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- Technologické novinky usnadňující práci
- Větší automatizovanost
- Lepší exporty, větší bezpečnost
- Legislativní připravenost
- Více funkcí, avšak s důrazem na zachování 

jednoduchosti
- Novinky se týkají verze standard, enterprise, 

české i slovenské legislativy

Stovky dalších zdokonalení, 
kde si každý uživatel přijde na své.

PREMIER system 12.3
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(více informací se také dočtete v kapitole Novinky verze 12.3)
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dnešních vysokých grafi ckých rozlišeních 
nutnou potřebu zvětšit si okno pořizova-
ného dokladu, což nemohou, obchodníci 
chtějí efektivněji realizovat své objed-
návky či vybírat položky do dodacích listů, 
zásobovači zase chtějí na první pohled 
vidět více informací na skladové kartě 
a mnoho z Vás má další požadavky, jimiž 
nás „bombardujete“.

Pro všechny naše uživatele mám dob-
rou zprávu, neboť právě pro ně je určena 
nová verze 12.3, která nabízí požado-
vaná řešení a stovky dalších úprav, bez 
kterých se nyní i v budoucnu zcela jistě 
neobejdou, pokud chtějí obstát v silné 
konkurenci a chtějí mít svůj software 
v kontinuitě s platnou legislativou!  Nová 
verze přináší pro každého uživatele silnou 
výhodu ve všech agendách řízení fi rmy.

Naši vývojáři připravili funkce a úpravy 
na tradičně vysoké úrovni, přesně podle 
vašich požadavků, ve všech modulech 
a pochopitelně se zohledněním aktuál-
ních legislativních norem. Ti klienti, na 
které se s jejich požadavky nedostalo, ne-
musí zoufat, neboť již nyní máme připra-
ven plán vývoje na počátek roku 2009, 
takže se dříve či později dostane i na ně.

Jaké můžete získat slevy
Po dobu čtyř let získávají klienti po-

stupně slevy až ve výši 42 % z ceny ak-
tualizace v prvním roce. Touto cestou si 
dovolujeme všem klientům připomenout 
možnost získání těchto slev.

 Jiří Sonek
Vedoucí obchodního oddělení

Informační servis

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdra-
vil na počátku letošní slavnostní sezóny, 
neboť je to až k nevíře, ale na konci letoš-
ního roku to bude přesně 10 let, kdy byla 
založena naše fi rma a kdy světlo světa 
spatřil náš první produkt PREMIER sys-
tem v. 8.0. Od té doby se našimi uživateli 
stalo více než 2300 subjektů, kde s pro-
gramem pracuje více než 7000 uživate-
lů, což jsou statistiky, které v porovnání 
s našimi původními záměry a plány vy-
znívají více než neuvěřitelně, což nás po-
chopitelně velmi těší a zároveň nesmírně 
zavazuje k většímu úsilí na zkvalitňování 
našich produktů a služeb.

Upgrade 2009 – PREMIER system 
verze 12.3

Tomuto významnému výročí a mnoha 
dalším významným událostem, které se 
odehrály v prázdninovém čase, se bu-
deme věnovat v příštím čísle našeho 
magazínu, neboť je všechny zcela zasti-
ňuje tradičně hlavní a očekávaná akce to-
hoto roku „Upgrade 2009“, jehož hlavním 
produktem je nová verze PREMIER sys-
tem v. 12.3,  která Vám  bude k dispozici 
v druhé polovině měsíce listopadu. Další 
podrobnosti k „Upgrade 2009“ naleznete 
v další kapitole této brožury.

Proč nová verze?
Jistě každý z Vás naráží v programu 

na místa, která jsou pro něj méně pře-
hledná, kde musí několikrát kliknout pro 
dosažení potřebné informace či sestavy. 
Zcela jistě je řada z Vás „otrávena“, že 
program nenabídne automaticky „Doda-
tečné daňové přiznání“, uživatelé mají při 
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Informační servis

Vážení uživatelé,



Chytré je proto, že si program vybírá pro 
danou velikost i vhodné velikosti a typy 
písma, čímž se docílí ve všech režimech 
(celkem 7) dokonalého zobrazení.

K čemu jsme vlastně lupu vytvořili?
Vývoj LCD obrazovek směřuje stále 

k vyšším a vyšším rozlišením, což zmen-
šuje formuláře, které jsou jinak čitelné 
na obrazovkách např. s nižším rozlišením 
1024 × 768 pixelů.

Program PREMIER system má od verze 
12.3 „lupu“ (viz obr.), kterou lze měnit ve-
likost veškerých formulářů. Nyní se nabízí 
7 různých velikostí a program lze přizpů-
sobit od kapesních PDA až po monitory/
notebooky z velmi vysokým rozlišením 
1920 × 1200 pixelů i více. Hlavním cílem 
nové funkce je neunavování očí při delší 
práci, snížení chybovosti a zlepšení pře-
hlednosti programu.

Druhou významnou novinkou, kterou 
si lze všimnout na základní obrazovce je 
„Zásobník sestav“, tzv. Spooler.  Ten má 
následující významy:

Chytré je proto, že si program vybírá pro 
danou velikost i vhodné velikosti a typy 
písma čímž se docílí ve všech režimech

Novinky v programu PREMIER system v. 12.3

 Nové funkce vedle samozřejmé legis-
lativní připravenosti prolínají celé spek-
trum programu PREMIER. Vyznačuje se 
větší automatizovaností, stabilitou, dále 
novými možnostmi samozřejmě uprave-
nými tak, aby byl program stále přehledný 
a jednoduchý. Při vývoji nové verze jsme 
se drželi následujících zásad:
 Program nesmí být složitější, ale musí 

směřovat k maximální jednoduchosti 
a přehlednosti.
 Dodržovat grafi ckou a ergonomickou 

sjednocenost všech modulů.
 Neměnit způsob ovládání programu, 

a tam kde  je to nezbytně nutné, tak za-
vádět změny pouze pozvolné.
 Zachovat všechny stávající předvolby 

uživatele.
Ihned po spuštění programu si lze 

všimnout dvou významných novinek po-
sunujících konkurenceschopnost pro-
gramu zase o kousek dál.

