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jsme rádi, že Vás opět po několika měsí-
cích můžeme pozdravit a nabídnout Vám již 
jubilejní 15. vydání našeho fi remního časo-
pisu, který je tu především pro Vás. V tuto 
chvíli naším časopisem oslovujeme již více 
než 2 700 našich zákazníků (fi rem), přičemž 
naše „rodina“ i v náročnějších ekonomic-
kých podmínkách dynamicky roste a náš 
program stále získává na větší popularitě, 
k čemuž přispíváte především Vy svými 
kladnými referencemi a doporučením, za 
což Vám upřímně děkujeme!

Blíží se konec roku, a jak už bývá tradicí, 
je hlavním tématem journalu akce Upgra-
de 2010, jehož prvním produktem je nová 
vývojová verze Premier system, která nyní 
vychází pod netradičním označením Pre-
mier system X3. „Upgrade 2010“ není jen 
nová verze programu, ale také předplatné 
na služby hot-line, email a všechny násle-
dující aktualizace programu na rok 2010. 

Buďte ve výhodě před konkurencí a in-
stalujte si novou verzi s předstihem. Pro-
gram je legislativně kontinuální, např. se 
automaticky nastaví správná sazba DPH 
podle data uskutečnění... Více v kapitole 
„Upgrade 2010“.

Proč označení verze X3!
Tato změna označení není bezdůvodná, 

chtěli jsme se takticky vyhnout „nešťast-
nému“ označení verze číslem 13, navíc po 
velmi dlouhé době jsme přistoupili k vizuál-
ní změně hlavního modulového menu, kdy 
byly upraveny fonty písma názvů jednotli-
vých modulů a jejich grafi cký vzhled, čímž 
se tato verze odlišuje na první pohled od 
předchozích verzí. Toto označení nese i SQL 
verze PREMIER Enterprise.
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Proč nová verze?
Legislativa 
Nová verze Premier X3 především akcen-

tuje avizované legislativní změny, vyplývají-
cí především z tzv. Janotova balíčku, které 
se dotknou všech uživatelů!! Změna sazby 
DPH, nová podoba uzávěrkových výkazů, 
zrušení slev na pojistném ad. změny jsou již 
nyní součástí nové verze X3, bez níž se neo-
bejde žádný uživatel! Podrobný popis těch-
to změn můžete nalézt v kapitole „Přehled 
legislativních změn“ a „Postup při změně 
DPH v systému PREMIER“. Je více než prav-
děpodobné, že řada zákonných ustanovení 
bude mít detailní podobu ke konci, resp. 
začátkem nové roku, tudíž budou součástí 
dílčích aktualizací (PREMIER update), kte-
ré budou včas připraveny a budete o nich 
s předstihem informováni prostřednictvím 
on-line „Info zpráv“.

Novinky
Verze X3 nabízí pochopitelně také celou 

řadu inovací a úprav napříč všemi moduly 
programu, které najdou uplatnění u všech 
uživatelů, bez ohledu na velikost fi rmy či obor 
podnikání. Kromě již avizovaného nového 

modulu E-agent, Workfl ow, který má široké 
universální využití, jsou to nové možnosti 
pro tvorbu grafů a sestav s porovnáváním 
vybraných předchozích období či jiných 
ukazatelů, modernější a interaktivní grafy, 
možnost zcela nového, přehlednějšího zob-
razení seznamů dokladů atd. Další výrazné 
novinky budou připraveny v prvním čtvrtletí 
příštího roku. Více o novinkách se dočtete 
v kapitole „Vybrané novinky v programu PRE-
MIER X3“ nebo na CD s verzí PREMIER X3.

Nová verze je pro Vás zárukou kvalitnější 
a efektivnější práce v programu, větší sta-
bility, spolehlivosti a vyšší technologické 
úrovně našich produktů. Touto cestou si 
Vás také dovolujeme upozornit, že pravidel-
ným nákupem „Upgrade“ získáváte výrazné 
věrnostní slevy, které mohou dosahovat 
výše až 42 %.
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Nové přehledy a „luxusní“ 
interaktivní grafy
Nové přehledy a „luxusní“ interaktivní 

grafy umožňují rychlé zobrazení detailů, 
popř. snadné „fi ltrování“. V ukázce je např. 
„přehled pohledávek dle odběratelů a doby 
prodlení“. Přehled se dá zobrazit přímo 
v programu, popř. si jej můžete nechat po-
sílat na e-mail pomocí nové automatické 
funkce „E-agent“.

Téměř ve všech přehledech přibyla tla-
čítka s předvolenými grafy s touto „novou 
vizualizací“ a daleko většími možnostmi. 
Předvolené grafy si můžete dále upravovat 
dle Vašich požadavků (tlačítko v seznamu 
vpravo uprostřed). Mezi základní novinky 
těchto grafů/přehledů patří:

a) Nový „luxusní“ vzhled (průhledné, stíno-
vané...).

b) Přibyly prstencové, bodové, pruhové, 
kombinované a 3D grafy.

c) Ve většině přehledů jsou předvoleny 
nejčastěji používané grafy (tlačítka 
vpravo nahoře, např. přehled prodejů, 
kniha pohledávek...).

d) Uživatel si může sám defi novat nová 
tlačítka předvolených grafů.

e) Velice kvalitní „vektorový“ tisk, více mož-
ností tisku a exportu (graf + seznam, 
pouze graf...) v rychlé tiskové sestavě, 

Vedle legislativních novinek, které jsou samozřejmos-
tí, zde uvádíme i výčet modernizací programu.

Obecné:
Ve verzi X3 lze spouštět na jednom PC více účetních 

jednotek najednou. (Dříve šlo spustit pouze více oken 
jedné účetní jednotky.) Toto využijí především účetní 
fi rmy, popř. začínající uživatelé, kteří se dívají na vzory 
pořízení do „ukázkových“ dat.

V osobní složce přibyla záložka na schvalování dokladů 
k modulu „Workfl ow“ (v základní ceně programu je mož-
nost schvalování CRM a cestovních příkazů, ostatní se 
týká licence workfl ow, např. přijaté faktury, žádanky, ob-
jednávky, viz ceník na www.premier.cz).

V osobní složce – záložce „rychlé vyhledávání“ přibyla 
možnost „Prohledávat i položky dokladů“ (viz obr). Pro-
gram prohledává vedle položek i vynucené rozčlenění 
skladových dokladů (sériová čísla, čísla palet…). Vyhle-
dávání však může trvat u větších dat delší dobu.

PREMIER Enterprise – možnost delegování pravomocí. 
Např. pokud jedete na dovolenou, delegujete svá práva 
na svého zástupce. On pak pod svým přihlášením má svá 
přístupová práva a omezující předvolby rozšířené o Vaše. 
Více o delegování pravomocí viz modul Workfl ow/E-agent: 
skupiny a členové…
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me i výčet modernizací programu.
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snadné vkládání objektu grafu do uživa-
telských tiskových sestav.

f) Grafy jsou interaktivní, po kliknutí myší 
na oblast grafu se nastaví i pozice kurzo-
ru v seznamu.

g) Více možností v nastavování: umístění 
dole vpravo, možnost defi nice vlastních 

barev, možnost seřazení od nejvyšších 
hodnot, srovnávání s měsíci/kvartály 
minulých let...

h) Na obrazovce lze myší měnit výšku/šířku 
grafu.

i) Možnost kopírování do schránky (tlačítko 
u rychlé tiskové sestavy).

Jednou z významných novinek u grafů je možnost meziročního srovnání, a to měsíčního 
nebo kvartálního. Záleží již na Vás, kolik let chcete srovnávat a zdali všechny nebo pouze 
vybrané měsíce/kvartály. Samozřejmostí je i respektováni fi ltrů a např. i zobrazení „Karta – 
seznam“, kde lze sledovat vývoj prodejů každé karty samostatně…

Uživatel si může sám upravovat jakékoliv potřebné údaje. Novinky v nastavení jsou 
označeny na obrázku šipkami.
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Další novinkou obsaženou ve všech modulech programu je možnost zobrazení položek, vazeb 
a dalších informací přímo v seznamu dokladů (viz obr., funkce je dostupná i při vyhledávání 
v seznamech dokladů).

Informace v seznamu, jak jsme již psali, se týkají všech modulů programu Premier. Na 
obrázcích jsou vidět možnosti zobrazení u vydaných faktur a přijatých objednávek.

Hlavní výhodou je velká přehlednost a pro 
základní informace se nemusí zpracovávat 
jiné přehledy jako doposud. Např. pro kont-
rolu zaúčtování faktury se již nemusí vjíždět 
do celého dokladu, vše je pod sebou v jedné 
obrazovce. Dále se tato funkce ocení i např. 
u uživatelů, kteří pořizují doklady, ale není 
žádoucí, aby měli přístup do přehledů, kde 

jsou i data mimo jejich přidělené dokladové 
řady (např. kniha pohledávek, přehled ob-
jednaných zásob…)

Po výběru potřebných informací se zob-
razí následující seznam. V něm je možné 
i dále pracovat (pořizovat doklady) jako 
s běžným zobrazením seznamu.



