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INFORMACE listopad 2016   
 

Vyřizuje:   ing. Bambousek              

   V Příbrami dne 24.11.2015  

1. Změna legislativy v r. 2016  

1.1. Kontrolní hlášení DPH  
 Zákonem č. 360/2014Sb. byla s účinností od 1.1.2016 zavedena do zákona o dani z přidané hodnoty povinnost 

plátců DPH podávat kontrolní hlášení (dále jen „KH“).  

 Právnické osoby budou podávat každý měsíc – první kontrolní hlášení do 25.2.2016. Bude se podávat pouze 

elektronicky.  

 V IS IMES máme již tvorbu a odeslání elektronického souboru xml KH pomocí daňového portálu připravenou.  

 

 Pro zpracování KH bylo nutné nejen zadat řadu nových parametrů do číselníků, ale i upravit pořízení hlaviček 

daňových dokladů. Nastavení číselníků se doplní do uživatelských databází reinstalací automaticky. Za účelem 
minimalizace chybových stavů KH samozřejmě připravujeme i výpis KH a kontrolní sestavy.   

 Čekáme jen na zveřejnění testovací služby „kontrolní hlášení DPH“ v aplikaci EPO na daňovém portálu Finanční 

správy České republiky, abychom mohli naše řešení otestovat. Podle dostupných informací by mělo být rozhraní 
pro testování softwarů generujících KH k dispozici koncem 11.2015.  

 Uživatelům doporučujeme „zkontrolovat“ adresář partnerů – jde o:  

- správné označení typu pláce partnera  

- správné vyplnění údaje DIČ  

- konkrétní partner by měl být v adresáři jen 1x  

- partneři bez IČO by měli mít systém označování (např. automatické číslování dle řady)  
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 Hromadnou kontrolu adresáře partnerů pro potřeby KH připravujeme. Hromadné doplnění správných hodnot dle 

ARES již v IS IMES existuje. O pomoc či programovou podporu s vyčištěním adresáře se můžete obrátit na své 
aplikátory.  

 Podrobné informace dostanete ve změnách verze (nahrají se spolu s instalací verze) nebo na připravovaném 

školení (viz. dále uvedené termíny a samostatná pozvánka).  

1.2. Novela vyhlášky pro účtování podnikatelů  
 Pro r. 2016 jsou stávající účty změny zásob (vč. zvířat) a aktivace majetku nahrazeny účtem 58x.   

 Pro převod předkontací na nové účtování máme připravenou ve verzi pro rok 2016 úlohu, která uživatelům 

maximálně usnadní změnu účtů v předkontacích. 

 Změnu účtů je třeba promítnout i do uživatelských rozborů.   

 Pro r. 2016 budou platit nové výkazy, vzorové nastavení bude nastaveno.      

2. Mzdy - změny nastavení pro legislativu 2016 

 

Změny v údajích 2015 2016 

Minimální mzda v měsíci 9.200,-Kč 9.900,-Kč 

Maximální roční příjem pro výpočet solidární daně 1.277.328,-Kč 1.296.288,-Kč 

Částka, od které se počítá solidární daň v měsíci 106.444,-Kč 108.024,-Kč 

Maximální roční vyměřovací základ pro odvod 

sociálního pojištění 

1.277.328,-Kč 1.296.288,-Kč 

Hranice příjmu pro výpočet ND na den (sociálka) 

1. Hranice 

2. Hranice 

 

888,-Kč 

901,-Kč 

 

1.331,-Kč 

1.351,-Kč 

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za 

prvních 14 kalendářních dnů pracovní 

neschopnosti 

1. Redukční hranice 

2. Redukční hranice 

3. Redukční hranice 

 

 

 
155,4Kč 

232,93Kč 

465,85Kč 

 

 

 
157,68Kč 

236,43Kč 

472,68Kč 

Hodnoty pro výpočet exekucí 

 částka, nad kterou se strhne bez omezení 

 nezabavitelná částka na osobu 

 nezabav. částka na vyživovanou osobu 

 maximální výše 1/3 

 

9.177,-Kč 

6.118,-Kč 

1.529,50Kč 

3.059,-Kč 

 

9.268,-Kč 

6.178,67Kč 

1.544,67Kč 

3.089,-Kč 

 

 

2.1. Další změny 
 Nové hranice minimální a zaručené mzdy – pro základní měsíční a hodinovou mzdu a pro osoby invalidní. 

 Daňové zvýhodnění na vyživované děti - zatím nejsou nové hodnoty schválené a budou známy až v průběhu roku 

2016. Částky platné od schválení změny budou doplněné reinstalací. 

