
 

Aktuální informace ke změně DPH 
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Dne 16.6.2020 byl schválen zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon nabude účinnosti den po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů. Proto je nyní nutné pečlivě 

sledovat, kdy se tak stane, abyste mohli obratem reagovat a nastavit ve svém SW pro níže uvedené 

případy nové sazby DPH. Budeme vás o tom informovat na našich stránkách 

http://savarin.cz/index.php?idp=aktualne .   Stav zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů můžete sledovat 

třeba na adrese https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm . 

K datu vyhlášení se mění DPH z 15% na 10% u následujících služeb: 

• Ubytovací služby 

• Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o 
hromadnou pravidelnou dopravu osob. 

• Poskytnutí oprávnění (=vstupenky) ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do 
zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na 
podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke 
vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků. 

• Poskytnutí oprávnění vstupu (=vstupenky) na sportovní události; použití krytých i nekrytých 
sportovních zařízení ke sportovním činnostem 

• Služby posiloven a fitcenter 

• Služby související s provozem rekreačních parků a pláží 

• Poskytnutí oprávnění vstupu (=vstupenky) na ohňostroje, světelná a zvuková představení. 

• Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 
 

Změna DPH se vás týká i v případě, kdy prodáváte služby poskytované jinými subjekty. 

 

Koho se změny v DPH týkají? 

U SW RECEPCE kompletně všech ubytovatelů plátců DPH 

U SW POKLADNA, platí především pro: 

• sportovní centra 
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• sportovní areály (vnitřní i venkovní sportoviště) 

• informační kanceláře 

• kina 

• relaxační centra 

• prodeje vstupenek 

• posilovny a fitness centra 

Toto je informační materiál, ne závazné stanovisko daňového poradce, auditora.  Změny DPH 

rozhodně konzultujte s autoritou, která se stará o vaše účetnictví a daňové záležitosti. Tato osoba či 

firma také rozhodne, jak máte řešit situaci, kdy bydlí host část pobytu v době platnosti sazby 15% za 

ubytování a zbytek v 10%.  

Změnou sazby u služby v SW se položky ještě nezaplacené ve staré sazbě vyúčtují v této sazbě – musí, 

pokud host bydlel část za 15%, musíte ale našeho názoru odvést opět 15% DPH. 

Pro odstranění pochybností je asi nejlepší v den končící sazby DPH vyúčtovat služby, pobyty ve staré 

končící sazbě a od prvního dne účtovat nové sazby. 

Co můžete připravit předem?? 

V SW Recepce či Pokladna je možné si změny v DPH připravit částečně předem. Proto věnujte v sekci 

SW Recepce či SW Pokladna pozornost bodu číslo jedna, kde jsou popsány kroky, které doporučujeme 

před změnou provést. 

 

 

 

SW Recepce:  

  

1. Předem, nejlépe ihned, si zkontrolujte, zda všechny položky s rastrem ubytování/služeb 

se týkají skutečně jen a pouze ubytování/služeb. V Číselníky – Ceníky si můžete 

vyfiltrovat všechny položky, které se v daném rastru nacházejí. Pokud k rastru 

ubytování/služeb máte přiřazeny i položky, které do rastu nepatří, musíte je přiřadit ke 

správnému rastru, popřípadě vytvořit rastr nový, který bude nastaven na aktuální sazbu 

DPH. Rastr vytvoříte v Nastavení – Rastry kliknutím na tlačítka Nový či Ze vzoru. 



Možnost filtrování: 

 
 

 

2. V den vyhlášení zákona ve sbírce zákonů vyúčtujte na konci dne služby a pobyty ve staré, 

končící sazbě a následně udělejte denní uzávěrku v SW. Tím se přesunete do nového dne, 

kdy již platí nové sazby DPH. 

3. Po provedené uzávěrce udělejte v Nastavení – Rastry změnu DPH u rastru Ubytování, kde 

změníte sazbu DPH z 15% na 10%. Stejně postupujte případně i u dalších rastrů, kterých 

se změna týká. Pokud tedy například poskytujete vstup do posilovny, sauny a podobně, je 

nutné provést změnu i u těchto rastrů.  

Změna DPH v rastru: 

 
 

4. Poté ukončete SW RECEPCE na všech PC a znovu spusťte, aby se zajistilo načtení nových 

sazeb DPH do SW. 

 

 



 

 

SW Pokladna: 

 

1. Předem, nejlépe ihned, si zkontrolujte, zda všechny položky, které máte na pokladně a 

týká se jich změna DPH (služby, ubytování, …), jsou přiřazeny k rastru, který nepoužívají 

i položky jiné (například stravování). Pokud tomu tak není, vybrané položky přiřaďte do 

jiného, správného rastru nebo vytvořte nový rastr v aktuální výši DPH a dané položky 

do něj přesuňte. Nové rastry vytvoříte v Číselníky – Rastry kliknutím na tlačítka Nový 

nebo Nový se vzoru. 

2. V den vyhlášení zákona ve sbírce zákonů vyúčtujte na konci dne služby a pobyty ve staré, 

končící sazbě a následně udělejte denní uzávěrku v SW. 

3. Ráno v den, kdy platí nové sazby DPH, proveďte v Číselníky – Rastry změnu DPH u 

vybraného rastru/rastrů. 

Změna DPH v rastru: 

 
 

 

4. Poté ukončete SW POKLADNA na všech PC a znovu spusťte, aby se zajistilo načtení 

nových sazeb DPH do SW. 

 

 

 

  

 



Pokud si na nastavení SW Savarin netroufáte sami, kontaktujte nás na telefonu 577 925 145, 

577 925 407. Naši technici Vám po dohodnutí termínu pomohou s nastavením.  S ohledem na 

to, že budete měnit DPH ze dne na den, nebudeme schopni všem vyhovět ihned. 

 

Toto vyžádané nastavení bude trvat u většiny instalací od 0,5hod (350Kč) do 1 hod (650Kč).  U 

rozsáhlejších instalací s více pokladnami, sklady a recepcí v rozpětí 1-2hod. Pro zákazníky se 

servisní smlouvou bude z těchto cen uplatněna sleva 10%.  

 

 

Požadavek na odhlášení zasílání tohoto newsletteru nebo změnu či doplnění nového emailu 

můžete zaslat na obchod@savarin.cz 
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