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GDPR UVNITŘ 

FIRMY 
Přesně před dvěma lety 

jsme vyhlásili malou 
anketu na téma, jak jsme  
připraveni na GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů, a 

co lékárny o něm vůbec ví. Možná by bylo zajímavé uspořádat 
dnes znovu obdobnou anketu. Jak naše znalosti, ale  
především vlastní zkušenosti za rok a čtvrt platnosti 

evropského nařízení pokročily. 

Faktem je, že hrozba obrovských pokut, která byla asi 

největším motivátorem pro implementaci GDPR, se dosud 
nenaplnila. alespoň ne v České republice. Ve zbývající Evropě 

je to jiné.  O miliardové pokutě pro Google nebo pro 
lisabonskou nemocnici, kde neměli zabezpečený přístup 

k datům v počítačích, jsme psali i v Okénku do Apatyky. Nově 

k pokutovaným hříšníkům přibyly aerolinky British Airways, 

které dostatečně nezabezpečily svůj web a ze kterého 
nakonec unikly údaje statisíců zákazníků. Další pokutu úřady 
udělily hotelovému řetězci Starwood za hackerský útok, kdy 
byly vyzrazeny údaje stovek miliónů hostů. I když k napadení 

došlo před pěti lety, bylo odhaleno až v roce 2018 a proto se 
na něj GDPR už vztahuje. Přestože  hotely bezpečnostní díru 
nakonec opravily, dle úřadu neudělaly dost, aby ochránily své 
informační systémy proti takovým únikům. V obou případech 

se jednalo o britské společnosti, 
ale ani plánovaný brexit je před 
pokutou neuchrání. Jednak se 

události staly ještě před 
vystoupením Velké Británie z EU, 
ale hlavně se jedná o údaje občanů i z dalších zemí EU. GDPR 
platí pro všechny společnosti, které nějakým způsobem 

nakládají s osobními údaji občana kteréhokoliv státu EU.  

Budiž to me mento i pro firmy, které pracují s osobními údaji 

v České republice. Stížnost na porušení pravidel může přijít od 
kteréhokoliv občana EU. A řekněme si na rovinu, že  

v některých zemích jsou občané ve vymáhání svých práv a 
případné satisfakce mnohem důslednější. Každoročně se na 
nás hrne nová a nová legislativa. Letos na jaře to bylo FMD, 

od října je to změna při výpočtu daně, jak o ni píšeme na 

dalších stránkách tohoto Okénka do Apatyky. Ale nic z toho 

není omluvou, že „pozapomeneme“ GDPR dodržovat. 

I Česká republika už reagovala a od jara platí nový zákon 

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a další 

doprovodný zákon č. 111/2019 Sb. Jedná se o takzvanou 

adaptační legislativu 
k GDPR. Mimo jiné  
jsou v něm uvedeny 

procesní postupy, 
vymezeny kontrolní 
mechanismy a rovněž 

upřesněna role Úřadu 
na ochranu osobních údajů. Tyto zákony umožňují Úřadu lépe 
a efektivněji sledovat dodržování GDPR  i plánovat kontrolní 
činnost. Lze tedy očekávat, že kontroly ochrany osobních 

údajů budou častější, ale především konkrétně zaměřené. 

Podle zprávy o implementaci GDPR se situace v ochraně 

osobních údajů neustále zlepšuje. Mění se technické 

zabezpečení i přístup lidí, kteří s údaji pracují. Může být 
předmětem dalšího výzkumu, zda je důvodem větší osvě ta 
nebo tlak zákazníků a hrozba pokut. Faktem je, že většina 
aktivit se zaměřuje na ochranu údajů zákazníků, ale pokulhává 

naplnění GDPR vůči vlastním zaměstnancům. A přitom mají 
nárok stejnou ochranu svých údajů! 

