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1. ÚVOD 
 

Dnem 1.5.2004 se Česká republika stala součástí Evropské unie (dále jen „EU“). 

Vstup do EU byl provázen řadou změn v nejrůznějších oblastech. Zásadní změny se promítly 

i do oblasti uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V platnost vstoupil zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), kterým bylo dosaženo, až na 

některé výjimky, slučitelnosti právní úpravy pro uplatňování této daně v České republice 

s předpisy platnými v Evropské unii. Je třeba zmínit, že Česká republika nevstoupila  

1.5.2004 do právního řádu, kde je vše jasné a vše funguje. Právo se neustále vytváří a ještě 

dlouho vytvářet bude a na některé otázky při uplatňování ZDPH v praxi bude známa  

odpověď až v podobě rozhodnutí Evropského soudního dvoru (dále jen „ESD“).  

 

ZDPH byl od data jeho účinnosti mnohokrát novelizován. V průběhu roku 2009 byl 

novelizován čtyřikrát. Zákon č. 87/2009 Sb., měl být pouze doplněním textu zákona o 

pravidla navazující na uplatnění evropských směrnic, nakonec však byla do zákona zařazena i 

další ustanovení, vázaná zejména k otázce zrušení zákazu odpočtu daně u osobních 

automobilů jako jedno z protikrizových opatření. Zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, který bude platný od 1.1.2011, se 

doplnil § 95 ZDPH o nový odst.12 a z.č. 362/2009 Sb., upravil výpočet základu daně. 

V závěru roku 2009 byla přijata poměrně velká novela, která byla publikována pod č. zákona 

489/2009 Sb., platná od 1.1.2010. 1 

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že ZDPH je komplikovanou právní normou, která od 

svého vzniku prošla mnoha změnami. Pro správné uplatnění jednotlivých zákonných 

ustanovení v praxi je proto nutný všeobecný přehled o těchto změnách a základní orientace 

v jednotlivých ustanoveních ZDPH. Splnění těchto předpokladů však ještě nezaručuje 

bezchybnou praktickou aplikaci ZDPH, a to především „díky“ nejednoznačné úpravě 

některých ustanovení, což dává pochopitelně prostor pro různé výklady. Ministerstvo financí. 

České republiky (dále jen „MF ČR“) vydává k některým sporným ustanovením zákona 

sjednocující informace, které zveřejňuje na svých webových stránkách www.mfcr.cz.2  

                                                 
1 MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2010, úplná znění platná k 1.1.2010. 18 vyd. Praha 2010: Grada Publishing a. 

s., 2010. 280 s. ISBN 978–80–247–3206-0 
2 Více informací na webových stránkách www.mfcr.cz 
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 V mnoha případech však zpracování konkrétní informace či sdělení chybí a je jen na 

plátci, aby svůj postup v rámci daňového řízení před správcem daně obhájil. 

 

S ohledem na široký záběr problematiky DPH je tato bakalářská práce zaměřena na  

uplatňování daně u neziskových subjektů se zaměřením na poskytování výchovně-

vzdělávacích služeb – škol a školských zařízení spadajících pod působnost zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění (dále jen „školský zákon“). Problematika uplatňování DPH u soukromých 

škol, které nejsou v pozici neziskového subjektu, bude zmíněna pouze okrajově. 

 

 DPH je v praxi vysoce sledovanou daní, protože již registrovaný plátce průběžně 

podává daňová přiznání, a to měsíčně nebo čtvrtletně, neplátce každý měsíc sleduje, zda 

nedošlo k překročení obratu, limitu rozhodného pro povinnou registraci nebo zvažuje možnost 

dobrovolné registrace. Zmíněná školská zařízení, i když jsou  v pozici neziskového subjektu 

uskutečňují soustavnou ekonomickou činnost, spočívající zejména v  poskytování  výchovně- 

vzdělávacích služeb a oblasti využití majetku (poskytování nájmů). Tímto plně naplňují 

definici osob povinných k dani vymezených v § 5 odst. 1 ZDPH s povinností sledování 

obratu.  

 

 V systému uplatňování DPH u tohoto typu subjektu však existuje  velký rozsah 

odlišností, protože mnohá plnění v rámci ekonomické činnosti zákonodárce zařadil do 

kategorie plnění osvobozených, ať  už z titulu poskytování  služeb v oblasti výchovy  

a vzdělávání  (§ 57 ZDPH), tak z titulu pozice neziskového subjektu (§ 61 ZDPH).  

 

 Cílem této práce je u dosud neregistrovaných školských zařízení  poukázat na 

odlišnosti ve způsobu sledování obratu pro účely povinné registrace DPH a u již 

registrovaných  osob na  problematiku správného vyhodnocení, která jimi uskutečněná plnění 

patří do kategorie plnění zdanitelných nebo plnění osvobozených a s tím souvisejícím 

správném postupu při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných 

plnění.      
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2. ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY A NEZISKOVÉ 

SUBJEKTY 
 

2.1 Základní  vymezení  zákona o dani z přidané hodno 

 

ZDPH upravuje  tyto čtyři základní oblasti  : 

 

• Uplatňování DPH v tuzemsku  

• Uplatňování DPH v rámci EU  

• Uplatňování DPH při dovozu a vývozu  

• Správa DPH  

 

 Školská zařízení, zejména předškolní zařízení, základní a střední školy, jsou zaměřena 

především na provozování ekonomické činnosti v tuzemsku, a proto se s obchodními případy 

z oblasti unijních obchodů, dovozem a vývozem zboží a služeb nesetkávají. V praxi by se 

však mohly objevit případy, kdy si škola nebo jiné školské zařízení pořídí zboží z EU od 

osoby registrované k dani v tomto státě, jehož hodnota v běžném kalendářním roce převýší 

částku 326.000,- Kč, nakoupí nový dopravní prostředek  nebo zboží podléhající spotřební 

dani nebo mu registrovaný plátce z EU nebo osoba z třetích zemí neusazená v tuzemsku 

poskytne specifický typ služby  (např. stavební práce na škole, práce na movité věci , dodání 

zboží včetně montáže, poradenskou službu, atd.). V těchto vyjmenovaných případech se 

školské zařízení, i když nepřekročí  sledovaný obrat pro účely registrace, stává plátcem daně, 

a to ode stanoveného v ustanovení  § 94 odst. 6 až 9 ZDPH).    

 

Tabulka 2.1: Členění ZDPH podle jednotlivých paragrafů a obsahu předmětných ustanovení 

�  §§ 1až  4         (Předmět  úpravy,  předmět  daně, územní  působnost, vymezení 

                        základních pojmů) 

�  §§ 5 až 6         (Daňové subjekty) 

�  §§ 7 až 12       (Místo plnění) 

�  §§ 13 až 20     (Zdanitelná plnění) 

�  §§ 21 až 25     (Uskutečnění plnění a daňová povinnost) 

�  §§ 26 až 35     (Daňové doklady) 
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�  §§ 36 až 46     (Základ  daně, výpočet  daně, oprava  základu  daně, daňový  dobropis  

                          a vrubopis) 

�  §§ 47 až 50     (Sazby daně a oprava sazeb daně) 

�  §§ 51 až 62     (Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně) 

�  §§ 63 až 71     (Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně) 

�  §§ 72 až 79     (Odpočet daně) 

�  §§ 80 až 87     (Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně) 

�  §§ 88 až 92     (Zvláštní režimy) 

�  §§ 93 až 109   (Správa daně v tuzemsku)                             

�  § 110              (Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu) 

�  § 111 až 113   (Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení) 

�  Přílohy č. 1 až 4  

�  Citace ustanovení z poznámek pod čarou 

�  Přechodná ustanovení 

Zdroj: 3 
 

2.2 Základní vymezení neziskových subjektů   

 

 „Charakteristickým rysem všech nevýdělečných organizací je skutečnost, že hlavním 

předmětem jejich činnosti není podnikání. Vznik, činnost, hospodaření a případný zánik 

jednotlivých nevýdělečných organizací je legislativně upraven zvláštními zákony. 

