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Kdo je plátcem DPH 

 obrat 1 milion Kč za předchozích 

12 kalendářních měsíců 

 Zdravotní služby jsou osvobozeny od DPH

 Pozor – pro určení obratu se sčítá příjem 

osvobozený i neosvobozený



Kdo je plátcem DPH ve zdravotnictví

Příjem

osvobozený

Příjem

zdaňovaný

Registrace

povinná

Registrace

nepovinná

1 200 000 0 ne ano

800 000 100 000 ne ano

800 000 300 000 ANO

1 200 000 1 ANO



Zdravotní služba je:

(§ 2 odst. 4 zákona 372/2011sb)

 Poskytování zdravotní péče zdravotnickými i 
jinými pracovníky, pokud jsou v přímé 
souvislosti s poskytováním zdravotní péče

 Konzultační služby

 Zdravotnická záchranná služba

 Zdravotnická dopravní služba

 Činnost odběrových zařízení

 Specifické zdravotní služby podle zvláštních 
předpisů



Osvobození zdravotních služeb 

(§ 58 zákona o DPH)

 1. jedná se o služby vymezené zákonem 
372/2011 sbírky

 2. tyto služby jsou poskytované 
poskytovatelem, jejich rozsah je vymezen v 
jeho oprávnění k poskytování služeb

 3. jedná se o činnost s léčebným cílem nebo 
chránící zdraví (tedy činnost mající za cíl 
ochranu, udržení, obnovení lidského zdraví,tj 
diagnostikování,léčení nemoci a zdravotních 
obtíží a též jejich předcházení)



Zdravotní služba není:

 Zdravotní služby, jejichž hlavním účelem není 

ochrana, udržení nebo obnovení zdraví 

NELZE OSVOBODIT OD DPH

 -pokyn GFŘ č. 11964 z 29.3.2012 (platný od 

1.4.2012)

 Nezáleží na tom, z čeho je služba hrazena



Oftalmologie

 Aplikace kontaktních čoček

Pokud poskytuje lékař společně se 

zdravotnickým výkonem, jedná se o 

zdanitelné plnění osvobozené od DPH

 Pokud poskytuje oční optik, jedná se o 

zdanitelné plnění podléhající dani



Pracovní prohlídky

 Pro DPH rozhoduje účel zdravotní prohlídky

 Ochrana zdraví-posouzení zdravotního stavu 

pro omezení určitých činností nebo jejich 

provádění za určitých podmínek -osvobozeno 

od DPH

 Stanovení právních souvislostí, posouzení 

pro třetí osobu-vstupní či výstupní prohlídky, 

zařazení na pracovní pozici, ŘP – není 

osvobozeno od DPH



Závazné posouzení

 Každý může požádat Generální finanční 

ředitelství o vydání rozhodnutí o závazném 

posouzení, jak je zdanitelné plnění zařazeno.

 V žádosti o závazné posouzení lze uvést 

vždy jen jednu položku

 Toto posouzení je zpoplatněno částkou 

10 000,- Kč



Děkuji za pozornost