 Změna u II. Pilíře - 2. pilíř důchodové reformy zrušen od ledna 2016 – nebude se odvádět, odvod za rok 2015 

naposledy v lednu 2016. Pojistné na sociální zabezpečení zůstane u všech zaměstnanců 6,5%, 25 % podnik 

 Exekuce - od 1. 9. 2015  úprava v zákoně 99/1963 a 120/2001 - Provádění srážek z dohody o provedení práce se 

plně vztahuje až na soudní usnesení a exekuční příkazy vydané po 31. srpnu 2015.  
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3. Termíny školení – prosinec 2015 a leden r. 2016  

Kurz  Datum  
 

Místo Začátek 
Program zaměřen na následující úlohy 
IMES 

Určeno /poznámka 

D1 
30.11.2015-

1.12.2015 
Příbram 9.00 Dealerské školení 

Aplikační pracovníci IS 

IMES 

U1 15.12.2015 Příbram 9.00 

Změny a aktuality pro rok 2016 – 

účetnictví,   majetek, zásoby, 

rozbory a obecné informace.  

Uživatelé IS IMES 

U2 7.1.2016 
Kačina 

(Kutnohorsko) 

9.00 
Změny a aktuality pro rok 2016 – 
účetnictví,   majetek, zásoby, 

rozbory a obecné informace. 

Uživatelé IS IMES 

U3 12.1.2016 Příbram 9.00 
Změny a aktuality pro rok 2016 – 
účetnictví,   majetek, zásoby, 

rozbory a obecné informace. 

Uživatelé IS IMES  

M1 27.01.2016 Příbram 9.00 
Změny a aktuality mzdy pro rok 
2016 

Uživatelé IS IMES 

M2 29.01.2016 Příbram 9.00 
Změny a aktuality mzdy pro rok 

2016 
Uživatelé IS IMES 

 

Ceny školení: 1.300,-Kč bez DPH. Pozvánku a program zašleme co nejdříve. 

4. Distribuce programových verzí pro r. 2016   

 Verze s aktuálně platnou legislativou pro r. 2016 budou instalovány koncem prosince 2015 a začátkem ledna 2016 

dle dohody s jednotlivými uživateli  

 Daňové doklady pro KH mohou být pořizovány i v aktuální verzi (tj. nemusí být instalována verze r. 2016).  

V pokladně je třeba daňové doklady s částkou (DPH + základ) vyšší jak 10000,- Kč vyplňovat pozorně (uvádět 

vždy DIČ a číslo daňového dokladu do variabilního symbolu). Dodatečně po instalaci v. 2016 je třeba zkontrolovat 
a případně doplnit nově zařazený sloupec v hlavičce dokladů „Doklad KH“   

 Pořízení dokladů zásob pro r. 2016 včetně účtování může být provedeno na aktuální verzi s výjimkou pohybů 

vlastních výrobků a zvířat. Pro výrobky a zvířata je nutné předem provést změnu v nastavení předkontací (viz. 
výše účet 58x.)   

 Podrobné změny verze pro rok 2016 (v konečné verzi) budou k dispozici do konce prosince 2015.   

5. Roční uzávěrka IMES – popis a kontrolní režimy  

 Popis roční uzávěrky a kontrolní režimy jsou součástí uživatelské dokumentace (v distribuované verzi) 

 Roční uzávěrka: 

http://www.softok.cz/help/podklad/Rocni_uzaverka201211301553/Rocni_uzaverka201211301553.htm 

 Kontrolní režimy:  

 A) Imes (bez mezd)  - 

http://www.softok.cz/help/podklad/Ucetnictvi__Zasoby__Fakturace__Majetek__Zvirata201207161613/Ucetnictvi_

_Zasoby__Fakturace__Majetek__Zvirata201207161613.htm 

 B) Mzdy - http://www.softok.cz/help/podklad/Mzdy201207161556/Mzdy201207161556.htm  

 
 

 

 

        Za SOFTWARE OK Příbram, s.r.o. 

     Ing. Josef Bambousek v. r. 
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