 

Všechny účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku je možno rozdělit 

do dvou základních kategorií : 

 

1)  Organizace zřizované státem nebo územními samosprávnými celky – tuto kategorii tvoří   

    organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové 

    organizace. 

 

2)  Ostatní neziskové organizace – jedná se o takové nevýdělečné organizace, které nebyly 

                                                 
3 FITŘÍKOVÁ, D.; MUSILOVÁ, L. DPH ve školství od roku 2009. 2. vyd. Karviná – Mizerov: Paris, 2009. 209 

s. ISBN 978-80-87173-03-9. 
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     založeny státem ani územně samosprávnými celky, ale vznikly na základě zvláštních 

     zákonů. 

 

Jedná se tedy zejména o tyto organizace : 

- občanská sdružení, 

- politické strany a hnutí, 

- církve a náboženské společnosti, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- organizace s mezinárodním prvkem, 

- nadace a nadační fondy, 

- společenství vlastníků jednotek, 

- veřejné vysoké školy, 

- jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání 

- veřejné výzkumné instituce“.
4
 

  

 Fakt, že neziskové subjekty nejsou zakládány za účelem podnikání, jim ale nebrání 

v získávání příjmů z vlastní činnosti. Neziskové organizace mohou získávat příjmy v rámci 

své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny či založeny a kterou mají definovanou statutem, 

stanovami nebo zakladatelskou listinou. Může se jednat o příjmy z pořádání přednášek, 

vzdělávacích seminářů, prodeje výrobků či služeb. Příjmy z vlastní činnosti mohou být pro 

neziskové organizace prostředkem, jak si udržet finanční nezávislost na veřejných zdrojích 

Neziskové subjekty mohou dále získávat příjmy v rámci vedlejší činnosti, označované jako 

podnikatelské činnosti. Může jít o příjmy z podnikání, z reklamy, z nájmů. 

2.3 Základní vymezení škol a školských zařízení podle školského zákona 

 

 Školský zákon stanoví podmínky pro uskutečňování vzdělávání a výchovy a vymezuje 

práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání. Podmínkou výkonu činnosti 

                                                 
4 MERITUM SEGMENT, Nevýdělečné organizace 2005. 1. vyd. Praha: Aspi a. s., 2005. 190 s. ISBN 80-7357-

076-9. str.XXI.  
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školy nebo školského zařízení je kromě jejich zápisu do školského rejstříku také povinnost 

zajištění  vzdělávání a výchovy  kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. 

 

 Zřizovatelé (kraje, obce, některé dobrovolné svazky obcí, ministerstva, registrované 

církve, náboženské společnosti a další právnické nebo fyzické osoby) zřizují školy a školská 

zařízení s využitím těchto právních forem : 

1)  školské právnické osoby, 

2)  příspěvkové organizace, 

3)  právnické osoby podle zvláštních předpisů (např. podle obchodního zákoníku). 

 

 Z pohledu DPH není rozhodující právní forma zřízené organizace, ale její zařazení do 

sítě škol a školských zařízení v souladu se školským zákonem. Tímto se stává škola  

a školské zařízení oprávněným subjektem splňujícím podmínky uplatnění osvobození od daně 

ve vazbě na ustanovení § 57 ZDPH. 

 

Vzdělávací soustavu v ČR tvoří : 

 

1) školy, tj. zařízení poskytující výchovnou a vzdělávací činnost : 

• mateřské školy 

• základní školy 

• střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) 

• konzervatoře 

• vyšší odborné školy 

• základní umělecké školy 

• jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) 

 

2) školská zařízení, tj. zařízení poskytující doplňující služby přímo související poskytováním  

    vzdělávání ve školách : 

• školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• školská poradenská zařízení 

• školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 

• školská výchovná a ubytovací zařízení 

• zařízení školního stravování 
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• školská zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy a preventivní výchovné péče   

-  diagnostický ústav, dětský domov 

            -  dětský domov se školou 

            -   výchovný ústav 5     

 

 V ustanoveních §§ 3 až 6 školského zákona je vymezena výchovně-vzdělávací 

činnost. Školy a školská zařízení však mohou poskytovat i jiné činnosti, které pod působnost 

školského zákona nespadají, a proto se z pohledu ZDPH již nejedná o činnost v režimu 

osvobození od daně, jde již o plnění zdanitelné. 

 

2.4 Základní pojmy 

 

Osoba povinná k dani  (§ 5 odst. 1 ZDPH) 

 Za osobu povinnou k dani (dále jen „OPD“) se považuje fyzická nebo právnická 

osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. OPD je i právnická osoba, která 

nebyla založena za účelem podnikání, pokud vykonává ekonomickou činnost. 

 

Ekonomická činnost  (§ 5 odst. 2 ZDPH) 

Ekonomickou činností se pro účely ZDPH rozumí soustavná činnost : 

-   výrobců, obchodníků  a  osob   poskytujících  služby,  včetně  důlní činnosti a zemědělské 

    výroby,  

 -  vykonávaná  podle  zvláštních   právních   předpisů,  zejména  nezávislé  činnosti,vědecké,  

    literární, umělecké,  vychovatelské  nebo učitelů,  činnosti  lékařů,  právníků, inženýrů, 

    architektů, dentistů a účetních znalců  

-   soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů.       

      

Soustavnost z pohledu DPH 

 Soustavnou činností nemusí být činnost nepřetržitá a trvalá, ale může se jednat např.  

o činnost sezónní nebo činnost s určitými přestávkami. Předpoklad soustavnosti však 

                                                 
5 FITŘÍKOVÁ  D.; MUSILOVÁ L. DPH ve školství od roku 2009. 2.vyd. Karviná - Mizerov: Paris, 2009. 299 s. 

ISBN 978-80-87173-03-9. 
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vyjadřuje požadavek opakovatelnosti jednotlivých jednání, přičemž musí jít o opakovanost 

záměrnou a ne vyplývající z výjimečných, nahodilých a nepředvídaných okolností.   

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že školy a školská zařízení jsou nepochybně OPD, 

zejména z důvodu soustavného poskytování služeb, dodání zboží a využití majetku formou 

poskytování nájmů.   

 

Úplata  (§ 4 odst. 1  písm. a) ZDPH)   

 Úplatou se rozumí částka v penězích nebo platebních prostředcích nahrazujících 

peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžitého plnění. 

 

Dotace k ceně  (§ 4 odst. 1 písm. q) ZDPH) 

 Jde o přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů…, pokud je příjemci dotace 

stanovena povinnost poskytnout plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové 

ceně. Pro posouzení, zda se jedná či nejedná o dotaci k ceně, je nutné posoudit obsah smlouvy 

a konkretizaci podmínek, stanovených poskytovatelem dotace. V praxi může např. škola 

obdržet dotaci na pořádání vzdělávacího programu a poskytovatel dotace stanoví podmínku, 

že pro určitou skupinu účastníků bude cena nižší než cena obvyklá, stanovená organizací.  

 

Ostatní dotace, příspěvky 

 Školy a školská zařízení jsou významnými příjemci finančních prostředků 

poskytovaných z veřejných zdrojů (např. příspěvek zřizovatele na provoz školy) a dalších 

zdrojů finanční podpory (různé dotace, např. k výsledku hospodaření nebo na pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; granty vyhlašované MŠMT na podporu 

programů vzdělávání mládeže, sportu, tělovýchovy). ZDPH  tyto dotace a příspěvky považuje 

pouze za jakýsi přesun finančních prostředků, nejde o žádnou úplatu za ekonomickou činnost. 

