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Základní změny v zákonech platné od 1.1.2014 a změny v programu MC-EKON

A. Přehled změn v legislativě
Od 1.1.2014 začal platit nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. a Zákon o obchodních korporacích
90/2012 Sb. V souvislosti s těmito zákony byla nejprve Senátem přijata zákonná opatření, která byla
později schválena Poslaneckou sněmovnou.
Nejdůležitější v oblasti daní z příjmů a z přidané hodnoty je zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých
zákonů, které bylo schváleno usnesením PSP ČR 27. listopadu 2013 – 382/2013 Sb.
1. §109 ZDPH - Ručení příjemce zdanitelného plnění
Po opakovaném odkladu ručení příjemce, za neodvedenou DPH nastává od 1. ledna 2014 okamžik,
kdy bude nutné ověřovat, zda dodavatel není uveden v seznamu nespolehlivých plátců (bez limitu) a
zda je cena uhrazena na zveřejněný účet (zde je limit pro úplatu 700 tis. Kč).
2. §101a ZDPH – Povinná elektronická forma podání
Od 1. ledna 2014 je nutné podávat správci daně pouze elektronicky tato podání:
- daňové přiznání – řádné i dodatečné
- souhrnné hlášení i hlášení k přenesené daňové povinnosti
- přílohy k přiznáním a hlášením
- přihlášku k registraci nebo hlášení o změnách registračních údajů
Výjimkou jsou pouze fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců.
Podle vyjádření finanční správy, je nutné již za prosinec nebo 4. čtvrtletí roku 2013 podat přiznání
k dani pouze elektronicky.
3. Novela Daňového řádu – Zákona 280/2009 Sb. – DIS a způsoby podání
V Daňovém řádu byl upraven §69 a další – Daňová informační schránka a §71, který určuje přípustné
způsoby podání.
Elektronické podání (datovou zprávou) lze učinit třemi možnými způsoby:
- odesláním přes portál www.daneelektronicky.cz a podepsáním elektronickým podpisem pověřené
osoby nebo podepsáním stejnými údaji, kterými se přihlašujete do datové schránky (body a) a c)).
- vložením XML souboru do zprávy podávané datovou schránkou a odesláním do datové schránky
příslušného územního pracoviště nebo finančního úřadu (bod b)).
- odesláním přes portál www.daneelektronicky.cz bez podpisu, ale pak je potřeba vytisknout,
podepsat a odevzdat do 5 dnů od data vytvoření „POTVRZENÍ o podání učiněné datovou zprávou ...“
(odstavec 3.). Nelze tedy zprávu vytvořit 15. ledna a počítat s tím, že podepsané potvrzení stačí
doručit do 25.
4. Připomenutí některých změn v Zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách:
- změna časových testů pro osvobození prodeje cenných papírů a podílů u FO
- srážková daň do 10 tis. Kč v měsíci jen u DPP a příjmů autorů (s možností uplatnění
v daňovém přiznání)
- osvobození příjmů FO podle §10 odst. 1 a) – u příležitostných činností do 30 tis. Kč / rok
- opravné položky k pohledávkám ve výši 50% (nad 18 měs.) a 100% (nad 36 měs.) podle §8a
(pro pohledávky vzniklé po 1. lednu 2014)
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B. Přehled nejdůležitějších úprav programu
1. Pořízení pokladny – platba faktury
Zde je možné využít klávesu F2 pro urychlení zadávání. Po stisku klávesy F2 se automaticky nastaví
typ dokladu na „Faktura – úhrada“ a kurzor se postaví na pole „Variabilní symbol“. Po potvrzení
zadaného VS klávesou ENTER se rovnou otevře seznam faktur. Po výběru faktury klávesou ENTER se
načtou údaje z faktury (částka, číslo a název) a kurzor se nastaví na tlačítko „doklad“ nebo „uložit“
podle nastavení.
2. Komunikace s portálem ARES
Při zadávání a opravě dodavatele nebo odběratele lze využít tlačítek OR a Živ.R na horní liště:

