
Změny v HotelWin ve verzi 2.93 od 2.92 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní od verze 2.83. Jen po instalaci nutno provést rekonstrukci 
indexů!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.83, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.83!!! 
 

Nastavení na zpracování s cenami včetně DPH u plátců DPH  
V celém systému provedena řada doplnění a úprav pro možnost u plátců DPH nastavení režimu pracovat 
s cenami včetně DPH a vlastní daň vypočítat až na zúčtovacím dokladu - účtence/faktuře výpočtem z celkové 
částky včetně daně (tzv. “shora“) dle novelizovaného zákona o DPH v znění platném od 1.4.2019. Současně 
v systému zůstává i původním režim - možnost pracovat s cenami bez DPH a daň přičíst až na zúčtovacím 
dokladu - účtence/faktuře.   

1. V základních údajích 

Doplněn nový údaj: 
"Účet hosta a vyúčtování účtenkou/fakturou jen v cenách s DPH a daň počítat 'shora'" – ceny na kartách 
hostů i účtenkách/fakturách budou pouze ve výši s DPH a DPH bude vypočteno z celkové částky včetně daně. 
Výchozí nastavení: 
- v instalaci nových dat - zaškrtnuto 
- při aktualizaci - nezaškrtnuto 
Pozor! 
Nutno rozhodnout před prvním zahájením zápisu čerpaných služeb na karty hostů (vedením účtu hosta)! Jinak 
budou zkresleny veškeré finanční přehledy z ubytování! 
Zvolený režim má rozhodující význam na práci s cenami a zpracování DPH v celém systému.  
Pokud se rozhodnete přejít na opačný režim v průběhu používání:  
- nesmí být rozpracován žádný účet hosta (nesmí být žádná karta hosta nevyúčtovaná) 
- nesmí být rozpracována žádná účtenka/faktura 
- veškeré finanční výpisy a rozbory z ubytování zahrnující datum změny režimu budou chybné a zavádějící! 

2. Nastavení pro kalendářový ubytovací plán 

V okně nastavení pro ubytovací plán (v menu “Ubytování“ - “Nastavení pro plán“) je v oblasti “Na kartě hosta“ 
zaškrtávací pole “v řádcích cenu bez i s DPH“ aktivní jen u plátců DPH a jen není-li zaškrtnuto v základních 
údajích “Učet hosta a vyúčtování účtenkou/fakturou jen v cenách s DPH a daň počítat ‘shora‘“. Je-li zaškrtnuto, 
na kartě hosta se v řádcích zobrazuje pouze cena s DPH a účet hosta pracuje s cenami s DPH. 

3. Karta hosta 

V řádcích účtu hosta se u plátců DPH zobrazují a zadávají ceny dle zaškrtnutí v základních údajích “Učet hosta 
a vyúčtování účtenkou/fakturou jen v cenách s DPH a daň počítat ‘shora‘“: 
- není-li zaškrtnuto – bez DPH, popř. bez i s DPH 
- je-li zaškrtnuto – pouze ceny s DPH 

4. Účtenky/faktury 

Každá účtenka/faktura si od svého vytvoření nese samostatně příznak, zda byla vytvořena v režimu s cenami 
včetně DPH a daní vypočtenou shora nebo v režimu cen bez DPH a daní k těmto cenám přičtenou, tj. dle 
zaškrtnutí v základních údajích “Učet hosta a vyúčtování účtenkou/fakturou jen v cenách s DPH a daň počítat 
‘shora‘“, které bylo platné při jejím vytvoření. 
Informace, v jakém režimu byla účtenka/faktura vytvořena, je zobrazena pod seznamem řádků na spodním okraji 
okna textem: 
“Ceny uvádějte ve výši včetně DPH“ – všechny ceny zadávejte ve výši včetně DPH. Daň se vypočte z celkových 

cen včetně DPH v příslušné sazbě a k celkové částce dokladu se nepřičítá. 
“Ceny uvádějte ve výši bez DPH“ – všechny ceny zadávejte ve výši bez DPH - základu daně. Daň se vypočte ze 

součtu cen celkem bez DPH v jednotlivých sazbách procentem této sazby a k celkové částce dokladu se 
přičítá. 

5. Tisk účtenky/faktury 

V zadávacím okně pro tisk účtenky/faktury není aktivní zaškrtávací údaj “Uvádět cenu bez i s DPH, pokud byla 
faktura vytvořena v režimu cen s DPH a výpočtem DPH shora.“ 
Na vlastním výtisku faktury je rekapitulace DPH (seznam základů daně a částek daně v jednotlivých sazbách 
daně) v rámečku vlevo mimo součtovaný sloupec cen celkem, pokud byla účtenka/faktura pořízena v režimu cen 
s DPH, jinak je tato rekapitulace DPH zahrnuta do seznamu řádků dokladu tak, aby hodnota daně byla ve 
sloupečku ceny celkem, protože se do hodnoty dokladu k úhradě přičítá. 



6. Nastavení tisku účtenky/faktury 

V nastavení tisku účtenky/faktury je oblast s přepínači, zda tisknout ceny bez i s DPH nebo jen bez DPH 
zobrazena nebo skryta podle zaškrtnutí volby v základních údajích “Učet hosta a vyúčtování účtenkou/fakturou 
jen v cenách s DPH a daň počítat ‘shora‘“: 

- Není-li zaškrtnuto – je zobrazena 
- Je-li zaškrtnuto – není zobrazena 


