
Změny v HotelWin ve verzi 2.4 od 2.2 

Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! 
Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi zálohování! 
Verze 2.3 byla jen uvedení datových struktur do souladu s aktuální verzí AdmWin, aby bylo možné sdílení dat 
oběma systémy.  

 
1. Nastavení ceníků ubytování a ostatních služeb 
V obou cenících doplněn sloupec: 
“s DPH“ – zobrazuje se jen u plátců DPH a obsahuje jednotkovou cenu s DPH. Při změně jednotkové ceny bez 

nebo s DPH nebo sazby DPH dochází k automatickému přepočtu druhé související hodnoty. Tj. změní-li se: 
- “Jedn.cena“ vypočte se cena “s DPH“ nastavenou sazbou 
- “s DPH“ nebo “%DPH“ vypočte se “Jedn.cena“ bez DPH přesně na 2 desetinná místa (nikoliv 

zaokrouhleným koeficientem). 
Upozornění: Při použití ceníků na kartě hosta a při vyfakturovaní zákazníkem čerpaných služeb se pracuje 
s cenami bez DPH. Díky jejich zaokrouhlení na 2 desetinná místa při výpočtu z ceny včetně DPH, může dojít při 
větším počtu čerpaných služeb k drobnému rozdílu mezi součtem cen s DPH oproti součtu cen bez DPH a k nim 
vypočtené dani za celý doklad. 
  
2. Nastavení ubytovacího plánu - karty hosta 
Vytvořena nová oblast: 
"Na kartě hosta zobrazovat" – do které bylo přesunuto zaškrtávací pole "oblast pro spolubydlící" 
a doplněno nové zaškrtávací pole: 
"v řádcích cenu bez i s DPH" – pro neplátce DPH je neaktivní. Jeho zaškrtnutí způsobí, že na kartě hosta 

v oblasti řádků čerpaných služeb bude vedle sloupce "Jed.cena“ obsahujícího jednotkovou cenu bez DPH, 
zobrazen i sloupec "s DPH“ obsahující jednotkovou cenu včetně DPH. Případná ruční změna jednoho 
z těchto 2 sloupců vyvolá okamžitý přepočet druhého sazbou DPH z příslušného ceníku (ubytování nebo 
ostatních služeb), která byla platná při výběru této služby na kartu hosta. Výchozí nastavení je zaškrtnuto, při 
aktualizaci nezaškrtnuto. 

 
3. Karta hosta 
3.1 Doplněna oblast “Voucher“ se 2 údaji: 

“číslo“ – číslo voucheru na ubytování z nějaké slevové akce 
“akce“ – označení slevové akce, ze které tento voucher je, popřípadě jeho varianty, např. “pro 2os. na 3noci“ 

3.2 Do seznamu (řádků) účtenky hosta doplněn za sloupec "Jed.cena“ sloupec: 
“s DPH“ – pro jednotkovou cenu včetně DPH čerpané služby. Zobrazeno jen u plátců DPH a je-li v 

nastavení ubytovacího plánu v oblasti Na kartě hosta zobrazovat zaškrtnuto "v řádcích cenu bez i s 
DPH". Případná ruční změna jednoho z těchto 2 sloupců vyvolá okamžitý přepočet druhého sazbou DPH 
z příslušného ceníku (ubytování nebo ostatních služeb), která byla platná při výběru této služby na kartu 
hosta. 

 


