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Klientské informace  
 

Novinky v oblasti DPH  
 

V souvislosti s pandemií covidu-19 je 

darování ochranných pomůcek osvobozeno od 

DPH. 

 

 I přes  odsunutí poslední vlny EET, kvůli 

pandemii covidu-19, dojde přesto od 

1. května  2020 ke snížení sazeb DPH. To mělo 

původně zmírnit negativní dopad zavedení 

EET povinností na podnikatele.  

 

DPH u darů ochranných prostředků  

 

Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí, že dárce 

nebude muset odvést DPH při darování 

ochranných prostředků (roušky, respirátory a další 

ochranné pomůcky, dále dezinfekční prostředky a 

suroviny pro jejich výrobu), přitom nárok na 

odpočet DPH mu zůstane zachován. Úleva se 

vztahuje na darování v období od 12. března 2020 

po celou dobu trvání nouzového stavu v souvislosti 

s pandemií covidu-19. 

 

Snížení sazby DPH na 10% 

 

Nová plnění s 10% sazbou DPH 

 

Nově od 1. 5. 2020 budou 10% sazbou DPH 

zdaněna tato plnění: 

 

• dodání e-knih a audioknih,  

• domácí péče o děti, staré, nemocné a 

zdravotně postižené občany, 

• stravovací služby a podávání nápojů vč. 

točeného (sudového) piva podávaného jako 

stravovací nebo cateringová služba, avšak s 

výjimkou stravovacích služeb, které jsou 

osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o 

dani z přidané hodnoty, a s výjimkou 

podávání tabákových výrobků a alkoholických 

nápojů (kromě točeného piva), 

• úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí 

(vodné), 

• odvádění a čištění odpadních vod včetně 

ostatních služeb souvisejících s těmito 

činnostmi (stočné), 

• služby čištění vnitřních prostor prováděné v 

domácnostech, 

• služby mytí oken prováděné v domácnostech, 

• drobné opravy obuvi a kožených výrobků, 

• drobné opravy a úpravy oděvů a textilních 

výrobků převážně pro domácnost, 

• drobné opravy jízdních kol, 

• kadeřnické a holičské služby. 

 

Z uvedených plnění budou mít bezpochyby v praxi 

největší dopad změny u stravovací služby.  

 

GFŘ vydalo k této problematice informaci:  

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

seznam-

dani/INFORMACE_sazby_dane_od_1_5_2020_FIN

AL.pdf 

Česká republika 

14. dubna 2020 
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Kontakty 

Mag. Georg Stöger 

Mezinárodní daňové právo 
 

Marie Haasová 

Česká účetní legislativa 
 

Ing. Jan Šimerka  

Audit, IFRS 
 

Ing. Marta Prachařová 

České daňové právo 
 

Iva Tolde 

Personální a mzdová agenda 

 

Kancelář Praha 

Haštalská 6 

110 00  Praha 1 

T: +420 224 800 411 
 
Kancelář Brno 

Palác JALTA 

Dominikánské nám. 656/2 

602 00 Brno 

T: +420 542 422 601 

 

Kancelář Pelhřimov 

Masarykovo nám. 30 

393 01  Pelhřimov 

T: +420 565 502 502 

 

Více informací na www.auditor.eu 

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 

Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář 

rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpovědnost.  

 

 

DPH u stravování od 1. 5. 2020 

 

V běžné restauraci nebo obchodě s potravinami se 

po 1. květnu 2020 můžeme setkat se všemi 

sazbami DPH: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodání hotových jídel a nápojů ve formě „s sebou“ 

je považováno nadále za dodání zboží nikoliv za 

stravovací službu.  

 

Kdo chce mít jistotu, že určil sazbu DPH správně, 

může žádat Generální finanční ředitelství o závazné 

posouzení. 
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ING. MARTIN STONIŠ 

Daňový poradce 

T.+ 420 224 800 433 

martin.stonis@auditor.eu 

 

ING. JANA ŠNAJDROVÁ 

Daňová poradkyně 

T.+420 224  800  416 

jana.snajdrova@auditor.eu 
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