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 Změny k 1. 10. 2019 v LpW 
V souvislosti s legislativními změnami dochází k 1. 10. 2019 v LpW (od verze 2019.3.1.9 a vyšší) k následujícím 

úpravám: 

1. Změna ve výpočtu a zaokrouhlování DPH  

• Změna nastavení (1. 10. 2019 bude v ranní hodinách provedena automatická změna 

v konfiguraci a u typu platby označeného zkratkou HOT. Na lékárně je, aby si 1. 10. 2019 před 

spuštěním provozu nastavení zkontrolovala!) 

2. Změny datového rozhraní VZP (změny jsou součástí nové verze LpW a číselníků) 

3. Nezávislé statistiky FMD (nastavení závisí na volbě lékárny) 

 

■ Změny ve výpočtu DPH 
Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o DPH č. 283/2018 Sb. Změny, které tato novela přináší a které 

znamenají i úpravy v systému LpW, jsou tyto: 

 Výpočet daně shora pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná místa (0,1736 pro základní sazbu 

daně 21 %; 0,1304 pro první sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro druhou sníženou sazbu daně 10 %) se již 

používat nebude. 

 Do základu daně se nezahrne částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při 

dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. 

 Shora se DPH vypočte jako rozdíl mezi: 

1. částkou včetně DPH (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) 

2. a částkou, která se vypočítá jako podíl částky uvedené v bodu 1 a koeficientu (1,21 pro základní sazbu, 1,15 

pro první sníženou sazbu nebo 1,10 pro druhou sníženou sazbu). 

Tedy zjednodušeně prostým dělením (PC s DPH – PC s DPH/1,21 (1,15 nebo 1,10)). Hodnota DPH by tak měla 

být v případě hotovostní platby a platby kartou (platba kartou by se neměla zaokrouhlovat na celé koruny) 

shodná při výpočtu zdola i shora.  

 neuvádí možnost zaokrouhlování DPH na celé koruny. 

 do 30. 9. 2019 je možné daň počítat podle dosavadní právní úpravy 

 

Př. nového způsobu výpočtu DPH shora z částky 104,70 včetně 15% sazby DPH: 

Platba v hotovosti: Platba kartou 

Zákazník zaplatí 105,- Kč 

Daň: 104,70 – (104,70/1,15) = 13,66 Kč 

Základ daně 104,70 -13,66 = 91,04 Kč 

Zákazník zaplatí 104,70 Kč 

Daň: 104,70 – (104,70/1,15) = 13,66 Kč 

Základ daně 104,70 -13,66 = 91,04 Kč 

 

V LpW jsou tyto změny zapracovány takto: 

■ Změna výpočtu DPH při metodě shora 

1. Výpočet DPH na účtence 

Ke změně ve výpočtu DPH na účtence dle nového způsobu dojde automaticky nahráním nové verze LpW (2019.3.1.9 

a vyšší). 

2. Výpočet DPH ve VnF, VnŽ, v drobných příjmech a výdajích 
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Tento výpočet se řídí nastavením v menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/ÚČETNICTVÍ. Zde je v části „Fakturace“ nastavení 

způsobu výpočtu DPH. Dle nové legislativy je možné DPH počítat i nadále metodou zdola anebo nově shora prostým 

dělením (tedy nezaokrouhleným koeficientem). 

Pokud tedy používáte způsob výpočtu DPH shora, měli jste zde nastaveno „shora zaokrouhleným koeficientem“, je 

potřeba upravit toto nastavení na „shora nezaokrouhleným koeficientem“. Stejně tak, pokud jste doposud měli 

nastavený způsob určení DPH pro součtové sestavy „shora zaokrouhleným koeficientem“. 

 Součtové sestavy jsou: WUZ018, WZ002, UZ015, UZ013, ES024P 

! 1. 10. 2019 dojde v ranních hodinách k automatické změně u nastavení způsobu výpočtu DPH „shora 

zaokrouhleným koeficientem“ na „shora nezaokrouhleným koeficientem“. Přenastavení je nutné zkontrolovat! 

Používáte-li v tomto nastavení způsob výpočtu DPH zdola, nic se zde pro Vás nemění. 
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■ U hotovostních plateb není zaokrouhlení předmětem DPH 

Zásadní je změna nastavení v číselníku typů plateb (ČÍSELNÍKY/OSTATNÍ ČÍSELNÍKY/TYPY PLATEB). Zde je nová volba 

„Zaokrouhlení je předmětem DPH“. U hotovostního typu platby je třeba tuto volbu odškrtnout. 

Položka zaokrouhlení u hotovostního typu platby se tímto nastavením zařadí do 0% sazby DPH. 

! U druhu platby označeného zkratkou HOT bude 1. 10. 2019 v ranních hodinách v lékárnách automaticky 

nastaveno, že zaokrouhlení není předmětem DPH. Vzhledem k používání různých typů plateb v lékárnách je 

nezbytné nové nastavení zkontrolovat! 
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Př. účtenky při platbě v hotovosti před změnou a po změně: 
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■ Změny datového rozhraní VZP 
Od 1. 10. 2019 dochází ke změně datového rozhraní VZP. Změny se mimo jiné týkají: 

■ Možnosti použití 4. – 10. úhrady u VILP při výdeji na recept 

Ve výdeji na recept jsou nově další možné úhrady pro VILP:  

■ Zavedení 3 hodnot úhrad a příznaku „majetek pojišťovny“ při 

výdeji na poukaz 

Pro výdej na poukaz jsou nově zavedeny 3 hodnoty úhrad (UHR1, UHR2, UHR3). O typu úhrady rozhoduje lékař. Dále 

je nově zaveden příznak OHRA („majetek pojišťovny“), který by měl nově lékař označit na poukazu. 
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Nový příznak “majetek pojišťovny“ najdete i v retaxaci:  
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Nové příznaky najdete i v detailu dokladu v pojišťovnách: 

 

 

■ Překódování PZT hrazených na poukaz (původní kód VZP bude 

nahrazen novým od SÚKLu, 7-mi místným s „5“ na začátku) 

V momentě, kdy bude číselník obsahovat nový kód, dojde při aktualizaci číselníku PZT k přehrání starého kódu novým. 

Skladová karta tak nevypadne ze skupiny PZT. Veškerá další práce v LpW (vyhledávání, vydávání, předávání na 

pojišťovnu, atd.) bude následně probíhat již pod novým kódem. 

■ Zrušení číselníku maxVC (dříve MF) 

Max VC je obsažena v číselníku SÚKL v poli CP (cena původce). 
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■ Nezávislé statistiky FMD 
Na požadavek ČLnK LpW podporuje export dat pro nezávislé statistiky FMD. Sběr dat je anonymní a dobrovolný. 

Chcete-li se sběru dat pro nezávislé statistiky zúčastnit je třeba zaškrtnout volbu „ČLnK – Poskytovat pravidelně 

anonymní data pro nezávislé statistiky FMD“ v menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/EXTERNÍ SLUŽBY/ČLNK.  

Podmínkou je funkční systém zpráv v LpW, plánovač Windows a povolená komunikace s Microsoft Azure.  

Data bude možné exportovat od 1. 10. 2019. K exportu bude docházet od okamžiku, kdy poskytování dat povolíte 

v konfiguraci. Export bude probíhat každé pondělí a budou se exportovat data za předchozí týden. Export dat je 

možné kdykoliv zrušit odškrtnutím volby v konfiguraci. 

 