U zákazníků sledujeme  osobní údaje, abychom měli přehled o 

historii jejich nákupů a podle nich mohli poradit při dalších 

aktivitách. Ke zpracování údajů máme oprávněný záje m nebo 
si vyžádáme souhlas. Řízení vztahů se zákazníky (často 
označované anglickou zkratkou CRM – customer relationship 

management) má stejný cíl a je proto obdobné ve všech 
společnostech. I přístup GDPR je obdobný. 

Osobní údaje vlastních zaměstnanců sledujeme obvykle  

v rozsahu, který vyžaduje zákon a potřeby mzdové účetní. 

Můžeme říct, že je to také oprávněný zájem. Ale jak máme  
tyto údaje zabezpečené? Technicky i oprávněnými přístupy. 
Máme někde popsáno, co se s údaji děje, jak se zpracovávají, 
kde a jak jsou uložené? Máte zpracován záznam o činnostech 

zpracování těchto dat? A právě to jsou nejčastější nedostatky 
GDPR v našich společnostech. 

Společnost Apatyka servis lékárnám, které uzavřely smlouvu 

na podporu GDPR, postupně dodává jednotlivé záznamy 
o činnostech zpracování. Ten týkající se vlastních 
zaměstnanců je nejsložitější, protože každá lékárna je v  tomto 
případě individuální. Jsou lékárny bez vlastních zaměstnanců 

nebo s externím zpracováním mzdové agendy. Jsou lékárny, 
které sledují jen zákonné údaje, jsou jiné, které v rámci 
benefičního programu zohledňují různá i rodinná výročí, 

přičemž s osobnímu údaji pracují. 

Ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVLÍČEK & PARTNERS 

jsme na základě zkušeností připravili obecný záznam o 
činnostech zpracování údajů zaměstnanců. V průběhu září jej 

budeme distribuovat do lékáren. 

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem 
o něčem hloupém než s hlupákem o něčem 
rozumném.“ 

Paul Louis Courier, francouzský helénista a publicista 1772 - 1825 

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
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 Daniel Fiala 
Daniel Fiala posílil vývojové oddělení společnosti Apatyka servis na jaře 2019. 
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„Ze všech nejchytřejší je podle 
mého ten, kdo alespoň jednou 
za měsíc sám o sobě řekne, že 
je blbec.“ 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovatel a filozof 

aniel sice už patří k počítačové generaci, která si 

stěží představí práci na malém černobílém 
monitoru, ale ještě si dobře pamatuje  kterak už 
v předškolním věku mastil videohry. Pro mnohé 

dnešní programátory byla herní konzole 
s nezapomenutelnou grafikou kolébkou k budoucí profesi a 
prvním setkáním s  informačními technologie mi. Hraní her 

procvičovalo postřeh a pohyblivost prstů a shánění kazet 
s těmito hrami na nejrůznějších tržnicích pak obchodního 
ducha. Hráč se brzy seznámil i s tím, co je to kompatibilita. 

Ne každá kazeta fungovala s každou herní konzolí.      

Když Dan nastoupil do první třídy, koupil jeho otec počítač  

s tehdy neuvěřitelným procesorem AMD Athlon a na tu dobu 
enormní 17palcovou CRT obrazovku. To byl jiný zážitek než 

malý display video her či klasická televizní obrazovka, která se  
s herní konzolí rovněž používala. Zpočátku Daniel používal 
počítač k vášnivému hraní počítačových her, ale už byly 
mnohem sofistikovanější a graficky lépe zvládnuté. Nic méně 

časem přišel internet a všechno se změnilo.  

Síť sítí nejen že poskytuje spoustu nápadů i nástrojů k  jejich 

řešení, ale současně poskytuje prostor pro realizaci. A tak 

veškerá Danova energie směřovala do tvorby jeho první 
webové stránky. Ale při studiu na víceletém gymnáziu 
v Šumperku, kam Dan nastoupil ve dvanácti letech, nezbýval 
čas ani prostor pro jeho programátorské aktivity. Vše se  

změnilo v roce 2015, kdy začal studovat v Praze na Vysoké  
škole ekonomické. 

