Zpravodaj obce Řitka - č.4/2012

Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho.
Seneca

Informace z OÚ
Přístupový chodník na autobusovou zastávku "Bučina" směr Mníšek p. Brdy byl vydlážděn zámkovou dlažbou.
Na řitecké návsi bylo za na podzim pokácené stromy, které svým špatným stavem
ohrožovaly své okolí, vysazeno pět nových stromů. Jedná se o tři ořešáky a dvě sakury.
Zaměstnanci pana Filípka na objednávku vyčistili obecní pozemek nad dětským hřištěm, za což panu Filípkovi děkuji. Pozemek bude ještě dále upravován. Zároveň děkuji dámě, bohužel její jméno mi není známo, která nás předběhla a na tomto pozemku vysbírala všechno letité harampádí, které sem lidé "uložili". Ještě jednou děkuji.
Děkuji dlouholetému zaměstnanci obce panu Josefu Vaňáskovi, který odchází do
důchodu, za práci, kterou pro obec Řitka a její občany za ta léta odvedl. Zastupitelé a
zaměstnanci obce mu přejí mnoho let prožitých na odpočinku.
Byl přijat nový obecní zaměstnanec pan Petr Vačkář, který nastoupil 2.3.2012 a nyní
se zaučuje. Přeji mu, aby jeho práce zkrášlila naši obec a spokojeni byli hlavně řitečtí
občané, zastupitelé obce a i pan Vačkář.
Na příkaz z "Krajského ředitelství policie středočeského kraje" Územní odbor Praha
venkov – západ, Dopravní inspektorát, musí být odstraněny komunikační závady,
což je šest reklamních poutačů instalovaných obcí asi před šesti lety u výjezdu a nájezdu na rychlostní komunikaci R4, z čehož má obec finanční příjem. Tyto poutače
jsou podle žádosti (příkazu) o jejich odstranění považovány za bezpečnostní rizika s
malou nebezpečností. Zajímavé, že !!! Oproti tomu billboardy, které lemují "téměř
nepřerušovaně" silnici R4 v obou směrech a často brání ve výhledu nebo odpoutávají
pozornost řidičů na daleko frekventovanějších a nepřehlednějších místech, jsou bez
závady a mohou i nadále zůstat. A co přemostění silnice R4 Řitka - Čisovice, již léta
jsou na něm uzavřeny chodníky, a části podmáčeného a solí rozežraného přemostění
opadává na projíždějící automobily, ale to nejsou ještě zřejmě žádné nebezpečné závady a tak někdo čeká až most spadne. Veškeré urgence za opravu přemostění se míjejí účinkem.
Znovu se kradlo. V noci z neděle 1.4. na pondělí 2.4.2012 zmizelo v lokalitě "Za
Štěpnicí" pět kanálových mříží. Krádež byla ihned nahlášena policii ČR. Odpoledne
2.4. bylo nahlášeno a zjištěno, že chybí ještě dalších šest kanálových mříží v lokalitě
Bučina. V noci z pondělí 2.4. na úterý 3.4.12. byl zcizeno osm litinových kanálových
mříží opět v lokalitě Štěpnice. Krádež byla ihned znovu nahlášena policii ČR. Celkem tedy zloděj nebo zloději ukradli 19 kanálových mříží. Cena nové pogumované
kanálové mříže je 2 100 Kč, zloděj tedy připravil naši obec o 39 900 Kč a to nepočí1
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tám dopravu a práci s instalací nových mříží. Nikdo nic neviděl a neslyšel, kromě
jedné paní na Bučině, která zřejmě zloděje viděla. Přitom se někde kradlo v těsné
blízkosti asi tři metry od obydlených domů a litinová kanálová mříž není rozhodně
lehká věc a její vyjmutí z rámu nemusí být také jednoduché. Policie ČR zatím nic
nezjistila a ani nic neobjevila při kontrole provozoven zabývajících se sběrem kovového odpadu v našem okolí. Také zajímavé, že??
Nevím co budou zloději krást dál, protože většina litinových kanálových mříží z naší
obce již zmizela. Ale pozor!! Jeden nejmenovaný občan mi již hlásil krádež dvoukolého vozíku z kůlny na dvorku jeho rodinného domku stojícího na návsi obce. Krádež nechtěl nahlásit policii, protože škoda byla malá. Co se bude dít dále se nedá odhadnout. Proto upozorňuji občany, zabezpečte si svůj majetek a dávejte pozor na to ,
co se kolem vašich nemovitosti děje.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 12.5.2012 od 8.00
do 10.30 hodin a budete ho moci uložit do kontejnerů na známém místě u řitecké
samoobsluhy. Velkoobjemový odpad (matrace, koberce, části nábytku, atd.,). Nebezpečný odpad, (barvy, ředidla, pneu, akumulátory, léky, atd.). Jsem povinen zde
připomenout, že při sběru tohoto odpadu se rozhodně nejedná o možnost vyklizení
stavby, nebo vyklizení a odvezení celého zařízení domu za obecní finance. Rovněž
nebezpečný a velkoobjemový odpad vyprodukovaný firmou je tato firma povinna
zlikvidovat na své náklady. UPOZORŇUJI OBČANY , že ELEKTRONIKA A
ELEKTROSPOTŘEBIČE se již při tomto sběru sbírat nebudou a je možné, je na
požádání kdykoliv umístit do sběrné buňky ASEKOL za obecním úřadem.
Firma "KOMWAG" připravila tento rok pro nadcházející léto pilotní projekt: "Sběr a
odvoz bioodpadu". Občané, kteří o tuto službu mají zájem, mohou uzavřít s firmou
"KOMWAG" smlouvu. Na tel. čísle 736 533 056, Vám poskytnou i informaci o cenách, sběrných nádobách a svozech.
Bohoslužba u řitecké kapličky u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého se bude
tento rok konat v neděli 20.5. 2012 od 16.30 hodin. Mši bude celebrovat mníšecký
farář páter Jan Dlouhý. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Dvořák Ant. - místostarosta

