik bude
za práci účtovat a často ani jak
mu bude zaplacena.
Počítač s programem je mu v tu
chvíli k ničemu, praktičtější může
být malé přenosné zařízení.
Proto se nejprve se zamyslete

nad tím, v jakých situacích vystavujete doklady, které jsou placeny
formou, podléhající EET (hotově
nebo na dobírku). Podle toho
pak zvolte nejvhodnější zařízení.

PC s programem JAPO
Pokud je to, co budete účtovat
zákazníkovi předem dáno, můžete
fakturu pro platbu v hotovosti,
stvrzenku nebo paragon vystavit
přímo v programu JAPO.
V tomo případě postačí dokoupit
a do PC nainstalovat modul pro
EET, který vyvinula a dodává
firma MOPRO. Cena modulu je
2000 Kč + DPH pro jedno PC
a jednu vedenou firmu.

Přenosná pokladna Conto Mobile
Toto řešení pro EET jsme si zvolili
my. Často jezdíme na servisní
zásahy, kde nelze odhadnout
rozsah práce ani formu platby.
Proto jsme si vybrali „kapesní”
pokladnu Conto Mobile. Jedná
se o malý mobilní terminál s dotykovou obrazovkou, operačním
systémem Android a malou
termo tiskárnou. Do zařízení je
možné vložit SIM kartu s datovým
tarifem, nebo se připojovat na
internet pomocí WIFI. Pokladna
byla speciálně vyvinuta pro
potřeby živnostníků, kteří jezdí
za svými zákazníky a také těch,
pokračování na straně 2

Vážení uživatelé programů JAPO,
máme za sebou rok, který přinesl hodně novinek v legislativě
a řadu z vás donutil zcela mimořádně aktualizovat své programy
i v průběhu roku.
Ano, zní to možná neuvěřitelně
ale i když na tomto místě každý
rok přesvědčuji o potřebě průběžných aktualizací účetních a mzdových programů, řada uživatelů to
dělá jen jednou ročně v období
kolem Vánoc ...
Rok 2020 přinese další zásadní
změny, které se budou týkat
většiny uživatelů programů JAPO.
V oblasti mezd je to zavedení
eNeschopenek. Zaměstnanec již
nebude svému zaměstnavateli
v případě své pracovní neschopnosti předávat lísteček od lékaře,
veškerá tato agenda se bude od
1. ledna 2020 provádět elektronicky. Co to bude znamenat popisuji
podrobně v článku na straně 2.
Druhou významnou změnou
je spuštění poslední fáze EET spadnou do ni všichni zbývající
podnikatelé, kteří zatím díky
rozhodnutí Ústavního soudu této
povinnosti unikli. I této problematice se podrobně věnuji, pokud se
vás to týká, dozvíte se co a kde
vyřídit a jaké zařízení si koupit.
Protože prostor v JAPO NEWS je
omezený, najdete podrobné verze
všech článků na našich stránkách
http://www.japo.cz. K dispozici
tam jsou také další informace,
které se sem už nevešly.
Nové verze Deníku, Mezd,
Skladu a Pokladny pro rok
2020 si můžete objednat ihned.
Jestli chcete mit v roce 2020
o jednu starost méně, objednejte
si předplacené stahování změn
z internetu nebo automatické zasílání na celý rok. Nic důležitého
vám tak neuteče.
K objednávkám můžete využít
formuláře z programu Asistent.
Ty můžete vytisknout a poslat
poštou, nebo exportovat do PDF
a poslat na pochyly@japo.cz.
Pokud dáváte přednost telefonu,
volejte na číslo 777 161716.
Blíží se konec roku, proto mi
dovolte, abych nám všem popřál
pevné nervy v předvánočním
shonu, krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do roku 2020.
Ing. Jaroslav Pochylý

pokračování ze strany 1

kteří nechtějí investovat velké
prostředky do EET pokladny a
hledají jednoduché a kompletní
řešení. Ovládání je jednoduché
a intuitivní a zvládne ho i člověk,
který nemá rád technologie.
Další výhodou je, že na rozdíl od
konkurence, se u této pokladny
neplatí žádné měsíční poplatky.
Do pokladny je možné “naťukat”
kompletní firemní ceník a u zákazníka pak jen vybírat položky
a rychle tak vytvořit paragon.
Výhodou je také zabudovaná
možnost “hotovostní úhrady
faktury” - podnikatel tak může
mít připravenou běžnou fakturu
a pokud se jí zákazník rozhodne
zaplatit hotově, jen do zařízení
zapíše sumarizaci dle sazeb DPH
a pokladna “vyjede” pokladní
doklad s fiskálními kódy.