První novinkou na základní obrazovce 
je možnost „chytrého“ zvětšování/zmen-
šování veškerých formulářů (tzv. lupa). 

Novinky v programu PREMIER system v. 12.3 
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Novinky v programu PREMIER system v. 12.3
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Běžné zobrazení formuláře vydané faktury na monitoru s dnes již obvyklým rozlišením 
1920 × 1200 pixelů.

Zobrazení s použitím „Lupy“ výrazně zpřehlední veškeré formuláře. Dosud bylo jediným 
řešením snížit rozlišení Windows, což u LCD obrazovek není nejvhodnější variantou.
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  Možnost slučování sestav 
(např. aktiva a pasiva s vý-
kazem zisků a přílohy k zá-
věrce, dále generace do jed-
noho pdf a zaslání na soud 
do sbírky listin). 
  Lepší náhledy s možností 

dohledávání v sestavě. 
  Možnost sdílení sestav 

s jinými uživateli (např.  hlav-
ní účetní připraví nějaké 
podklady a označí sdílení 
s managementem). 
  Lze využít i jako elektronic-

kou archivaci. 
  Sestavy nebo skupiny lze 

jednoduše ukládat a přená-
šet na vzdálená PC nebo do archívu.
  U exportů nově přibyla možnost for-

mátu XPS (XML paper specifi cation), 
dále možnost zakódování souborů pdf 
a možnost automatické komprese do zip 
souboru.

 Možnost pozdějších tisků jakýchko-
liv dokumentů (využití především u vět-
ších fi rem, kde uživatelé sdílejí tiskárnu, 
nebo při výpadku tiskárny, toneru atd.) 
 Snadný export a hromadná korespon-

dence (odesílání e-mailem více sestav 
najednou). 

Novinky v programu PREMIER system v. 12.3 
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„Zásobník sestav“ vypadá následovně, včetně ukázky exportu více dokumentů:
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Ve skladových kartách přibylo:
 Možnost zobrazování seznamu 

s obrázkem a doplňujícími texty, včet-
ně možnosti např. generování do pdf 
souboru a přímého odeslání na e-mail.
 Možnost zobrazování stavů v ostat-

ních skladech včetně rezervací budou-
cích stavů.
 Lze tvořit vazby na interní/extérní 

dokumenty, hyperlinky nebo skenované 
dokumenty. 
 Lze přiřazovat neomezené množství 

nalepovacích poznámek.

Dalšími novinkami jsou:
 Detail rozvahy / výkazu zisků / účtů 

702, 710 obsahuje i porovnání s minulým 
obdobím včetně grafi ckých znázornění.
 V kombinaci se zásobníkem sestav lze 

zadat např. automatické vygenerování 
výkazu zisků za jednotlivá střediska (bez 
pracného opakovaného zadávání fi ltrů 
pro zpracování a tisk).

Do „Zásobníku sestav“ se ukládají do-
kumenty určené pro pozdější zpracování 
velice jednoduše, a to při tisku zvolením 
tlačítka export, najetím na záložku ved-
le grafi ckého exportu a stiskem tlačítka 
O. K.

Další novinkou přispívající k větší auto-
matizaci programu je defi nice vázaných 
sestav na kartě partnera. Např. anglické-
mu odběrateli lze předdefi novat sestavy 
nebo celou skupinu „anglických sestav“. 
Při tisku dokladu je pak sestava automa-
ticky předvolena.

Modernizováno bylo celé spektrum 
programu, např. sklad, kde byl zpře-
hledněn objednávkový systém, odbě-
rateli lze přiřadit trasu pro expedici, 
nově lze vázat k partnerovi neomezené 
množství kontaktních osob včetně ná-
sledného sledování dokladů vázaných 
ke kontaktní osobě atd.

Novinky v programu PREMIER system v. 12.3
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 Různé varianty kopírování dokladů: 
„všechny údaje“ (partner, datum, stře-
disko, ...) nebo „pouze položky“.
 Atd.

Slovenská verze programu:
 Kompletní řešení přechodu SKK na EUR
 Mzdová legislativa
 Možnost automatického načtení slo-
venské fi rmy z internetu dle zadaného IČ

 Dodatečné přiznání k DPH lze automa-
ticky vygenerovat na základě předem ulo-
žené záznamní povinnosti.
 Hromadné změny v dokladech deníku 

(význam má především u obsáhlejších vý-
pisů z banky).
 Automatické upozornění na faktury 

v prodlení při tvorbě nabídky, objednáv-
ky, DL nebo faktury daného partnera. 
Vedle používaných maximálních kreditů 
jde o další možnost včasného varování.

Rů é i k í á í d kl důD d č é ři á í k DPH l
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Novinky v programu PREMIER system v. 12.3 
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Původní verze:

Totéž zadání v nové verzi programu:

Původní verze:

T též dá í é i g
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Novinky v programu PREMIER system v. 12.3

I takové drobné úpravy, jako např. „chytřejší“ grafy, zajisté zpříjemní práci. Např. v minu-
losti, když jsme si chtěli zobrazit výsečový graf např. dle odběratelů a fakturované hodnoty 
z knihy pohledávek, byl výsledek nepoužitelný.
Na uvedených obrázcích je rozdíl v zobrazení původní a nové verze programu.
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poněkud komplikovanější. Protože zákon 
č. 246/2008 Sb., kterým byl novelizo-
ván ZDS, nabyl účinnosti až 4. 7. 2008, 
nebylo možno podle něho postupovat 
před tímto datem, a tedy nebylo možno 
ani při placení záloh na daň v termínu do 
15. 4. 2008 použít snížení roční sazby 
daně podle § 6 odst. 6 ZDS. Protože ale 
toto nové snížení ročních sazeb daně se 
podle přechodných ustanovení zákona 
č. 246/2008 Sb. použije pro celé zdaňo-
vací období roku 2008 (tj. od 1. 1. 2008), 
má poplatník daně, který platil zálohy 
na daň do 15. 4. 2008 správně z plné 
roční sazby daně, u vozidel, u nichž lze 
použít nové znění § 6 odst. 6 ZDS, čás-
tečně „předplacenu“ daňovou povinnost 
a tedy i zálohy na daň za příslušné vozi-
dlo. Jelikož zákon č. 246/2008 Sb. nabý-
vá podle čl. III účinnosti dnem vyhlášení 
a ve sbírce zákonů byl uveřejněn dne 
4. 7. 2008, nabyl tedy účinnosti také 
tímto dnem. Také podle Sdělení MF ze 
dne 21. 7. 2008 bylo možno již zálohu 
splatnou k 15. 7. 2008 ponížit o přísluš-
nou částku podle uplatňovaného ná-
roku na snížení sazby daně. Stejně tak 
bylo možno uvedené předplacení daně 
(záloh na daň) plně anebo částečně 
použít při stanovení výše dalších záloh, 
a pokud tak poplatník neučinil, pak ho 
může použít při stanovení výše záloh na 
daň splatných do 15. 10. 2008 anebo 
do 15. 12. 2008, příp. při placení jeho 
celkové daňové povinnosti za rok 2008. 
Vznikne-li poplatníku daně přeplatek na 
dani, bude s ním naloženo podle ustano-
vení § 64 a dalších ZSDP. 