Pozvánka
Mistři světa se sejdou v Řitce, příležitost pro všechny příznivce horských
kol
Srdečně zveme do podbrdské Řitky na velkolepý "otvírák" bikové sezóny 2012, nazvaný MTBO Prague spring 2012. Sejdou se zde všechni vyznavači horských kol
v kombinaci s orientací podle mapy v termínu od 5. do 8. 5. 2012. Jedná se o 4-denní
sérii akcí pro široké spektrum závodníků od reprezentantů v MTBO (Mountain bike
orienteering) až po rekreační jezdce, kteří rádi jezdí s mapou na horském kole.
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Na programu této akce jsou 3 závody seriálu Světového poháru pro nejlepší světové
borce, dále Český pohár pro všechny české registrované závodníky a také veřejné závody pro všechny. Jak je vidět, jedná se o velké dostaveníčko orientačních cyklistů.
Centrum závodu je v Řitce, v pořadatelském stanu na hřišti na Ladech a statku Veselka. První závod 5. května se koná v Kytíně, ostatní přímo v Řitce. Závodit se bude v
terénech brdského hřebene a okolí. Pro veřejnost bude nejatraktivnější závod Open
Score. Open score je závod založený na sbírání bodů umístěných na kontrolách
v omezeném časovém limitu. Kdo zná Bike Adventure, ví o čem je řeč. Kdo ne, má
možnost poznat tento typ soutěže právě nyní.
Pořadatelé vymysleli i zajímavý způsob hodnocení závodů, díky kterému se na konci
bude moci poměřit s každým. Vyhlášení závodu se bude konat právě po závodě Open
Score 8. 5. 2012 na hřišti v Řitce.
Prague spring nejsou jen závody, ale také ukázkový a tréninkový program pro mladé
a začínající cyklisty, kteří se chtějí s tímto sportem seznámit. Přijít můžete i bez předchozího přihlášení.
Přihlášky od zatím neregistrovaných závodníků pořadatelé přijímají do 27. 4.
2012 na http://www.mtboprague.cz/open-score , kde také najdete více informací.
Závody seriálu MTBO Prague Spring - kalendář a časový program
Světový pohár MTBO
Český pohár
MTBO Liga – veřejný závod
Open Score – veřejný závod

5 – 7. 5.
5. - 6. 5.
7. 5.
8. 5.
5.5.

