Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke změně sazeb DPH
na zdravotnické prostředky od roku 2013

V současnosti všechny zdravotnické prostředky spadají do režimu snížené sazby DPH
ve výši 14 %. V roce 2006 byla schválena Evropským Parlamentem Směrnice Rady
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Transpozice této Směrnice
v oblasti zdravotnických prostředků však nebyla důkladně provedena. Existuje zde tedy
ve věci uplatňování snížené sazby DPH na zdravotnické prostředky dlouhodobý
nesoulad mezi platnou legislativou Evropské unie a legislativou České republiky.
Z důvodu možného postihu v souvislosti se zahájeným řízením o porušení Smluv dle
čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice vypracovalo
Ministerstvo financí návrh změny zákona o DPH, jehož cílem je harmonizace uplatňování
snížené sazby DPH se Směrnicí Rady 2006/112/ES.
Existovala zde také možnost, že do základní sazby DPH budou přesunuty všechny
zdravotnické prostředky. Ač je zákon o DPH v gesci Ministerstva financí, Ministerstvo
zdravotnictví v rámci meziresortního připomínkového řízení usilovalo o maximální
rozsah položek zdravotnických prostředků ve snížené sazbě tak, jak to jen dovoluje
Směrnice Rady 2006/112/ES, potažmo její Příloha č. III.
Příloha č. III dotčené Směrnice definuje Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, která
mohou být předmětem snížené sazby. Odstavec 4 Přílohy č. III mj. obecně vyjmenovává,
jaké zdravotnické prostředky mohou být v režimu snížené sazby DPH, cituji: „lékařské
vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou obvykle určena k léčení
zdravotního postižení, nebo ke zmírnění jeho důsledků, pro výlučnou osobní
potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání
dětských sedaček do automobilu“.
Na základě výše uvedeného byla vypracována novelizace Přílohy č. 1 zákona o DPH.
Tento návrh obsahuje položky zdravotnických prostředků, u kterých se bude nově
uplatňovat snížená sazba daně, tak jako doposud dle Harmonizovaného celního
systému s číselným označení 01 – 96, ale se slovním popisem pouze pro vybrané
položky podle Přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o v.z.p.).
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Pokud 1. 1. 2013 vstoupí v účinnost novela zákona o DPH rozlišující základní sazbu
ve výši 21 % a sníženou sazbu 15 %, pak do snížené sazby spadnou položky, které lze
zařadit do skupin uvedených v Příloze č. 3 a 4 zákona o v.z.p., zakázkových
zdravotnických prostředků, přístrojů, umělých částí těl a prostředků implantovaných
v organismů, s výjimkou zdravotnických prostředků zahrnutých do následujících typů:
tampóny vinuté, vata buničitá, prostředky stomické – deodorační, paruka a těch
zdravotnických prostředků, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo
nejsou určeny pro výlučnou osobní potřebu jednoho pacienta k léčení zdravotního
postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Do základní sazby se tedy kromě již
uvedených typů zdravotnických prostředků přesouvají i zdravotnické prostředky
určené pro použití u více pacientů (např. přístrojová technika, chirurgické nástroje
apod.).

Přehledný seznam příkladů
ZÁKLADNÍ SAZBA (ZP určené pro více pacientů)
•
•

přístrojová a diagnostická technika
např. rentgen, CT, magnetická rezonance, EEG, EKG, roboti atd.

+
•
•

instrumentárium
např. skalpely, kleště atd.

SNÍŽENÁ SAZBA (ZP určené pro jednoho pacienta)
•
•
•
•
•

krycí materiál (gázy, obvazy, prostředky pro vlhké hojení ran atd.)
ZP pro pacienty s inkontinencí (vložky, vložné pleny, plenkové kalhotky, podložky
atd.)
ZP pro pacienty se stomií (sáčky, podložky, zátky, celé systémy atd.)
ZP ortopedicko protetické (protézy, ortézy, bandáže, obuv atd.)
ZP pro diabetiky (glukometry, proužky, pera, jehly, senzory atd.)
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•
•
•
•
•

ZP pro zrakově postižené pacienty (brýle, čočky atd.)
ZP pro pohybově postižené pacienty (vozíky, kočárky atd.)
ZP pro sluchově postižené pacienty (sluchadla atd.)
ZP respirační, inhalační a ZP pro laryngektomované pacienty (inhalátory, kanyly
atd.)
stomatologické ZP (korunky, můstky, zubní náhrady atd.)

+
•

implantáty (prsní, kloubní atd.)

+
•

další individuální pomůcky [většinou se jedná o ZUM (zvlášť účtovaný materiál =
materiál použitý v rámci výkonu, který je však vyúčtováván zvlášť) určený
pro jednoho konkrétního pacienta – např. kardiostimulátory atd.]
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