9

Vybrané novinky v PREMIER system X3

V dalším okně se vybírají údaje určené ke změně. Po uložení se nabídnou položky určené 
ke zkopírování.

Podvojné účetnictví
 Změna formátu rozvahy dle platné le-

gislativy. V pasivech byl rozdělen řádek 
„A.II.4 – Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách“ na „A.II.4. Oceňovací rozdíly 
z přecenění při přeměnách společností“ 
a „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“.

 Rozvaha / Výkaz zisku a ztráty: před 
zpracováním přibyla volba „Do účtů 710 
zahrnout i vnitropodnikové účty (třída 8 
a 9)“.

 U plánů/prognóz lze zapisovat bez nut-
nosti zadání obou stran MD/Dal.

 V knize plánů/prognóz přibyla možnost 
hromadného přidávání, a to kopií z minu-
lého období nebo importem ze souboru 
XLS (např. upravenou exportovanou ob-
ratovou předvahu z minulého období).

 V hlavní knize přibyly sloupce doplňko-
vých analýz (např. činnosti…). Využitím 
této volby je pak možno sestavit rychlou 
tiskovou sestavu, popř. vlastní upravenou 
(údaje: Dan1, Dan2, Dan3).

 V Interních dokladech – přidávání nového 
dokladu s kopií přibyla možnost kopie ce-
lého dokladu, pokud obsahuje více položek. 
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 Modernizace přehledu výhledové Cash-
fl ow (na 12 týdnů / měsíců):
-  lepší výběr rizikových pohledávek 

(možnost přeřazování seznamu, fi ltro-
vání dle hodnocení nebo identifi ká-
torů…).

- možnost ukládání/načítání zpraco-
vaných nebo upravených hodnot. Při 
načítání lze zvolit, které údaje se mají 
přepsat (např. není žádoucí přepiso-
vat aktualizované zůstatky, pohle-
dávky, závazky…).

- je-li nalezen bankovní účet se zá-
porným zůstatkem, nesníží se po-
čáteční stav peněz, ale je vytvořena 

výdajová položka „Splátka konto-
korentního zůstatku“ (přerozdělení 
částky do různých týdnů/měsíců je 
již na uživateli).

- možnost exportů…
 Controlling – v přehledu obratů na účtech 

dle vnitřních VS přibyla v první úrovni 
možnost detailního tisku všech položek.

 Možnost změny místa pro načítání ban-
kovních výpisů při jejich nenalezení v pří-
padě používání Homebankingu. Uživatel 
má nyní možnost hned určit cestu pro 
načtení bankovního výpisu bez ohledu 
na nastavení v dokladové řadě banky.

Finanční analýza: přidána rozvaha a výkaz zisku a ztráty s měsíčním vývojem včetně gra-
fi ckého znázornění vývoje jednotlivých řádků (viz obr). Dále výkaz zisku a ztráty kumulovaně. 
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 Přehled – denní informace o tržbách, 
stavech peněz…: přibyla možnost fi ltro-
vání na určené dokladové řady pokla-
den, výdejek/DL, bank, objednávek. 
V omezujících předvolbách lze tyto fi ltry 
přednastavit uživatelům (záložka odbě-
ratelé), čímž si mohou jednoduše sami 
kontrolovat své tržby, stavy svých pokla-
den atd. Pokud jsou uživateli dostupné 
všechny řady, nabízí se možnost před 
zobrazením přehledu načíst předvolby ji-
ného uživatele (např. pro snadné kontroly 
práce skladníků, pokladních…).

CRM:
 Na kartě partnera, záložka CRM, přibylo 

tlačítko „Zobrazit na celou obrazovku“. 
Uplatnění se najde, pokud k partnerovi 
existuje hodně záznamů a ty je třeba dále 
řadit, fi ltrovat nebo pro získání seznamu 
s více informacemi.

 V seznamu pošty/CRM přibylo tlačítko 
„Zobrazit celý popis/poznámku“ pro větší 
přehlednost.

 Před vstupem do pošty/CRM přibyla volba 
„Zobrazovat pouze partnery s přiděleným 
obchodním zástupcem“. Pokud mají do 
systému přístup obchodní zástupci, lze jim 
v omezujících předvolbách – záložka odbě-
ratelé toto předvolit, a tudíž se nedostanou 
k jiným záznamům než jejich. (Alternativa 
k právům na dokladové řady pošty/CRM).

 Pošta/CRM byla zařazena do elektronic-
kého schvalování dokladů „Workfl ow“. 
Např. určená dokladová řada bude pod-
léhat schvalovacímu řízení. Toto lze využít 
na schvalování schůzek, reklamací, ale 
i záznamů nesouvisejících přímo s CRM. 
Je možné třeba přidat řadu DOV – dovo-
lené a zde si zaměstnanci mohou zadávat 
požadavky na dovolenou. Ostatní zaměst-
nanci nebo určené skupiny pak můžou být 
automaticky informováni o schválených 
dovolených svých kolegů.

 V obrazovce tisku faktury nebo záloho-
vého listu přibylo tlačítko na přesměro-
vání tisku. Pokud se zvolí jiná tiskárna, 

Odběratelé



12

Vybrané novinky v PREMIER system X3

budou přesměrovány i tisky přidružených 
dokladů, které se tisknou zároveň s DL 
(pokladní doklad…). Přesměrování se ne-
týká tiskových sestav, které mají pevně 
přidělenou tiskárnu.

 U tisku faktur přibyla volba na ruční výběr 
faktur při hromadném tisku. (Dosud šlo 
tisknout pouze dle zadaného číselného 
rozpětí.)

 Ve „Správci – Předvolby – globální/uživatelské 
– Odběratelé – Automatické hlášky“ lze 
zaškrtnout funkci „Při tvorbě objednávky, 
dodacího listu nebo faktury upozornit na: 
faktury v prodlení“. Program pak bude 

automaticky upozorňovat při vystavování 
dokladů, že má odběratel faktury v pro-
dlení a nastavení výjimek, kdy program 
upozorňovat nemá (např. když je status 
na faktuře: „zboží v reklamaci“, „spříz-
něná osoba“…).

 Modernizace tiskové sestavy v přehledu 
„Informace o odběrateli“ a „Informace 
o dodavateli“: Přibyla tlačítka pro zpra-
cování grafu „Měsíční vývoj – meziroční 
srovnání“ a „Roční vývoj fakturace“. Dále 
přímo v tomto seznamu přibyly „vazby“ 
pro zobrazení přidružených dokladů bez 
nutnosti otevírat doklad…

Dodavatelé
 Příkazy k úhradě. V seznamovém zob-

razení nebo vyhledávání přibylo tlačítko 
„Položky v seznamu“, kde lze vidět detaily 
hromadných příkazů, včetně možnosti 
fi ltrování (např. vyhledání všech příkazů, 
které obsahují konkrétního dodavatele…).

 Seznam partnerů: V záložce individuální – 
Cross-reference (katalogová čísla partnerů) 

přibyla funkce pro možnost importu dodava-
telského ceníku z XLS.

 V přijaté faktuře přibyla možnost doda-
tečné tvorby na základě vystavené objed-
návky služeb (tlačítko vedle pole objed-
návka). Využití se najde např. zakládá-li se 
faktura automaticky z DMS systému (po 
naskenování) a údaje se vyplňují později.
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 Pokud se používá elektronický archív do-
šlých faktur (skenované, došlé v PDF…), 
lze vyplnit pole EAN (DMS). Z tohoto pole 
lze pak rovnou dokumenty otevírat. (Více 
také viz Workfl ow – elektronické schvalo-
vání dokladů, www.premier.cz/support/
workfl ow.doc

 Přijaté faktury nebo zálohové listy lze po-
řídit nově na základě došlé pošty (modul 
pošta/CRM).

Evidence
 Mimořádné odpisy – viz kapitola Přehled 

legislativních změn.
 V cestovních příkazech je nyní možno zadá-

vat základní sazbu stravného v cizí měně 
pro zahraniční cesty.

 V sestavách doplněny kódy jiných místních 
měn než CZK.

 Cestovní příkazy byly zařazeny do elektro-
nického schvalování dokladů „Workfl ow“. 
Např. zaměstnanec si sám vyplní cestovní 
příkaz. Nadřízený je informován o poža-
davku na schválení (e-mailem nebo vnitřní 
zprávou) a následně cestu zaměstnance 
povolí, nebo zamítne. Workfl ow v cestov-
ních příkazech se dá využít i k informova-
nosti ve fi rmě, kde se kdo bude zrovna na-
cházet. Vedle požadavků na schválení lze 
využít i tzv. informačních zpráv.

Mzdy 
 Vylepšení automatického navrhování hlášení 

o nástupu, změně, ukončení… pro OSSZ.
 Úprava systému automatického gene-

rování přihlášek na OSSZ u zaměstnání 
MR – zrušení nabízení zam. přihlášených 
hromadným sběrem k 31. 12. 2008.

