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Tento manuál obsahuje vysvětlení všech základních postupů, se kterými se uživatelé nejčastěji setkávají. Budete-li 

však mít jakékoliv dotazy či požadavky na vysvětlení postupů nad rámec tohoto manuálu, neváhejte se obrátit na naši 

zákaznickou podporu. 

 Zvýšení sazby DPH u některých 

zdravotnických prostředků od 1. 1. 2022 
 

S účinností k 1. 1. 2022 došlo k novelizaci zákona č. 254/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. V rámci přílohy č. 3 tohoto zákona, vymezující kategorie zboží, u kterého se uplatňuje první snížená sazba 

DPH, došlo ke změně definice podmínek pro uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků. 

Dle stanoviska daňové poradkyně se nově snížená sazba DPH uplatňuje u těch zdravotnických prostředků, které jsou 

výslovně uvedeny v oddílu C přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění.  Výjimku mají zdravotnické 

prostředky, které spadají do kategorie tzv. „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vata buničitá a náplasti 

(s polštářkem i bez polštářku) s výjimkou hypoalergenní náplastí, tyto je nutné zařadit do sazby DPH 21 %.  

Nekategorizované zdravotnické prostředky je možné vyfiltrovat dle úhradové skupiny č. 11 v číselníku PZT: 

 

 

Seznam prokazatelně hypoalergenní náplastí, které zůstávají v 15 % sazbě DPH, najdete v příloze článku zveřejněném 

dne 13. 1. 2022 na webu ČLnK https://lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Zvyseni-sazby-DPH-u-nekterych-

zdravotnickych-prost.aspx 

 

! Správné určení výstupního DPH je, a vždy bylo, odpovědností provozovatele lékárny (nikoliv dodavatele zboží, 

dodavatele PDK číselníku nebo dodavatele informačního systému).  

 

 

https://lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Zvyseni-sazby-DPH-u-nekterych-zdravotnickych-prost.aspx
https://lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Zvyseni-sazby-DPH-u-nekterych-zdravotnickych-prost.aspx
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Změnu zařazení do sazby DPH doporučujeme provést v následujících krocích: 

1. Označení přeceňovaných skladových karet 

2. Přepočet prodejních cen 

3. Kontrola provedených změn 

 

■ 1. Označení SK 
Nejprve je nutné na skladu odznačit všechny skladové karty (ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT 

VŠECHNY POLOŽKY). Dále vyfiltrovat skladové karty, které chcete přecenit a ručně nebo z menu ÚPRAVY / 

HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ /OZNAČIT POLOŽKY SEZNAMU je označit („✓“ – Vybráno v prvním sloupci „V“). 

 

■ 2. Přepočet prodejních cen 
Takto označené karty je poté možné přecenit v menu SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ 

OZNAČENÝCH KARET/ ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH. 

Zde si zvolíte sazbu DPH 21 % a jednu ze dvou možností zachování prodejních cen. 

! Pro kontrolu je v dolní části okna vidět počet položek označených k přecenění. 

! Důležitým krokem je volba přepočtu prodejních cen po změně DPH. Důrazně doporučujeme, aby lékárny 

dobře promyslely, kterou z těchto možností použijí!  
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Možnosti přecenění: 

 Zachovat prodejní cenu bez DPH, přepočítat prodejní cenu s DPH  

Pokud chcete zachovat PC bez DPH a přepočítat PC s DPH (výchozí hodnota) stačí stisknout tlačítko „Další“. Prodejní 

ceny s DPH se zvýší.  

 Zachovat prodejní cenu s DPH, přepočítat prodejní cenu bez DPH  

Pokud chce uživatel zachovat prodejní ceny s DPH a přepočítat prodejní ceny bez DPH, je třeba před kliknutím na 

tlačítko „Další“ zaškrtnout volbu „Zachovat PCsDPH a přepočítat PCbezDPH“. Prodejní ceny se v tomto 

případě přepočítají tak, že prodejní cena s DPH zůstane stejná, ale sníží se prodejní cena bez DPH.  

 

 Výsledné prodejní ceny s DPH budou zaokrouhleny podle aktuálního nastavení v globální konfiguraci. Toto 

nastavení může uživatel případně před zahájením celého procesu přechodu na nové sazby změnit, a to v menu 

NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / ZAOKROUHLOVÁNÍ. 

Kliknutím na tlačítko „OK“ dojde k zahájení vlastního přepočtu prodejních cen na položkách skladových karet 

a nastavení nových daňových sazeb na skladových kartách. 

O dokončení přecenění je uživatel informován: 
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■ 3. Kontrola provedené změny 
Provedenou změnu zařazení do 21 % sazby DPH je možné zkontrolovat jednak v seznamu provedených přecenění 

(SKLADOVÉ KARTY/ PŘECENĚNÍ/ SEZNAM PŘECENĚNÍ ) a pak také kontrolou nastavení přeceňovaných skladových karet, 

které budou mít vstupní a výstupní sazbu po přecenění 21 %. 

 