Z pohledu ZDPH nejsou přijaté dotace a příspěvky od zřizovatele předmětem daně vůbec, 

nevcházejí ani do obratu, neuvádějí se do daňových přiznání, ani nezahrnují do výpočtu 

krátícího koeficientu. Stejným způsobem zákonodárce nahlíží i na přijetí finančních darů bez 

povinnosti nějakého „protiplnění“ školou, přijaté smluvní pokuty, penále, náhrada škody, 

pojistná plnění od pojišť ovny, finanční bonusy za odběr zboží, přijaté splátky půjčených 
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prostředků. Z pohledu ZDPH nebylo příjemcem těchto finančních prostředků uskutečněno 

žádné plnění. 

 

Osoba osvobozená od uplatňování daně  (§ 6 odst. 1 ZDPH) 

 Jedná se o OPD, jejíž obrat nepřesáhne částku 1 000 000,-- Kč za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 

Obrat  (§ 6 odst. 2 ZDPH) 

 Do obratu se s účinností od 1.1.2009 dle ustanovení § 6 odst. 2 ZDPH zahrnují veškeré 

úplaty bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná 

plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění 

v tuzemsku, jde-li o úplaty : 

a)  zdanitelné plnění, 

b)  plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně 

c)  plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56, jestliže nejsou 

     doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 

 

 Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného 

nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterém 

osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci. 

 

 

3. UPLATŇOVÁNÍ DPH U ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, školy a školská zařízení, pokud nejsou 

registrovanými plátci daně, mají povinnost sledovat obrat pro účely registrace k DPH. Tato 

povinnost jim  vyplývá z ustanovení § 6 ZDPH.  V následující části práce bude vysvětlena 

dobrovolná registrace škol a školských zařízení a vyhodnocení situace, zda se škola či školské 

zařízení stává plátcem DPH s povinností podat přihlášku k registraci v zákonem stanovené 

lhůtě.      
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3.1   Dobrovolná  registrace na základě žádosti  (§ 95 odst.7 ZDPH) 

 

ZDPH umožňuje osobám povinným k dani podat přihlášku k registraci k DPH 

v podstatě kdykoli a skutečnost, že tato osoba nepřesáhla zákonem stanovený limit, není 

důležitá. Školy a školská zařízení však nepatří mezi subjekty, které mají velký zájem využít 

svého práva dobrovolně se registrovat jako plátce DPH. Důvodem je skutečnost, jak již bylo 

zmíněno v předešlém textu, že se jedná o neziskové subjekty, které uskutečňují hlavně 

činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání, tj. plnění osvobozené od daně, avšak bez nároku na 

odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění. To znamená, že i kdyby došlo 

k registraci plátce DPH, ani tak nemohou využívat výhod v podobě uplatnění odpočtu na 

vstupu u přijatých zdanitelných plnění v takové míře jako subjekty založené za účelem 

podnikání. Pro školy a školská zařízení by vedení daňové evidence a podávání daňových 

přiznání bylo zatěžující jak z hlediska času, tak administrativy a výsledný efekt v podobě 

vyplnění údajů v daňovém přiznání by této zátěži neodpovídal. 

 

Jedinou výjimkou, kdy ZDPH  „blokuje“ možnost podat dobrovolně přihlášku  

k registraci je případ,  kdy  OPD  uskutečňuje   pouze  plnění  osvobozená   bez  nároku   na  

odpočet   daně (§ 95 odst. 10 ZDPH).  

Z logiky věci vyplývá, že její daňové přiznání by v každém případě vykazovalo 

nulovou daňovou povinnost. V praxi toto ustanovení znamená, že pokud by škola nebo 

školské zařízení vykonávaly jen a pouze činnosti, které jsou vymezeny v předmětných 

ustanoveních školského zákona, dobrovolná registrace plátce DPH  by byla nemožná. 

 

3.2 Registrace k DPH z titulu překročení zákonného limitu 

 

V ustanovení  § 6 odst. 1 ZDPH  je stanoven  limit  obratu  pro povinnou registraci ve 

výši 1 000 000 Kč za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Je 

na místě znovu připomenout velmi složitou situaci v „praktickém životě“ škol a školských 

zařízení, mimo jiné i z důvodu povinnosti sledování „různých období“. Velmi významné 

období z hlediska fungování škol a školských zařízení představuje období školního roku, tj. 

období od září běžného kalendářního roku do června následujícího kalendářního roku, ať  už 
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z hlediska plánování, vyhodnocování nebo rozborování. Dalším sledovaným obdobím je 

účetní a zdaňovací období běžného kalendářního roku, důležité pro potřeby sestavení 

přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky a v neposlední řadě 

„klouzavé“ období předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců pro potřeby 

sledování obratu z hlediska DPH. Odpovědná osoba, zajišť ující pro tato zařízení plnění všech 

povinností je opravdu  v  nezáviděníhodné pozici.  Nesprávné vyhodnocení všech skutečností 

vedoucích ke splnění registrační povinnosti  po stanoveném termínu má za následek zákonnou 

povinnost uplatnění sankce ze strany správce daně,  tzv. náhrady ve výši 10 % z celkového 

souhrnu úplat za zdanitelná plnění za období od data, kdy měla být škola nebo školské 

zařízení registrováno do dne, kdy došlo k faktické registraci u správce daně (§ 98 ZDPH). 

Také přístup v oblasti daní je z pozice státní správy poněkud odlišný od přístupu např. 

k velkým podnikatelským celkům. To však ještě neznamená, že by hospodaření těchto 

subjektů bylo zcela mimo zájem státních orgánů, protože se jedná o příjemce významných 

položek státních dotací a grantů. Je tedy možné, že vznik povinnosti registrovat se zjistí 

správce daně se značným časovým odstupem,  například  při kontrole jiných druhů  daňových 

příjmů. 

 

Přihlášku k registraci je osoba povinná k dani, která překročila limit obratu, povinna 

podat do 15 dnů po skončení toho kalendářního měsíce, ve kterém byl limit překročen (§ 95 

ZDPH) a plátcem daně se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém překročila stanovený obrat (§ 94 odst. 1 ZDPH). 

 

V rámci vzdělávací soustavy v ČR existují různé typy škol a školských zařízení (viz 

kapitola 1.3), které kromě svého základního poslání poskytují v rámci ekonomické činnosti  

i jiné služby (např. stravovací služby, různé formy pronájmů nevyužitých prostor, prodej 

výrobků).  Rozbor testování obratu  u všech typů škol a školských  zařízení, které se v praxi 

vyskytují,  by bylo velmi rozsáhlé. V následující části bakalářské práce proto bude detailněji 

rozebíráno sledování limitu obratu pouze u  škol základních a středních.  

 

3.2.1 Sledování obratu pro účely registrace plátce DPH u škol základních 

 

Při sledování obratu u tohoto typu školy je nutno vycházet v prvé řadě z ustanovení § 

57 a § 61 ZDPH. Jak vyplývá z konstrukce výpočtu obratu, úplaty za činnosti naplňující tato 
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ustanovení ZDPH se do obratu nezapočítávají. Základní školy jsou zřizovány v prvé řadě za 

účelem poskytování výchovně vzdělávací služby v rámci povinné školní docházky. Zajišť ují 

rovněž jazykové vzdělávání žáků (výuka povinného předmětu cizí jazyk a volitelného 

předmětu druhý cizí jazyk), starají se o volnočasové aktivity dětí a mají povinnost poskytovat 

stravovací službu žákům. Tato  povinnost   jim  vyplývá  z vyhlášky č. 107/2005 Sb.,  

o školním stravování, kdy je stravování žáků chápáno jako součást školských výkonů (§ 57 

ZDPH). Základní školy, pokud jsou v pozici neziskového subjektu, mohou dále využít 

osvobození od daně a nezahrnovat do obratu úplaty za poskytování služeb souvisejících se 

sportem, tělesnou výchovou a kulturou (§ 61 ZDPH). Základní školy v pozici obchodní 

společnosti tuto možnost nemají. 