Trénink a ukázka MTBO
6.5.

od 10 hodin
od 13 hodin
od 15 hodin
od 10 hodin
14 – 17 hod

Sobota v Kytína
neděle a pondělí Řitka
Řitka - hřiště
Řitka - hřiště
Kytín- u silnice na Malou Svatou horu
14 – 17 hod Řitka - náves

Přijďte povzbudit České reprezentanty, kteří patří mezi nejlepší na světě a zároveň si
tento sport vyzkoušet nebo se večer pobavit.
Světový pohár Mountain Bike Orienteering se koná pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje MUDr.Davida Ratha.

Zprávičky z naší školičky
Co se ještě dělo v naší MŠ v měsíci březnu?
Protože již jaro ťuká prstíky na okno, tak jsme si ho ještě více s dětmi přivolaly hudebním pořadem Jarní pásmo – plném jarních písniček, básní a lidových tradic, ale také
loutkovou pohádkou Hledání ztraceného jara – kde samozřejmě zvítězilo dobro nad
zlem. Tyto dvě akce také využily děti z Čertíků, které k nám přijely z Černolic a i maminky na mateřské dovolené s dětmi ze Řitky.
3
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Také musím hodně poděkovat panu Dvořákovi, který naší školce zprostředkoval
"výpravu" do jedné zahrady na Řitce, plné různého ptactva. Nikdo z nás netušil, co je
v ní ukryto za poklad….Samozřejmě také touto cestou bych za všechny z MŠ chtěla
poděkovat panu Umlaufovi za vřelé přijetí, ochotu a odborný výklad a za spoustu barevných peříček….
Však to také ve školce pěkně "peříčkově" sněžilo, ale děti byly nadšené a získaly
mnoho nových poznatků a zážitků. Takže ještě jednou DĚKUJEME ☺

Co se děje u nás v měsíci dubnu ?
No přece se chystáme na Velikonoce - svátky jara. Ve školce malujeme vyfouklá vajíčka, vyrábíme velikonoční přáníčka, učíme se velikonoční koledy a také jdeme koledovat na obecní úřad s vlastními přáníčky a ani na vajíčka nezapomeneme.
Vzdělávání dětí v naší mateřské škole je založeno především na prožitkovém učení,
čím více dítě okusí, přímo se aktivně podílí na dané akci, tím více si zapamatuje, než
když jen pasivně naslouchá. Proto se snažíme, aby akce v MŠ byly pestré, nejenom divadélka, ale i poučné pořady třeba i se živými zvířátky, dravci.Také k nám přicházejí
návštěvy zajímavých lidí, kteří umí něco výjimečného.
Proto k nám v tomto měsíci také zavítá kouzelník Merlin a předvede nám svá kouzla
a výrobu zvířátek z nafukovacích balónků. Také máme domluvenou keramickou dílničku, kde si děti zkusí práci s hlínou.
4
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A jak je u nás zvykem, již tradičně oslavíme lidovou tradici "čarodějnice". To se celá
naše MŠ promění a mohou do ní přijít jen čarodějové a čarodějnice II. kategorie ve
svých čarodějnických hábitech, se svou hůlkou a koštětem. Není to tak jednoduché,
protože se v čarodějnické školce plní čarodějnické úkoly : podepsání se na čarodějnickou zápisovou listinu, kutálení dračích vajec, let na koštěti a jiné čarodějnické discipliny, ochutnávka myší a všelijaké havěti ( želatinové sladkosti), nechybí ani chroupání
pavoučích nožek( tyčinky) a "myších bobků"( kakaové kuličky do mléka). Závěrem
této ČAROAKCE je čarodějnický průvod obcí a vždy se všichni těšíme na vuřtíky místo oběda.

Co nás čeká v měsíci květnu?
V tomto měsíci k nám opět zavítá pan Bílek s loutkovým divadélkem Vysmáto, přijde k nám znovu kouzelník, ale tentokrát se živými zvířátky – např. králíčky, ale i
s dravci ( káně, poštolka, orel, různé druhy soviček a i jejich mláďátka).
Ke konci měsíce května budeme mít v MŠ dokonce "žongléřskou šou".