 Změna vyplnění období podepsání prohlá-
šení na potvrzení pro DPZČ při více PP.

 Do zúčtovací listiny mezd byly doplněny 
slevy a refundace DPN.

 Do sestavy průměrů byl k dennímu doplněn 
hodinový.

 Doplněny střediska do detailů slev.

 Modernizace přehledu slev na pojistném 
s následnou editací.

 Modernizace přepočtu nároku na dovole-
nou při změně rozvržení pracovní doby.

 Doplnění data doručení výpovědi do rozvá-
zání PP (nutné pro výpočet slev).

 Nastavení nepravidelné PD přesunuto do 
platových výměrů.

 Modernizace zdaňování více PP – pokud je 
přidaňována odměna z PP SSO k dalšímu 
PP, který nemá podepsané prohlášení a na 
tomto PP vyjde srážková daň, tak se od-
měna z PP SSO nepřevede, protože v tomto 
případě není srážková daň přípustná.

 V nastavení pojišťovny/fondy lze nyní u za-
dávání variabilního a specifi ckého symbolu 
použít deklaraci {MMRRRR} nebo jinou 
kombinaci. Toto lze použít u hromadné 
platby nebo při volbě „hodnota“. Program 
pak automaticky generuje každý měsíc pří-
slušný symbol.

 Doplněna nová mzdová položka 554 – 
neplacené volno s nárokem dle ZP. Tato 
mzdová položka se použije místo kódu 552 
v případě, že se jedná o neplacené volno, 
které má zákonný důvod (je dáno ZP nebo 
jiným právním předpisem). Kalendářní dny 
takového neplaceného volna se odečítají 
od dnů rozhodného období. (Změna oproti 
roku 2008, kdy se odečítaly všechny dny 
omluvené absence.)

 Byla rozšířena možnost tisku „Přílohy k žá-
dosti o dávku“ i do položek 600. Nyní je 
možno vytisknout tiskopis v kterékoliv části. 

 Doplněna možnost tisku „Přílohy k...“ i z pokra-
čování neschopnosti v následujícím měsíci.

 Do hromadného pořizování byl doplněn 
údaj „dny“.

 Implementován nový číselník druhů důchodů 
AL0090.

 Doplnění formátu ISPV 2009.
 Zprovozněna sestava „Likvidace DPN“.
 Okno „Likvidace“ bylo doplněno do všech 

typů neschopností – tím se zpřístupnily in-
formace o podpůrčí době.
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 Zprovozněna sestava „Nepojištěných mezd“.
 Upraven systém Likvidace DPN – do vý-

kazu OSSZ jsou načítány k refundaci 
pouze likvidované DPN.

 Upravena sestava rekapitulace mezd – 
doplněna náhrada za DPN a refundace 
náhrady za DPN.

 DPN u zaměstnance s nepr. PD nyní re-
spektuje i nastavení minut.

 Přehled nákladů za střediska/zakázky/za-
městnance byl upraven o refundaci 1/2 
částky za DPN.

 Účtování mezd bylo upraveno o refundaci 
1/2 částky za DPN.

 Modernizován systém automatického na-
vrhování přihlášek (oznámení o nástupu) 
pro OSSZ. U zaměstnání MR (malého roz-
sahu) je přihláška navržena v měsíci ná-
sledujícím po měsíci, v němž zaměstna-
nec splnil podmínky k účasti na pojištění.

 Doplněn tiskopis „Potvrzení o zdanitel-
ných příjmech ze závislé…“ – vzor č. 17.

 Zprovozněny exporty do XML formátu pro 
ONZ, PVPOJ a ELDP09, jež umožní odesí-
lání Hlášení o nástupu, Měsíční přehled 
a ELDP na portál.

 Modernizace tisku potvrzení o sražených 
zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti.

 Aktualizována Komunikace s portálem 
ZP: portál ZP zavedl změnu v podepiso-
vání dokumentů – nová ActiveX pode-
pisovací komponenta Signer. Více na 
http://www.portalzp.cz/faq.html#D7.

 Zkompletována slovenská legislativa pro 
zpracování mezd.

 Dopracován systém výpočtu nemocenské 
u mezd pro Slovensko.

 Ve slovenské verzi byly upraveny výpočty 
daně, VZ na zdr. a soc. poj., výkaz na Soc. 
poisťovňu a byl aktivován systém automa-
tického výpočtu exekucí.

 V hlášení ZP nová fce – sloučení ZP – pou-
žijte pro sloučení pojištěnců ČNZP do nové 

ČPZP (tu získáte přejmenováním HZP – zů-
stává 205). Pokud si chcete přejmenovat 
zkratku použitou v číselníku ZP, budete 
dotázáni na přepis zkratky v již uložených 
hlášeních a zpravovaných mzdách – zvolte 
„Ano“.

 Dopracována „Historie vybraných údajů“ – 
při změně takového údaje se program do-
táže na období, od kterého daná změna 
platí a tato platnost je poté zohledněna ve 
všech výpočtech a přehledech.

 Do zúčtovací listiny mezd byly doplněny 
slevy a refundace DPN.

 Modernizace přepočtu nároku na dovole-
nou při změně rozvržení pracovní doby.

 Podstatná změna ve výpočtu FPD u za-
městnanců s nepravidelnou PD – dosud 
byl svátek v prac. den u takového zaměst-
nance ignorován. Nyní program pracuje 
se svátkem v pracovní den u takového za-
městnance obdobně jako u zaměstnance 
s normálním rozvržením PD – tzn. pokud 
je hodinová mzda nebo je nastaveno pro-
plácení průměrem pro náhrady, tak pro-
gram sám při zahájení měsíce tyto svátky 
předplní a i FPD rozlišuje se svátky a bez 
nich.

 Skladové hospodářství
 Modernizace E-shop synchronizéru: viz no-

vinky na přiloženém CD nebo aktuální ma-
nuál www.premier.cz/support/eshop.doc.

 Téměř všechny přehledy ve skladě obsa-
hují předvolené „grafy“, jak bylo popsáno 
v úvodu této kapitoly. Dále přibyl v pře-
hledu prodejů typ „časový vývoj“ pro mezi-
roční srovnávání prodejnosti…

 Při tisku dodacího listu, který byl tvořen 
na základě objednávky a ta nebyla zcela 
vykryta, se nabídne možnost „vytisknout 
včetně: Zbývá dodat“.
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E-AGENT, WORKFLOW
Ve správci přibyl zcela nový modul „E-agent, 

Workfl ow“, který „zastřešuje“ celý program 
3 základními funkcemi:
1. Lze defi novat skupiny a členy, které lze 

provázat s přihlašovacími údaji (přístupová 
práva). Toto má pak význam vedle auto-
matické elektronické komunikace v iden-
tifi kaci člena nebo přihlášeného uživatele. 
Např. pro výkaz práce na zakázce lze pak 
nastavit (v omezujících předvolbách), aby 
se zobrazovaly pouze práce přihlášeného 
uživatele. Pak vlastně lze docílit toho, že 
si výkazy práce budou vyplňovat sami 

zaměstnanci bez nutnosti zavádět pro 
každého speciální dokladovou řadu a na-
víc s již předvyplněným údajem, kdo práci 
prováděl.

2. Elektronický agent: zcela nová výkonná 
funkce, která je postavena tak, aby se 
mohla neustále vyvíjet a rozšiřovat, má 
za úkol plně automatizovat program PRE-
MIER. Hlavním cílem je včasná informo-
vanost a zautomatizování opakujících se 
procesů, které lze předat „stroji“. Defi nice 
v E-agentovi se člení do tří základních 
druhů: PR – zaslání přehledu, VY – upozor-
nění a výstrahy, AU – automatické akce.
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V první fázi jsou k dispozici akce:

PR – zaslání přehledu
 Přehled pohledávek dle odběratelů a doby 

prodlení
 Přehled nedostatků zásob 
 Přehled otevřených objednávek odběratelů

VY – Upozornění a výstrahy
 Skladové karty – upozornění na nedosta-

tek nebo stav pod minimem
 Odběratelé – upozornění na pohledávku 

po splatnosti + e-mailová upomínka
 Sklady – sdělit změnu stavu objednávky 

odběrateli 

AU automatické akce
 Automatické zálohování
 Automatický import dat z jiných systémů
 E-shop: Automatická synchronizace, včetně 

upozornění na nové objednávky
Před každou defi nicí E-agenta doporučujeme 

provést update programu z internetu, neboť 
jde do budoucna o stále se vyvíjející modul. 
V současné době probíhají ještě poslední vali-
dace, používat jej doporučujeme od 1. 1. 2010. 

Některé akce mohou být součástí placené 
licence. Podrobněji o používání E-agenta viz 
www.premier.cz/support/e_agent.doc.