 

Do obratu pro povinnou registraci dle předchozího odstavce se nezahrnují: 

 

• úplaty za prodej školních pomůcek, 

• úplaty za stravovací služby poskytnuté žákům základní školy, včetně svačinek  

a školního mléka, úplaty za poskytnutí identifikační karty pro stravování žáků, 

s výjimkou případů, kdy je poskytnutí karty zajištěno složenou kaucí, která je žákovi 

vrácena podle interních předpisů školy, úplaty za stravovací služby poskytované jiným 

školám nebo školským zařízením zapsaných v rejstříku škol včetně případného dodání 

jídla (zboží) žákům jiných škol ve várnicích, 

• úplaty za školou pořádané výlety, lyžařské výcviky, školy v přírodě, 

• úplaty za školou zajišť ované návštěvy sportovních zařízení (např. bazénu v rámci 

plaveckého výcviku), 

• úplaty za školou zajišť ované návštěvy kulturních zařízení (např. kino, divadlo, 

výchovný koncert), 

• úplaty ze sběrových akcí pořádaných školou, kdy výnos slouží pro hlavní činnost 

školy, 

• úplaty za prodej majetku, který byl využíván školou pro výchovně-vzdělávací činnost, 

• úplaty za pronájem tělocvičny nebo hřiště pro aktivní vykonávání sportovní činnosti 

jak právnickým osobám, tak fyzickým osobám, 
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• úplaty za ubytovací služby vlastních žáků i žáků jiných škol zařazených ve školském 

rejstříku.6 

 

 V případě většiny základních škol jsou  v rámci jejich činnosti poskytovány i jiné 

služby,  (např. stravovací služby pro jiné osoby než jsou žáci, v mnoha případech jsou 

pronajímány nevyužité prostory, prodává se zboží ve školním občerstvení). Tyto činnosti  

nespadají ani  pod působnost školského zákona (§ 57 ZDPH), ani nesplňují podmínky 

osvobození z titulu pozice neziskového subjektu (§ 61 ZDPH). Úplaty za takto poskytnutá 

plnění jsou plnění zdanitelná a do výpočtu obratu pro povinnou registraci jednoznačně 

vstupují. 

 

Do obratu pro povinnou registraci  se proto zahrnují : 

 

• úplaty z krátkodobých nájmů učebny, tělocvičny a hřiště pro jiné než sportovní účely, 

• úplaty z nájmů parkovacích ploch před školou, 

• úplaty za poskytnutí plochy pro umístění reklamy a pro umístění nápojových 

automatů, 

• úplaty z nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených od daně 

podle § 56 ZDPH, pokud je uskutečňován v rámci hlavní činnosti a soustavně, 

• úplaty za prodej zboží ve školním občerstvení, za prodej školních potřeb, které jsou 

volně dostupné na trhu, 

• úplaty za poskytování stravovacích služeb pro zaměstnance školy a jiných osob, 

• úplaty za dodání zboží (jídla) a poskytování stravovacích služeb osobám, které nepatří 

do školského rejstříku, 

• úplaty za volnočasové aktivity dospělých osob (kroužky práce s PC), 

• úplaty za jazykové kurzy směřující k prohloubení a rozšíření znalostí cizího jazyka 

(nesměřují k vykonání standardizovaných zkoušek), 

• úplaty za poskytování reklamních služeb, 

                                                 
6 FITŘÍKOVÁ  D.; MUSILOVÁ L. DPH ve školství od roku 2009. 2.vyd. Karviná - Mizerov: Paris, 2009. 299 

s. ISBN 978-80-87173-03-9. 
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• úplaty za poskytování ubytovacích služeb jiných osob než jsou vlastní žáci školy  

a žáci jiných škol zařazených do školského rejstříku).7   

  

3.2.2 Sledování obratu pro účely registrace plátce DPH u škol středních 

 

Střední školy v pozici neziskového subjektu poskytují obdobnou ekonomickou činnost 

jako školy základní, kromě toho ale provádí i další aktivity, související s přípravou studentů 

ke studiu na vysokých školách nebo související s praktickou výukou studentů. Kromě 

výchovně vzdělávací činnosti pořádají různé kvalifikační kurzy, přípravné kurzy ke studiu na 

vysokých školách, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce atd., z nichž mohou 

středním školám plynout další výnosy.   

Při sledování obratu u tohoto typu školy je rovněž nutno vycházet z ustanovení § 57  

a § 61 ZDPH. Úplaty za činnosti naplňující tato ustanovení ZDPH se do obratu stejně jako  

u škol základních nezapočítávají. Stejným způsobem se nahlíží  i na přijaté dotace, příspěvky 

zřizovatele na provoz střední školy, finanční dary, různá  finanční plnění  (náhrady škod, 

sankce, penále, pokuty), kdy střední škola neuskutečnila pro poskytovatele úplaty žádná 

plnění. 

 

Úplaty, které se zahrnují nebo nezahrnují do obratu pro povinnou registraci škol 

středních jsou shodné jako u škol základních (uvedeno v předchozích odstavcích). 
 

3.3  Uskutečněná plnění u škol zaregistrovaných jako plátce DPH  

 

Jestliže se základní nebo střední škola stane plátcem DPH, ať  z důvodu překročení 

limitu obratu, jiných zákonných důvodů zakládajících povinnost stát se plátcem DPH nebo 

dobrovolné registrace, začnou pro ně platit veškeré povinnosti, ale i práva vyplývající ze 

ZDPH. Pro různé aktivity realizované těmito subjekty v rámci jejich ekonomické činnosti se 

pro účely DPH užívá obecně pojem „plnění“. Tato plnění je možno rozdělit do dvou 

základních kategorií : 

                                                 
7 FITŘÍKOVÁ  D.; MUSILOVÁ L. DPH ve školství od roku 2009. 2.vyd. Karviná - Mizerov: Paris, 2009. 299 s. 

ISBN 978-80-87173-03-9. 
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• plnění, která jsou předmětem daně, tato plnění můžeme dále členit do dvou skupin -  

na plnění zdanitelná a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a bez 

nároku na odpočet daně 

 

• plnění, která nejsou předmětem daně, tato plnění se ani neuvádí do daňového 

přiznání. 

3.3.1 Plnění, která jsou předmětem daně u škol základních a středních 

 

Plnění, která jsou předmětem daně u škol základních a středních, jsou vymezena v § 2 

odst. 1 písm. a) až d) ZDPH. Jde o tato plnění: 

 

• dodání zboží nebo převod nemovitostí anebo přechod nemovitostí v dražbě, 

• poskytnutí služby, 

• pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, 

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

 

Pro všechna výše uvedená plnění s výjimkou dovozu zboží v tuzemsku platí, že 

předmětem daně jsou tato plnění pouze v případě, pokud jsou:  

 

• realizována za úplatu  

• osobou povinnou k dani  

• s místem plnění v tuzemsku 

• v rámci ekonomické činnosti 

 

Všechny čtyři uvedené podmínky musí být splněny současně. Pokud jedna z těchto 

podmínek není naplněna, nevzniká plátci - škole základní a střední, povinnost uplatnit daň na 

výstupu nebo přiznat osvobozené plnění, protože se jedná o plnění, které není předmětem 

daně.   

 

Plnění, která jsou předmětem daně, se dále člení na: 
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• plnění zdanitelná, tato podléhají snížené nebo základní sazbě daně, 

• plnění, která jsou osvobozená od daně (s nárokem nebo bez nároku na 

      odpočet daně).8 

 

Oba typy plnění, tj. plnění podléhající snížené nebo základní sazbě daně, stejně jako  

i plnění osvobozená od daně, je plátce povinen uvádět na příslušných řádcích v daňovém 

přiznání.  

