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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 ŘIS EuroShop: Nastavení změny DPH na produktech 

1.1.1 Automatická změna – Plán na změnu DPH 

V rámci automatické změny DPH máte k dispozici funkci pro samotnou změny sazby u vybraných 
produktů a funkci na změnu prodejní ceny. Ta se netýká PHM produktů, pro ty je třeba vytvořit 
standardní přeceňovací regletu. 

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) Na všech pokladnách musí být uzavřeny směny. (Pokyny, které budou obsluhu řídit, můžete zadat 
v rámci plánu (viz POS zprávy). 

 V Back Office přejděte na volbu SYSTÉM ˃ DANĚ ˃ Plány na změnu DPH. Otevře se okno Plány na 
změnu DPH - Přehled. 

 Tlačítkem Př idat  založíte nový „plán“. (V případě, že je tlačítko neaktivní, máte v přehledu 
rozpracovaný plán. Pokud není aktuální, zrušte ho.) 

 Otevře se formulář Plány na změnu DPH – Detail. Nejprve vyplňte „hlavičku“ plánu: 
o Plánováno na = 01. 11. 2021 a 00:00.  
o Popis = zadejte pojmenování změny (např. „Změna DPH plyn na 0%“).  

 Klepněte na tlačítko Uloži t . 

 Dále je v detailu plánu podokno Seznam DPH skupin, kde jsou uvedené jednotlivé sazby DPH (A, 
B, C, D). Zde nic neměňte – při této akci nejde o změnu hodnoty sazby ale přeřazení určitého 
zboží do „jiné sazby“. 

 

 Pokud chcete v souvislosti s touto změnou připravit také upozornění, která se budou zobrazovat 
obsluze na pokladně, přejděte do podokna POS zprávy.  

 Tlačítkem Př idat  založíte novou zprávu. V zobrazeném dialogu se nabízí: 
o Datum a čas – jde o okamžik, kdy se zpráva na pokladně zobrazí. Automaticky se 

přednastaví hodnota -10 min. do změny. Čas zprávy upravte dle potřeby. 
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o Do pole Zpráva napište text, který se má na POS zobrazit (např. „Pokladní směnu 
v neděli 31. 10. 2021 uzavřete v 23:50“). 

o Klepněte na Uloži t .  

 Zprávy můžete upravovat pomocí tlačítka Uprav it . 

 

 Přejděte na záložku Přesun.  
o Pomocí tlačítek Př idat  zboží  nebo Př idat  skupinu  zbož í  přidejte z ceníku položky, 

kterých se na vaší ČS tato změna týká.  
o U vložené položky se ve sloupci Původní sazba automaticky zobrazí aktuální sazba DPH 

(A – 21,00%).  
o Ve sloupci Nová sazba vyberte z rolovací nabídky sazbu C – 0,00%. 

 

 

 Přejděte na záložku Přecenění.  
Zde je možné nastavit přecenění, které sníží prodejní cenu o rozdíl mezi původní a novou sazbou 
DPH (v tomto případě dojde ke zlevnění o 21 %). 

Pozn. „Přecenění se nevztahuje na PHM!“ znamená, že tuto funkci můžete použít pouze pro 
položky, které se neprodávají online přes výdejní stojan. Tedy pro prodej plynu v lahvích, prodej 
plynu z offline stojanů atd.  

Pro produkty, které se prodávají přes výdejní stojan, použijte standardní volbou POHONNÉ 
HMOTY > Přeceňovací regleta PHM. 

 Tlačítkem Př idat  zbož í  nebo Př idat  skupinu  zboží  přidejte z ceníku položky, které se ve chvíli 
změny DPH mají automaticky přecenit.  
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 Když je vše nastavené, přesuňte se na záložku Přehled a klepněte na tlačítko Akt ivovat , tím 
aktivujete automat, který provede změnu dle nastavení.  

o Ve sloupci Plánováno na vidíte datum a čas, kdy systém spustí automatickou změnu. 
o Ve sloupci S je ikona hodin. To znamená, že změna je aktivovaná a systém čeká na čas 

spuštění. 
o Zatržítka ve sloupcích Přesun a Přecenění informují, které funkce jste v rámci plánu 

nastavili.  

UPOZORNĚNÍ: Vytvořený „plán změny“ musíte aktivovat nejpozději 25 hodin před nastaveným 
datem/časem změny, jinak neproběhne. 

 

1.1.2 Manuální změna – na skladové kartě 

V případě, že jste nestihli nastavit Plány na změnu DPH nejpozději 25 hodin před uskutečněním změny, 
lze provést změnu pouze manuálně, změnou sazby DPH z 21% na 0% přímo na jednotlivých skladových 
kartách plynových produktů / elektřiny.  

Tato změna se promítá do systému v okamžiku, kdy ji provádíte. Tedy pokud se jedná např. o nonstop 
ČS, musíte změnu na skladové kartě provést o půlnoci z 31. 10. 2021 na 1. 11. 2021.  

Během změny musí být v Back Office aktivované všechny pohyby uvedeného zboží (příjem, korekce atd.). 
Na všech pokladnách musí být v okamžiku změny uzavřeny směny.  

 Otevřete volbu Ceník a sklad > Ceník.  

 Vyhledejte požadovanou skladovou kartu a přejděte na její Detail.  

 Tlačítkem Uprav it  přejdete do editačního módu.  

 V poli DPH vyberte z nabídky sazbu 0. 

 Tlačítkem Uloži t  dokončete změnu. 
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