3. Workflow – elektronické schvalování 
dokladů
Tento modul slouží k plnému, operativnímu 

elektronickému schvalování dokladů (faktury, 
žádanky, objednávky…). Modul je přehledný, 
má široké variabilní využití a velké profesio-
nální možnosti. Zejména rychlá informova-
nost, delegování pravomocí, neomezené 
struktury hierarchií schvalovatelů včetně 
možnosti paralelního schvalování dokladů 
a propojení s DMS servery. Využití ale najde 
i u menších fi rem, kde je jedna účetní a jeden 
majitel (schvalovatel), nebo v decentralizova-
ných fi rmách. Více o tomto modulu se dozvíte 
na www.premier.cz/support/workfl ow.doc.

Kompletní seznam novinek naleznete na 
přiloženém CD nebo na www.premier.cz. Ak-
tuální novinky vyvíjené v průběhu celého 
roku je nejlépe sledovat odkazem „info“ na 
základní obrazovce a následným stiskem 
tlačítka „Informace o změnách“.



Dotaz: Odběratel mě požádal o zaslání opisů všech faktur za poslední rok. Jak toto 
nejlépe udělat, abych nemusela tisknout každou fakturu zvlášť?

Odpověď: Prosím, využijte možnosti hromadného tisku (tlačítko „nebo dle výběru“, které je 
u tisku vedle zadávání čísla od–do). Zde pak můžete fi ltrovat/řadit dle partnera a označit pouze 
tyto faktury pro tisk. (viz obr).

Dotaz: Nové skladové karty přidávám 
tak, že provedu kopii podobné (Shift+F3) 
a použiji návrhář nového čísla. Program by 
měl použít první volné místo v řadě, avšak 
navrhne vyšší. Nevíte, kde je problém?

Odpověď: Program navrhuje nové volné 
číslo i v rámci v minulosti již ukončených 
karet a nedovolí duplicitu. Toto si prověříte 
tak, že si necháte v seznamu zobrazit místo 
„aktuálních karet“ „všechny karty“.
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Dotaz: S tuzemským odběratelem máme 
obchodní vztah v EUR. Ten nám poskytuje 
v EUR i zálohy, na které mu vystavujeme 
daňové doklady k platbě v aktuálním den-
ním kurzu (kurz je uveden na dokladu v re-
kapitulaci DPH). Jak máme postupovat při 
vystavení fi nální faktury, kdy je kurz EUR 
odlišný od předplatby?

Odpověď: Pokud nemáte s odběratelem 
smluvně upraveno jinak, použijte metodu, 
že při vypořádání se nejprve odečte celková 
cena za zdanitelné plnění v cizí měně, od zá-
lohy také v cizí měně (zákon nestanoví, že jde 
o přijatou platbu v Kč či přepočtenou na Kč) 
a teprve tento rozdíl se přepočte jako základ 
daně na Kč a z něj bude odvozena případná 
daňová povinnost v Kč. To znamená, že při 
tomto výkladu by nevznikl základ daně v si-
tuaci, kdy by záloha a vyúčtování v cizí měně 
byly shodné. Zjednodušeně na fi nální faktuře 
se v programu Premier pro všechny položky 
použije aktuální denní kurz dle data uskuteč-
nění. Na účtu 324 Vám vznikne kurzový roz-
díl. Ten si musíte ručně vypořádat interním 
dokladem (výši rozdílu lze zjistit např. v ote-
vřených položkách).

Dotaz: Chtěli bychom přejít na hromad-
nou elektronickou fakturaci, tj. místo tis-
ku faktur je hromadně odesílat e-mailem 
v PDF podobě. Problém je, že pokud bych 
chtěl faktury elektronicky podepsat, mu-
sel bych toto dělat u každé zvlášť v PDF 
prohlížeči.

Odpověď: Na elektronické faktury jsou 
kladeny stejné požadavky jako na papírové 
doklady. Tzn. že pokud „papírová“ faktura ne-
musí být opatřena podpisem, nemusí být ani ta 
v  lektronické podobě. PDF je navíc needitova-
telný dokument, což má velkou váhu. Evropská 
komise všeobecně brání zavedení požadavku 
elektronického podpisu a předepsaného způ-
sobu elektronické výměny informací (EDI).

Dotaz: Bude Váš program umět genero-
vat nebo načítat faktury ve formátu ISDOC, 
které navrhla skupina SPIS (Sdružení Pro 
Informační Společnost)?

Odpověď: NE. A to z následujících logických 
důvodů.
1. Jde o pokus zavedení „pouze“ českého 
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standardu, což v rámci EU, a natož celého 
světa nemá vůbec žádnou šanci na uplat-
nění a předem je odsouzeno k zániku.

2. Na rozdíl od světových EDI formátů, které 
program PREMIER podporuje, se jedná 
pouze o faktury, nikoliv prvotní obchodní 
dokumenty, jako je objednávka, dodací list… 
V programu Premier se navíc od vzniku ob-
jednávky/poptávky/dodacího listu načítá 
do dalších dokladů téměř vše automaticky. 
Vydaná faktura na základě DL, přijatá na 
základě příjemky. Na rozdíl od ISDOC navíc 
včetně účtovacích předpisů, středisek atd...!

3. Tento způsob fakturace by mohl fungovat 
pouze v rámci „ryze českých fi rem“, popř. 
veřejné správy, které si toto budou chtít 
zavést (ne např. u obchodních řetězců, jež 
mají zavedené standardní EDI formáty). Ni-
koli mezi českou fi rmou a zahraniční fi rmou, 
českou fi rmou se zahraniční účastí, drob-
nými podnikateli a koncovým zákazníkem. 
I při dobré vůli by se toto vlastně nyní dalo 
použít max. v 5 % obchodních případů.

4. Naše fi rma se k tomuto nezavázala a zatím 
jej ani klienti nepožadovali. Doporučujeme 
komunikovat nadále pomocí PDF dokumentů 
nebo uznávaných standardních EDI formátů.

ISDOC zavedeme pouze v případě, pokud 
to bude vyžadovat trh, což je však málo prav-
děpodobné.

Dotaz: Lze spustit program PREMIER na 
noteboocích nebo počítačích fi rmy APPLE 
(MAC Book, iMAC)?

Ano. Počítače/notebooky MAC používají 
technologicky vyspělejší a stabilnější MAC OS X, 
hlavně co se týče grafi ky a multimédií. Program 
PREMIER je „zatím“ pouze pod OS Windows, 
protože je nejrozšířenější, ale…

Od doby, co počítače Apple používají pro-
cesory Intel (dříve se používaly procesory Mo-
torola), lze mít na těchto počítačích souběžně 
i jakýkoliv jiný OS (doporučujeme XP nebo 
Windows 7), které mohou běžet paralelně 
bez nutnosti restartování. Navíc aplikace pod 
Windows (PREMIER, MS Word…) lze spouštět 
přímo jako aplikace MACu, aniž byste museli 
před tímto spouštět Windows. Tohoto docí-
líte např. nainstalováním programu Parallels 
Desktop for MAC CZ (objednat lze např. na 
www.zebra.cz). Máte pak to nejlepší z „obou 
světů“ v jednom „stroji“.
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Postup při změně sazeb DPH v programu PREMIER

Od 1. 1. 2010 se zvyšují obě sazby DPH 
z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %. Přechod na 
novou sazbu probíhá plně automaticky. Pro-
gram se rozhodne sám pro správnou sazbu 
DPH dle zadaného data uskutečnění zda-
nitelného plnění, popř. dle data vystavení 
u skladových dokladů. Jediné, co musíte 
provést, je v novém roce aktualizovat ceník 
ve skladě. Funkce se nachází v modulu sklad 
– skladové karty – horní nabídka: Hromadná 
změna sazby DPH... 

V kódech DPH přibyly 
čtyři nové kódy, a to:

95 – Přijatá: stará sazba 9 %
96 – Přijatá: stará sazba 19 %
97 – Uskutečněná: stará sazba 9 %.
98 – Uskutečněná: stará sazba 19 %.

 Pokud někdo již tyto kódy používá pro 
jiné účely, navrhnou se 85 až 88, popř. si jej 
můžete vytvořit dle vlastního uvážení.

Tyto kódy slouží např. pro dobropisy vysta-
vené v roce 2010, ale týkající se plnění z roku 
2009. Dále nově i pro fi nální faktury, na kte-
rých byla odpočítávána předplatba (záloha s 
DPH) vzniklá před 1. 1. 2010 a po odečtení 
předplatby vznikl přeplatek (záporná částka k 
úhradě), nebo v případě, kdy je doklad vyrov-
nán do nuly. U nedoplatků ještě dle zákona 
není zcela jasné, zda-li se bude v těchto pří-
padech rozdíl zdaňovat ve staré nebo nové 
sazbě. 

Doporučený postup při vyúčtování faktur 
v roce 2010 s předplatbou z r. 2009. DPH musí 
v konečné fázi vycházet tak, aby byl základem 
daně pouze rozdíl všech základů daně.