 

 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně se u škol základních  

a středních nevyskytují buď vůbec nebo jen zcela výjimečně. V ustanovení  § 63 ZDPH je  

uveden přehled plnění, která do této kategorie patří. 

 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně se u škol základních  

a středních, která jsou v pozici neziskového subjektu vyskytují v praxi mnohem častěji.  Této 

kategorii uskutečněných plnění bude věnována samostatná kapitola 3.3.3.   

 

3.3.2 Plnění, která nejsou předmětem daně u škol základních a středních 

 

V kapitole 3.3.1 odstavci druhém je zdůrazněna nutnost splnění podmínek, za kterých 

jsou uskutečněná  plnění  (dodání zboží, převod  nemovitostí  nebo  přechod nemovitostí 

v dražbě, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie) 

předmětem DPH.  Pokud alespoň jedna z uvedených podmínek splněna není, pak se jedná  

o plnění, která předmětem DPH  nejsou a nemusíme zkoumat, kdo a v jakém místě plnění 

realizoval. 

ZDPH  vyčleňuje také případy, kdy se konkrétní plnění, i když splňuje podmínky 

obecné definice dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, předmětem daně 

nestává. 

 

                                                 
8
 BENDA J. DPH u neziskových subjektů, 2. dop. a přep. vyd. Praha: Bova Polygon, 2009. 168 s. ISBN 978-80-

7273-160-2. 
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Přehled těchto plnění je uveden v § 13 odst. 8 ZDPH (dodání zboží a převod 

nemovitosti)  a § 14 odst. 5 ZDPH  (poskytování služeb).  Z těchto vyjmenovaných plnění by 

pro školy základní a střední připadalo v úvahu plnění uvedené v § 13 odst. 8  písm.c) ZDPH – 

poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena nepřesahuje 500,- 

Kč   a v případě poskytování služeb plnění uvedené v § 14 odst. 5 písm.c) ZDPH – postoupení 

vlastní pohledávky plátci.    

 

V praxi je tak nutné, aby základní  nebo střední škola, která  přijímá jakoukoli finanční 

částku posoudila, o jakou úplatu se jedná a nezatěžovala automaticky tuto částku DPH. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména přijatým úplatám ryze finančního charakteru 

(náhrada škody, přijatá smluvní pokuta, přijaté penále za pozdní úhradu faktury, přijatá 

sankce za pozdní předání díla, pouhé přeúčtování nákladů), kdy základní nebo střední škola 

žádné plnění neuskutečnila. V případě, že by škola uplatnila u plnění, která nejsou předmětem 

daně nesprávně daň na výstupu, lze tuto chybu napravit, a to podáním dodatečného daňového 

přiznání.  Obecně však platí, že se plnění, která nejsou předmětem DPH v daňovém přiznání 

nikde neuvádí. 

 

 3.3.3   Plnění  osvobozená  od  daně  bez  nároku  na  odpočet  daně u škol základních a  

středních 

 

Plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, nejsou podle 

ZDPH plnění zdanitelná a jsou vymezena v § 51 ZDPH. 

 

„Přehled plnění, která patří do skupiny tzv. osvobozených plnění „bez nároku na odpočet 

daně“:  

 

a) poštovní služby (§ 52 ZDPH), 

b) provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 53 ZDPH), 

c) finanční činnosti (§ 54 ZDPH), 

d) pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH), 

e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56 

ZDPH), 
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f) výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH), 

g) zdravotnické služby a zboží (§ 58 ZDPH), 

h) sociální pomoc (§ 59 ZDPH), 

ch) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH), uvedených v ustanovení § 2 

písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, 

i) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH), 

j) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH) 

k) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně. (§ 62 ZDPH).“
9 

 

 Z výše uvedených plnění se u škol základních a středních budou vyskytovat plnění 

podle § 56, § 57, § 61 a § 62 (zvýrazněno tučně). 

 

 Už z textového vymezení těchto plnění jsou zřejmé dvě skutečnosti. Jedná se o plnění, 

u kterých plátce není povinen uplatnit daň na výstupu, protože jsou od této povinnosti 

osvobozena. Dále je zřejmá i vazba na přijatá zdanitelná plnění, která plátce k uskutečnění 

osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně použije. U těchto plnění nemá plátce nárok 

na odpočet daně (§ 75 odst. 1 ZDPH). Pravidla pro uplatňování a zkracování nároku na 

odpočet daně budou podrobněji vysvětlena v dalším textu bakalářské práce. 

V daňovém přiznání uvádí plátce tato plnění do těchto řádků : 

 

•••• veškerá osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně                 ř. 50 

•••• osvobozená plnění bez nároku na odpočet, která se nezahrnují  

       do výpočtu koeficientu podle § 76 ZDPH                                            ř. 51 

       

                                                 
9 FITŘÍKOVÁ  D.; MUSILOVÁ L. DPH ve školství od roku 2009. 2.vyd. Karviná - Mizerov: Paris, 2009. 299 

s. ISBN 978-80-87173-03-9. str. 81. 
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3.4  Vznik  povinnosti  přiznat daň nebo plnění osvobozené od daně     

 

Vznik povinnosti přiznat daň na výstupu nebo plnění osvobozené od daně patří 

k základním povinnostem školy základní a střední v pozici plátce DPH. Pokud si plátce 

správně vyhodnotí, že konkrétní plnění je předmětem daně, musí toto plnění uvést do 

daňového přiznání v tom zdaňovacím období, do kterého podle ZDPH patří. V případech, kdy 

plátce uvede uskutečněná zdanitelná plnění v jiném zdaňovacím období, než do kterého 

příslušely a sníží tím svou daňovou povinnost, správce daně uplatní úrok z prodlení z částky 

daně uvedené v nesprávném zdaňovacím období (ustanovení  § 104 ZDPH). 

 

3.4.1 Datum uskutečnění  zdanitelného plnění   

 

Podle ustanovení § 21 odst.1 ZDPH je plátce obecně povinen přiznat daň na výstupu 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který 

nastane dřív, pokud zákon nestanoví jinak. Základní a střední školy jsou v pozici osob, které 

vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

V praxi to znamená, že do daňového přiznání vstupují kromě výnosů účtové třídy 6- Výnosy 

také úplaty, přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, zaúčtované jako zálohy v rámci 

účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy, dále přeúčtování energií a služeb, u kterých plátce 

uplatňuje daň na výstupu, stravné placené zaměstnanci účtované jako pohledávka za 

zaměstnancem, výnosy příštích období. 

 

U škol základních a středních přichází v úvahu tato uskutečněná zdanitelná plnění : 

 

-  dodání zboží a převod nemovitostí, 

-  poskytování služeb. 

 

Dodání zboží a převod nemovitostí 

 

Pro účely ZDPH se zbožím rozumějí věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. 

Peníze nejsou pro účely tohoto zákona považovány za zboží (§ 4 odst. 2 ZDPH), pokud 
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nejsou poskytovány jako protihodnota za dodání zboží, převod nemovitostí nebo poskytování 

služeb. 

 

Dodáním zboží se podle § 13 odst.1 ZDPH rozumí převod práva nakládat se zbožím 

jako vlastník  a převodem nemovitosti  takový převod, při kterém dochází ke změně 

vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření. V § 13 odst. 3 jsou vymezeny 

„nestandardní“ typy dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu, které jsou podle těchto 

stanovených podmínek předmětem daně.  Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu 

ZDPH považuje i použití zboží nebo nemovitosti pro účely nesouvisející s ekonomickou 

činností, tj. např. darování nebo použití pro osobní potřebu, avšak za podmínky, že byl  

u předmětného zboží nebo nemovitosti uplatněn nárok na odpočet daně (§ 13 odst.4 ZDPH).   

