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POKLADNÍ SYSTÉM PRO CYKLOPRODEJNY 

 
 

DPH v prodejnách a servisech jízdních kol od 1.5.2020 
Od 1.5.2020 platí pro opravy jízdních kol druhá snížená sazba DPH 10%. 
Do 10% spadají nejen servisní práce, ale i použitý materiál. 
  
Jak můžete účtovat servis včetně materiálu? 
Rozdíl mezi sazbou 21% (kterou použijete při prodeji dílů bez práce) a 10% (když díl 
namontujete) může být ponechán zákazníkovi, nebo servisu. 
 

Příklad: 
„Pultová“ cena přehazovačky je 1210Kč (uvažujme nákupní cenu 500Kč a 
prodejní 1000Kč bez daně, při pultovém prodeji +21% = 1210Kč vč. DPH). Pokud 
tuto přehazovačku namontujete v rámci opravy (předpokládejme cenu práce 
100Kč bez DPH), pak lze postupovat např. následovně: 
 

a) Ve prospěch zákazníka: 
  Materiál bez DPH:   1000Kč 
  Práce bez DPH:  100Kč 
  DPH 10%:  110Kč  
  Celkem vč. DPH 10%: 1210Kč (zisk servisu 600Kč) 
 

b) DPH ve prospěch servisu: 
  Materiál vč. DPH:  1210Kč (pultová cena, ale nyní již jen s 10%) 
  Práce vč. DPH:  110Kč 
  Celkem vč. DPH 10%: 1320Kč (zisk servisu 700Kč) 
 

c) DPH pokryje cenu práce:  
  Materiál vč. DPH:  1210Kč (pultová cena, ale nyní již jen s 10%) 
  Práce vč. DPH:  1Kč (práce zdarma) 
  Celkem vč. DPH 10%: 1211Kč (zisk servisu 601Kč) 

 
 
 
Podpora pro DPH 10% v programu ASTOR 
Astor nyní podporuje snadné přepínání režimů DPH 
„Prodej“ a „Servis“. Přepnutí může být automatické 
(jakmile do prodejky přidáte servisní úkon). Podle 
konfigurace (a případně i vašeho uvážení podle 
povahy servisu a typu zákazníka) lze režim prodeje a 
způsob přecenění změnit až při prodeji: 
 

Další vlastnosti a funkce programu  
Program obsahuje mj. kompletní skladovou evidenci (příjemky, převodky, inventury), evidenci zakázek, odesílání SMS 
zákazníkům, statistiky a analytické přehledy. Volitelně je k dispozici např. docházka (evidence odpracované doby pomocí 
čipů), nebo export dat pro e-shop (vč. Specialized S-Connect).  Program je možné používat na více počítačích v síti, nebo ve 
více pobočkách jedné firmy. 
 
Reference 

 
 
 

Cena 
Astor v2 GOLD, cena pro jeden pokladní počítač:     16.900Kč 
akční cena pro cykloprodejny, platná do 31.5.2020:   9.900Kč     (možnost splátek bez navýšení) 
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