 Příklad č. 1: Předplatba(y) je shodná s fi -
nální částkou, popř. je předplatba vyšší:

Zde se u všeho použije stará sazba DPH. 
Pokud bylo předplateb více (první ještě v roce 
2009, další po 1. 1. 2010 – kdy už platí nové 
sazby), použije se vždy stará (stačí aby jediná 
předplatba byla ve staré sazbě). 



21

Postup při změně sazeb DPH v programu PREMIER

Souhrnné hlášení
V době uzávěrky tohoto časopisu ještě ne-

bylo jasné, zda-li bude od 1. 1. 2010 platit 
novela zákona, která upravuje určení místa 
plnění u služeb v EU. Základní změnou je, že 
místem plnění při poskytnutí služby osobě 
povinné k dani (fi rma nebo kdokoliv s IČ), je 
místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo 
podnikání. Zjednodušeně, až na některé vý-
jimky (služby vztahující se k nemovitosti, např. 
ubytování, přeprava osob, stravovací služby…), 
se bude služba poskytovat podobně jako do-
sud zboží. To znamená, že plátci povinnému 

k dani se dodá služba bez DPH. Tato plnění 
se pak projeví i v souhrnném hlášení. Doporu-
čujeme počátkem ledna provést aktualizaci 
programu (PREMIER update). To již pravděpo-
dobně bude jasné, zda-li tato novela prošla 
a zda bude platná od 1. 1. 2010.

Souhrnné hlášení se bude moci dále po-
dávat již pouze elektronicky, což asi většina 
z Vás nyní dělá (postup je uveden v journalu 
č. 8, www.premier.cz/journal/08.pdf), a bude 
se podávat MĚSÍČNĚ!!! (Více informací viz 
Přehled legislativních změn.)

áklad pro DPH je takto správně spočítán až z rozdílů základů daně (150 000–125 000)

Příklad č. 2: Předplatba(y) je nižší než fi nální 
částka. Zde se podle nového znění zákona, 
taky použije stará sazba DPH. Odborníci však 

mají na určení sazby daně u nedoplatků různé 
názory, tudíž Vám toto ještě upřesníme začát-
kem ledna 2010 pomocí informační zprávy. 
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Přehled legislativních změn

Uplynulý půlrok nabídnul dramatickým po-
litickým podnebím a s přijetím legislativního 
balíčku úsporných opatření několik zásadních 
legislativních opatření, která se dotknou nás 
všech a většina z nich se promítá do práce 
s naším programem, který je na tyto změny 
přípraven a promítá je v nové verzi automa-
ticky, bez nutnosti ručního nastavení.

Stručný přehled legislativních změn
 Změna sazby DPH – Změnou, která se do-

tkne od 1. 1. 2010 nás všech, je změna 
sazeb DPH. Základní i snížená sazba se 
zvyšuje o 1 % na 20 % a 10 %. 

 V přechodných ustanoveních je řešeno vy-
účtování záloh uhrazených v roce 2009, 
danění běžících leasingových smluv či vyúč-
tování energií, vody a plynu. Obecně se po-
stupuje tak, že je zachována sazba platná 
v den platby nebo uzavření lesingvé smlouvy. 
U energií a vody mají dodavatelé možnost 
mimořádných odečtů spotřeby či provedení 
přepočtu spotřeby k 31. 12. 2009, pokud 
bude odečet uskutečněn po tomto datu.

 Radikální změna v systému podávání sou-
hrnného hlášení. Z původního termínu po-
dání k 25. dni za kalendářní čtvrtletí se bude 
podávat měsíčně a povinně elektronicky. 

 Konec slev na pojistném za zaměstnance – 
létem rozpálené hlavy českých zákono-
dárců rychle vychladly a zvýhodnění v 
podobě snížení mzdových nákladů za 
zaměstnance pro zaměstnavatele opět 
zrušily v rámci tzv. Janotova úsporného ba-
líčku. Zmíněné slevy je tedy možné uplatnit 
naposled za prosincové mzdy. 

 Změna sazeb pojistného na nemocenském 
a důchodovém pojištění.

 Zrychlení odpisů hmotného majetku v roce 
2010 v rámci mimořádných odpisů. 

 Nová podoba Rozvahy – Pasiva.
 Opět byly změněny formuláře k podávání 

hlášení na příslušné úřady (potvrzení 
o zdanitelných příjmech, příloha k žádosti 
o vyplacení nemocenských dávek).

  Změny zákona o DPH 
K 1. 1. 2010 jsou člen-

ské státy povinny uvést své 
právní předpisy do souladu 
s novelizovaným zněním 
Směrnice Rady 2006/112/
ES, o společném systému 
daně z přidané hodnoty, 
konkrétně se Směrnicí Rady 
2008/8/ES, Směrnicí Rady 
2008/9/ES a Směrnicí 
Rady 2008/117/ES, kterými 
byla výše uvedená směrnice 
o společném systému daně 
z přidané hodnoty změněna. 
V ČR byl proto nedávno před-
ložen k projednání ve vládě 
a parlamentu návrh novely 
zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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V návaznosti na výše uvedené směrnice musí 
být touto novelou zákona o DPH provedeny 
k 1. 1. 2010 tyto změny: 

a) Základním pravidlem pro stanovení místa 
plnění při poskytnutí služby osobě po-
vinné k dani bude místo, kde má příjemce 
sídlo nebo místo podnikání, případně 
provozovnu, pokud by služba byla poskyt-
nuta provozovně. Při poskytování služeb 
osobě nepovinné k dani bude místem 
plnění místo, kde má poskytovatel sídlo, 
místo podnikání nebo provozovnu, po-
kud by službu poskytnul prostřednictvím 
provozovny. I nadále zůstane zachována 
většina zvláštních pravidel pro vybrané 
okruhy služeb (v současném znění zá-
kona o DPH stanoveno v § 10), jako např. 
při poskytnutí služeb vztahujících se k ne-
movitosti, při poskytnutí uměleckých, kul-
turních, sportovních služeb a další. 

b) Souhrnné hlášení bude podáváno i na 
poskytnutí služby s místem plnění v jiném 
členském státě, kdy povinnost přiznat 
a zaplatit daň má příjemce služby. 

c)  Souhrnné hlášení bude podáváno za 
každý kalendářní měsíc. Členské státy 
mají možnost stanovit z tohoto režimu vý-
jimky, takže v novele zákona o DPH je na-
vrženo, že v případě, kdy plátce poskytuje 
do jiného členského státu pouze služby 
(nedodává zboží), podává souhrnné hlá-
šení za kalendářní čtvrtletí, pokud má 
čtvrtletní zdaňovací období. 

d)  Členské státy jsou povinny umožnit podá-
vání souhrnného hlášení v elektronické 
podobě, případně mohou přímo vyžado-
vat, aby bylo v elektronické podobě po-
dáváno. V návrhu novely zákona o DPH 
je proto stanoveno, že souhrnné hlášení 
bude podáváno v elektronické podobě. 

e) Institut vracení daně bude zjednodušen 
a zrychlen – žádosti o vrácení daně budou 
podávány v členském státě, v němž je ža-
datel usazen a budou podávány elektro-
nickou formou, takže např. plátce daně, 
který přijme plnění s místem plnění v ji-
ném členském státě, může podat žádost 

o vrácení daně v ČR prostřednictvím elek-
tronického portálu zřízeného a provozova-
ného za podmínek stanovených MF ČR. 

V návrhu novely zákona o DPH jsou navr-
ženy i další úpravy, k jejichž provedení je člen-
ský stát podle směrnice o společném systému 
daně z přidané hodnoty oprávněn – např. pra-
vidlo pro stanovení základu daně ve zvláštních 
případech – při poskytování plnění osobám 
kapitálově spojeným, blízkým a jiným osobám 
majícím zvláštní vztah k plátci by základem 
daně měla být cena obvyklá. Navrženo je 
i nové pravidlo pro zdaňování převodu staveb, 
bytů a nebytových prostor, kdy plátci by se 
mohli rozhodnout, že u převodu i po lhůtě tří 
let od vydání prvního kolaudačního souhlasu 
nebo od data, kdy bylo započato první užívání 
stavby, budou uplatňovat daň na výstupu. 

Kromě výše uvedených návrhů jsou již po 
několik měsíců projednávány další návrhy na 
úpravy směrnice o společném systému daně 
z přidané hodnoty, které byly posléze sjedno-
ceny do jednoho souboru, kterým by měly být 
zapracovány různé změny, nejčastěji technic-
kého rázu: 
 Rozšíření režimu DPH používaného na 

dodání plynu a elektřiny prostřednictvím 
distribuční soustavy i na jiné způsoby 
dodání těchto komodit a na dodání tepla 
a chladu. 

 Rozšíření režimu DPH používaného na 
služby poskytnutí přístupu k přepravní, 
přenosové nebo distribuční soustavě pro 
plyn nebo elektřinu a poskytnutí přepravy, 
přenosu nebo distribuce plynu nebo elek-
třiny i na jiné služby spojené s poskytová-
ním přístupu do všech soustav nebo sítí 
zemního plynu a elektřiny a do tepelných 
a chladicích sítí. 