A co nás čeká v měsíci červnu?
Den dětí oslavíme přímo ve znamení bubnů a bubínků, kdy budeme bubnovat na bubínky z celého světa, učit se vnímat rytmus a dokonce i relaxovat. Možná, že naše
zahrada bude skrývat i nějaký ten poklad- uvidíme. ☺".
Také se vypravíme na celodenní výlet do Planetária na kosmickou pohádku, což asi
nejvíce ocení malí kosmonauti z 2.třídy a potom do Mořského světa.
V polovině měsíce června nás čeká ještě jedno divadélko a na školní zahradě pan
sokolník s dravci.
Překvapením pro děti bude jistě také návštěva živého poníka Amálky, kde se děti
naučí obecné zásady bezpečného chování a péče o koně, seznámí se zajímavostmi
z koňského světa, budou mít kontakt s živým zvířetem –jeho krmení, česání….
Závěr školního roku je ve znamení spinkání ve školce přes noc( akce pro předškoláčky, kteří odcházejí po prázdninách do základní školy). Nejen, že si hrajeme, závodíme, pečeme vuřty, ale rádi se i bojíme – čeká nás totiž školní zahrada v noci i se
svým tajemstvím…..
A pak už jen poslední zvonění na zvonečky při odchodu školáků v poslední den
školního roku a pak HURÁ PRÁZDNINY - pro někoho i třeba ještě několik týdnů
ve školce…..to ale nevadí i o prázdninách máme co dělat.
Snad toho opravdu za celý školní rok není málo a to si ještě stačíme hrát, povídat si,
vyprávět pohádky, kreslit, malovat, vyrábět spoustu věcí, zpívat, tančit, cvičit, někdy i
trošku zlobit…☺, připravovat se na školu a učit se počítat, určovat písmenka na začátku a na konci slova, vpravo, vlevo a spoustu dalších užitečných věcí. Učíme se nejen
chránit svoje zdraví, ale i jak se k sobě máme navzájem kamarádsky chovat, respektovat se, pomáhat si a být jedna velká ŠKOLKOVSKÁ RODINA. Co myslíte, daří se
nám to?
Napsala Naďa Fausová
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Pranostika na měsíc duben.
Sníh dubnový hnojí- březnový tráví.
Je li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Co duben našetří, to květen spálí.
Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
V dubnu hrom - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
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Pálení čarodějnic.
Kdy tento zvyk vznikl, to se již přesně neví. Důležitou roli zde hrál oheň a víra lidí
v jeho sílu a ochranou moc. Čarodějnice byla symbolem zla, nečisté moci, původcem
všech neduhů a nemocí. Symbolické pálení těchto figurín tak charakterizovalo očistu
přírody, očistu lidí a zvířat.
Už v minulosti bývalo zvykem zapalovat na návrších ohně. Na hranici bylo třeba nasbírat sedm druhů dřeva, mezi nimiž nesměl chybět jalovec. Do seskládané hranice se
zapíchla figurína čarodějnice a obřadně ji zapálil muž, který měl jako poslední ve vesnici svatbu. Kolem ústřední hranice bývalo někde zvykem jako ochranu proti požárům,
zapálit dalších sedm ohňů. Omladina se bavila tím, že je přeskakovala, jako to na sabatu dělávaly čarodějnice. Vyhazovala se hořící dřeva či košťata. To prý proto, aby bylo
v povětří vidět letět čarodějnici na koštěti nebo ji případně tímto srazit k zemi. Když
ohně dohořívaly, zapalovaly se od nich pochodně. Ty lidé odnášeli do polí a na louky,
kde s nimi tancovali a zpívali. Tímto
rituálem se zaháněly zlé síly.
Existují sletiště čarodějnic, neboli
lokality, kde se setkávají. V naší
krajině je to brdské hora "Plešivec", na
Chodsku
Haltrava,
v Jeseníkách
Petrovy
kameny,
na
Šumavě
Třístoličník. Většinou jsou to místa
prokletá a nebo s ponurou minulostí,
kde například bývalo popraviště. Proč
se tyto slety konaly? Možná to byla
veliká touha po průniku do paralelních
světů a tato noc byla zřejmě
považována za nejvhodnější dobu
k astrálnímu cestování.
O Filipojakubské noci se mnohá
z děvčat chtěla dozvědět, jestli se vdá
v místě bydliště, nebo takzvaně přes
pole. Proto si z klacíků vyrobila křížek,
který hodila do potoka a potom
sledovala, kam až dopluje.
Slyšeli jste o rostlině "Přiďkumě"?
Je to prý kouzelná rostlina, která, je-li
utržená o Filipojakubské noci, má
schopnost přivábit ženicha i té největší šeredce. Musí být ale utržena samotným děvčetem a potom nošena po celý rok.
Z knihy "Lidové tradice" od Dagmar Šottnerové, vybral a upravil: Dvořák Ant.
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
(Pokračování z minulého čísla)
Po smrti hraběte Josefa Unverta se roku 1822 ujímá mníšeckého panství jeho bratr
Ignác hrabě z Unvertu, který si konečně po mnohaletém strádání začal užívat blahobytu
mníšeckého panství. Aby vykonal poslední bratrovu vůli, prodal obilí, které po něm
zůstalo na panské sýpce za 6000zl. a za stržené peníze dal postavit opodál západní strany kostela bytelnou kamennou zvonici. Byla to stavba nepohledná s nízkou pyramidou
střechy, sem byly přeneseny zvony a hodiny ze staré dřevěné zvonice a ta byla zbourána. Roku 1825 založil hrabě Ignác z Unvertu v Mníšku svou poštu. Tuto stavbu financoval z peněz své manželky, bylo to 2000zl. Stačil ještě učinit opatření, aby starý hřbitov u kostela byl zrušen a založil nový hřbitov za městečkem při silnici vedoucí na
Dobříš.