Tablet nebo mobil
s bluetooth tiskárnou
Řada z vás již používá chytré
mobily nebo tablety. I k nim je
možné přikoupit program pro
EET (nabízejí je např. mobilní
operátoři) a bluetooth tiskárnu.
V tomto případě velmi záleží,
jaký pokladní software si nainstalujete. Některé jsou zdarma, jiné
za měsíční poplatek. Také jejich
funkcionalita se značně liší, chce
to pečlivě vybírat.
Pro uživatele, kteří nejsou zrovna
fandy do technologií může být
problémem propojení mobilu
(tabletu) a tiskárny. Nemusí to
být tak snadné, jak to na první
pohled vypadá.
K dispozici je řada typů přenosných bluetooth tiskáren, ceny
začínají na cca 3000 Kč.

Tlačítkové pokladny
Existují také klasické tlačítkové
pokladny, které již obsahují, nebo
se do nich dá doplnit podpora
pro EET. Existují v různých velikostech od malých „kalkulaček“
až po velké stolní modely. Jedná
se ale většinou o statické pokladny, vhodné k umístění na pult
nebo stůl. Je tedy u nich stejný
problém, jako u PC s programem
JAPO, paragon je potřeba si
nachystat předem ...
Ceny těchto zařízení se značně
liší, záleží na velikosti a „chytrosti“. Dá se ale říct, že se pohybují
v rozmezí 7000 - 25000 Kč.

Na co si dávat pozor?
Vždy nakupujte zařízení pro EET
od spolehlivých dodavatelů, kteří
řeší i servis a podporu. Stejně tak

prověřte své připojení k internetu.
Pokud nastane při komunikaci
se serverem finanční správy
problém (nebude odpověď do
5 sekund), váš software vydá
paragon bez fiskálního kódu.
Tuto platbu je ale nutno nahlásit
dodatečně a to nejpozději do 48
hodin. Obvykle toto řeší pokladní
programy automaticky.
Horší situace nastane v případě,
kdy se pokladní zařízení pokazí.
Tuto situaci musíte zdokumentovat a evidenci v rozumné lhůtě
obnovit. Jinak vám hrozí sankce.
Na našich internetových stránkách najdete podrobnou verzi
tohoto článku i s obrázky
a shrnutím plusů a mínusů
jednotlivých řešení. V případě
zájmu jsme vám schopni podat
podrobnější informace také
telefonicky.

1. ledna 2020 startují dlouho slibované eNeschopenky
Zavedení eNeschopenek by
mělo zjednodušit administrativní
náročnost celého procesu dočasných pracovních neschopností,
zrychlit výplatu dávek a poskytnout zaměstnavatelům online
informace o jejich nemocných
zaměstnancích. Základem veškeré této komunikace bude ePortál
ČSSZ, na kterém jste dosud podávali výkazy ve formátu XML.

Vznik PN zaměstnance
• Zaměstnanec informuje svého
zaměstnavatele, že místo do
práce odchází k lékaři.
• Lékař jej vyšetří a rozhodne,
že pacient není schopný vykonávat své zaměstnání.
• Ve svém programu nebo ve
webové aplikaci na ePortálu
ČSSZ vystaví eNeschopenku.
Po zadání čísla pojištěnce se
předvyplní údaje z registru,
včetně údajů o zaměstnavateli. Pacient jen potvrdí jejich
správnost. Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní
neschopnosti a další doplňující
údaje a vše elektronicky odešle
na příslušnou OSSZ.
• Následně vytiskne Průkaz
práce neschopného pojištěnce, který předá nemocnému
zaměstnanci. Ten jej nikam
neodnáší, budou mu do něj
zaznamenávány kontroly ze
strany ošetřujícího lékaře, OSSZ
a ukončení PN.
• Nemocný zaměstnanec má
povinnost neprodleně informovat zaměstnavatele, že u něj
nastala překážka v práci - PN.
• Protože po 1. lednu 2020
nebude zaměstnanec předávat žádné písemné potvrzení
o tom, že je nemocný, bylo by
vhodné, aby zaměstnavatel ve
svém interním předpisu rozhodl, jakým způsobem mu mají
zaměstnanci svoji PN hlásit.