 

Pokud tato výše uvedená plnění podléhají základní nebo snížené sazbě DPH, je den 

uskutečnění zdanitelného plnění upraven v § 21 odst. 3 až 10 ZDPH. 

 

DUZP při prodeji (převodu) nemovitostí  je upraven v § 21 odst. 4 ZDPH. 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání nemovitosti do užívání nebo 

dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum nabytí právních účinků vkladu do katastru 

nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dřív. 10 

 

Poskytování služeb 

 

Službami se rozumějí všechny činnosti, které nejsou zbožím nebo převodem 

nemovitosti. Je to mnohem širší kategorie, do které patří např. poskytování stravovacích 

služeb, nájmů krátkodobých i dlouhodobých, reklamních služeb, ale i převody práv, jako 

např. software, autorská práva, poskytnutí práva využití věci, vznik a zánik věcného břemene, 

přijetá závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání či situaci (§ 14 odst. 1 

ZDPH). Obdobně jako u dodání zboží či převodu nemovitostí se považuje za poskytnutí 

služby podléhající dani služby poskytnuté pro účely nesouvisející s ekonomickou činností 

plátce i jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, 

                                                 
10

 BENDA J. DPH u neziskových subjektů, 2. dop. a přep. vyd. Praha: Bova Polygon, 2009. 168 s. ISBN 978-80-

7273-160-2. 
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např. používání služebního vozidla i pro soukromou potřebu plátce nebo jeho zaměstnanců  

(14 odst. 3 ZDPH).   

 

Služby jsou zpravidla poskytovány na základě uzavřených smluv.  Základní pravidlo 

pro určení DUZP při poskytování služby stanoví § 21 odst. 5 písm. a) ZDPH, podle kterého se 

zdanitelné plnění považuje za uskutečněné buď dnem poskytnutí  služby nebo dnem vystavení 

daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dřív.  

 

Uskutečněná zdanitelná plnění podléhající snížené nebo základní sazbě daně je plátce 

povinen uvádět v ř. 1 (20% DPH) a v ř. 2 (10% DPH) daňového přiznání za příslušné 

zdaňovací období.  Jakou procentní sazbu daně je povinen plátce u zdanitelných plnění 

uplatnit, upravuje § 47 odst. 1 ZDPH.  U zboží, nemovitostí  i  služeb se jako výchozí uplatní 

vždy základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. V přílohách  č.1 a č. 2, které jsou 

nedílnou součástí ZDPH,  je uveden seznam zboží a služeb, u nichž lze uplatnit sníženou 

sazbu daně. Speciální úprava se týká i sazeb daně uplatněných v případě bytové výstavby, 

konkrétně  v § 48 a § 48a ZDPH.11 

 

Sazby daně u zboží 

 

V příloze č. 1 k ZDPH je uveden přehled zboží podléhajícího snížené sazbě daně, 

podle současného znění ZDPH ve výši 10 %.  Aby mohla být u zboží uplatněna snížená sazba 

daně, musí být splněny dvě podmínky uvedené v příloze č. 1 : 

 

- musí  se  jednat   o  výrobek  zařazený  do  příslušného  číselného  kódu  Harmonizovaného 

  systému  podle celních předpisů ve znění platném k 1. 1. 2007 a zároveň 

- musí výrobek odpovídat textovému vymezení příslušné položky uvedené v příloze č.1. 

 

Pokud jedna z těchto podmínek splněna není, není možné při prodeji zboží u tohoto 

zboží uplatnit sníženou sazbu daně. 

                                                 
11

 BENDA J. DPH u neziskových subjektů, 2. dop. a přep. vyd. Praha: Bova Polygon, 2009. 168 s. ISBN 978-80-

7273-160-2. 
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Sníženou sazbu daně mohou uplatnit školy nebo školská zařízení v případě prodeje 

veškerých potravin, nápojů (s výjimkou alkoholických) a vody, dále v případě prodeje knih, 

brožur, letáků, novin a časopisů, pokud v nich reklama nepřesahuje 50% plochy, obrázková 

alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či 

rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických 

plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.     

 

Sazby daně u převodu nemovitostí 

 

Převod nemovitostí, pokud je  předmětem daně a nevztahuje se na něj osvobození od 

daně podle § 56 ZDPH, podléhá obecně základní sazbě daně, podle současného znění ZDPH 

ve výši 20 %.  Výjimku tvoří tři objekty bytové výstavby – byt, rodinný dům a bytový dům, 

uvedené v § 48 a § 48a ZDPH, u nichž lze uplatnit při prodeji snížená sazba daně, pokud není 

prodej těchto nemovitostí rovněž osvobozen od daně podle § 56 ZDPH. Převod pozemků je 

podle § 56 odst. 3  ZDPH vždy od daně osvobozen s výjimkou pozemků stavebních. V praxi 

se školy a školská zařízení s prodejem nemovitostí nesetkávají tak často, protože ve většině 

případů nejsou majiteli nemovitostí. Obecně však platí, že zdaňován je pouze převod nových 

staveb realizovaný do tří let od první kolaudace nebo prvního užívání stavby. Převod starších 

staveb je od daně osvobozen vždy. Školy a školská zařízení jsou častěji v pozici poskytovatele 

nájmů pozemků, staveb, bytů  a nebytových prostor, u nichž mohou za splnění podmínek  

uvedených v § 56 odst. 3 ZDPH rovněž využít možnosti osvobození od daně.  Problematika 

sazby daně při poskytování služeb je rozebrána v následujícím textu.    

 

Sazby daně u služeb 

 

U služeb je podle § 47 odst. 4 ZDPH stejně jako u zboží výchozí sazbou sazba daně 

základní, tj. 20 %, pokud zákon v jednotlivých ustanoveních ZDPH nestanoví jinak. Jinak 

stanoví u služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k ZDPH, kde je možné uplatnit sníženou 

sazbu daně,  pokud jsou naplněny obě podmínky: 

 

- musí se jednat o službu klasifikačně zařazenou do příslušného číselného kódu  Standardní  

  klasifikace produkce (SKP) platné k 1. lednu 2003 a zároveň 

- musí služba naplňovat textové vymezení položky uvedené v příloze č. 2. 
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Pokud jedna z těchto podmínek splněna není, není možné u služby uplatnit sníženou 

sazbu daně. 

Sníženou sazbu daně mohou školy a školská zařízení uplatnit při poskytování 

ubytovacích služeb s výjimkou ubytovacích služeb pro vlastní žáky a žáky cizích škol, které  

jsou od daně osvobozeny podle § 57 ZDPH. V příloze č. 2 k ZDPH jsou pod položkou 92 

vyjmenovány kulturní činnosti, které zahrnují vstupné na koncerty, filmová a divadelní 

představení, ohňostroje, výstavy, vyhlídkové věže, do zábavních parků, cirkusů, muzeí, 

zoologických a botanických zahrad, historických objektů a na podobné kulturní události,  

u nichž lze uplatnit sníženou sazbu daně. Školy a školská zařízení v pozici neziskového 

subjektu využívají v praxi možnost zahrnování úplat za výše uvedená plnění do plnění 

osvobozených od daně  podle  § 61 ZDPH.  Snížená sazba daně platí také pro vyjmenované 

sportovní činnosti, které zahrnují vstupné na sportovní události, použití sportovních zařízení 

krytých i nekrytých ke sportovním činnostem. Pokud se na ně nevztahuje rovněž  osvobození 

od daně podle § 61 ZDPH, uplatní se u těchto činností snížená sazba daně.   