Dosavadní letošní legislativní vývoj je 
poměrně komplikovaný, za nejdůleži-
tější legislativní události lze považovat: 

 Novelu zákona o dani silniční č. 
246/2008 Sb., účinnou od 4. 7. 2008, 
která přinesla významné změny již pro 
platby záloh za 2. čtvrtletí roku 2008. 
 Novelu zákona o dani z přidané 

hodnoty č. 302/2008 Sb., účinnou od 
1. 1. 2009, která přináší jak změny 
zásadní, tak změny technické. 
 Novelu zákona o daních z příjmů od 

1. 1. 2009. Návrh této novely byl tepr-
ve až na samém konci června schvá-
len vládou a jeho případné přijetí tak 
bude časově velice napjaté. Protože 
návrh obsahuje zásadní změny pou-
žitelné retroaktivně i pro rok 2008, 
je namístě mu pak věnovat patřičnou 
pozornost. O důležitých změnách Vás 
budeme operativně informovat taky 
v on-line informačních zprávách.

Zálohy na daň silniční 
v roce 2008  

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
byl novelizován zákonem č. 246/2008 
Sb., přičemž některé změny jsou podle 
této novely použitelné již pro rok 2008. 
Jak se mají v roce 2008 platit zálohy na 
daň, když uvedený zákon č. 246/2008 
Sb. byl uveřejněn ve sbírce zákonů až dne 
4. 7. 2008? 

Zálohy v roce 2008 

Se stanovením výše záloh na daň 
silniční je to v průběhu roku 2008 

poněkud komplikovanější. Protože zákon
č. 246/2008 Sb., kterým byl novelizo-

etošní legislativní vývoj je
mplikovaný, za nejdůleži-

í á

Legislativní změny, legislativa 2009

Legislativní změny, legislativa 2009
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Legislativní změny, legislativa 2009

Do § 13 odst. 3 však novela doplňuje 
písmeno d), na jehož základě se za dodání 
zboží považuje převod práva užívat najaté 
zboží nebo najatou nemovitost na nájem-
ce, je-li ve smlouvě zakotvena povinnost 
odkupu zboží nájemcem.

V ostatních případech se v souladu 
s § 14 odst. 1 převod práva užití zboží na 
nájemce považuje za poskytnutí služby 
především v případě, kdy má nájemce 
pouze oprávnění k odkupu najatého zboží.

b) Okamžik vzniku povinnosti přiznat 
daň na výstupu

Přestože současné znění zákona o DPH 
považuje fi nanční pronájem za dodání 
zboží, umožňuje u fi nančního pronájmu 
sjednat dílčí plnění. Pokud jsou tedy v le-
asingové smlouvě sjednána dílčí plnění, 
pronajímatel není povinen uplatnit daň 
na výstupu jednorázově při přenechání 
předmětu leasingu nájemci, ale daň při-
znává postupně podle jednotlivých splá-
tek fi nančního pronájmu uvedených ve 
smlouvě či splátkovém kalendáři, který 
je zároveň i daňovým dokladem.

Upozornění na časté chyby 

V případě, kdy se u vozidla snižuje 
roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDS, 
je nutno zjistit datum první registrace 
vozidla v tuzemsku anebo v zahraničí 
a podle tohoto data správně určit 
měsíce, za které se snižuje roční sazba 
daně o 48 %, 40 %, resp. 25 %, a toto 
snížení použít nejen při stanovení 
celkové daňové povinnosti za vozidlo, ale 
od 4. 7. 2008 také výše záloh na daň. Při 
placení záloh na daň po uvedeném datu 
lze uplatnit „předplacení“ záloh na daň 
hrazených dosud z plné roční sazby daně. 

Novela zákona o DPH 
od 1. 1. 2009

a) Vymezení fi nančního pronájmu

Současný zákon o DPH považuje fi -
nanční pronájem za dodání zboží. V § 4 
odst. 1 písm. g) obecně vymezuje fi nanční 
pronájem jako „přenechání zboží nebo 
nemovitosti za úplatu do užívání podle
smlouvy o fi nančním pronájmu, pokud si 
strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je 
oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo 
nemovitost, která je předmětem 
smlouvy, nejpozději úhradou po-
sledního závazku ze smlouvy“.

Novela ustanovení § 4 odst. 1 
písm. g) se ruší. Tímto se tedy ruší 
i pojem „fi nanční pronájem“ pro 
účely daně z přidané hodnoty. 
Případy, kdy se dosavadní plně-
ní spočívající ve fi nančním pro-
nájmu považují za dodání zboží 
a kdy za poskytnutí služby, vyplý-
vají ze změn provedených v § 13 
a § 14.

11
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Oprava výše daně 
směrem dolů

Současné znění zákona o dani z při-
dané hodnoty neumožňuje plátci provést 
opravu sazby a výše daně, pokud u zda-
nitelného plnění na výstupu nesprávně 
uplatnil sazbu daně a zvýšil si tak svoji da-
ňovou povinnost. Novela možnost prove-
dení opravy výše daně směrem dolů, kdy 
plátce chybně uplatní sazbu daně nebo 
osvobození od daně, již prostřednictvím 
novelizace § 49 zákona umožňuje.

