Aktuální informace - měsíční výhled
(verze dokumentu k 24.04.2020)

Vážení uživatelé softwaru SAVARIN,
přinášíme vám několik informací ohledně vývoje situace spojené s omezením provozu restaurací,
hotelů, apod v důsledku epidemie Covid19. Vzhledem k tomu, že se pod dojmem zlepšující
epidemiologické situace a tlaku podnikatelského stavu urychluje uvolňování omezení díky pandemii,
nastíníme naše i Vaše úkoly na měsíc dopředu. Pokud se stav nezhorší, je třeba se začít připravovat
na obnovení podnikatelských aktivit.
Průběžně:
Po dobu nouzového stavu stále poskytujeme služby našim zákazníkům bez ohledu na personální a
zákonná omezení:
•
•
•
•
•
•
•

Od 23.3. provádíme aktualizace SW SAVARIN na verze 5.20.7 pro splnění požadavků novely
DPH
Rozesílání informačních materiálů a návodů na nastavení SW
Hotline 24/7 pro smluvní zákazníky
Aktualizace a nové verze SW SAVARIN
Servis SW SAVARIN
Servis techniky – počítačů, pokladen, tiskáren, …
Dodávky spotřebního materiálu

Do 30.04.2020
Je třeba, pokud se Vás týká novela zákona o DPH, nastavit SW. Pro provozy se stravovacími
službami je to změna ve Váš prospěch – přeřazení významné části prodeje do 10% sazby DPH.
Od 1. 5. 2020 dochází ke změně DPH u stravovacích služeb, nealko nápojů a čepovaného piva.
Taktéž proběhnou změny DPH u dodání zboží. O změnách v DPH jsme vás několikrát informovali
v předchozích newsletterech a zasílali jsme vám podrobné instrukce, jak se na změnu připravit.
Smluvním zákazníkům jsme zaslali aktualizace v začátkem dubna a zákazníkům bez smlouvy jsme
zaslali cenové nabídky k aktualizaci. Proveďte prosím potřebné aktualizace SW Savarin a následně
podle návodu udělejte do 30.04. potřebná nastavení tak, aby SW mohl 1. 5. automaticky provést
požadované změny v DPH u jednotlivých rastrů a položek. V případě, že si na aktualizace a následná
nastavení netroufáte, můžete se obrátit na naše pracovníky, kteří vám pomohou.

1.5.2020
Upozorňujeme, že 1. 5. je sváteční den. Budeme však mít od 8:00 do 16:00 pohotovost na hotline a
na pevné telefonní lince 577925407 a můžeme vám případně pomoci s nastavením. Podmínkou však

je, abyste měl k dispozici SW Savarin v požadované verzi 5.20.7 či novější, která má v sobě
implementovány úpravy na nové DPH.

Květen
Dle aktuálních informací (noční zasedání vlády ČR 23.04.2020) se zdá, že drtivá většina z našich
zákazníků (stravovacích provozů, ubytovacích zařízení, prodejen, sportovních a zábavních areálů,
heren a dalších) bude moci po etapách ve dnech 27.04., 11.05. a 25.05. otevřít své provozovny. Proto
bychom vám chtěli sdělit několik rad a tipů a kroků které je vhodné učinit, než budete moci provozy
otevřít.
Kontrola techniky
Pokud jste měli svou provozovnu delší čas uzavřenou, doporučujeme s předstihem před spuštěním
provozu zkontrolovat počítačovou techniku a to zvlášť, pokud byla odpojena od elektrické sítě.
Zkontrolujte, že všechny počítače, tiskárny a podobně správně běží, a zda například u počítačů
nedošlo k posunu data a času.
Ochrana dat
V poslední době jsou také velmi časté útoky šifrovacími viry – ransomware. K tomuto tématu jsme
zasílali speciální newsletter, kde byly uvedeny kroky, jak těmto útokům předcházet. Doporučujeme si
jej pročíst a zvážit preventivní opatření. Vhodné je zkontrolovat i antivirovou ochranu, zda je stále
funkční a aktualizovaná.
Zálohování dat
Dále doporučujeme provést kontrolu zálohování dat a pokud svá data doposud nezálohujete, určitě
toto zvažte. Aktuální zálohu dat pak oceníte nejen při případném útoku ransomware, ale například i při
zničení disku, na kterém jsou data uložena. Díky záloze pak můžete v krátké době problém vyřešit a
pokračovat v provozu bez větších časových a finančních ztrát.
EET
V tuto chvíli platí, že tři měsíce po skončení nouzového stavu musíte evidovat tržby dle novely zákona
o EET.

Přejeme Vám rychlý a ekonomicky smysluplný návrat do běžného provozu.

Zasílání těchto informačních materiálů můžete kdykoliv odhlásit na emailu obchod@savarin.cz

Váš tým SAVARIN
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