 

3.4.2   Datum  uskutečnění  plnění  osvobozeného  od daně  bez  nároku  na odpočet daně 

 

V § 51 odst. 1 ZDPH je uveden přehled plnění, která patří do skupiny plnění 

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.  Může se jednat jak o dodání zboží, 

převod nemovitosti nebo o poskytnutí služby.  Jedná se o plnění, u kterých plátce není 

povinen uplatnit daň na výstupu, protože jsou od daně osvobozena, ale je povinen uvádět tato 

plnění do daňového přiznání. 

 

Podle ustanovení § 51 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto 

plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dřív. 

Při stanovení dne uskutečnění plnění osvobozených od daně se postupuje stejným způsobem 

jako u plnění zdanitelných, což vyplývá z § 21 odst. 11 ZDPH. Školy a školská zařízení 

uskutečňují osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, musí na konci roku před podáním 

daňového přiznání za poslední zdaňovací období provést kontrolu správnosti údajů o všech 

uskutečněných plněních. Důvodem je zajistit správnost výpočtu ročního vypořádacího 

koeficientu, správné provedení vypořádání nároku na odpočet daně a správné stanovení 

zálohového koeficientu pro nový kalendářní rok podle § 76 ZDPH. Povinnost přiznat 
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uskutečnění plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně k datu přijetí úplaty, 

pokud předchází dni uskutečnění plnění, mají nejen školy a školská zařízení, ale všichni 

plátci, bez ohledu na to, zda vedou  daňovou evidenci nebo účetnictví.   

 

V praxi se může stát, že škola nebo školské zařízení plnění osvobozené od daně sama 

neposkytuje, toto plnění pouze hradí a požaduje za něj úhradu od jiné osoby. Pokud požaduje 

úhradu za cenu stejnou a nižší než je částka, za kterou toto plnění  pořídila,  nemusí za 

podmínek stanovených v § 36 odst. 11 ZDPH tento údaj uvádět v daňovém přiznání vůbec. 

 

3.5  Nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění 

 

Základní právo plátce, nárok na odpočet daně, je vázán na splnění konkrétních 

zákonem stanovených podmínek. Výslednou daňovou povinnost plátce tak ovlivňuje právě 

výše uplatněného odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění. Základní podmínky, za nichž 

lze nárok na odpočet daně uplatnit, jsou vymezeny v § 72 ZDPH a navazujícím § 73 ZDPH. 

Podmínky uvedené v těchto paragrafech platí beze zbytku i pro neziskové subjekty.  

 

Plátce daně má nárok na odpočet daně pouze za předpokladu, že přijatá zdanitelná 

plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Jestliže je plátce použije pro jiné 

účely než pro ekonomickou činnost, nárok na odpočet daně uplatnit nemůže (§ 72 odst. 1 

ZDPH). Svou vůli uplatnit nárok na odpočet daně prokazuje plátce uvedením odpočtu daně 

v daňovém přiznání (§ 72 odst. 3 ZDPH). 

 

Nárok na uplatnění odpočtu vzniká dnem uskutečnění přijatého zdanitelného plnění 

nebo dnem přijetí platby, pokud je platba přijata plátcem, kterému z této úplaty vznikla 

povinnost přiznat daň.  Obecně platí, že výše nároku na odpočet daně je úzce vázána  na účel 

použití přijatých zdanitelných plnění.  ZDPH stanoví, u kterých přijatých zdanitelných plnění 

má plátce nárok na odpočet daně v plné výši, v kterých případech nárok na odpočet daně 

nemá a u kterých přijatých zdanitelných plnění je povinen nárok na odpočet daně krátit. 

 

Škola nebo školské zařízení má podle ustanovení § 72 odst. 4 ZDPH nárok na 

uplatnění odpočtu daně v plné výši u těch přijatých zdanitelných plnění, která použije 

výhradně pro uskutečnění : 
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- zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, 

- plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně  (u škol realizováno výjimečně), 

- plnění v  rámci své  ekonomické  činnosti  s  místem  plnění mimo tuzemsko, pokud u těchto  

   přijatých  zdanitelných plnění by měl plátce nárok na odpočet daně, pokud by se zdanitelná  

   plnění uskutečnila s místem plnění v tuzemsku  (u škol realizováno výjimečně),  

- plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a)  až  j)  a  l) až u) a v § 55 (vyjmenované finanční a  

   pojišť ovací činnosti)  pro  zahraniční  osobu, která  neuskutečňuje  ekonomickou  činnost v 

   tuzemsku, nebo  pokud  jsou  taková  plnění  přímo  spojena  s vývozem zboží (škol se tato  

   plnění netýkají), 

- plnění uvedených v § 13 odst. 8 a v § 14 odst. 5, která se škol a  školských   zařízení netýkají 

  (prodej  podniku  nebo  vklad  podniku nebo  jeho části, vydání nebo poskytnutí  majetku   v  

  nepeněžité   podobě  jako  náhrady  nebo  vypořádání   podle  zvláštního  právního  předpisu,  

  poskytnutí  reklamního  nebo  propagačního  předmětu, převod obchodního podílu, případně 

  převod členství v družstvu). 

 

Jak již bylo zmíněno v textu bakalářské práce několikrát,  školy nebo školská zařízení 

jako neziskový subjekt uskutečňují v rámci své ekonomické činnosti hlavně osvobozená 

plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu.  Podle § 75 odst. 1  nemohou uplatnit nárok 

na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která použijí k uskutečnění těchto 

osvobozených plnění. 

Tímto nejsou školy nebo školská zařízení žádným způsobem diskriminovány, stejný 

postup platí pro všechny zaregistrované plátce DPH. 

V praxi se může vyskytnout situace, kdy plátce přijme zdanitelná plnění a tato použije 

jak pro uskutečněná plnění zdanitelná, tak i plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet. Z § 72 odst. 4 ZDPH vyplývá, že má povinnost nárok na odpočet daně krátit 

koeficientem podle § 76 ZDPH. ZDPH také pamatuje na případy, kdy škola nebo školské 

zařízení přijme zdanitelné plnění a toto plnění použije jak pro uskutečnění své ekonomické 

činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející.  V § 72 odst. 5 ZDPH je uvedeno, že je možno 

uplatnit nárok  na odpočet daně pouze v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití jen 

pro ekonomickou činnost.  
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Problematickou oblastí je i posuzování nároku na odpočet daně u přijatých 

zdanitelných plnění, hrazených z veřejných prostředků – státního rozpočtu, rozpočtu obcí, 

Evropských strukturálních fondů. Pokud mají tyto finanční prostředky charakter poskytnuté 

dotace, nejedná se o úplatu za ekonomickou činnost, ale o pouhý přesun finančních 

prostředků. 

 

Při posuzování vzniku nároku na odpočet daně není ani tak důležitý původ finančních 

prostředků, z nichž jsou přijatá zdanitelná plnění pořizována, ale účel jejich použití. Platí  zde 

stejná pravidla pro možnost a způsob  uplatnění nároku na odpočet daně, jakoby byla přijatá 

zdanitelná plnění financována z vlastních prostředků. 12 

Uplatnění nároku na odpočet je nárok, nikoliv povinnost plátce daně. Správné 

posouzení uplatnění  nároku  na  odpočet  daně  ve  výše  uvedených případech činí řadě 

plátců problémy a využívají zjednodušení v tom smyslu, že si uplatňují pouze plný nárok na 

odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která jim slouží výhradně pro ekonomickou 

činnost a je plněním zdanitelným. 

 

3.5.1 Zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu daně 

 

Škola nebo školské zařízení prokazuje podle § 73 odst. 1 ZDPH nárok na odpočet 

daně daňovým dokladem, který byl vystaven registrovaným plátcem daně.  Pro správné 

uplatnění nároku na odpočet daně  musí být v prvé řadě splněna podmínka faktické realizace 

dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku ve 

prospěch školy nebo školského zařízení a použití přijatého zdanitelného plnění k její 

ekonomické činnosti. 