Od 1. ledna 2009 tedy plátce bude 
moci provést opravu daně v následujících 
případech:

 namísto osvobození s nárokem na 
odpočet daně plátce uplatnil nesprávně 
daň na výstupu – například osvoboze-
né dodání zboží do jiného členského 
státu nesprávně zatížil daní na výstupu,
 namísto osvobození bez nároku 

na odpočet daně plátce uplatnil ne-
správně daň na výstupu – například 
osvobozený převod pozemku zatížil 
daní na výstupu,
 namísto snížené sazby daně plátce 

chybně uplatnil základní sazbu – napří-
klad prodej dětské sedačky do automo-
bilů zatížil nesprávně základní sazbou 
daně,
 plátce nesprávně zatížil daní na vý-
stupu plnění, které není předmětem 
daně – například plátce uplatnil daň na 
výstupu u prodeje podniku nebo jeho 
části,
 plátce chybně určil, že je místo pl-

nění v tuzemsku – například při po-
skytnutí služby uvedené v § 10 odst. 6 

V souvislosti se změnami provede-
nými novelou ve vymezení fi nančního 
pronájmu (viz výše) dochází i ke změně 
okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň 
na výstupu. U nájemních vztahů, kdy 
je nájemce smluvně povinen předmět 
leasingu odkoupit a kdy se tedy jedná 
o dodání zboží, vznikne povinnost odvést 
daň jednorázově při přenechání před-
mětu leasingu pronajímatelem nájemci, 
a to z celkové ceny fi nančního pronájmu, 
případně ke dni přijetí úplaty, pokud by 
úplata byla přijata dříve. Do patnácti dnů 
od vzniku povinnosti přiznat daň na vý-
stupu bude mít pronajímatel povinnost 
vystavit pro nájemce daňový doklad, 
na kterém uvede DPH z celkové ceny 
fi nančního pronájmu. Splátkový kalen-
dář již nebude v tomto případě daňovým 
dokladem.

V případě nájemních vztahů, kdy má 
nájemce pouze právo předmět leasin-
gu odkoupit, bude režim okamžiku vzni-
ku povinnosti odvést daň na výstupu 
stejný jako v případě klasických nájem-
ních smluv (na operativní nájem). To 
znamená, že jednotlivé splátky je mož-
né považovat za dílčí zdanitelná plnění, 
kdy jednotlivá data dílčích plnění bu-
dou uvedena ve smlouvě, případně ve 
splátkovém kalendáři.

Přechodné ustanovení

Novela obsahuje přechodné ustano-
vení, že u smluv o fi nančním pronájmu, 
které byly uzavřeny a předmět smlouvy 
předán do dne předcházejícího účinnosti 
novely, tj. do 31. prosince 2008, se po-
stupuje podle dosavadního znění zákona.
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vedou účetnictví podle českých předpisů 
či nikoliv.

Do obratu tedy budou u všech osob 
povinných k dani vstupovat i přijaté zá-
lohy na zdanitelné plnění, které jsou 
předmětem daně (včetně případných do-
tací k ceně).

b) Rozsah plnění vstupujících do obratu

V defi nici obratu dochází rovněž ke 
změně rozsahu plnění, která se do ob-
ratu započítávají. Zatímco současné 
znění zahrnuje do obratu výnosy (příjmy) 
za uskutečněná plnění (tj. rovněž plnění 
s místem mimo tuzemsko), tak novela vy-
mezuje obrat jako úplatu. Dochází tedy 
k zúžení defi nice.

c) Novelizace pojmu „příležitostná 
nebo doplňková činnost“

Novela rovněž nahrazuje pojem „pří-
ležitostná nebo doplňková činnost“ uve-
dený v § 6 odst. 2 v souvislosti s určením, 
která plnění se do obratu nezahrnují (fi -
nanční činnosti podle § 54, pojišťovací 
činnosti podle § 55 a operace s nemo-
vitostmi podle § 56, které jsou plněními 
osvobozenými od daně bez nároku na 
odpočet daně za předpokladu, že tato 
plnění nejsou doplňkovou činností usku-
tečňovanou příležitostně).

Pojem „příležitostná nebo doplňková 
činnost“ v novele nahrazuje pojem „do-
plňková činnost uskutečňovaná příle-
žitostně“. Tato na první pohled drobná 
změna je podle důvodové zprávy k novele 
provedena ve snaze zajistit jednoznač-
ný význam a při jejím posuzování se vy-
chází z rozsudků Evropského soudního 
dvora (například C-77/01 Kretztechnik). 

zákona o DPH osobě registrované 
k dani v jiném členském státě.

Opravu výše daně provede plátce tak, 
že vystaví opravný daňový doklad a zo-
hlední jej v řádném daňovém přiznání 
za období, ve kterém byl daňový doklad 
doručen příjemci plnění. Pokud je pří-
jemce plnění plátcem daně, provede na 
základě přijatého opravného daňového 
dokladu opravu odpočtu daně – rovněž 
v řádném daňovém přiznání za zdaňo-
vací období, kdy mu byl opravný daňový 
doklad doručen.

Skutečnost, že není nutné podávat 
dodatečné daňové přiznání, má význam 
zejména pro příjemce – plátce daně. 
Z důvodu opravy daně poskytovatelem 
mu nevzniká ve vztahu k fi nančnímu 
úřadu úrok z prodlení za období od 
uplatnění odpočtu v původní nesprávné 
výši do okamžiku provedení opravy výše 
daně poskytovatelem.

Úprava defi nice obratu pro 
účely DPH

Novela upravuje defi nici obratu pro 
účely daně z přidané hodnoty ve třech 
směrech.

a) Nahrazení pojmu „výnosy (příjmy)“ 
pojmem „úplata“

Novela upravuje § 6 odst. 2 zákona, 
kde je defi nován obrat pro účely daně 
z přidané hodnoty. V defi nici obratu 
se pojmy „výnosy (příjmy)“ používané 
v účetnictví a v daních z příjmů nahra-
zují pojmem „úplata“. Tímto dochází ke 
sjednocení přístupu ke všem osobám 
povinným k dani, které uskutečňují eko-
nomickou činnost bez ohledu na to, zda 
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resp. 7, nesmí mít zahraniční osoba 
nebo osoba registrovaná k dani v jiném 
členském státě v tuzemsku provozovnu.

