Novela zákona o DPH účinná od 1.5.2020
(dokument ze dne 16.3. aktualizovaný k datu 24.04.2020)

Vážení uživatelé softwaru Savarin,

Od 1. května tohoto roku nabývá platnosti novela zákona o DPH.
Jaké změny Vás tedy čekají od 1.5.2020?

STRAVOVACÍ SLUŽBY:
•

Jídla, nealko, nealko pivo a další položky určené k okamžité spotřebě, tedy podávané na
talíři či ve sklenici se přesouvají ze sazby 15% do sazby 10%.

•

Točené sudové pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba se přesouvá ze
sazby 21% na 10%. Tabákové výrobky a ostatní alkoholické nápoje mimo čepovaného piva
zůstávají v sazbě 21%.

Nově se tedy ve stravovacích provozech budou běžně vyskytovat 3 sazby DPH 10%, 15% a 21%.

DODÁNÍ ZBOŽÍ:
Pozor, pokud se nejedná o stravovací službu, tedy o situace, kdy jídlo a pití není určeno
k okamžité spotřebě, nedochází ke snížení DPH z 15% na 10%. Jedná například se tyto typické
prodejní modely:
-

Prodej z okýnka, prodej přes ulici.
Fast food bez posezení, kde je jídlo a pití v jednorázových obalech určených na odnos.

POZOR! Tržby za dodání zboží je nutno začít nejpozději 3 měsíce po skončení nouzového
stavu zasílat do EET!!! Pokud něco opět nezmění….

Použití správných sazeb pečlivě nastudujte, případně zkonzultujte se svými daňovými poradci,
účetními. Podrobné informace k nastávajícím změnám a jednotlivé příklady co se považuje za
stravovací službu a co ne naleznete v dokumentu Obchodní modely a situace , při nichž dochází
k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb :
http://savarin.cz/utility/EET/Stravovani_Obchodni_modely.pdf

Jak je řešena úprava SW Savarin?
Verze 2019 a starší nejsou s ohledem na změny DPH plně v souladu s novelou zákona o DPH.
Od 23.03.rozesíláme nové verze SW Savarin 2020 5.20.7 a novější, které budou odpovídají změnám
v DPH. Aby přechod na změny zafungoval, je nutné provést aktualizace SW před datem 1.5.2020.
Pokud necháte přípravy na změnu DPH na poslední dny dubna nebo na ráno 1.5.2020, obáváme se,
že nebudeme schopni pomoci všem ihned. Preferovat musíme a budeme zákazníky se servisní
smlouvou a nájmem.
Vzhledem k tomu, že se nemění výše sazeb DPH, ale dochází k přeřazování některých skupin
prodávaných položek do jiné sazby, což SW Savarin řeší flexibilně pomocí rastrů, není možné
provést změny zcela automaticky a je třeba si přednastavit si nové sazby DPH pro vybrané
skupiny prodávaného sortimentu s předstihem do 30.04.2020.
Se zasílanými upgrade jsme zasílali popisy, jak se na změnu DPH připravit.

Varianty distribuce verzí pro rok 2020:
Zákazníkům
•
•
•

Se zaplaceným předplatným upgrade pro rok 2020
S nájmem SW
Se servisní smlouvou obsahující i upgrade SW

Budeme standardně automaticky bez účtovaných dalších poplatků rozesílat elektronicky emailem
upgrade 2020. Pouze v případě vyžádání instalace našimi techniky vzdálenou správou se obvyklá
cena prací pohybuje od 315-585Kč za práce 0,5-1 hod.
Mimosmluvním zákazníkům
Pokud s námi smluvní vztah nebo předplatné 2020 garantující automatické zasílání nových verzí
nemáte, můžete novinky v software Savarin získat:
• zakoupením balíčku aktualizací SW na rok 2020 – takzvané „předplatné 2020“
• uzavřením servisní smlouvy, která Vám mimo automatického nároku na upgrade po dobu
platnosti smlouvy zajišťuje také servisní podporu 24/7 a zvýhodněnou cenu servisních prací.
Servisní smlouva Vám zajišťuje především:
o přístup na nonstop hotline linku 24/7, tedy i v mimopracovní hodiny, o víkendech a
svátcích
o garanci telefonických konzultací (dle vytíženosti telefonních linek realizujeme 90%
ihned, 10% do 1-2hodin hod)
o automatické aktualizace (upgrade) SW - v průměru 4 aktualizace ročně, při změně
legislativy i častěji, tedy i garance zapracování legislativních změn tak, aby SW byl
v souladu s legislativou
o slevy 10% na placené servisní práce (technické záležitosti jako správa WINDOWS,
servis počítačů, školení SW, rekonfigurace SW, reinstalace na jiné či nové PC, změny
v počítačových sítích, dohledání a opravy chyb obsluhy)
o servis a práce s ním spojené provádíme vzdálenou správou (TeamViewer, RDP,
VPN) tak, aby náklady byly co nejmenší a rychlost reakce co nejkratší. Snažíme se
minimalizovat náklady na dojezd techniků
Ohledně:
• nacenění aktualizací SW
• nebo nabídkou uzavření servisní smlouvy se zvýhodněnou aktualizací

nás kontaktujte na e-mailu obchod@cominn.cz nebo telefonicky na 577 925 407.
Cena upgrade je závislá na stáří Vámi užívaného SW a na rozsahu instalovaného SW. Orientační ceny
ročního upgradu jsou:
• 960Kč u jedné samostatné pokladny
• 480Kč u sdílené podřízené pokladny
• Od 960Kč pro SW RECEPCE – dle počtu pokojů a instalovaných nadstavbových modulů
• Od 960Kč u SW SKLADY a KALKULACE RESTAURACE dle rozsahu instalace a instalovaných
nadstavbových modulů (rauty, bufety, import elektronických dodacích listů, ..)
• Od 720Kč u SW SKLADY verzí BAR, prodejna.
Pro zákazníky s více pokladnami, provozovnami se poskytují slevy od 25% v rámci multilicencí.
Řešení aktualizací a přípravu změn DPH neodkládejte, v dubnu bude velký tlak na naše techniky.
Předpokládáme, že na vyžádání a po předchozí domluvě termínu, budeme schopni provádět upgrade
vzdálenou správou a případně pomáhat s nastavením SW na nový režim DPH. Odhad prací za 0,5
hod – 1 hod práce 350-650Kč.
Ceny uváděné v tomto materiálu jsou bez DPH.

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