 Zavedení zvláštního osvobození pro spo-
lečné podniky a další subjekty založené 
společenstvím, zejména subjekty zřízené 
k uskutečňování výzkumných programů 
společenství. 

 Zpřísnění pravidel pro uplatnění odpočtu 
daně u nemovitostí zčásti využívaných pro 
osobní potřebu.
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Z tohoto souboru návrhů by se většího 
okruhu plátců daně mohl dotknout návrh na 
změnu pravidel pro uplatnění odpočtu DPH, 
proto mu věnujme vysvětlující poznámku: 
Podle současných pravidel si plátce může 
uplatnit plný odpočet daně i u majetku, který 
hodlá zčásti používat pro osobní potřebu, 
neboť používání obchodního majetku pro 
osobní potřebu (nebo účely nesouvisející 
s ekonomickou činností) je zdanitelným plně-
ním, jestliže byl u majetku uplatněn odpočet 
daně. Takto vykládá opakovaně ustanovení 
týkající se nároku na odpočet daně i Evrop-
ský soudní dvůr. Účelem návrhu na změnu 
směrnice je, aby u dodání nemovitostí a sou-
visejících výdajů, kde je smíšené užívání ob-
chodního majetku nejčastější, bylo možno 
uplatnit nárok na odpočet daně jen do výše, 
do jaké bude nemovitost využívána pro účely 
ekonomické činnosti. Členským státům by 
mělo být také umožněno, aby stejné pravidlo 
stanovily i pro jiný obchodní majetek trvalé 
povahy. 

Vystavování daňových dokladů 
Evropská komise publikovala již v roce 

2008 záměr zjednodušit a harmonizovat 
pravidla vystavování daňových dokladů s cí-
lem zvýšit využívání elektronické fakturace. 
Současná pravidla jsou uplat-
ňována odlišně v  jednotli-
vých členských státech a jsou 
v řadě případů nadbytečně 
komplikovaná, proto by měla 
být zjednodušena a  moderni-
zována. Žádoucí je širší využití 
elektronické fakturace, tomu 
však podle názoru komise 
brání požadavek elektronic-
kého podpisu a předepsaného 
způsobu elektronické výměny 
informací (EDI), proto by měly 
být zrušeny, na elektronické 
faktury by měly být kladeny 
stejné požadavky jako na papí-
rové doklady. Rovněž by měly 
být zjednodušeny podmínky 
pro uchování dokladů v elek-
tronické podobě. 

Pokud by novela nevstoupila k 1. lednu 
2010 v účinnost, hrozí sankce ze strany Ev-
ropské komise. Nehledě na praktické dopady, 
kdy by pravidla pro fungování systému DPH 
zůstala v ČR odlišná od ostatních států EU. 

Změny v oblasti určení místa plnění u slu-
žeb vedou k posílení režimu reverse charge. 
Pokud není v zákoně stanoveno jinak, pova-
žuje se podle platného znění zákona za místo 
poskytnutí služby místo, kde má osoba po-
skytující službu sídlo nebo místo podnikání. 
Od roku 2010 má být zavedeno základní pra-
vidlo, podle něhož se místo plnění při poskyt-
nutí služby osobě povinné k dani určí podle 
sídla či místa podnikání příjemce služby. 

Pokud však služba bude poskytnuta osobě, 
která není povinná k dani, má se místo plnění 
i nadále řídit sídlem nebo místem podnikání 
poskytovatele služby. 

Při stanovení místa plnění se za osobu po-
vinnou k dani považuje osoba povinná k dani 
ve vztahu ke všem službám, které jsou jí po-
skytnuty. To platí i v případě, že jsou služby 
poskytnuty pro činnost, která není předmě-
tem daně. Dále se pro účely stanovení místa 
plnění za osobu povinnou k dani považuje 
osoba identifi kovaná k dani nebo právnická 
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osoba nepovinná k dani, která je osobou 
registrovanou k dani v jiném členském státě. 

I nadále budou vymezeny služby, u nichž se 
místo plnění řídí zvláštními pravidly. Ta mají 
ve vztahu k výše zmíněným obecným pravi-
dlům postavení speciálního ustanovení, které 
se použije přednostně. Například místo pl-
nění u přepravy zboží je zvláštním pravidlem 
regulováno pouze v případě, že příjemcem 
není osoba povinná k dani. 

Příklad 
Španělský přepravce jede do Francie, 

kde naloží zboží k přepravě. V Německu 
zboží vyloží pro: 
a)  Osobu registrovanou k dani v Německu se 

sídlem v Německu. 
b) Osobu registrovanou k dani v Polsku a Ně-

mecku se sídlem v Polsku. 
c)  Osobu registrovanou k dani ve Francii 

a v Německu se sídlem ve Francii. 
d) Osobu, která není povinná k dani. 
 ad a) Místem plnění je Německo, kde má pří-
jemce sídlo. 
ad b) Místem plnění je Polsko, kde má pří-
jemce sídlo. 
ad c) Místem plnění je Francie, kde má pří-
jemce sídlo. 
ad d) Místem plnění je Francie, kde přeprava 
začíná. 

Zavádí se určení základu daně na úrovni 
ceny obvyklé podle zákona o oceňování ma-
jetku, pokud je mezi poskytovatelem a příjem-
cem vztah defi novaný zákonem. Jde o vztahy 
mezi osobami kapitálově (rozhodující podíl na 
kapitálu či hlasovacích právech je alespoň 
25 %) či jinak spojenými, osobami blízkými, 
osobami v pracovněprávním či jiném obdob-
ném vztahu k plátci, osobami podnikajícími 
na základě smlouvy o sdružení atp. Základ 
daně se narovná na cenu obvyklou v přípa-
dech, kdy osoba, pro kterou bylo zdanitelné 
plnění uskutečněno, nemá nárok na odpo-
čet daně v  plné výši (může být i neplátcem) 

a úplata za zdanitelné plnění nižší než cena 
obvyklá. Dále pokud plátce, který uskuteč-
nil zdanitelné plnění, krátí nárok na odpočet 
daně a úplata za zdanitelné plnění je vyšší 
než cena obvyklá. A konečně, pokud plátce, 
který uskutečnil plnění osvobozené od daně 
bez nároku na odpočet daně, nemá nárok 
na odpočet daně v  plné výši u plnění osvo-
bozeného od daně bez nároku na odpočet 
a úplata za plnění je nižší než cena obvyklá. 

Další změnou, která se dotkne od 1. 1. 2010 
nás všech, je změna sazeb DPH. Základní i sní-
žená sazba se zvyšuje o 1 % na 20 % a 10 %. 
V přechdných ustanoveních je řešeno vyúčto-
vání záloh uhrazených v roce 2009, danění 
běžících leasingových smluv či vyúčtování 
energií, vody a plynu. Obecně se postupuje 
tak, že je zachována sazba platná v den platby 
nebo uzavření leasingové smlouvy. U energií 
a vody mají dodavatelé možnost mimořád-
ných odečtů spotřeby či provedení přepočtu 
spotřeby k  31. 12. 2009, pokud bude odečet 
uskutečněn po tomto datu.

Doposud jej český zákon o DPH neobsa-
huje, takže osoby, které jsou ve zvláštním 
vztahu k plátci, mohou při poskytování plnění 
stanovit libovolnou výši úplaty, která může 
zvýhodňovat tyto osoby před osobami v běž-
ném obchodním styku, a tím může docházet 
k  daňovým únikům. 

Zavedením článku 80 do nového § 36a 
budou mít vymezené osoby povinnost při-
znat a zaplatit daň ze základu daně v úrovni 
ceny obvyklé bez daně, pokud by úplata za 
poskytnuté plnění v konkrétních případech 
mohla způsobit daňový únik (krácení daně). 
Ustanovení § 36a se má vztahovat na násle-
dující okruh osob s tzv. zvláštním vztahem 
k plátci: kapitálově spojené osoby s tím, že 
výše podílu představuje alespoň 25 % zá-
kladního kapitálu nebo 25 % hlasovacích 
práv těchto osob, jinak spojené osoby, osoby 
blízké, osoby, které jsou v pracovně právním 
nebo v jiném obdobném vztahu k plátci, 
osoby, které podnikají s plátcem společně 
na základě smlouvy o sdružení nebo jiné ob-
dobné smlouvy. Základ narovnaný na cenu 
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obvyklou stanovenou podle zákona o oceňo-
vání majetku se aplikuje mezi výše uvede-
nými osobami pouze v případě, že úplata za 
zdanitelné je:
 nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou 

bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá 
nárok na odpočet daně nebo nemá nárok 
na odpočet daně v plné výši, nebo 

 vyšší než cena obvyklá a plátce, který 
uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen 
krátit nárok na odpočet daně podle § 72 
odst. 4. 

