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Zmena sadzieb DPH od 1.1.2023 

 

1. Postup na zmenu DPH v Skladovom programe F-MAX 

Sadzby DPH meníme v kolónke CENNÍK,UMIESTNENIE 

 

 

Pre lepší prehľad v skupinách odporúčam zotriediť tabuľku podľa druhu – kliknutím na názov stĺpca DRUH, 

tak aby šípka ukazovala smerom nadol 

 

 

Pre zmenu DPH musíme vybrať položky , na ktorých sa má táto zmena uplatniť.  

Môžeme vybrať všetky položky stlačením tlačidla VŠETKO <F3>, alebo ich môžeme označiť MEDZERNÍKOM 

(na konci riadku sa zobrazí hviezdička. 
 

 
 



Stlačením funkcie ZMENA DPH a následným vybratím sadzby 10% zmeníme DPH na všetkých položkách 

v cenníku. Po výbere hladiny 10% potvrdíme stlačením ZAMENIŤ. 
 

 
 

 

Po vykonaní zmien je potrebné stlačiť ZAPÍSAŤ zmeny v umiestnení, zatvoriť cenník. Pre uplatnenie zmien 

v programe F-MAX Kasa musíte aktualizovať kasu, alebo vypnúť a zapnúť program F-MAX Kasa. 

 

 

!!! Pre kontrolu odporúčam nablokovať kontrolný nákup a skontrolovať rozúčtovanie DPH na 

predajnom doklade !!! 

 

 



2. Postup na zmenu DPH v programe F-MAX Kasa s jednoduchou tvorbou cenníka 

Sadzby DPH meníme v kolónke MANAGER 

 

 

Pre lepší prehľad v skupinách odporúčam zotriediť tabuľku podľa druhu – kliknutím na guľku „podľa druhu 

a názvu“ 

 

 

Pre zmenu DPH musíme vybrať položky , na ktorých sa má táto zmena uplatniť.  

Môžeme vybrať všetky položky stlačením tlačidla „ V “, alebo ich môžeme označiť MEDZERNÍKOM (na konci 

riadku sa zobrazí hviezdička. 

 

 

Stlačením funkcie ZMENA DPH a následným vybratím sadzby 10% zmeníme DPH na všetkých položkách 

v cenníku. Po výbere hladiny 10% potvrdíme stlačením ZAMENIŤ. 

 

Pre uplatnenie zmien je potrebné program F-MAX Kasa vypnúť a znovu spustiť.  

!!! Pre kontrolu odporúčam nablokovať kontrolný nákup a skontrolovať rozúčtovanie DPH na predajnom 

doklade !!! 



3. Nastavenie DPH pri duálnom predaji Reštaurácia-ROZVOZ 

Pri duálnom predaji odporúčame využiť funkciu ROZVOZ alebo Stôl na to určený. Aby ste nemuseli vytvárať 

predajné kódy dvojmo ( s 10% a 20% DPH ) využijeme cenové hladiny. Tie môžeme nastaviť v stoloch 

prípadne nastaviť pri predaji cez funkciu ROZVOZ. 

 

 

Stolu alebo funkcii ROZVOZ vieme zadefinovať INÚ cenovú hladinu kde ostane 20% DPH. Nastavenie inej 

cenovej hladinu pre stoly nastavujeme v MENU-NASTAVENIA-PODROBNÉ NASTAVENIE STOLOV. 

  

 

 

 

 



V Nastaveniach stolov napíšeme v stĺpci C.HL číslo hladiny (napr.3) ktorá sa bude uplatňovať pre stôl určený 

na rozvoz-donášku. (!! V prípade, že využívate niektoré cenové hladiny pre zamestnancov, majiteľov, 

úverových zákazníkov, musíte nastaviť takú hladinu, ktorá sa aktuálne NEVYUŽÍVA, prípadne konzultujte toto 

nastavenie so svojím správcom systému F-MAX). 

 

Pre uloženie nastavenia stačí tabuľku zatvoriť stlačením tlačidla UKONČENIE . 

 

Nastavenie rôznych DPH predajných cien v cenových hladinách. 

Ak už máme nastavenú 10% DPH s aktuálnymi predajnými cenami, môžeme tieto ceny prekopírovať do inej 

cenovej hladiny (napr. 3) a v nej si znovu zmeníme DPH na 20% . 

Toto nastavenie robíme v Cenníku/umiestnení v skladovom programe F-MAX, v Kase s jednoduchou tvorbou 

cenníka v sekcii MANAGER-PREDAJNÉ CENY . 

Program F-MAX Sklad : 

-označíme VŠETKO (všade musia byť na konci riadku hviezdičky, stlačíme Kopírovanie, vyberieme cenovú 

hladinu kde prekopírujeme predajné ceny. 

 



Program Vás následne nechá v hladine kde sme ceny prekopírovali, skontrolujte označenie položiek na 

zmenu DPH (hviezdičky na konci riadku), stlačte Zmena DPH, vyberte 20% a stlačte Zameniť.  

 

Celkové zmeny uložíte stlačením ZAPÍSAŤ zmeny v umiestnení, ukončením Cenníka a Aktualizáciou 

v programe F-MAX Kasa.  

Program F-max KASA s jednoduchou tvorbou cenníka : 

MENU-MANAGER-PREDAJNÉ CENY 

Označíme položky na kopírovanie ( stlačením „V“ ), následne stlačíme funkciu Kopírovanie a vyberieme 

hladinu do ktorej skopírujeme predajné ceny. 

 



Program Vás nechá v hladine do ktorej prekopíroval cenník. Skontrolujeme označenie položiek na zmenu 

DPH (hviezdičky na konci riadku) , stlačíme Zmena DPH a vyberieme 20% . Potvrdíme stlačením Zameniť, 

Cenník Ukončíme a Program F-MAX Kasa ukončíme a s pustíme znovu. 

 

 

 

!!! Pre kontrolu duálneho nastavenie DPH odporúčame spraviť kontrolné nákupy cez klasické 

stoly ako aj cez stoly určené na donášku prípadne funkciu ROZVOZ. !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postup na zmenu DPH v klubovom programe FIT-max 

Sadzby DPH meníme v kolónke Číselníky, funkcie-Cenník služieb, postavíme sa na položku a zmeníme Sadzbu 
z 20% na 10%, dáme Zapísať zmeny <F10> a takto postupne zmeníme Sadzbu na položky v cenníku. 

 

 

 

 

Zapísať zmeny je potrebné spraviť po zmene na KAŽDEJ položke. Pre korektné uloženie zmien prosím vypnite 

a zapnite program FIT-MAX. 