Notifikace o PN zaměstnanců

Ukončení PN do 14 dnů trvání

Ukončení PN po 14 dnech trvání

V případě, že o to zaměstnavatel
na ePortálu ČSSZ požádá, může
být o PN zaměstnanců informován
pomocí notifikací, které obdrží
do své datové schránky nebo
e-mailu. Nemusí se jednat přímo
o jeho datovku nebo e-mail,
k uvedeným informacím může
umožnit přístup např. účetní
firmě, která mu zpracovává mzdy.
Ta tak získá přístup nejen k notifikacím, ale i k ePortálu.
Vzhledem k ochraně osobních
údajů budou notifikace obsahovat pouze následující údaje:

• Pokud lékař zjistí, že je zaměstnanec schopen práce, vystaví
hlášení o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a odešle
jej elektronicky na OSSZ.
• Zaměstnanci vyznačí toto ukončení v Průkazu práce neschopného pojištěnce, žádné další
potvrzení pro zaměstnavatele
už nevystavuje (dříve to byl tzv.
lístek na peníze).
• Pokud má zaměstnavatel
sjednané zasílání notifikací,
dostane automaticky do své
datové schránky nebo e-mailu zjednodušenou informaci
o ukončení PN. Podrobnosti
získá na ePortálu ČSSZ.
• Na základě takto získaných
informací vyplatí zaměstnavatel svému zaměstnancí náhrady
za dobu PN.

• Pokud lékař zjistí, že je zaměstnanec schopen práce, vystaví
hlášení o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a odešle
jej elektronicky na OSSZ.
• Zaměstnanci vyznačí toto ukončení v Průkazu práce neschopného pojištěnce, žádné další
potvrzení pro zaměstnavatele
už nevystavuje
• Pokud má zaměstnavatel
sjednané zasílání notifikací,
dostane automaticky do své
datové schránky nebo e-mailu zjednodušenou informaci
o ukončení PN. Podrobnosti
získá na ePortálu ČSSZ.
• Zaměstnavatel má povinnost
po návratu zaměstnance do zaměstnání zaslat OSSZ hlášení
o případném výkonu práce
zaměstnance v poslední den
PN nebo v jejím průběhu.

• jméno a příjmení zaměstnance
• datum narození
• datum vzniku a ukončení PN

Podrobné informace o PN
na ePortálu ČSSZ
Podrobné informace o PN budou
k dispozici na ePortálu ČSSZ:
• datum vzniku dočasné PN
• číslo rozhodnutí o dočasné PN
• zda se jedná o pracovní úraz,
úraz zaviněný jinou osobou
nebo po požití alkoholu či
omamných látek
• místo pobytu zaměstnance,
rozsah povolených vycházek
• jméno příjmení a adresa
pracoviště ošetřujícího lékaře,
případně pracoviště, které
zaměstnance hospitalizovalo
• datum ukončení dočasné PN

Změny v průběhu PN
Pokud dojde v průběhu PN zaměstnance k jakýmkoliv změnám
(např. jiné nastavení vycházek,
změna pobytu, předání do péče
jinému lékaři, …), bude toto
ošetřující lékař neprodleně hlásit
pomocí svého programu nebo
webové aplikace na ePortálu
ČSSZ. Zaměstnavatel tak může
všechny tyto informace kdykoliv
zjistit pomocí ePortálu ČSSZ.

PN překročí 14 dnů trvání
• Lékař po překročení 14 dnů
dočasné PN zašle na příslušnou OSSZ informaci o tom, že
PN stále trvá.
• Pokud má zaměstnavatel
sjednané zasílání notifikací,
dostane automaticky do své
datové schránky nebo e-mailu zjednodušenou informaci
o pokračování PN. Podrobnosti
zjistí na ePortálu ČSSZ.
• Zaměstnavatel má povinnost
zaslat příslušné OSSZ Přílohu
k žádosti o dávky. Tento
formulář byl pro rok 2020
upraven, nově obsahuje také
informaci o bankovním účtu,
na který zaměstnavatel vyplácí
zaměstnanci mzdu. Nemocenská tak bude zaměstnanci
vyplacena stejným způsobem,
jako se mu vyplácí mzda.
• Náhradu za prvních 14 dnů
trvání PN vyplatí zaměstnanci
zaměstnavatel (jako dosud).

Úpravy v programu Mzdy Profi
Jako každý rok, dochází k řadě
úprav i v programu Mzdy. Kromě
parametrů pro výpočet mezd jsou
to i novinky vyplývající z legislativních změn, např. výše uvedených e-neschopenek:
• Formulář Příloha k žádosti
o dávky má novou strukturu.
• Nové elektronické hlášení
zaměstnavatele při ukončení
pracovní neschopnosti si vyžádalo zavedení nové evidence,
ve které se údaje pro formulář
sumarizují a následně tisknou.
• Nové redukční hranice pro
výpočet denního vyměřovacího
základu, maximální vyměřovací základ, nové kalendáře
pro plánování směn a počty
pracovních dnů, nová výše
minimální mzdy a hranice pro
přiznání daňového bonusu
• Další novinky najdete na stránkách http://www.japo.cz
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