Nově bude pro posouzení místa plně-
ní dle § 10 odst. 6, resp. 7, rozhodující, 
zda jsou služby poskytnuty provozovně 
v tuzemsku či přímo ústředí mimo Čes-
kou republiku, respektive zda služby jsou 
poskytnuty provozovnou v tuzemsku či 
ústředím mimo Českou republiku. (Tato 
změna však nebrání použití reverse 
charge v případě, kdy je služba poskyt-
nuta ústředí fi rmy se sídlem v jiném člen-
ském státě, která má v tuzemsku provo-
zovnu, jak tomu je dosud.)

Například při poskytnutí reklamních 
služeb českým plátcem osobě regis-
trované k dani na Slovensku, která má 
v Česku provozovnu pro účely DPH, je do
konce roku 2008 plátce povinen uplatnit 
českou daň na výstupu bez ohledu na to, 
zda byla služba poskytnuta provozovně či 
přímo ústředí na Slovensku. Od 1. ledna 
2009 ale bude nutné toto rozlišení 
provést. Pokud budou služby poskytnuty 
přímo pro ústředí, místo plnění se 
přemístí do státu příjemce, a český 
plátce tedy uskuteční službu s místem 
plnění mimo tuzemsko a vystaví fakturu 
bez české DPH. V případě, že by reklamní 
služby byly poskytnuty pro provozovnu 
v Česku, bude český plátce i v roce 2009 
povinen uplatnit českou daň na výstupu.

b) Poskytnutí služeb zahraniční osobě 
povinné k dani, která je registrována 
jako plátce v Česku

Ke změně principu zdanění u služeb 
podle § 10 odst. 6 dochází rovněž v pří-
padě, kdy plátce poskytuje služby dle 

Měřítkem pro určení, zda se jedná o do-
plňkovou činnost či nikoliv, může být na-
příklad výše příjmů z doplňkové činnosti 
k příjmům z hlavní části vykonávané čin-
nosti, poměr obratu z doplňkové činnosti 
k celkovému obratu nebo použití majetku 
a personálu k výkonu doplňkové činnosti.

Novela obsahuje u změn defi nice ob-
ratu speciální přechodné ustanovení 
[platící pro případy a), b) i c) uvedené 
výše], podle kterého se v roce 2009 při 
určování výše ročního obratu bude za 
kalendářní měsíce roku 2008 postupo-
vat podle dosavadní úpravy a za kalen-
dářní měsíce roku 2009 podle úpravy 
obsažené v novele.

Místo plnění u služeb 
uvedených v § 10 odst. 6 a 7 
zákona o DPH

Novelou dochází ke změnám ve dvou 
oblastech.

a) Provozovna osoby povinné k dani 
v jiném členském státě a provozov-
na zahraniční osoby na území České 
republiky

Novela mění ustanovení o místu pl-
nění v případě služeb, jež plátce po-
skytuje přímo zahraniční osobě nebo 
obecně osobě povinné k dani (podnika-
teli) z jiného členského státu (tedy nikoliv 
pouze osobě registrované k DPH v jiném 
členském státě), která nemá v tuzemsku 
sídlo nebo místo podnikání.

Změna spočívá v tom, že novela vy-
pouští z § 10 odst. 6, resp. 7, obecnou 
podmínku, podle které aby mohlo být 
místo plnění určeno dle § 10 odst. 6, 
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ném zachování nároku na odpočet daně 
na vstupu).

Novela vypouští povinnost označit re-
klamní předmět obchodní fi rmou nebo 
ochrannou známkou poskytovatele nebo 
názvem propagovaného zboží či služby 
(v souladu se směrnicí 2006/112/ES). 
Od 1. ledna 2009 tedy bude pro určení, 
zda se jedná o reklamní předmět, jehož 
bezúplatné poskytnutí nebude předmě-
tem daně z přidané hodnoty, rozhodná 
pouze hodnotová hranice 500 Kč, tj. po-
kud pořizovací cena bez daně nepřevýší 
500 Kč. (Podmínky pro daňovou uznatel-
nost z hlediska daně z příjmů však zůstá-
vají nezměněny.)

Dále se ruší podmínka, že reklamní 
předmět nesmí podléhat spotřební dani. 
Od 1. ledna 2009 bude možné jako re-
klamní předmět poskytnout nejen tiché 
víno, ale i ostatní alkoholické nápoje, 
pokud hodnota jednotlivého reklamního 
předmětu (nápoje) nepřesáhne 500 Kč. 
V návaznosti na závěry přijaté na Koor-
dinačním výboru Komory daňových po-
radců a Ministerstva fi nancí byl tento 
výklad v praxi uplatňován již za součas-
ného znění zákona o DPH.

b) Obchodní vzorky

Novela doplňuje do § 13 odst. 10 písm. c) 
zákona o DPH ustanovení, že za dodání zbo-
ží není považováno bezúplatné poskytnutí 
obchodních vzorků v rámci ekonomické 
činnosti. Od 1. ledna 2009 tedy při poskyt-
nutí obchodních vzorků bez ohledu na jejich 
hodnotu nebude vznikat povinnost odvést 
daň na výstupu. Novela pojem obchodní 
vzorek nedefi nuje. Bude tedy záležet na 
plátci, aby prokázal, že se opravdu jedná 
o vzorky vyráběného či dodávaného zboží.

§ 10 odst. 6 zahraniční osobě povinné 
k dani, která je současně v tuzemsku re-
gistrována za plátce. Pokud ke skutečné 
spotřebě nebo využití těchto služeb ne-
dojde v zahraničí, ale v České republice, 
místo plnění se bude nacházet v České 
republice. Tento princip se zavádí do 
zákona doplněním nového odstavce do 
§ 10 (odst. 14).