Vysokoškolské studium informačních technologií nabízí 

nepřeberné možnosti kombinovat nastudovanou teorii s jejím 

praktickým uplatňováním. Schopní tvůrci webových stránek a 
aplikací mají všude dveře otevřené, ať se jedná o rozsáhlé 
mezinárodní projekty nebo malé zakázky, přímo jako stvořené 

pro studenty coby jednorázová aktivita. Člověk má možnost 
naučit se něco nového, poznat, co umí, a ještě za to dostane  

zaplaceno       

Loni Daniel úspěšně dokončil bakalářské studium a 

v současnosti si dodělává magisterské.                         

Po třech letech vysoké školy nastoupil Dan do firmy, kde jeho 
pracovní náplní byla tvorba webových aplikací. Byla to výzva, 
protože se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, kde se  
neustále objevují nové metody a k nim nové nástroje. Zdaleka 

nestačí jen znalosti ze školy a každý tvůrce takových aplikací 
se musí za pochodu učit stále nové a nové věci. Nic méně co tě 

nezabije, to tě posílí. Od toho je škola života.       

Zajímavá pozice měla jednu malou nevýhodu – práce byla 

realizována výhradně z domu. To, co se může pro někoho 

jevit jako výhoda a pracovní benefit k nezaplacení, se časem 
může změnit v noční můru. Možnost programovat na počítači 
v čase, kdy mi to vyhovuje, se hodí studentům či 

zaměstnancům mimo hlavní pracovní poměr, ale když den co 
den deset hodin koukáte jen do počítače … člověk je přece jen 
tvor společenský. 

A tak si Daniel hledal novou práci, 

kde by uplatnil své znalosti, naučil se 
i něco nového, a přitom měl možnost 
pracovat v přátelském kolektivu. To 
vše našel u nás: 

„V Apatyce rád pracuji převážně kvůli 

výzvě a kolektivu. Aplikace, které se 
zde tvoří jsou pro mě svojí velikostí a 

architekturou naprostou novinkou.“ 

Je záviděníhodné a prospěšné, když se práce stane koníčkem 

a naopak. Dan se dál ve volném čase věnuje programování, 
kdy si na menších projektech zkouší nové trendy a standardy 

ve webovém vývoji. V minulosti se také hodně věnoval 
skateboardingu, ale kvůli stále chatrnějšímu kolenu a 
zkracujícímu se volnému času se k němu dnes dostává už jen 

rekreačně. A tak mu z ostatních koníčků zbývá jen zythologie. 
Ne, že by vysedával nad půllitry, snaží se ale vyhledávat malé  
pivovary a unikátní piva. Takový „kyseláč“ je prostě paráda! 
S takovým koníčkem jsou spojeny i víkendové toulky po vlasti 

a posezení s přáteli. Jeho snem je chata, protože ačkoliv 
preferuje život ve městě, takový víkend s přáteli v izolaci 
v horách má něco do sebe.  

Jeho heslem je: „Pokud jsi ten nejchytřejší člověk v místnosti, 

tak jsi  asi ve špatné místnosti!“, což je  nakonec ta nejlepší 
motivace k vlastnímu posunu a dalšímu rozvoji. Lidé 
s takovým přístupe m k životu najdou ve společnosti Apatyka 

servis dveře vždycky otevřené! 

D  
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WINDOWS 7 KONČÍ 
Tento nadpis není nový. Pravidelní 

čtenáři Okénka do Apatyky si možná 

vzpomenou, že článek s tímto titulkem 

se objevil už v naše m říjnovém čísle  
v roce 2014. Letos v dubnu ukončila 
společnost Microsoft podporu svého 

systému Windows XP, který ještě 
umožňoval provozovat staré programy 
z prostředí DOS. Kdo si na ně ještě dnes 
vzpomene? A to je jen pět let! 

V tom říjnovém článku jsme stručně 

popisovali životní cyklus operačních 
systémů od jejich uvedení na trh, 
rozjezdu a následně i stažení z prodeje a 

ukončení podpory. Microsoft každou 
verzi svého operačního systému po 
určitou dobu dodával jako 

předinstalovaný systé m do nových 
počítačů, tak zvané OEM licence , aby 
tak napomohl rychlejšímu rozšíření 
dané verze. A právě posledního října 

2014 se tímto způsobe m přestala verze 
Windows 7 distribuovat. Microsoft začal 
široce propagovat a dodávat verze 

Windows 8 a především Windows 10. 

