
 

Ve Cvikově 6.3.2014    

 

Generální finanční ředitelství rozhodlo 
 
 

Generální finanční ředitelství (GFŘ) posoudilo žádost ČLnK o výši DPH na signální výkon, 
kterým jsou kompenzovány poplatky za recept. Vzhledem k tomu, že tento výkon je vždy 
spojen s výdejem léčivého přípravku, jde dle GFŘ o nesamostatné vedlejší plnění k 
plnění hlavnímu, a to dodání léčivého přípravku.  
Výklad GFŘ: Pro vedlejší plnění platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo 
o sobě, ale je prostředkem k využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. 
Daňový režim plnění vedlejšího se poté řídí daňovým režimem plnění hlavního. GFŘ tedy 
bude při stanovení sazby daně u úhrady tohoto výkonu vycházet ze sazby daně platné pro 
plnění hlavní a to v poměru k vydanému léčivému přípravku. 
 
Co to pro nás znamená? DPH výkonu ve většině případů bude 10 %. V případě výdeje 
přípravku s 15% DPH, např. domácí parenterální výživu,  budeme signální výkon  danit 15%. 
A co když lékárna vydá na jeden recept zároveň lék s 10% DPH a druhý s 15% DPH? Bude 
tedy poskytovatel lékárenské péče muset výkon danit poměrně? Pravděpodobně ne, protože 
výkon se vztahuje pouze k výdeji 1. přípravku, přičemž vydávající lékárník volí, který LP bude 
vydán jako první. Výdej LP s 15% DPH je naštěstí málo častý, ve veřejných lékárnách 
výjimečný, ale přesto je nutné s touto možností počítat.  
 
A jak to bude v případě, že poskytovatel lékárenské péče překročí limit stanovený 
pojišťovnou a pojišťovna mu při zpětném vyúčtování výkon neproplatí? O přeplatek 
jaké daně si potom takový poskytovatel požádá finanční úřad? 
 
Z rozhodnutí GFŘ vyvstalo mnoho otázek, na které POLP bude hledat odpovědi. 
 
Také díky tomuto rozhodnutí budou lékárny v tomto roce (vzhledem k znění již 
podepsaných smluv s pojišťovnami)  "ošizeny" o část slíbených 12Kč za recept.  
 
Při dohodovacím řízení bude POLP trvat na tom, aby nynější částka 12 Kč za signální výkon  
byla pro rok 2016 navýšena  minimálně o  výši DPH. Pouze takto bude  dodržen slib vlády, že 
za výkon 09552, který nahrazuje regulační poplatky, patří odměna 12,- Kč lékárně, a nikoli 
lékárně a státu.  
 
Dále POLP bude požadovat úpravu konečného vyúčtování pojišťoven tak, aby lékárny mohly 
vyúčtovat DPH v souladu se zákonem. To znamená, že u případných neuznaných výkonů 
musí být jednoznačně definováno, jakých receptů se týkají, a to včetně uvedení základu a 
výše DPH.  
 
 
 
 
 