Například při poskytnutí reklamních 
služeb českým plátcem zákazníkovi se 
sídlem v USA, který sice nemá v České 
republice provozovnu, ale je registrován 
k české DPH, se v roce 2009 místo pl-
nění bude nacházet v České republice 
– pokud k využití těchto reklamních slu-
žeb dojde v tuzemsku. Bude se například 
jednat o reklamu na výrobky prodávané 
na území České republiky. Český plátce 
tedy bude v tomto případě v roce 2009 
povinen vystavit fakturu s českou DPH. 
S ohledem na možnost odpočtu daně na 
vstupu bude vhodné, aby faktura byla vy-
stavena na české DIČ zákazníka. V roce 
2008 by se bez ohledu na využití těchto 
služeb místo plnění nacházelo mimo Čes-
kou republiku, pokud by fakturace nebyla 
provedena na české DIČ zákazníka.

Reklamní předměty, obchodní 
vzorky

a) Reklamní předměty

Novela mění ustanovení § 13 odst. 10 
písm. c) zákona o DPH, které se týká 
bezúplatného poskytnutí reklamních 
předmětů. Dochází k rozvolnění zákon-
ných podmínek u reklamních předmětů, 
jejichž dodání bez úplaty není považo-
váno za dodání zboží, a při jejichž bezú-
platném poskytnutí tedy nevzniká povin-
nost odvést daň na výstupu (při součas-
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správy soc. zabezpečení. Poté může-
te pomocí kódu 945 pořizovat hrubou 
mzdu, pomocí 941–944 pak jednotlivé 
částky SP a ZP. 

Aby program správně fungoval, je  
nutné si v obou případech v „Paramet-
rech mezd – Více správ OSSZ“ přidat no-
vou správu s nastavením a tuto následně 
přiřadit zaměstnanci s E101 v „Nastave-
ní – pracovní zařazení“, viz obr. 

Výpočet daně:

1. Rezident vyslaný do zahraničí – dtto 
zaměstnanec

2. Nerezident vyslaný do ČR – daň se 
počítá dle právních předpisů státu trva-
lého bydliště. U zaměstnance v daňo-
vých údajích zaškrtnete volbu „vyslaný 
zaměstnanec“. Program v tomto případě 
nebude u takového zaměstnance po-
čítat daň a tuto je nutné zadat pomocí 
mzdové položky s doporučeným kódem 
953 přímo do výkazu práce pro daný 
měsíc.

správy soc. zabezpečení. Poté může-
te pomocí kódu 945 pořizovat hrubou

d í 941 944 k j d li é

Nejčastější dotazy uživatelů

Jak postupovat u zaměstnávání 
cizinců?

Doporučený postup pro zpracování 
mzdy u zaměstnance s E101 – cizince. 
Pro takového zaměstnance platí pro SP 
a ZP právní předpisy země, kde má tr-
valé bydliště. V programu lze takového za-
městnance nastavit 2 různými způsoby,
a to v závislosti na složitosti výpočtu SP 
a ZP. 

1. Pokud je výpočet SP 
a ZP pouze procentními saz-
bami z vym. základu.

2. Pokud je výpočet SP 
a ZP složitý a nebude jej pro-
vádět program, ale částky 
zadá uživatel. 

ad 1. V nastavení  pojišťo-
ven přidáte novou ZP a na 
ní zaškrtnete, že se jedná 
o zahraniční ZP. Dále nasta-
víte jiné sazby pro ZP, číslo 
bank. účtu…

Podobná je situace u SP, kde si v „Pa-
rametrech mezd – Více správ OSSZ“ při-
dáte novou správu s nastavením přísluš-
ných sazeb, číslo bank. účtu…

Při tomto nastavení použijete pro za-
dání výkazu práce standardní mzdové 
položky – jako u běžného zaměstnance.

ad 2. Pro takovéto zaměstnance si 
musíte založit 5 nových mzdových polo-
žek – a to doporučené kódy 941–945. 
Při použití této metody nastavíte v na-
stavení ZP obě sazby na 0 a totéž u cizí 
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správně. Uvádějí se pouze informace 
o státu přijetí nebo odeslání, fakturo-
vané hodnotě a u zvláštního pohybu se 
uvede kód „MZ“. O automatizaci vyplňo-
vání Intrastatu v programu PREMIER je 
také podrobně popsáno v příručce na 
www.premier.cz/support/Intrastat.doc.

Chtěli bychom vyskladnit jeden 
celý sklad, který rušíme. Lze udě-
lat takto automatizovaně výdejku 
na všehno zboží, které se ještě ve 
skladu nachází, ať nemusíme zapi-
sovat několik stovek položek ručně?

P ř í mo  to to 
ne l ze .  L ze  to 
trochu oklikou, 
následovně:

1.   Vytvořte si 
inventuru dané-
ho skladu a zde 
si nechte zavést 
všechny platné 
karty. Ty se na-
vedou s nulo-
vým množstvím.

2. Dále si zvolte „vyhodnocení inven-
tury – 2 – vytvoření korekční výdejky. 
Vytvoří se Vám vlastně výdejka s vy-
skladněným skladem. Na ní pak může-
te provádět další úpravy (měnit druh 
pohybu atd.).

V přehledu přímé cash-fl ow, de-
taily u řádku příjmy z prodeje zbo-
ží, mám u účtu 604 jinou hodnotu 
než v hlavní knize?

Přímé cash-fl ow s hlavní knihou moc 
nesouvisí (např. může být po roce hra-
zená faktura za zboží, ale v hlavní knize 
dojde pouze ke změně účtů 221, 311), 
prosím spusťte si přímé cash-fl ow vý-
kaz, dále klikněte na detaily řádku např. 
A1.2. a zde dále klikněte z čeho se 
skládá „vystopovaný tok peněz“ účtu 
604  (viz obr.).

Při automatickém 
zpracování výka-
zu Intrastat se mi 
u malých zásilek 
do 6000 Kč nevy-
plňuje hmotnost, 
i když je v příjemce 
zadána.

Toto je schválně, neboť některé celní 
úřady vracely Intrastaty, kde byla vypl-
něná hmotnost u malých zásilek. Dle 
příručky celního úřadu k Intrastatu (stra-
na 12, odst. 11) se hmotnost u malých 
zásilek nevyplňuje a máte to tak vlastně 

Nejčastější dotazy uživatelů
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 2. Vpravo zvolte „dle základního 
vzoru“, zadejte název nového výkazu 
a zvolte „Uložit“. Otevře se Vám základní 
tabulka ve které můžete mazat, přidávat 
řádky, měnit jejich úroveň a vzorce výpo-
čtů. Doporučujeme následující postup – 
nejdříve si nastavte počet řádků výsled-
ného výkazu (přidejte či umažte). Dále si 
u jednotlivých řádků nastavte úroveň – 
jedná se po pořadí výpočtu částek v jed-
notlivých řádcích. Nejdříve se vypočtou 
všechny řádky úrovně 1 a poté následují 
další úrovně, tzn. že od úrovně 2 lze ve 
vzorci pro výpočet částky použít odkaz 
např. „r1“ (odkaz na řádek č. 1). 