A nyní se přiblížil další krok – společnost 

Microsoft končí 14. ledna 2020 i 
podporu pro verzi Windows 7. V praxi 

to bude znamenat, že nebude dostupná 
ani technická podpora, ani aktualizace 
softwaru. Současně nebudou vydávány 
„bezpečnostní záplaty“, a to ani na 

veřejně známé chyby a „bezpečnostní 
díry“, které se ještě objeví.  

Logicky lze předpokládat, že jakákoliv 

„bezpečnostní díra“ v systé mu bude 
okamžitě využita hackery a 
počítačovými piráty. Jedny k tomu 
povede touha vydělat na neoprávněně 

získaných datech, ale mnohé jen 
možnost vyzkoušet si své znalosti a 
schopnosti prolomit bezpečnost už 

nechráněného systému. 

Společnost Microsoft má záje m na 

dlouhodobém využívání svých 
produktů. Proto nabízí přechody 

z nižších verzí operačního systému 
Windows na vyšší verze. Nabídka 
bezplatného upgradu na Windows 10 
ale skončila už 29. července 2016. 

Pokud dnes chcete získat Windows 10, 
budete si buď muset koupit nový

počítač nebo, pokud máte kompatibilní  
zařízení, koupit úplnou verzi softwaru a 
na toto stávající zařízení ho instalovat. 

V současné době společnost Microsoft 

informuje své uživatele o končící 
podpoře pro Windows 7. Pakliže se vám 
na monitoru objeví následující zpráva: 

je nejvyšší čas pořídit si modernější 

verzi operačního systému Windows.  

 
 

MÍT či NEMÍT? 
Trocha reminiscence na klasickou 

hamletovskou otázku. Odpověď na ni 
řeší problémy zmíněné v předchozím 

textu. Technologie se neustále vyvíjejí a 
tím pádem i stále rychleji zastarávají.   

Před lety jsme si vypůjčili citát Pavla 

Kříže: „Jediné auto, které vám 
nezestárne, je to, které si nekoupíte!“  
k představení naší služby ApaRent.  

Je to služba, kdy lékárně půjčujeme náš 

lékárenský systém Mediox včetně 
potřebného hardwarového vybavení.  
Nově rozšiřujeme zápůjčku i o servery a 

jejich operační systémy. Lékárna už 
nemusí dále řešit, zda má správné  
licence na správný software. Vše má 
půjčené a za funkčnost a legálnost soft-

waru odpovídá půjčovatel, tedy 
společnost Apatyka servis s.r.o. 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ EU II. 
Jak jsme informovali v loňském 

Okénku do Apatyky, společnost Apatyka 

servis se snaží participovat na 

nejrůznějších programech Evropské 
unie se zaměřením na podporu 
vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je  
v současnosti nezbytností nejen v oboru 

informačních technologií či farmacie , 
ale prakticky při každé duševní činnosti.

Takové vzdělávání je náročné nejen na 

čas ale i na finanční zdroje. Bohužel se 
úspěšné firmy, které chtějí držet krok 
s dobou, bez těchto pravidelných 

investicí do svých zaměstnanců 
neobejdou. A samozřejmě každý náklad 
se obvykle promítá do ceny dodávaných  
služeb a zboží. Je proto pro nás obzvlášť  

důležité, že jsme byli opakovaně  
úspěšní při získávání podpory z EU pro 
další vzdělávání našich pracovníků. 

V uplynulém roce a půl naše společnost 

za přispění fondů EU realizovala projekt 
Vzdělávání zaměstnanců společnosti 
Apatyka servis s.r.o. 