Podle vyplněného IČ se tlačítkem „OR“ pro právnické osoby nebo „Živ.R“ pro fyzické osoby zjistí
správné jméno a adresa a tyto údaje lze automaticky načíst do údajů o partnerovi. Tlačítkem DPH se
podle zadaného DIČ ověří, zda je tento subjekt plátcem DPH a jaké má zveřejněné účty.
3. Nové importy z banky
Přibyly dva nové importy z internetových bankovnictví:
- ERA poštovní spořitelna – soubor ve tvaru TXT
- FIO banka – ABO formát – soubor ve tvaru GPC
4. Účetní deník – sestava „Obraty na účtu podle partnerů“
Za zadaný účet (např. 518, 504, apod.) se za zvolené období vytiskne sestava, na které je uveden
např. nákup zboží podle jednotlivých dodavatelů.
5. Exporty do XLS
Ve volbě menu HL.KNIHA / Exporty do XLS přibyla nová volba „Deníky jednotlivě – PO, BA, DF, OF,
OD“. Touto volbou se exportují jednotlivé deníky za zvolené období do souborů MS EXCEL.
Tyto deníky jsou označeny zkratkou deníku a obdobím, za které jsou exportovány.
6. Odkazy na některé důležité weby na hlavní obrazovce programu
www.daneelektronicky.cz – pro elektronická podání a služby Daňové informační schránky.
Další odkazy budou postupně přibývat.
7. Sjednocení údajů pro přípravu souborů XML pro odeslání na FÚ
Jak bylo výše zmíněno, na většinu uživatelů dopadne v roce 2014 povinnost odesílat přiznání k DPH
elektronicky v souboru XML. Již dříve se takto povinně odesílalo souhrnné hlášení a hlášení k plněním
v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.
V této chvíli program generuje tři druhy souborů:
Přiznání k DPH:
soubor:
DPH_období_firma_datum.XML
Souhrnné hlášení:
soubor:
DPHSHV_období_firma_datum.XML
Výpis z evidence - §92a
soubor:
DPHEVD_období_DODAVATEL_firma_datum.XML
DPHEVD_období_ODBERATEL_firma_datum.XML
Cestu, kam se tyto soubory ukládají, případně zkratku názvu firmy, která se ukládá do jejich jména,
najdete ve volbě NASTAVENÍ / Informace o firmě na záložce „Cesty“. Nově si můžete nastavit i
zkratku firmy, což je výhodné, pokud zpracováváte účetnictví několika firem.
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Nastavení cesty a zkratky firmy:

Všechny potřebné údaje pro vytváření souborů a pro tisk přiznání k DPH nastavíte ve volbě
NASTAVENÍ / Informace o firmě na záložce „DPH“:

Povšimněte si, že číslo finančního úřadu je jen třímístné a nekoresponduje s číslem územního
pracoviště. Číslo FÚ je nutné zadat v tomto formátu. Pokud si nejste jistí, vyplňte si na stánkách
www.daneelektronicky.cz hlavičku přiznání a vytvořte si XML soubor. Tento soubor můžete otevřít
např. v internetovém prohlížeči. Zde najdete správné údaje „c_ufo“ (číslo finančního úřadu) a
„c_pracufo“ (číslo územního pracoviště).

8. Možnost spustit program TeamViewer pro vzdálenou správu přímo z menu SPRÁVA
V menu SPRÁVA je nová volba: “Spustit program TeamViewer”.
Program ověří, zda je program již stažený do složky C:\mc_soft\team_viewer. Pokud ne, program
z našich stránek nejprve stáhne a pak jej spustí.
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Program Team Viewer pro dálkovou správu.
Pro pomoc našim uživatelům používáme program Team Viewer. Po spuštění programu se objeví
okno, ze kterého nám nadiktujete Vaše ID a heslo. Pomocí tohoto programu se Vám připojíme přímo
na Váš počítač a vyřešíme problém, který vyřešit potřebujete.
Připojení je bezpečné, na své obrazovce uvidíte vše, co na Vašem počítači provádíme.
Po dokončení práce program vypněte. Pak nehrozí, že by se kdokoli nepovolaný na Váš počítač
připojil. Při každém spuštění programu se generuje nové, jedinečné a bezpečné heslo.
Výrazná úspora času a nákladů při řešení problémů přímo na Vašem počítači.
Program si nemusíte kupovat. Dle licenčních podmínek výrobce musí mít program zakoupený
v případě komerčního použití alespoň jedna ze stran připojení. Společnost M.C. software s.r.o. má
zakoupené licence k užití programu, připojení na Vaší straně je tedy zdarma v souladu s licenčními
podmínkami.
Nová verze, včetně instalace a provedení uzávěrky roku 2013, bude účtována ve výši:
1750,- Kč bez DPH pro verzi standard
2750,- Kč bez DPH pro verze multi a profi
+ cestovné 12,- Kč bez DPH za 1 km (případně zvýhodněné nad 100 km)
Tato aktualizace dále zahrnuje předplatné na stahování aktualizací programu MC-EKON 2014
z Internetu po celý rok 2014. V případě, že budete chtít být upozorňováni na nové verze programu,
zašlete e-mail s tímto sdělením na adresu cmok@mcsoftware.cz.
AKCE 20 let (%)
V lednu 2014 oslaví společnost M.C. software s.r.o. již 20 let od svého založení. Jsme rádi, že jste
naším klientem. U příležitosti tohoto výročí jsme připravili akci – poskytneme Vám slevu ve výši 20%
z ceny nového programu od naší společnosti nebo z ceny rozšiřující licence. Akce se nevztahuje na
ceny pravidelných aktualizací a programy jiných výrobců. Akce platí pro objednávky doručené do 31.
ledna 2014.

Přeji Vám v roce 2014 hodně podnikatelských a osobních úspěchů.
S pozdravem
Ing. Miroslav Čmok,
jednatel společnosti.

