
10% sazba DPH od 1.7.2020 

Dnes bude vyhlášen ve Sbírce zákonů daňový balíček č. 299/2020 Sb.(odkaz bude dostupný až po 

vyhlášení zákona), jehož součástí je také přeřazení některých služeb do 10% sazby daně, a to již od 

1.7.2020. 

Platícím odběratelům daňových novinek z portálu www.behounek.eu byl 15.6.2020 rozeslán komentář 

ke službám, u kterých dojde ke změně sazeb, včetně přílohy obsahující příslušnou změnu zákona o DPH 

a výtah z důvodové zprávy – tyto materiály budou dodatečně rozeslány každému, kdo si objedná 

jakoukoli zvukovou nahrávku či komentář nebo kdo za poskytované informace přispěje částkou alespoň 

50 Kč vč. DPH. 

Uplatnění 10% sazby daně od 1.7.2020 je věnována tato informace a také jí byl věnován (kromě 

zpětného započtení daňové ztráty a snížení sazeb daně silniční pro nákladní vozidla) pondělní díl 

podcastu O daních. Okruh služeb, které se od 1.7.2020 přeřazují do 10% sazby daně, shrnuje také 

samostatné video. 

Od 1.7.2020 se bude 10% sazba DPH uplatňovat u těchto služeb: 

• ubytovací služby – např. hotely a penziony tak nebudou muset řešit rozdílné sazby u 

ubytování a u stravovacích služeb a např. ubytování s polopenzí bude celé v 10% sazbě dph 

• v 10% sazbě nově bude vstupné na filmová a divadelní představení, vstupné na koncerty a 

podobná kulturní představení či vstupné do cirkusu 

• 10% sazba se bude vztahovat na vstupné do muzeí, na výstavy a na památky, ale i do zoo, 

botanických zahrad, přírodních a národních parků, lunaparků a zábavních parků 

• do 10% sazby bude nově spadat použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke 

sportovním činnostem. Např. tedy použití tenisového kurtu či vstupné do bazénů. Nebo – to 

bude aktuálnější v zimě – vstupné na kluziště. Nyní, zdá se, že bude teplo, je aktuálnější 

vstupné na koupaliště. 

• pokud jde o sport, tak je do 10% sazby z 15% sazby přeřazen provoz posiloven i fitcenter. 

Provoz posiloven i fitcenter je dnes výslovně uveden v seznamu služeb, u kterých se 

uplatňuje 15 % sazba. Nově posilovny a fitka výslovně uvedena nebudou, ale v seznamu 

služeb v 10% sazbě je nově uvedeno použití krytých i nekrytých sportovních zařízení, kam 

posilovny i fitka spadají. U sportovních kurzů je – stejně jako tomu bylo dosud u 15% sazby 

daně – dávat pozor, že u výuky se nadále uplatňuje 21% sazba daně. Je tedy rozdíl mezi 

vstupným do bazénu a výukou plavání. Vstupné do bazénu je použití sportovního zařízení a je 

ve snížené sazbě – od 1.7. nikoli v 15ti, ale nově v 10% sazbě. Stejný rozdíl je mezi cvičením 

jógy (tedy použitím jóga studia) a výukou jógy. Jinou otázkou je, a na tom novela nic nemění, 

případné osvobození od dph 

• do 10% sazby jsou přeřazeny také vstupenky na sportovní události a utkání; např. tedy na 

fotbal či hokej 

• od 1.7. jsou v 10% sazbě také služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní 

• v zimě bude aktuální přeřazení lyžařských vleků do 10% sazby daně. 

Změna sazby má standardní dopady, které zákon o DPH ošetřuje v § 37a, v § 42 a v § 47. 

Příklad 1 – uplatňuje se sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň 

Penzion přijal v červnu zálohu na ubytování, které se uskuteční v červenci. 

V tomto případě vznikla povinnost přiznat daň nejpozději k datu přijetí úplaty, tzn. uplatní se snížená 

sazba DPH 15 %. 
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Příklad 2 – uplatňuje se sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň 

Penzion přijme v červenci zálohu na ubytování, které se uskuteční v srpnu. Jaká bude uplatněna sazba 

DPH? 

V tomto případě záleží na dni uskutečnění zdanitelného plnění. Služba je pro účely DPH uskutečněna 

nejen jejím poskytnutím, ale také vystavením daňového dokladu, pokud je daňový doklad vystaven před 

poskytnutím služby. Pokud by penzion vystavil např. v červnu daňový doklad, tak by již vystavením 

daňového dokladu došlo k uskutečnění zdanitelného plnění a již za červen by musela být odvedena DPH 

v sazbě 15 %. Pokud však daňový doklad nebyl vystaven nebo bude vystaven až v červenci, tak se uplatní 

10% sazba daně. 

Příklad 3 – při zrušení plnění se uplatňuje sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň 

Penzion přijal v červnu zálohu na ubytování, ze které přiznal DPH v sazbě 15 %. Jaká bude uplatněna 

sazba DPH při vrácení zálohy, jestliže ubytování bude v červenci zrušeno? 

V tomto případě se při opravě základu daně podle § 42 uplatní 15% sazba daně. 

 

       VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE – PŘI ÚHRADĚ ALESPOŇ 500KČ 

VČ. DPH OBDRŽÍTE ZDARMA KOMENTÁŘ K BONUSU PRO SPOLEČNÍKY SRO    

 

Podzimní přednášky připravujeme – tužky jsou již nakoupené, jak můžete vidět na Instagramu. 

 

Krásné dny přejí       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         30.6.2020 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 
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