V rámci tohoto projektu se čtyřicet dva 

zaměstnanci naší společnosti a 
partnerské společnosti Retis z Tábora 
zúčastnilo třiceti různých školení a 

kurzů. Jednotlivé  lekce byly rozděleny 
do bloků informační technologie, 
měkké a manažerské dovednosti, 
ekonomické a právní kurzy.  

Vlastní realizace kurzů byla svěřena 

renomovaným vzdělávacím agenturám 
Gopas a.s. a Everesta s.r.o., se kterými 

máme dobré zkušenosti i z minulých 
realizovaných projektů. 

Každý projekt dotovaný z fondů EU je  

průběžně sledován a po skončení 

podroben důkladné kontrole, zda 
naplnil slibované cíle. Bez pozitivní 
závěrečné zprávy nelze náklady z fondů 

EU proplatit. Apatyka servis opět uspěla 
na jedničku. Navíc v naše m případě  
hodnotitelé vysoce ocenili to, že jsme  
ke všem vzdělávacím aktivitám zajistili  

rovný přístup i ženám, našim spolu-
pracovnicím.  

I když se na financování podílí EU, 

časová náročnost školení zůstává. 

V součtu se jedná o desítky pracovních 
dní, které zaměstnanci strávili na 
školení. A práce se sama neudělá   

Buď ji účastník školení musel dodělat 

sám dodatečně nebo požádat 
o výpomoc kolegy. A za to patří všem 
našim zaměstnancům, účastníkům 

kurzů i jejich kolegům, neskonalý dík 
vedení společnosti.                
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NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepšími systémovými poradci června a července se stali 

Jiří Novák a Jindřich Krajdl. 
 

 

 

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 
V březnu 2019 přijali naši poslanci Zákon, kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. 
Ve sbírce letošních zákonů ho najdete pod číslem 80, ale jako 

četbu si ho radši nechte na dlouhé zimní večery. Je to 
pětapadesát stránek, které ruší, mění nebo doplňují 
předchozích 159 zákonů vydaných v oblasti daňové legislativy 
za posledních více než pětadvacet let. Materiál včetně 

poznámek, vysvětlivek a zdůvodnění je trojnásobně rozsáhlejší 
a kromě právníků, daňových poradců a účetních neznám 
nikoho, kdo jej bude číst od A do Z. 

Jedná se z velké části o technické změny, sjednocení pojmo-

sloví a úprav různě řešených několika předchozími zákony, 
kterých si běžný smrtelník ani nevšimne. Nicméně některé 
novinky přece jen můžete zaznamenat. 

Jednou z nich je změna zaokrouhlování daně z přidané 
hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty je částk a, kterou plátci 
DPH odvádí finančnímu úřadu z prodaného zboží nebo 
dodaných služeb. Podle tohoto produktu rozlišujeme různé 

sazby. V České republice jsou tři sazby DPH – základní 21 %, 
první snížená 15 % a druhá snížená 10 %.  

Když máme základní cenu bez DPH, je výpočet koncové ceny 

včetně daně jednoduchý – základní cenu vynásobíme sazbou a 
takto vypočtenou daň přičteme k základní ceně.  

Triviální příklad – prodáváme zboží v základní ceně 100,- Kč a 
sazba DPH je základní = 21 %: 

- daň z přidané hodnoty: 100,- x 21 % = 100,- x 0,21 = 21,- Kč 

- koncová cena:   100,- + 21,- = 121,- Kč 

Když výše uvedené zapíšeme obecně matematickými symboly, 
jak se učí v sedmé třídě základní školy, dostaneme 

A + A × 0,21 = A × (1+0,21) = A × 1,21 

kde A znamená základní cenu bez DPH. Takový výpočet 
koncové ceny včetně DPH „zdola“ je opravdu jednoduchý. 

