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Jak určím správně DPH?  

Bude můj materiál s DPH 10 % nebo 21 %? 
 

Materiály budeme posuzovat podle toho, do jakých skupin patří. Ale obecně můžeme říci, že 

pokud materiál slouží pro výuku dětí (nemusí být konkrétně školní, ale rozvíjí třeba slovní 

zásobu, grafomotoriku, sociální dovednosti apod.), a je to z něho na první pohled patrné 

(obsahuje správný popis), může být použita sazba 10 %. Ve všech ostatních případech – u 

nedostatečně popsaného materiálu, produktů sloužícím jen pro učitele (diáře, motivační 

cistáty…) bude užita sazba 21 %.  

 

Do 10% sazby můžete zařadit: 

 

Produkty, z jejichž popisu je ihned zřejmé, že se jedná o materiál k výuce a práci dětí 

 

 Pracovní listy 

 Didaktické hry – pozor, musí být zřejmé, že se jedná opravdu o didaktickou hru 

o Kartičky, AZ kvíz, Úniková hra, Loto, Domino, Dobble, Kolíčkování, Skládačky 

 Dětské knížky 

 Broužurky 

 Omalovánky 

 Lapbooky 

 Testy a písemky 

 Projekty, přípravy hodin i s pracovními listy pro děti 

 Předlohy pro kreslení 

 Hudebniny 

 Kartografické výrobky 

 Výzdoba třídy sloužící jako opora při výuce (pravidla třídy, třídní samospráva 

vyjmenovaná slova, převody, …) – musí být zřejmé, jaké didaktické cíle naplňuje! 

 Prezentace sloužící k výuce 

 

Kategorie materiálů, které spadají do 21% sazby: 
 

Ostatní produkty, které neslouží pro práci dětí a výuku nebo nejsou dostatečně popsané. 

 

 Materiály pro učitele – diáře, zápisníky, organizéry, losována 

 Diplomy 

 Rozvrhy hodin 

 Narozeninovníky 

 Milníkové kartičky 

 Ostatní výzdoba třídy 

 Hry bez popisu  
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Pozor na hry jako Dobble, Domino apod. u kterých nebude dostatečně zřejmé, 

že se jedná o didaktickou pomůcku. 

 

 

Pokud to bude jen např. Domino zvířátka, jedná se o deskovou hru, která zapadá do 

kategorie 21 %. Pokud uvedete metodiku a cíl výukové aktivity, už můžeme domino zařadit 

do vzdělávacích publikací. 

 

Popis musí být uvnitř produktu i v popisu na webu!!!! 

 

Příklad popisu pro sazbu 21 %:  

      „Nabízím hru domino se zvířátky.“ 

 

Příklad popisu pro sazbu 10 %:  

„Nabízím hru domino vhodnou pro rozvoj znalostí o přírodě. Děti se pomocí domina učí 

rozeznávat jednotlivé druhy zvířat/skupiny zvířat (domácí/hospodářská; 

ptáci/savci/atd.)“. / „Nabízím hru domino pro rozvoj čtenářské gramotnosti u mladších 

dětí.“ 

 

 


