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 Kľúčové slová  

Dane, DPH, výpočet DPH 

Charakteristika  
Dane  

- sú opakujúce sa povinné poplatky, ktoré štátu odvádzajú fyzické a právnické osoby 
- sú jedným z hlavných príjmov štátneho rozpočtu 
- sú platby vynútiteľné, nenávratné, zákonom určené 
- sú platby pravidelne sa opakujúce, a ktoré vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech 

verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a 
s presne určeným termínom splatnosti 

 
Druhy daní 
Priame dane sú vyplácané  ako dane z príjmu a miestne dane a poplatky 
Nepriame dane vychádzajú z kúpy tovarov alebo služieb, spotrebné dane  
Podľa subjektu delíme dane na: 
- dane fyzických osôb, 
- dane právnických osôb. 
Podľa predmetu zdanenia na: 
- dane z príjmu, 
- dane z majetku (miestne dane), 
- dane zo spotreby (DPH, spotrebné dane). 
 
Daň z pridanej hodnoty – DPH  

- Slovenskej republike ju upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
- je to nepriama daň zo spotreby a je neoddeliteľnou súčasťou ceny tovarov a služieb  
- systém DPH funguje tak, že konečný spotrebiteľ daň predpísanú pre daný výrobok, 

resp. službu zaplatí v cene výrobku, ale daň štátu v konečnom dôsledku „zaňho“ odvedú všetci 
„členovia“ distribučného kanála  

- výška DPH závisí od výrobku resp. služby, na ktorú sa vzťahuje 
- na Slovensku v súčasnosti je výška dane DPH stanovená na 20 % základná sadzba, no na lieky, 

medicínske potreby, niektoré potraviny a knihy sa vzťahuje znížená sadzba 10 % 
 
Zoznam tovarov, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10%):  

• vybrané potraviny, napr. konkrétne mäso či ryby vrátane novej skupiny zdravých potravín, napr. 
vybrané druhy pečiva alebo ovocie a zeleninu dopestované na Slovensku ako jablká, hrušky, med, 
mliečne produkty, 

• lieky a vybrané zdravotnícke potreby, 
• knihy a po novom aj noviny, časopisy a periodiká 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 
Pracovný list DPH Klub finančnej gramotnosti 

Charakteristika Písomnosti nákupu a predaja  
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Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10 %):  
• hotelové a podobné ubytovacie služby, 
• turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, 
• prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,  
• ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby 

v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné) 
 
Zoznam služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Ide napr. o: 

• poštové služby, 
• predaj poštových cenín a kolkov, 
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
• služby sociálnej pomoci, 
• výchovné a vzdelávacie služby, 
• služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, 
• finančné služby, 
• a iné. 

 
Konkrétne príklady tovarov, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10%) v rámci 
zdravotníckych potrieb:  
 Sacharín a jeho soli  
 Antibiotiká  
 Farmaceutické výrobky  
 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne 

reagencie, certifikované referenčné materiály  
 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne 

postihnutých občanov 
Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)  

 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre 
nevidiace a čiastočne vidiace osoby  

 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový 
zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím  

 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len 
zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých  

 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre 
nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre 
nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí  

 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky – len pre osoby 
so sluchovým a zrakovým postihnutím  

 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom  
 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby 

Kontaktné šošovky  
 Okuliarové šošovky zo skla  
 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov  
 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné 

pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené 
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alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo 
neschopnosti 

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek 
materiálu – určené len na inkontinenciu 
 
Výpočet DPH  

Cena tovaru alebo služby predstavuje cenu bez DHP  (100%) + DPH (20% alebo 10%) 
 
 
 
 
 
 

bez DPH + DPH =  cena tovaru/ služby 
teda 

100% + 20% = 120% 
alebo  

100% + 10% = 110%  

Výpočet DPH – vzorové príklady  

Príklad 1: výpočet celkovej sumy tovaru/ služby a DPH zo sumy bez DPH 
Máme cenu bez DPH za nejaký tovar alebo službu 1 000 Eur. Výpočet DPH je: sumu 1 000 vynásobíme 
hodnotou 0,2 pri 20% DPH. Pri 10% DPH je to vynásobenie 0,1. Vyrátaný výsledok je DPH. Keď vyrátané 
DPH pripočítame k sume bez DPH dostaneme celkovú sumu tovaru/služby.  
 

a. DPH 20%  
1000 x 0,2 = 200   ( -  to je vyrátané DPH ) 
Takže celková suma je:       1000 (bez DPH) + 200 (DPH) = 1200 (celková suma s DPH)  
 

b. DPH 10%  
1000 x 0,1 = 100   ( -  to je vyrátané DPH ) 
Takže celková suma je:       1000 (bez DPH) + 100 (DPH) = 1100 (celková suma s DPH)  
 
Príklad 2: výpočet DPH a sumy bez DPH z celkovej sumy tovaru/ služby 
Máme celkovú cenu s DPH, ktorá predstavuje 1 000 Eur. Z tejto sumy potrebujem vypočítať cenu bez DPH 
a DPH. Výpočet sumy bez DPH je: sumu 1000 vydelíme 1,2 ( prepočet zo 120% ) pri DPH 20%. Pri DPH 
10% je to sumu 1000 vydelíme 1,1 ( prepočet zo 110% ). Vyrátaný výsledok je suma bez DPH. Keď od 
celkovej sumy odpočítame sumu bez DPH dostaneme DPH.   
 

a. DPH 20%  
1000 : 1,2 = 833,33   ( -  to je vyrátaná suma bez DPH ) 
Takže DPH je:       1000 (suma s DPH) – 833,33 (suma bez DPH) = 166,67 ( DPH)  
 

b. DPH 10%  
1000 : 1,1 = 909,09   ( -  to je vyrátaná suma bez DPH ) 
Takže DPH je:       1000 ( suma s DPH) – 909,09 ( suma bez DPH) = 90,91 ( DPH)  
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Pracovné úlohy 

Príklad 3  
Vypočítajte celkovú sumu lekárskeho teplomera bezortuťového. Cena bez DPH je 3,40 €. Teplomer patrí 
do základnej 20% sadzby DPH.  
Riešenie: 
3,4 x 0,2 = 0,68 
3,4 + 0,68 = 4,08 €  
Celková suma teplomeru je 4,08 €.  
 
Príklad 4 
Vypočítajte celkovú sumu dezinfekčného prostriedku Betadine 30ml. cena bez DPH je 3,20 €. Betadine 
patrí do zníženej 10% sadzby DPH. 
Riešenie: 
3,20 x 0,1 = 0,32  
3,20 + 0,32 = 3,52 €  
Celková suma Betadinu je  3,52 €.   
 
Príklad 5  
Vypočítajte DPH a sumu bez DPH fonendoskopu. Celková cena fonendoskopu je 7,20 €. Fonendoskop 
patrí do základnej 20% sadzby DPH.  
Riešenie: 
7,20 : 1,2 = 6 € 
7,20 – 6 = 1,20 €  
Cena fondeskopu bez DPH je 6 € a DPH je 1,20 €.  
 

 
 

Kontrolné úlohy 

 
1. Vysvetlite skratku DPH:  

  
 

 
2. Vyberte správne tvrdenie:  

a) Dane sú jedným z hlavných príjmov štátneho rozpočtu 

b) DPH zaraďujeme medzi spotrebné dane  

c) Základná sadzba DPH je 10%  

d) DPH je priama daň  
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3. Vyberte správne tovar podliehajúci zníženej DPH:  

a) Zdravé potraviny  

b) Drogeristický tovar  

c) Zdravotnícke pomôcky pre imobilných  

d) Knihy  
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