Šedá je ale teorie a zelený strom života V praxi se často 

setkáme s případe m, že známe koncovou cenu a potřebujeme 
vypočítat, kolik z toho je základní cena a kolik daň. 
V matematice, už v té na základní škole, se tomu říká inverzní 

operace – místo násobení se použije dělení. Pokud C označíme  
známou koncovou cenu s DPH tak platí: 

A × 1,21 = C        a z toho plyne        𝐀 =  
𝐂

𝟏,𝟐𝟏
 

Daň, označ me ji D, je rozdíl mezi známou koncovou cenou C a 
základní cenou bez DPH:  D = C – A. Po dosazení: 

D = C – 
𝐂

𝟏,𝟐𝟏
 = 

𝟏,𝟐𝟏×𝐂−𝐂

𝟏,𝟐𝟏
  =  

(𝟏,𝟐𝟏−𝟏)×𝐂

𝟏,𝟐𝟏
= 

𝟎,𝟐𝟏

𝟏,𝟐𝟏
× C 

Takže daň z koncové ceny se vypočítá jednoduše jako součin 
této ceny a konstanty 0,21/1,21. Jenomže právě ten podíl, 
konstanta 0,21/1,21 nevychází zrovna moc „hezky“. Má 

patnáct desetinných míst - 0,173553719008264. Pro výpočet 
daně se proto tento koeficient zaokrouhloval na čtyři 
desetinná místa 0,1736. A obdobně 0,1304 pro první sníženou 
sazbu daně 15 % a 0,0909 pro druhou sníženou sazbu 10 %. 

Tomuto způsobu výpoč tu daně se říká „shora“ a díky 
zaokrouhlení vznikají drobné rozdíly oproti výpočtu „zdola“. 
Drobné rozdíly ovšem při větších částkách představují celé 

koruny a jak se říká „korunka ke korunce“.       

Třeba v našem úvodním příkladu prodeje zboží za 100 Kč , 

pokud se posuneme o tři řády, bude hodnota zboží 100  000,- 
Kč, daň určená „zdola“ 21 000,- a koncová cena včetně DPH 
pak 121 000,- Kč. Při inverzním výpočtu z koncové ceny, kdy 
tuto částku vynásobíme zaokrouhleným koeficientem 0,1736, 

nám vyjde daň ve výši 21 005,60 Kč. Téměř o šest korun vyšší! 

     

Právě odstranění disproporce při počítání daně „zdola“ a 
„shora“ je jedním z důvodů nového zákona číslo 80 /2019 Sb.  
Zatímco výpočet „zdola“ zůstává beze změn, výpočet daně 

„shora“ je nově určen jako rozdíl ceny s daní a podílu ceny 
s daní a příslušné sazby. V mate matickém zápisu sedmé třídy 
to vypadá takto: 

D = C – 
𝐂

𝟏,𝟐𝟏
 

Je to drobnost? Možná si řeknete – mnoho povyku pro nic. 
Jenomže účetnictví musí sedět na haléře a rozdílný výpočet 

daně z přidané hodnoty umožňoval různé výsledky. I když na 
tomto rozdílu pravděpodobně nikdo nezbohatl, je správné, že  
se stát snaží dát pravidla do pořádku.  

Zaokrouhlování průběžných výsledků mělo smysl v  historických 
dobách masového používání kalkulaček a prvních počítačů, 
které na patnáct desetinných míst ani neuměly počítat. 
Nicméně v čase využívání moderní výpočetní techniky při 

zpracování účetnictví nejsou takové nestandardní a 
zjednodušující postupy nadále zapotřebí. 

I další změny, které přináší nový Zákon č.  80 /2019 Sb., kterým 
se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, 

souvisí se způsobem zaokrouhlování  a jsou především 
ovlivněny stále více se rozšiřujícím moderním bezhotovostním 
platebním stykem a používáním platebních karet. 

(pokračování na 6. stránce Okénku do Apatyky)   
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Tajenku křížovky zašlete do 20. září 2019 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její 
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek.  

Tajenka křížovky z minulého Okénka do Apatyky: „KRÁSNÉ DNY ODPOČINKU PŘEJE APATYKA“.  