3. U všech řádků výkazu můžete mě-
nit nejen popis, ale také vzorec výpočtu 
částky. K defi nování vzorce použijete 
funkci ob(„číslo účtu“). Číslo účtu může 
být zadáno na 1–6 míst. Např. vzorec 
+ob(„55“)+ob(„546“) nám do přísluš-
ného řádku sečte částky ze všech účtů 
začínajících 55 a syntetiku 546. Vzo-
rec r(4)+r(5)+r(15) nám do příslušného 
řádku sečte částky z řádků 4, 5 a 15. 
Tyto řádky  musí být buď v nižší úrovni 
nebo ve stejné, ale musí mít nižší čísla 
řádků než právě počítaný řádek.

U firem používajících zakázkové hos-
podaření vyvstává problém se sledo-
váním nákladů v výnosů, popř. zisku/
/ztráty na jednotlivých zakázkách, a to 
buď v přímých nákladech (prvotní do-
klady v účetnictví), anebo v rozpočto-
vaných nákladech (výrobní, správní, 
odbytová režie). K rozpočtování těchto 
režijních nákladu lze s úspěchem vyu-
žít modul Rozpočty. Pokud již máte tyto 
náklady rozpočtovány, pak pro využití 
sledování průběhu zakázky lze použít 
výkaz: 

Finanční plán včetně vyhodnoce-
ní. Ten se nachází na kartě zakáz-
ky na záložce Přehledy. Tento výkaz 
je definovatelný uživatelem, tzn. že 
každá firma si může tento výkaz na-
stavit dle svých potřeb, a dokonce 
zde může mít nastaveno více různých 
výkazů. Do budoucna bude předvolený 
výkaz nastaven na typ zakázky. 

Postup pro úpravu/defi nici 
nového výkazu:

1. V horní části obrazovky vyberte 
v rozbalovací nabídce volbu „Přidat/
/upravit“.

Defi nice vlastního výkazu zakázky

2. Vpravo zvolte „dle základního
vzoru“, zadejte název nového výkazu

l Ul ži “ O ř Vá ákl d í

ívajících zakázkové hos-
tává problém se sledo-

ý ů ř i k /

Defi nice vlastního výkazu zakázky
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5. Pro zadávání hodnot plánu do jed-
notlivých řádků výkazu existují dvě možné 
alternativy:

a) buď hodnotu plánu přímo vepíšete 
do sloupce „plán“ – tato hodnota zůstane 

uložena, nebo

b) zaškrtnete vpravo nahoře 
pole „Na základě plánů z dení-
ku“ – v tomto případě program 
hledá zápisy v deníku v režimu 
plánů, a to z konkrétních účtů 
daných vzorcem pro konkrét-
ní řádek výkazu. Při této vari-
antě zadávání plánu je možné 
ještě výběr deníku omezit jen 
na konkrétní dokladovou řadu 
plánů a prognóz nebo na typ 
dokladu plánů a prognóz.

4. Pro ukončení editace nového vý-
kazu jej zavřete zavíracím tlačítkem vlevo 
nahoře. Zde si pak můžete nastavit svůj 
výkaz jako předvolený – bude se nabízet 
přednostně před základním.

Defi nice vlastního výkazu zakázky
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Stabilita: 
Tabulky nejsou na rozdíl od standardní 

verze sdíleny („trvale otevřeny uživateli“).

Rychlost: 
Data se zpracovávají na serveru, na 

stanici jde pouze případný výsledek. Ne-
dochází tím ani k přílišnému zatěžování 
sítě.

Kompatibilita: 
100 % ergonomická, vizuální kompati-

bilita s verzí standard.

Automatizovanost: 
Reindexace, defragmentace nebo zá-

lohování dat si dělá sám server na po-
zadí a neomezuje se práce.

Od 1. 1. 2008 poskytujeme alterna-
tivní verzi produktu pod označením En-
terprise, určenou pro středně velké a vel-
ké společnosti. Po drobném počátečním 
dolaďování se jedná o velmi stabilní 
a výkonný produkt pracující v odlišném 
databázovém prostředí MS SQL serveru 
verze 2000, 2005 a 2008.

Přednosti a rozdíly této verze 
jsou:
Neomezenost:
2048 Gbyte (verze Standard max. 

2 Gbyte / tabulku).

Vysoká bezpečnost dat:
Data nejsou sdílená a přístup ke spo-

jení se serverem je zabezpečen. 

PREMIER system Enterprise – poznatky z praxe

Stabilita:
Tabulky nejsou na rozdíl od standardní 

d 1. 1. 2008 poskytujeme alterna-
verzi produktu pod označením En-

rise rčeno pro středně elké a el

PREMIER system Enterprise – poznatky z praxe
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Počet uživatelů 10, kniha pohledá-
vek (30 000 faktur):

Standardní verze:  82 sekund
MS SQL expres:  175 sekund
MS SQL Enterprise: 18 sekund

U menšího počtu se časy přibližují, 
naopak u většího výrazně vzdalují ve 
prospěch Enterprise, avšak za použití 
některé z placených edic MS SQL ser-
veru a samozřejmě alespoň průměr-
ného serveru. U některých větších fi rem 
se verze Enterprise stává nutností, na-
opak u menších fi rem s malým počtem 
uživatelů není potřeba.

Pokud chcete vědět, zdali je pro Vás 
verze Enterprise vhodná nebo jaká je její 
cena, neváhejte nás kontaktovat, popř. 
si domluvit předváděcí akci ať již u nás 
nebo v některé z našich referenčních fi -
rem. Více o verzi Enterprise také na:

http://www.premier.cz/support/enter-
prise_press.pdf.