Potom těžce onemocněl a 5.dubna 1827 učinil své "poslední pořízení", jež počíná
těmito slovy: "Ve jménu Boha trojjediného, který mě nedal klesnouti do zoufání, když
jsem opuštěn byl od nejbližších příbuzných, ač mě, nemajíce vlastních potomků, přiměli k sňatku manželskému, a který po mnohaletých bouřích života a po hořkém strádání
nadělil mohovitostí pro mírné potřeby mého života dostatečnou: já Ignác hrabě
z Unvertu, leže v nemoci, pořizuji tuto svou poslední vůli. Duši svou poroučím bohu, a
tělo své novému hřbitovu ve Mníšku, aby tam pořízena byla nová panská krypta." Mníšeckým chudým odkázal "na podělení 100zl." Některé dary odkázal svému vrchnímu
8
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myslivci Hornekovi, svému kočímu i komorníkovy. Své neteři hraběnce Marii Pachtové rozené ze Štampachu odkázal stříbrný pohár a zrcadlo se stříbrným rámem, Janu
hraběti ze Štampachu své dýmky pěnové, příteli svému Karlu hraběti Rájovi drahocenný obraz Panny Marie se svatým Janem. Na konec psal takto: "Poněvadž rod Unvertů
mnou vymírá a ženská successí (následnictví) ve fideikommissech (dědictví upravené
zv. pravidly, panství většinou dědili mužští následníci rodu ) podle práva zemského se
nepřipouští, tedy mou smrtí stává se panství mníšecké zbožím allodiálním (dědičným),
a já je odkazuji své manželce Terezii, rozené Torek ze Szendro, k doživotní držbě, a
zůstává jí jmění 30 000zl., které mně zapůjčila. Po její smrti pak ať panství připadne
mému sestřenci (sestřin syn) Eugeniovi a pak jeho bratru Servácovi, hrabatům ze Sylva
– Taroucca, a ti pak přijali mé rodné jméno Unvert k svému titulu. Mníšeckou poštu
odkazuji své manželce, za jejíž peníze byla zřízena." Hrabě Ignác Unvert zemřel dne
29. dubna 1827 v 63 letech. Nebyl však pochován dle svého testamentu na novém mníšeckém hřbitově, nýbrž v kryptě kostela sv. Máří Magdaleny na Skalce. Pohřební průvod vedl Svatohorský probošt Fašanga s desíti kněžími. "Tak klesl poslední dědic Unvertovský! Tak ten slavný rod zahynul!" Tak napsal farář Lagler do úmrtní matriky na
onen den. Ovdovělá hraběnka Terezie dala na památku svého manžela na skalním výstupku přede dveřmi, jež vedou do neveliké krypty kostelíka na skalce, postavit roku
1830 vysoký železný kříž s pozlaceným obrazem Krista Pána, na jehož podstavci je
příslušný zlacený nápis s erbem Unvertovským. Mínění hraběte Ignácia, že se jeho smrtí snímá fideikommiss s mníšeckého panství, se potkalo s odporem. Vždyť zřizovací
listina fideikommissu ztvrzená roku 1665 císařem Leopoldem, mluví jasně o potomcích
Serváce z Engelsflussu "po meči i po přeslici". Sami Unvertové drželi fideikommiss
mníšecký jako potomci Engelsflussů po přeslici. Roku 1827 zde tedy byli z potomků
Unvertovského rodu dvojí oprávnění.
Dvořák Ant.