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 
 

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 

(pokračování ze 4. stránky) 

Další změnou podle přijatého zákona 
č. 80/2019 Sb. je fakt, že již není možné  
zaokrouhlovat daň na celé koruny a 

rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze 
základu daně. Zase bude nejlépe 
demonstrovat na jednoduchém příkladu. 
Dosud při prodeji zboží v základní 21% 

sazbě, jehož cena byla 990,- Kč bez DPH, 
se spočítala daň 21 % a ta se  
zaokrouhlila na celé koruny. 21 % z 990,- 

je 207,90 a zaokrouhleno je 208,-. 
Koncová cena pro zákazníka pak krásně  
vycházela v celých korunách jako součet 
990,- + 208,- = 1.198,-. 

Podle nové legislativy nelze daň 
zaokrouhlovat. Koncová cena vychází 
v haléřích: 990,- + 207,90 = 1.197,90.  
Pokud bude tato celková částka k úhradě  

zaokrouhlena na celé koruny 1.198,- Kč, 
tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné  
rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 

0,02 Kč. Podle nově platných pravidel 
bude tedy celkový základ daně činit  
990,08 Kč a daň 207,92. 

Tolik slov kvůli dvěma haléřům, kterých 

si zřejmě málokdo všimne. Ale počítač, 
respektive program, který vypočítává 

ceny a tržby, musí!      

Předkladatelé zákona chtěli i v tomto 
případě docílit preciznosti a daň co 

nejpřesněji určit. Opět vychází z toho, že 
se k výpočtu používá moderní technika a 
značná část zákazníků si dnes zvykla 

používat k bez-hotovostním úhradám 
platební karty. 

Další změna, kterou zákon přináší, se 
proto týká výhradně plateb v hotovosti. 

Při nich je možné rozdíl plynoucí ze  
zaokrouhlení celkové částky včetně daně  
na celé koruny ze základu daně  vyloučit. 
Na první pohled to vypadá jako opačné 

tvrzení popsané v předchozím bodu 
ve vedlejším sloupečku. Ale tam šlo o 
zakázané zaokrouhlení daně, v tomto 

případě se jedná o zaokrouhlení koncové 
částky. Ukážeme si to zase na 
předchozím příkladu. 

Při hotovostní úhradě faktury vystavené 

na 1.197,90 (základ daně 990,-  + DPH 
207,90) částkou 1.198,- se zaokrouhlení 
0,10 Kč ponechá mimo zdanění.  

Pro srovnání – před platností tohoto 

zákona byla daň zaokrouhlena na 208,-. 
Podle zákona č. 80/2019 Sb., je daň 
přesně stanovena na 207,92, ale při 

platbě v hotovosti je zaokrouhlení mimo 
zdanění a daň je 207,90 Kč. Složité? 

Útěchou nám může být, že zákazník

zaplatí v každém 
případě 1.198,- 

korun a celý 
složitý výpočet 
daně za nás 

udělá Mediox. 

Daň z přidané hodnoty je poměrně 

novým nástroje m, jak si stát může přijít 
na své peníze. Prvně se objevila před 

pětašedesáti lety ve Francii a platila 
pouze pro velké korporace. Pro svoji 
původní jednoduchost a snadnou 
vymahatelnost se ale rychle rozšířila na 

všechny druhy zboží a poskytované  
služby. Dnes ji platí většina společností 
ve většině zemí světa včetně České 

republiky.      

Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní a některé 
další zákony, nabyl účinnosti 1. 4. 2019. 
Současně definoval přechodné období 

šest měsíců, kdy je možno použít starou i 
novou metodu zaokrouhlování. 

Lékárenský systém Mediox je na tuto 

novou legislativu připraven. Protože se 

jedná o povinnost platnou pro všechny 
plátce DPH, bude nový způsob 
zaokrouhlování daně automaticky 

zapnut v noci na 1. září 2019. Ze strany 
pracovníků lékárny není třeba žádného 
další nastavení. 

Elektronické recepty, EET, GDPR, FMD, 

další legislativa …? 

S Medioxem od společnosti Apatyka servis 

můžete být bez obav! 

Všechny dosavadní legislativní změny jsme 

implementovali vždy včas a dle práva. 

Nejlepší důkaz našich schopností! 
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