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INFORMACE GFŘ K UPLATNĚNÍ SAZEB DPH 
 

Na internetových stránkách GFŘ byla zveřejněna „Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 
1. 1. 2015“, zaměřená především na novou přílohu č. 3a k ZDPH a uplatnění 10 % sazby  
DPH.    
 
Podle této informace jsou do skupiny „po čáteční a pokra čovací kojenecká výživa             
a potraviny pro malé d ěti“  zařazeny např. tyto potraviny: 
Mléčná výživa kojenců a malých dětí jako kojenecká mléka sušená, speciální mléka, výživa 
na bázi sóji pro kojence a malé děti, přípravky k obohacování mateřského mléka, hotová       
a připravená kojenecká počáteční a pokračovací mléka v tekutém stavu aj.  
 
Do skupiny …Radiofarmaka, o čkovací látky, léky…  jsou zařazeny ty výrobky, které jsou 
uvedeny v názvu položky. Patří sem i léčivé veterinární přípravky, dosud zdaňované základní 
sazbou DPH. Naopak antibiotika nebyla do 10 % sazby DPH zařazena, ale antibiotické 
přípravky a léčiva s obsahem antibiotik zařazená do kódu celního sazebníku 2941 do 10 % 
sazby DPH patří. 
 
Do skupiny knih podléhajících 10 % sazbě DPH patří tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, 
hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované, mimo zboží, kde reklama 
přesahuje 50 % plochy.  
Ohledně pojmu „reklama“ odkazuje informace na zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, 
podle něhož se reklamou „rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 
komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 
spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 
využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“… 
V 15 % sazbě daně tedy zůstaly brožury, prospekty, letáky, noviny, časopisy, omalovánky     
a kartografické výrobky, na nichž reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mezi brožury patří podle 
informace různé návody, instrukce, apod.  
Pokud reklama na uvedených výrobcích přesahuje 50 % plochy (např. různé reklamní letáky 
či noviny s aktuální nabídkou zboží v obchodech apod.), pak podléhají základní sazbě DPH.   
Na základě připomínek KDP bylo do informace připojeno i vysvětlení, jak postupovat 
v případě, kdy je ke knize dopln ěno další zboží , např. mapa, nálepky, magnetky apod. 
Podle GFŘ je nutno rozlišovat, kdy tyto připojené předměty jsou vedlejším plněním, které má 
pouze za cíl lepší využití hlavního plnění (knihy) a kdy se jedná o soubor samostatných 
druhů zboží. Tvoří-li přidaný předmět vedlejší plnění, pak oba předměty podléhají sazbě 
daně platné pro hlavní plnění (kniha, 10 %, jako příklad uvedeno např. vložení mapky do 
knihy - průvodce).  
 
Do skupiny …mlýnské výrobky … patří mouky z různých surovin, mlýnské výrobky a jejich 
směsi na těsta a pečení k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.  
 
Pro uplatnění 10 % sazby DPH je nutné, aby výrobek splňoval kódy sazebního zařazení        
i textové vymezení položky uvedené v příloze č. 3a k ZDPH.  
 
Text uvedené metodické informace je možné nalézt na této adrese: 
 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-GFR-k-uplatneni-
sazeb-DPH-od-1-1-2015.pdf 
 