Téma dne
Zvýšení sazeb DPH
Česká vláda dohodla další zvýšení sazeb DPH. Od roku 2013 mají stoupnout o jeden
procentní bod. Porovnejte si tuzemské sazby se situací v jiných evropských zemích EU
i mimo něj. Unijní legislativa umožňuje pro daň z přidané hodnoty členským zemím
jednu standardní sazbu, která musí být minimálně 15 procentní, a maximálně dvě snížené sazby, které však nesmí být nižší než pět procent a které lze použít jen na vymezené druhy zboží a služeb.
Česká Republika
Základní: 20 % (od r.2013 má podle schváleného vládního návrhu vzrůst na 21 %)
Snížená: 14 % (od r. 2013 má vzrůst na 15 %)
SR
Základní: 20 %
Snížená: 10 % na léky a vybrané zdravotní pomůcky, na knihy, učebnice a tiskárenské potřeby
9
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V roce 2011 stoupla základní sazba z 19 na 20 procent. Opatření bylo schváleno jako
dočasné do doby, než schodek státního rozpočtu klesne pod 3 % HDP. V roce 2011 byla zrušena také šestiprocentní sazba na tzv. prodej ze dvora.
Polsko
Základní: 23%
Snížené: 8 % a 5 % na vybrané potraviny, knihy nebo noviny.
Základní sazba vzrostla naposledy na začátku roku 2011. Do té doby činila 22 %.
Maďarsko
Základní: 27 %
Snížené: 18 % a 5 %
Maďarsko má od letošního roku nejvyšší základní sazbu DPH v Evropské unii. V
minulém roce základní sazba činila 25 %. Za poslední tři roky došlo k nárůstu základní
sazby o sedm procentních bodů.
Slovinsko
Základní: 20 %
Snížená: 8,5 %
Základní sazba v této výši platí od roku 2002.
Estonsko
Základní: 20 %
Snížené: 9 % ,Výše základní sazby platí od roku 2009.
Lotyšsko
Základní: 22 %
Snížené: 12 %
Obě výše sazeb platí od roku 2011.
Litva
Základní: 21 %
Snížené: 9 % a 5 %
Sazby rostly naposledy v září 2009. Nyní vláda zvažuje další růst o dva procentní
body.
Rumunsko
Základní: 24 %
Snížené: 9 % a 5 %
Základní sazba vzrostla naposledy v polovině roku 2010. Tehdy kvůli špatné ekonomické situaci sazba stoupla na současných 24 % z 19 %.
Bulharsko
Základní: 20 %
Snížená: 9 %
Na rozdíl od zbytku států EU Bulharsko uvažuje o snížení základní sazby DPH o
jedno až dvě procenta od roku 2013.
Rakousko
Základní. 20 %
Snížená: 10 % většinou na dopravu vybraných produktů
Základní sazba v této výši platí již od roku 1984.
Německo
Základní: 19 %
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Snížená: 7 % například na potraviny, knihy nebo kulturu
DPH se v Německu vybírá od roku 1968, kdy základní sazba činila 10 % a snížená
aplikovaná na každodenní potřeby byla na 5 %.Poslední změna základní sazby proběhla
v roce 2007. Do konce roku 2006 základní sazba činila 16 %.
Nizozemsko
Základní: 19 %
Snížená: 6 % na potraviny, knihy, noviny, přepravu cestujících a hotelové a restaurační služby
Výše základní sazby platí již od roku 2001.
Belgie
Základní: 21 %
Snížené: 12 % a 6 %
Výše základní sazby platí od roku 1996.
Lucembursko
Základní: 15 %
Snížené: 12 % na manažerské služby; 6 % na komodity a zahradnické rostliny; 3 %