Plátce povinný podat souhrnné hlášení
Doposud platí, že povinnost podat sou-

hrnné hlášení má plátce, který uskutečnil: 
a) dodání zboží do jiného členského státu 

osobě registrované k dani v jiném člen-
ském státě, 

b) přemístění obchodního majetku do jiného 
členského státu, 

c) dodání zboží kupujícímu při zjednoduše-
ném postupu v třístranném obchodu, po-
kud je plátce prostřední osobou v tomto 
obchodu. 

Po novele zákona o DPH od roku 2010 
přibude nové plnění, jehož uskutečněním 
vznikne plátci povinnost podat souhrnné 
hlášení: 
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném 

členském státě, s výjimkou služeb osvobo-
zených od daně, pokud je povinen přiznat 
a zaplatit daň příjemce služby. 

Do souhrnného hlášení se nebudou uvádět 
služby osvobozené od daně, např. fi nanční 
činnosti. 

Forma podání 
V současné době je možné souhrnné hlá-

šení podat na tiskopise vydaném Minister-
stvem fi nancí ČR nebo elektronickou formou. 

Po novele bude možné podat souhrnné 
hlášení pouze elektronicky. 

Termín pro podání 
V současné době se souhrnné hlášení po-

dává do 25 dnů po skončení kalendářního 
čtvrtletí. 

Po novele se lhůta pro podání zkrátí na 
25 dnů po skončení kalendářního měsíce. 
Pokud však plátce bude poskytovat pouze 
služby podle písmene d) výše, pak podává 
souhrnné hlášení zároveň s daňovým při-
znáním. Je-li měsíčním plátcem, pak do 
25 dnů po skončení měsíce. V případě, že je 
čtvrtletním plátcem, pak do 25 po skončení 
kalendářního čtvrtletí. Pokud však čtvrt-
letní plátce uskutečňující výhradně služby 
dodá zboží, přemístí zboží do EU nebo je 
prostřední osobou v třístranném obchodě, 
vznikne povinnost podávat souhrnné hlá-
šení s měsíční frekvencí, a to až do konce 
dotčeného kalendářního roku. 

Další změny v zákonech
Opatření se dotknou citelně také rodin 

s dětmi. Nicméně díky legislativním zmat-
kům se zapomnělo na jednu změnu, a to na 
daňovou slevu na vyživované dítě. Ta se od 
ledna zvýší, a to z 890 Kč na 967 Kč mě-
síčně, tedy o 77 korun. 

Zvýšení slevy na dani na dítě od ledna 
2010 je součástí protikrizového zákona, 
který ve sněmovně 9. září po prezidentově 
vetu kvůli šrotovnému opětovně prosadila 
ČSSD. Je nenápadně umístěno v první části 
zákona a při zásazích do této normy bylo 
zvýšení daňové slevy na děti na fi nancích 
úplně přehlédnuto. 

Poplatník může slevu uplatnit až do výše 
daňové povinnosti vypočtené podle tohoto 
zákona za příslušné zdaňovací období. Výši 
slevy zákon neomezuje. Slevu na dani lze 
uplatnit až do „nuly“ a část daňového zvý-
hodnění, která ještě zbyla po uplatnění slevy 
na dani, je daňovým bonusem, který bude 
při splnění zákonných podmínek poplatní-
kovi následně vyplacen. Poplatník může 
daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí 
alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 
52 200 Kč ročně. 
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Paušální výdaje FO 
Jednou z mála pozitivních zpráv pro da-

ňové poplatníky, konkrétně pro podnikající 
fyzické osoby, jsou změny procentuálních 
sazeb paušálních výdajů, které mohou fy-
zické osoby uplatnit v případě, je-li to pro ně 
výhodnější, než uplatnit výdaje ve skutečné 
výši. 

Návrh novely ponechává 80% paušál pro 
příjmy ze zemědělské výroby a příjmy ze živ-
ností řemeslných. U ostatních živností zů-
stáva paušál na 60 %. U advokátů, lékařů, 
daňových poradců a ostatních podnikají-
cích dle jiného zákona se paušál vrací na 
na 40 %. Stejně tak u svobodných povolání. 
Nové výdajové paušály se použijí až pro 
zdaňovací období 2010.

Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám v dani 
silniční. Protože se blíží konec roku, připo-
meňme si zásadní změny.
1) Předmětem daně se stala všechna ná-

kladní vozidla s největší povolenou hmot-
ností nad 3,5 tuny, bez ohledu zda jsou 
používána k podnikání. 

2) Oproti předchozím letům fi remní hasičská 
vozidla od daně nejsou osvobozena. 

3) Od daně jsou osvobozena 
vozidla pro přepravu osob 
a nosti s elektrickým nebo 
hybridním pohonem jezdící na 
LPG a benzín s etanolem 85.
4) Pro vozidla poprvé regis-
trovaná do 31. 12. 1989 se 
roční sazba zvyšuje o 25 %.
5) Snížení sazby u tahačů 
a návěsů podle data regis-
trace nezávisle na počtu 
a stáří tahačů.
6) Bez ohledu na datum 
registrace se roční sazba 
snižuje u vozidel určených 
výhradně pro přepravu ná-
kladů, pokud nejsou použí-
vana pro podnikání a použí-
vají je neziskovky, slouží jako 

výcviková vozidla nebo je používají fyzické 
osoby, a to 
- o 100 % vozidla nad 3,5 t do 12 t,
- o 48 % vozidla nad 12 t.

7) Vozidla se sazbou sníženou o 48 % platí 
pouze 1 zálohu na daň, a to do 15. 12.

8) Vozidlo dočasně vyřazené z registru je od 
1. 1. 2009 považováno za vozidlo, které 
není předmětem daně.

Mzdy
Slevy na pojistném za zaměstnance 
Létem rozpálené hlavy českých zákono-

dárců vypotily jisté zvýhodnění v podobě sní-
žení mzdových nákladů za zaměstnance pro 
zaměstnavatele. Základní systém výpočtu 
daných slev spočívá v porovnání průměrné 
hrubé mzdy s vyměřovacím základem za-
městnance – čím vyšší vyměřovací základ za-
městnance, tím nižší sleva pro zaměstnava-
tele. Zvýhodnění v podobě snížení mzdových 
nákladů za zaměstnance pro zaměstnavatele 
opět zrušily v rámci tzv. Janotova úsporného 
balíčku. Zmíněné slevy je tedy možné uplatnit 
naposled za prosincové mzdy. 
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Změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojist-
ném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti

Maximální vyměřovací základ bude činit 
1 707 048 Kč, tj. 72násobek průměrné mzdy 
(dosud 48násobek).

Sazba pro odvod pojistného pro zaměst-
navatele zůstává ve výši 25 % (měla činit 
24,1 %).

Zůstává nadále možnost odpočítávat si 
od odváděného pojistného polovinu vyplá-
cené náhrady mzdy za prvních 14 dnů trvání 
DPN.

Zvyšují se redukční hranice pro nemocen-
ské a pro náhradu mzdy. Od 1. 1. 2010 činí:

pro dávky nemocenského poj. : 
1. 791,00
2. 1186,00
3. 2371,00

pro náhradu mzdy:
1. 138,43
2. 207,55
3. 414,93
Nové redukční hranice platí od 1. 1. 2010 

i pro dávky, na které vznikl nárok před 
1. 1. 2010 a trvá i po 31. 12. 2009. 

Změny v zákoně č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění
Z příjmu do první redukční hranice se pro 

výpočet upraveného denního vyměřova-
cího základu započítává 90 % pro všechny 
dávky (tj. i pro peněžitou pomoc v mateř-
ství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství 
a mateřství).

Sazba pro výpočet nemocenského, ošet-
řovného a PPM je pouze 60 %.

Ošetřovné nebude náležet za první tři ka-
lendářní dny a bude poskytováno nejvýše 
za 6 nebo 13 kalendářních dnů od 4. dne 
potřeby ošetřování.

Daň z příjmů,
§ 30a Mimořádné odpisy 

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové sku-
pině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 
pořízený v období od 1. ledna 2009 do 
30.  června 2010 může poplatník, který 
je jeho prvním vlastníkem, odepsat rov-
noměrně bez přerušení do 100 % vstupní 
ceny za 12 měsíců. 

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové 
skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zá-
konu pořízený v období od 1. ledna 2009 
do 30. června 2010 může poplatník, 
který je jeho prvním vlastníkem, odepsat 
bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 
24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců 
uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % 
vstupní ceny hmotného majetku a za dal-
ších bezprostředně následujících 12 mě-
síců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 
40 % vstupní ceny hmotného majetku. 

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví 
s přesností na celé měsíce; přitom po-
platník má povinnost zahájit odpisování 
počínaje následujícím měsícem po dni, 
v němž byly splněny podmínky pro odpi-
sování. Při zahájení nebo ukončení od-
pisování v  průběhu zdaňovacího období 
lze uplatnit odpisy pouze ve výši připada-
jící na toto zdaňovací období. Odpisy se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku 
podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit 
u hmotného majetku odpisovaného podle 
§ 30 odst. 4 a 5. 

