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1 Změna sazby DPH 

Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí o dočasném prominutí DPH u elektřiny a plynu, to znamená, že 
v listopadu a prosinci 2021 bude sazba u elektřiny a plynu 0%.  

Toto rozhodnutí se týká všech způsobů využití plynu, jak zemního plynu, tak LPG a všech dalších plynů. 
Čerpací stanice, které prodávají CNG, LNG, LPG nebo lahve s propan-butanem, se musí na tuto změnu 
připravit. 

V období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 musíte na prodejních dokladech výše uvedených plynových 
produktů/ elektřiny vykazovat DPH 0%.  
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1.1 Nastavení změny DPH na produktech 

1.1.1 Změna v centrálním systému Web Office nebo EuroShop Enterprise 
 

V centrálním systému na skladových kartách dotčených produktů upravte výši DPH na 0%.  

Úpravu na skladových kartách je nutné provést o půlnoci z 31. 10 na 1. 11 (kdy vstupuje nové rozhodnutí 
v platnost). Změnu nelze nastavit dříve, protože ihned (respektive v nastavených intervalech) po uložení 
se změny automaticky odesílají na čerpací stanice. Od půlnoci 31.10 až do té doby, než bude změna na 
jednotlivé čerpací stanice přenesena, je třeba organizačně zajistit, aby se produkt vůbec neprodával. 

 

Web Office: V menu Správa zboží – Zboží otevřete detail skladové karty a upravte hodnotu v poli Sazba 
DPH, viz obrázek 1. 

 
Obr.1 Detail skladové karty ve Web Office 
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EuroShop Enterprise: V menu Správa zboží – Zboží přejděte na detail skladové karty a upravte hodnotu 
v poli DPH, viz obrázek 2. 

 
Obr 2 Detail skladové karty v EuroShop Enterprise 

 

Pokud chcete zboží, na kterém upravujete sazbu DPH přecenit, doporučujeme plánovat centrální 
přeceňovací regletu až po přenesení nové sazby na čerpací stanice.  

 

1.1.2 Přenesení změn na čerpací stanici 
 

Organizačně je nutné zajistit, aby na žádné čerpací stanici v celé síti nebylo možné od půlnoci 31.10 až 
do přenesení nové sazby DPH ke všem dotčeným položkám toto zboží prodávat! 

Zboží, kterému se sazba DPH nemění, je možné prodávat bez omezení. Po půlnoci je potřeba průběžně 
kontrolovat, zda v ceníku je již promítnutá nová sazba 0%. Jakmile se změna promítla na všech 
položkách, kterých se týká, je nezbytné, aby obsluha uzavřela směnu nebo restartovala pokladny. Až 
poté je možné začít zboží se změněnou sazbou DPH prodávat. 

UPOZORNĚNÍ: V okamžiku, kdy v systému probíhá změna DPH: 
1) musí být v Back Office zpracované a aktivované všechny pohyby uvedeného zboží (příjem, korekce 
atd.). 
2) Žádná z pokladen nesmí být v režimu Stand alone. Změna DPH by se nepřenesla a na této pokladně 
byste prodávali zboží s původní sazbou. 