Vývoj: 
Vývoj nových funkcí probíhá souběžně 

s verzí Standard. Pokud se vede v pro-
gramu více účetních jednotek, lze i kom-
binovat a některé mít ve verzi Standard 
a některé ve verzi Enterprise.

 Nyní stručně uvedeme poznatky z pra-
xe. Zvolili jsme variantu MS SQL serveru 
Expres, která je zdarma, a Enterprise, 
která naopak patří do nejvyšší edice. 
Podrobné rozdíly lze nalézt na http://
www.microsoft.com/cze/windowsser-
versystem/sql/prodinfo/sql2005featu-
res.mspx.

Počet uživatelů 10, data v účetním 
deníku 1,5 Gbyte, zpracování rozvahy/
/výsledovky:

Standardní verze:  105 sekund
MS SQL expres:  183 sekund
MS SQL Enterprise: 3 sekundy

Počet uživatelů 25, data v pohy-
bech na skladě 1 Gbyte, kontrolní 
propočet:

Standardní verze:  25 minut
MS SQL expres:  nelze použít
MS SQL Enterprise: 55 sekund

PREMIER system Enterprise – poznatky z praxe
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Termíny celodenních specializovaných školení

Termíny celodenních specializovaných školení
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Ostrava
Začínáme v systému Premier -   6. 11.  
Mzdy v systému Premier – určeno pro začátečníky                               21. 10.,  4. 11.
Mzdy  v systému Premier  - legislativa 2009, sestavy, výkazy, statistiky  18. 11.
Účetnictví, sklady  v systému Premier – novinky pro rok 2009            20. 11.

Brno
Začínáme v systému Premier -    13. 11.
Mzdy v systému Premier – určeno pro začátečníky                     28. 10.,  11. 11.
Mzdy  v systému Premier  - legislativa 2009, sestavy, výkazy, statistiky            2. 12.
Účetnictví, sklady v systému Premier –  pro ty kteří již začali               30. 10.
v roce 2008 kontrolní vazby, sestavy, 
Účetnictví, sklady  v systému Premier – novinky pro rok 2009,            4. 12.

Praha
Mzdy v systému Premier – určeno pro začátečníky  25. 11.
Mzdy  v systému Premier  - legislativa 2009, sestavy, výkazy, statistiky  10. 12.           
Účetnictví, sklady v systému Premier –  pro ty kteří již začali  26. 11. 
v roce 2008 kontrolní vazby, sestavy, 
Účetnictví, sklady  v systému Premier – novinky pro rok 2009  9. 12.

Plzeň
Hmotný a nehmotný majetek  5. 11. 
Mzdy, personalistika - všeobecné školení v systému PREMIER 23. 10.,  27. 11. 
Mzdy, personalistika se zaměřením na vyplácení nemocenského 
od 1.1.2009  17. 12. 
Nastavení účetní jednotky v systému PREMIER - všechny moduly  26. 11.,  9. 12.
Podvojné účetnictví v systému PREMIER 4. 11.,  15. 12.
PREMIER pro vedoucí pracovníky, controlling, novinky pro rok 2009 11. 11.,  10. 12.
Sklady - komplexní školení (nastavení, kontroly, účtování) 13. 11.,  2. 12.

Další termíny a místa konání školení budou průběžně doplňovány na
www.premier.cz.
(přihlášky a upřesňující údaje jsou na www.premier.cz – záložka školení – hromadná)

Novinka:
Klientům, kteří  mají zájem o osobní konzultaci, odbornou analýzu svých dat 
či nastavení  programu , nabízíme tyto služby bezprostředně po ukončení školení 
ve spolupráci s přednášejícím odborníkem. 
Podrobnosti k této službě můžete nalézt na adrese 
http://www.premier.cz/skoleni.asp .
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Upgrade 2009

Upgrade 2009

získané slevy. V této výši není zahrnut 
poplatek za implementaci nových verzí. 
V této ceně rovněž nejsou zahrnuty služby 
za servis, úpravy uživatelských sestav a ře-
šení individuálních požadavků nabyvatele, 
které budou vždy předmětem dohody a in-
dividuální cenové nabídky. Výše uvedené 
ustanovení se netýká smluvních partnerů, 
u kterých je upgrade ze smlouvy povinný.

 Platební podmínky
Společně s novou verzí obdrží klienti zá-

lohovou fakturu, smluvní partneři obdrží 
fi nální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned 
po zaplacení zálohové faktury bude všem 
klientům zaslána fi nální faktura – daňový 
doklad.

 Registrační kódy
Každý klient obdrží s novou verzí časo-

vě omezený registrační kód, pomocí kte-
rého provede registraci nové verze. Po 
zaplacení faktury za upgrade obdrží klient 
obratem neomezený registrační kód, po-
mocí kterého provede přeregistraci svého 
systému.

Akce upgrade obsahuje CD 
s novou verzí, která zahrnuje 
technické a legislativní změny 
platné k příslušnému období. 
Upgrade programu PREMIER 
system verze 12.3 bude roze-
sílán v druhé polovině měsíce 
listopadu. Klient zaplacením 
tohoto upgrade získává:

 nárok na aktualizaci této 
verze po dobu jednoho roku. 
Má možnost si tak stahovat 
z internetu veškeré legisla-
tivní novinky reagující na platnou legis-
lativu, technologické a funkční zdokona-
lení programu. V případě, že nevlastní 
připojení na internet, může vždy požá-
dat o zaslání instalačního CD, které mu 
bude bezplatně zasláno.

 nárok na poskytování poradenství 
prostřednictvím telefonické hot-line 
a e-mailu.

 možnost řešení dotazů  prostřednic-
tvím on-line podpory (NTR support).

Cenové podmínky

Každý aktualizační poplatek je kalkulo-
ván ve výši 22 % z celkové prodejní ceny 
programu, včetně ceny za rozšíření dalších 
licencí či modulů. V každém následujícím 
roce získává nabyvatel nárok na 12% 
slevu z ceny upgrade v prvním roce, při-
čemž maximální sleva může být 42 % 
z ceny za upgrade v prvním roce. 

V případě nezaplacení některého z up-
grade ztrácí nabyvatel nárok na veškeré

í k é l V tét ýši í h tl gi
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