(5) Technické zhodnocení hmotného ma-
jetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 
nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené 
technické zhodnocení se zatřídí do odpi-
sové skupiny, ve které je zatříděn hmotný 
majetek, na kterém je technické zhod-
nocení provedeno, a odpisuje se jako 
hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 
až 33. 
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Postup pro uplatnění mimořádných 
odpisů v Premieru
Pokud je při pořizování karty dlouhodo-

bého majetku zadán datum zařazení mezi 
1. 1. 2009 a 30. 6. 2010 a první nebo druhá 
odpisová skupina, zpřístupní se volba „Mimo-
řádné odpisy dle § 30a...“ (viz obrázek). Po 
jejím zatržení budou daňové odpisy počítány 
takto:

Odp. skupina 1:
Rovnoměrně bez přerušení do 100 % 

vstupní ceny za 12 měsíců s přesností na 
celé měsíce počínaje následujícím měsí-
cem po měsíci, ve kterém byly splněny pod-
mínky pro odepisování.

Odp. skupina 2:
rovnoměrně bez přerušení do 100 % 

vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prv-
ních 12 měsíců se uplatní odpisy rovno-
měrně do výše 60 % vstupní ceny hmot-
ného majetku a za dalších bezprostředně 
následujících 12 měsíců se uplatní odpisy 
rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny 
hmotného majetku.

Pokud chceme, aby účetní odpisy kopíro-
valy daňové, zatrhneme volbu „Mají účetní 
odpisy kopírovat daňové odpisy?“ a počet 
měsíců účetního odpisování nastavíme na 
12 u 1. odp. skupiny, resp. 24 u druhé odp. 
skupiny.
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Termíny celodenních specializovaných školení

Termíny celodenních specializovaných školení

Přesné termíny a místa školení z níže uvedených včetně přihlášek naleznete na www.premier.cz – 
záložka školení – hromadná.

Začínáme v PREMIER systemu
Včetně základního nastavení

Podvojné účetnictví v systému PREMIER pro začátečníky
Základní nastavení účetní jednotky, základy účtování prvotních dokladů (pokladna, banka, 

faktury vydané, faktury přijaté), základy sledování saldokonta v systému PREMIER

Podvojné účetnictví v systému PREMIER pro pokročilé 
Vzájemné zápočty, Doklady trvalého účtování, Šablony faktur a jejich používání (např. měsíční 

fakturace), Způsoby párování v systému PREMIER, nejčastější chyby a jejich opravy, nastavení 
automatického účtování mezd 

Příprava na závěrku roku 2009
Kontrolní mechanismy modulu sklad, majetek, mzdy s vazbou na účetnictví, controlling

Uzávěrka, inventarizace účtů v systému PREMIER
Způsoby automatického sledování saldokonta – otevřené položky, nastavení účtů, dokladová 

inventarizace majetku a zásob

Daňová evidence v systému PREMIER
Nastavení DE – nepeněžní operace, účtování majetku a mezd, výkazy

Mzdy v systému PREMIER
Kompletní nastavení mezd (Předvolby Globální, Nastavení/pojišťovny), nastavení účtování, 

nastavení zaměstnance, měsíční zpracování mezd, přehledy a výstupy

Mzdy v systému PREMIER včetně legislativy 2010
Optimální postupy při zpracování mezd, upozornění na problémové okruhy, změny pro rok 

2010 v zákonu o daních z příjmu, ve zdravotním a sociálním pojištění, náhrada mezd za první 
dny nemoci, praktická řešení, podkladový materiál

Začínáme se sklady v systému PREMIER
Nastavení skladové evidence, práce se skladovými kartami, přeceňování zásob, automatické 

vytváření objednávek, převody, fakturace, zadávání příjemek, výdejek

Skladové hospodářství v návaznosti na účetnictví v systému PREMIER
Nastavení skladového hospodářství – sklady, skladové karty, sortimenty, druhy pohybu ná-

vaznosti na účtování, Globální předvolby, Kontrola skladů z pohledu účetních – nástroje kont-
roly systému PREMIER 

Kontrola skladů v systému PREMIER
Kontrolní mechanizmy na kontrolu skladů v systému PREMIER – Kontrolní propočet, auditor 

skladu, Otevřené položky účtů zásob, Rozbor možných chyb, jejich hledání a opravy

A další…, viz vždy aktuálně na www.premier.cz – záložka školení – hromadná



Upgrade 2010

Akce upgrade obsahuje CD s novou verzí, která zahrnuje technické a legislativní změny 
platné k příslušnému období. Upgrade programu PREMIER system verze X3 je rozeslán s tímto 
vydáním časopisu PREMIER journal 15. Klient zaplacením tohoto upgrade získává:
 Nárok na aktualizaci této verze po dobu jednoho roku. Má možnost si tak stahovat z internetu 

veškeré legislativní novinky reagující na platnou legislativu, technologické a funkční zdoko-
nalení programu. V případě, že nevlastní připojení na internet, může vždy požádat o zaslání 
instalačního CD, které mu bude bezplatně zasláno.

 Nárok na poskytování poradenství prostřednictvím telefonické hot-line a e-mailu.
 Možnost řešení dotazů prostřednictvím on-line podpory (NTR support).
 Nárok na zvýšení věrnostní slevy o 12 %, s výjimkou těch, kteří již dosáhli maximální výše 

věrnostní slevy.

Cenové podmínky
Každý aktualizační poplatek je kalkulován ve výši 22 % z celkové prodejní ceny programu, 

včetně ceny za rozšíření dalších licencí či modulů. V každém následujícím roce získává nabyva-
tel nárok na 12 % slevu z ceny upgrade v prvním roce, přičemž maximální sleva může být 42 % 
z ceny za upgrade v prvním roce. 

V případě nezaplacení některého z upgrade ztrácí nabyvatel nárok na veškeré 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 řešení individuálních požadavků na-
byvatele, které budou vždy předmětem dohody a individuální cenové nabídky. Výše uvedené 
ustanovení se netýká smluvních partnerů, u kterých je upgrade ze smlouvy povinný.

Platební podmínky
Společně s novou verzí obdrží klienti zálohovou fakturu, smluvní partneři obdrží fi nální fak-

turu se splatností 14 dnů. Ihned po zaplacení zálohové faktury bude vše klientům zaslána 
fi nální faktura – daňový doklad.

Registrační kódy
Každý klient obdrží s novou verzí časově omezený registrační kód, pomocí kterého provede 

registraci nové verze. Po zaplacení faktury za upgrade obdrží klient obratem neomezený regis-
trační kód, pomocí kterého provede přeregistraci svého systému.

Postup při změně sazeb DPH v programu PREMIERUpgrade 2010

Journal rozesílá: PREMIER system, a.s.
Saturnova 1/1197, 104 00 Praha-Uhříněves
kopie pro archív: www.premier.cz/journal/15.pdf
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Jste malá a střední fi rma? 
Nabízíme vzdálené vedení účetnictví s vaším trvalým přístupem 
externí formou následujícím způsobem: 

Co uděláte Vy?
sami si vytvoříte vydané faktury• 
sami si zanesete do účetnictví přijaté faktury • 
sami si zanesete položky skladové evidence• 
sami si povedete pokladní hotovost• 
sami si můžete provést párování plateb s bankou• 
sami si povedete personální a pracovní evidence • 

a to vzdáleně na našem počítači

a zbytek necháte na nás
provedeme daňové poradenství při přípravě a zajišťování • 
podnikání a optimalizaci daní v návaznosti na smluvní vztahy
provedeme zaúčtování jednotlivých položek• 
provedeme kontrolu vazeb dokladů• 
vytvoříme a zaúčtujeme interní doklady• 
zpracujeme mzdy• 
zpracujeme daňová přiznání• 
zpracujeme dokladovou inventarizaci účtů• 
zpracujeme měsíční a roční účetní závěrku• 

Co bude výsledkem?
můžete se plně soustředit na podnikání a řízení vaší výroby a obchodu• 
vaše účetní získá větší prostor pro zajišťování činností fi nančního manažera • 
(péče o pohledávky, průběžné informace o stavu výroby, plánování výroby, 
kontrolu vedení skladů, správu hmotného majetku a pokladny, zajišťování 
povinností dle neustále narůstající státní administrativy
v rámci přístupu na server budete mít každodenní informaci o okamžitém • 
stavu Vašeho podnikání v závislosti na vaší rychlosti při zadávání informací 
při vedení účetnictví nemusíte mít obavy z penále z neznalosti, jsme pojištěni• 
nemusíte si zjišťovat spoustu informací ohledně daní• 
získáte možnost průběžného daňového poradenství pro optimalizaci vašeho podnikání• 

Těšíme se na naši spolupráci

Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava

zápis v rejstříku:  IČ: 25353063 Tel.: 596 620 441, 596 620 441
Krajský soud v Ostravě  DIČ: CZ25353063 Fax: 596 635 230, 596 713 893 
oddíl C, vložka 14614  http://www.daneaaudit.cz E-mail: info@daneaaudit.cz
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