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Informace k novelám zákona o DPH 2019 

Na základě novely zákona je nutné nejpozději 1.10.2019 upravit způsob výpočtu DPH. Nově se nepočítá DPH 
ze zaokrouhlení a cena bez DPH se počítá z ceny s DPH dělené koeficientem sazby daně. Z tohoto důvodu je 
třeba upravit i pokladní systém Septim tak aby výpočet probíhal v souladu se zákonem. Níže je uveden 
postup jak aplikovat script na databázi.

Verze septima

Opravný script je určen pro verze Septim 3 stejné nebo vyšší než 3.1.75.420. V případě že používáte starší 
verzi kontaktujte náš helpdesk kde si dohodnete aktualizaci Septima na poslední verzi dle vaší servisní 
smlouvy.

Instalace

Instalaci proveďte na počítači s již nainstalovaným Septimem. K instalaci musíte být do windows přihlášení 
pod uživatelským účtem, který má povoleno instalovat programy (nejlépe přímo pod uživatelem s oprávněním
administrátor).
Samotnou instalaci provedete pomocí Setup_DPH_ZMENA_METODIKY_2019.exe ten Vás provede samotnou 
instalací. Setup je ke stažení na adrese https://www.septim.cz/podpora/ke_stazeni

Záloha databáze

Databázi zálohujte standardním postupem a záložní databázový soubor vhodně přejmenujte a zkopírujte do
Vámi zvoleného adresáře. Pro vlastní instalaci není tento soubor potřeba, byl by použit až v případě vzniklých
problémů. 

Aplikace scriptu

Za předpokladu, že jste nezměnili doporučené umístění pro zástupce v nabídce Start, je nejjednodušší postup
aplikace skriptu tento:
V nabídce START ve skupině ASW Systems zvolte Aplikace - Změna metodiky výpočtu  DPH 2019. Tuto volbu 
spusťte. Zobrazí se následující okno: 
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Stiskněte tlačítko Konfigurace a ověřte, že se načetly správně parametry k připojení k DB.
Program Aplikace SQL skriptů se pokusí connection string nastavit samostatně na základě informací v 
souboru MANAZER.INI.
Měl by vypadat například takto: ENG=Septim3;DBN=Septim3;links=tcpip(ip=127.0.0.1)

Pokud není parametr načten nebo aplikace končí chybou „Specified database not found“ pravděpodobně 
máte uložené EXE jinde než v adresáři "C:\Program Files\ASW Systems (x86)\Septim 3.1\Exe\", informace 
nebude možné automaticky zjistit a je nutné je ručně zadat.

Pokud je connection string správně zadán, stiskněte tlačítko Spustit a zadejte uživatelské jméno a heslo do 
databáze septim.
Script je potřeba spustit pod uživatelem s oprávněním aplikovat scripty - nejlépe pod uživatelem asw. 
 
V okně by po úspěšné aplikaci mělo být uvedeno Script dokončen bez chyby. Tímto je aplikace úpravy 
kompletní a aplikace můžete ukončit.

Pokud by došlo k nějaké chybě kontaktujte naši technickou podporu na telefonním čísle +420 257 011 101 
nebo na email servis@septim.cz.

Poznámka k zobrazení
V pohledu Vyúčtování DPH ve variantě, kde se nevrácené částky ze stravenek rozpočítávají do jednotlivých 
DPH podle položek účtu, se způsob výpočtu změnil přímo v tomto pohledu. To znamená, že po aplikaci  
skriptu může teto pohled při časovém omezení před aplikaci scriptu zpětně, zobrazovat mírně odlišné 
výsledky než před jeho aplikací.
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