
 

Spusťte soubor INSTALL.EXE (stažený z Internetu) a potom postupujte podle pokynů 
instalačního programu.  
Po instalaci se na ploše objeví nová ikona winelco13. Tu spusťte a zadejte uživatele 
Supervisor a heslo elco.  
Dále zadejte Multiverze NE a Síťová verze NE.  
 
Potom v nabídce SERVIS - EXPORTY IMPORTY - Převod dat z minulého roku 
převedete data do nového roku 2013. 
Všechny nové změny jsou popsány níže. 
Další změny: 
Změny pro rok 2013 
Faktury,  účetnictví, DPH 

1. Číslování faktur – ve verzi 2013 začíná číslování faktur od 13xxxxx. 
2. Změna DPH - mění se nižší sazba z 14 na 15% 
3. Změna DPH - mění se základní sazba z 20 na 21% 
4. Nové číselníky FU (krajské finanční úřady), FUPRAC (Územní pracoviště FÚ) 
5. V datech firmy doplněno pořízení (krajské finanční úřady) a  FUPRAC (Územní pracoviště FÚ)  
6. Nové formuláře Přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Přenesení DPH 
7. Nové elektronické exporty pro Přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Přenesení DPH 
8. Nastavit nová čísla účtů pro DPH v účetní osnově a nastavení účtů pro DPH a účtové předpisy 

v účetnictví a fakturách 
9. Nastavit počáteční stavy pokladen, bank a pokladní knihy 
10. Doplněna možnost ruční opravy formuláře DPH pro přenesení DPH nebo zahraniční plnění 
11. Doplněny přílohy pro dodatečné DPH a jiné přílohy DPH včetně exportu do XML. 
12. Dočasné nastavení DPH na staré sazby lze nastavit v nabídce DPH – konfigurace DPH. Po 

opětovném spuštění programu se nastaví sazby na aktuální. 
13. Je zavedena povinnost evidovat DIČ dodavatele u přijatých plnění (DPH). Pravidlo neplatí pro 

plnění, pro něž byly vystavené zjednodušené daňové doklady. 
14. Náležitosti daňových dokladů. Stručně lze říci, že se náležitosti daňových dokladů nemění, s 

výjimkou tzv. doplňkových textů. Podle § 29 (2) musí být na daňovém dokladu uvedeno: 
„Plnění je od daně osvobozeno“, je-li plnění osvobozené od daně.  
„Vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněné, zmocněna k 
vystavení daňového dokladu (tj. příjemce dokladu přenesené daňové povinnosti, ať již 
tuzemské či zahraniční).  
„Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění 
uskutečněné (tj. vystavitel dokladu přenesené daňové povinnosti, ať již tuzemské či 
zahraniční).  

Mzdy 
1. Nastavení nových sazeb dle zákonů od  1.1.2013 
2. Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává i pro rok 2013 na 15 %. Pokud jste 

zaměstnanec, nadále se vypočítává z tzv. superhrubé mzdy.  
3. Minimální mzda pro rok 2013 je 8 tisíc korun (zrušeny všechny další (nižší) sazby 

minimální mzdy).  
4. Průměrná mzda pro rok 2013 byla stanovena na 25 884 korun.  
5. Sleva na poplatníka daně pro rok 2013 je 2 070 korun.  
6. Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se vypočítá jako 48 

násobku průměrné mzdy, tedy 1 242 432 korun.  
7. Byl zrušen strop u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 
8. Změna redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za nemoc 
9. Doplnění sestavy „Přehled zdanění pracovníků“ 



10. Úprava DM časová měsíční mzda 
11. Nastavit zrušení daňové slevy pro důchodce! 
12. Došlo 7% zvýšení daně z příjmů fyzických osob z tzv. nadlimitního příjmu (48násobek 

průměrné mzdy). Tzv. „solidární daň“ – jde o zvláštní daň z příjmu osob, které za rok 
překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (čtyřnásobek měsíční násobený dvanácti). 
Nejedná se tedy o nové zdaňovací procentuální pásmo. V případě, že měsíční příjem 
zaměstnance přesáhne 4 násobek průměrné mzdy (25.884 Kč x 4 = 103.536 Kč), zaplatí 
zaměstnanec z kladného rozdílu daň ve výši 7 %. Poplatník / zaměstnanec, který bude mít 
měsíční příjem vyšší než 103.536 Kč a týká se ho solidární daň, má povinnost po skončení 
roku 2013 podat si daňové přiznání. 

13. Úprava vyplňování a tisku „Přihláška – odhláška na SZ“ 
14. Úprava formuláře pro úřad práce 
15. Výpočet daně a daňového zvýhodnění ( č.17) 
16. Žádost o poukázání chybějící částky na bonusech (č.7) 
17. Aktualizace formuláře pro ZP „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ 
18. Úprava RML 
19. Důchodová reforma – 2. pilíř 

 
 

OSTATNÍ  
1. Vzdálený přístup 
2. Tabulka znaků – možnost doplňovat do textů nečeské znaky. Je umístěna na horní liště 

vedle kalkulačky. 
3. zveřejňování čísel bankovních účtů plátců daně na internetu daňové správy a ručení za 

daň v případě úhrady zdanitelného plnění na nezveřejněný účet  
4. nespolehlivý plátce a ručení za daň  

 