na potraviny, léčbu, knihy a noviny
Základní sazba je platná již od roku 1992.
Francie
Základní: 19,6 %
Snížené: 7 %; 5,5 % na potraviny; 2,1 % na léky a noviny
V plánu je zvýšení snížené sazby 5,5 % na 7 % v 1., resp. 2.kvartálu roku 2012.
Velká Británie
Základní: 20 %
Snížené: 5 % na domácí topná paliva, na dětské autosedačky a další; 0 % například
na potraviny, knihy a dětské oblečení
Základní sazba vzrostla na začátku roku 2011 ze 17,5 % na současných 20 %.
Irsko
Základní: 23 %
Snížené: 13,5 % například na paliva a elektřinu;
9 % např. na noviny, na hotelové a restaurační služby či na vstupenky do kina;
4,8 % na hospodářská zvířata;
0 % například na většinu potravin, dětské oblečení či knihy
Základní sazba vzrostla s 1. lednem 2012 z původních 21 %
Španělsko
Základní: 18 %
Snížené: 8 % na přepravu cestujících a na hotelové a restaurační služby; 4 % na potraviny, léky, stavební práce a noviny
Portugalsko
Základní: 23 %
Snížené: 13 %, 6 %
Základní sazba vzrostla na začátku roku 2011 z 20 % na současných 23 %. Změnou
roku 2012 je přeřazení restauračních jídel ze snížené desetiprocentní sazby do základní
sazby.
Itálie
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Základní: 21 %
Snížené: 10 % a 4 %
Základní sazba rostla naposledy v září 2011. Do té doby činila 20 %.Vládní návrh z
konce roku 2011 počítá s dalším růstem základní sazby na 23 % v září 2012 a následně
na 23,5 v roce 2013. Růst má také snížená sazba. Ze současných 10 % má postupně
vzrůst na 12 % a 12,5 %. Změny se naopak nemají dotknout "supersnížené" sazby ve
výši 4 %.
Řecko
Základní: 23 %
Snížené: 13 % na léky nebo na přepravu cestujících; 6,5 % na hotelové ubytování, na
očkování, dětské knihy nebo na noviny
Švédsko
Základní: 25 %
Snížené: 12 % a 6 %
Základní sazba v této výši platí již od roku 1990.
Finsko
Základní: 23 %
Snížená: 13 % a 9 %
Výše základní sazby platí od poloviny roku 2010
Dánsko
Jednotná sazba 25 %
Kypr
Základní: 17 %
Snížené: 8 % a 5 %
Původní výše 15 % základní sazby platila od roku 2003 až do konce letošního února.
Od března 2012 základní sazba DPH vzrostla na na výše uvedených 17 %.
Malta
Základní: 18 %
Snížené: 7 % a 5 % na ubytovací služby, elektřinu, na medicínské příslušenství a na
knihy a noviny
Základní sazba v současné výši platí od roku 2004.

Země mimo EU
Švýcarsko
Základní: 8 %
Snížená: 3,5 % na ubytovácí služby; 2,8 % na potraviny, knihy nebo noviny
Od roku 2011 do 2018 jsou sazby DPH dočasně zvýšené. Poté se vrátí na předchozí
hodnoty, které činí - 7,6 %, 3,6 % a 2,4 %.
Norsko
Základní: 25 %
Snížené: 15 % na potraviny; 11,11 % na syrové ryby; 8 % na osobní dopravu, přepravu vozidel na trajektu, na ubytovací služby, na rozhlasové a televizní vysílání nebo
divadla, muzea a sportovní akce.
Snížená sazba na potraviny byla od roku 2012 navýšena o jeden procentní bod.
Zdroj: Eurostat, materiály EK
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