 

Typy a obsahové náležitosti daňových dokladů jsou stanoveny v § 28 ZDPH. 

V případě tuzemských zdanitelných plnění se škola nebo školské zařízení setkává převážně 

s běžným daňovým dokladem a zjednodušeným daňovým dokladem. Daňový doklad pro 

prokazování nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny zákonem předepsané údaje. Je 

                                                 
12 FITŘÍKOVÁ  D.; MUSILOVÁ L. DPH ve školství od roku 2009. 2.vyd. Karviná - Mizerov: Paris, 2009. 299 

s. ISBN 978-80-87173-03-9. 
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proto v zájmu příjemce daňového dokladu (školy nebo školského zařízení), aby údaje na 

daňovém dokladu byly úplné a správné.  Pokud tomu tak nebude, musí pak prokazovat 

oprávněnost odpočtu daně v rámci dokazování podle § 31 zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP). 

 

Ustanovení § 26 odst. 1 ZDPH jednoznačně určuje, kdo, za jakých podmínek a komu 

je plátce povinen daňový doklad vystavit. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu 

odpovídá vždy plátce, který uskutečnil plnění a to i v těch  případech, kdyby zplnomocnil 

k vystavení jinou osobu. 

 

Běžný daňový doklad (§ 28 odst. 2 ZDPH) 

 

Běžný daňový doklad je základním daňovým dokladem. Musí obsahovat identifikační 

údaje jak plátce, který plnění uskutečnil, tak i osoby, pro kterou se toto plnění uskutečnilo. 

Dále zde musí být uvedeno evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, základ daně, 

sazba daně a výše daně. Na běžném daňovém dokladu se uvádí datum uskutečnění plnění 

nebo den přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení 

daňového dokladu.   

 

Zjednodušený daňový doklad  (§ 28 odst. 3 a 4 ZDPH)  

 

Tento daňový doklad může vystavit plátce uskutečňující zdanitelné plnění s úplatou za 

hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem v ceně nejvýše do 10 000 Kč včetně daně. 

Není možné jej vystavit v případě prodeje zboží podléhajícího spotřební dani z lihu  

a tabákových výrobků. Oproti běžnému daňovému dokladu na něm nemusí být uvedena 

identifikace osoby, pro niž se plnění uskutečnilo a je uvedena pouze sazba daně v procentech 

a částka plnění včetně daně celkem.  Za vypočtenou daň tak odpovídá plátce, pro nějž se 

zdanitelné plnění uskutečnilo.  

 

Neuvedením nároku na odpočet daně v daňovém přiznání v příslušném zdaňovacím 

období ještě neznamená, že by o něj plátce přišel. Podle § 73 odst. 11 může uplatnit nárok na 

odpočet daně nejdéle do tří let od konce zdaňovacího období, v němž mohl být nárok uplatněn 
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nejdříve. Podle tohoto ustanovení může plátce uplatnit nárok na odpočet daně prakticky 

v jakémkoli řádném daňovém přiznání. 

 

Výjimkou jsou případy, kdy je plátce povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 

odst. 4 ZDPH. Pro něj platí, že nárok na odpočet daně musí uvést do daňového přiznání 

nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích 

obdobích mohl být nárok uplatněn nejdříve. Tím by mělo být zajištěno, že bude plátce 

uplatňovat nárok s použitím koeficientu příslušného roku, v němž nárok na odpočet daně 

vznikl.     

 

3.5.2 Přiřazovací způsob uplatnění odpočtu daně 

 

Pro správné uplatnění  nároku na odpočet daně je nutné, aby si každá škola  nebo 

školské zařízení provedla svůj vlastní rozbor přijatých a uskutečněných plnění, aby byla 

schopna  provádět přiřazování jednotlivých přijatých zdanitelných plnění k uskutečněným 

plněním podle následujících skupin: 

 

I.     skupina  :      s plným nárokem            (§ 72 odst.2 a 4 ZDPH) 

II.    skupina  :     s kráceným nárokem       (§ 75 odst. 4 ZDPH) 

III.   skupina  :     bez nároku na odpočet    (§ 75 odst. 1 ZDPH) 

 

Aby bylo možné toto přiřazení provést, je nutné, aby si škola nebo školské zařízení 

ověřila, jaká plnění poskytuje. V případě většiny škol nebo školských zařízení se vyskytují :  

 

- zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně 

- osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně . 

 

 Přiřazovací způsob uplatňování odpočtu daně není jednoduchou záležitostí zejména 

v tom smyslu, že ne každé přijaté zdanitelné plnění lze jednoznačně přiřadit do výše 

vyjmenovaných skupin I., II. nebo III. Jde především o ta plnění, která škola nebo školské 

zařízení použije jak k uskutečnění plnění osvobozených od daně (není nárok na odpočet 

daně), tak k plněním zdanitelným (plný nárok na odpočet daně).  Jedná se především o režijní 

náklady na služby, úklidové služby, služby v rámci stavebně-montážních prací, ostraha 
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objektu, nákup čistících prostředků, nákup potravin do školní jídelny, nákup hmotného 

majetku  apod.   

 

V následujícím zjednodušeném příkladu je shrnuta aplikace přiřazovacího způsobu 

uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na uskutečněná plnění . 

 

Základní škola provozuje svou ekonomickou činnost v komplexu 4 budov. V první 

budově je umístěna kancelář ředitelky základní školy, ekonomický úsek,  třídy pro 1.- 9. 

ročník včetně kabinetu přírodovědného, chemického, počítačového, kabinety pro vyučující, 

školní družina a školní klub a speciální třída, vyčleněna pouze pro provoz internetu pro 

veřejnost. V druhé budově je školní jídelna, ve které je poskytováno stravování jak pro žáky  

a personál školy, tak i pro cizí strávníky. Ve třetí je tělocvična, která je využívána jak žáky 

školy v rámci výuky, tak  zájemci o aktivní využití volného času z řad veřejnosti. Ve čtvrté 

budově jsou umístěny dílny pro praktické vyučování žáků a jsou zde pronajaty dvě místnosti 

pro provoz občerstvení – plátci DPH. Škola se dohodla s plátcem daně na zdaňování nájmu 

nebytových prostor. 

 

Ze zadání je zřejmé, že škola poskytuje zdanitelná plnění (dále jen „ZP“)  

a osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (dále jen „OP“).  

 

 Tabulka 3.5 

Přijaté zdanitelné plnění                 Vazba na uskutečněná plnění            Přiřazeno do skupiny 

 

Nákup nábytku do ředitelny OP i ZP II. 

Oprava tabulí ve třídách OP III. 

Nákup přístrojů do přírodovědného 

kabinetu 
OP III. 

Nákup materiálu (papíry,lepidla) 

do školního klubu a družiny 
OP III. 

Oprava střechy 1. Budovy OP i ZP II. 

Nákup počítačů do třídy – provoz 

veřejného internetu 
ZP I. 

Nákup nového vybavení do školní 

jídelny 
OP i ZP II. 

Nákup potravin do školní jídelny OP i ZP II. 
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(pouze jeden sklad) 

Výměna oken školní jídelny OP i ZP II. 

Oprava podlahy v tělocvičně OP III. 

Nákup sportovního náčiní OP III. 

Nákup nářadí do školních dílen OP III. 

Oprava elektrických rozvodů 

v prostorách nájmu 
ZP I. 

Zdroj: 13 

 

3.5.3 Zkracování nároku na odpočet daně 

 

Jak již bylo výše uvedeno, má škola nebo školské zařízení povinnost krátit nárok na 

odpočet daně u těch přijatých zdanitelných plnění, která použije jak k uskutečněným plněním 

zdanitelným, tak uskutečněným plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet (§ 72 

odst. 4 ZDPH, II. skupina). 

 

Tato přijatá zdanitelná plnění uvádí škola nebo školské zařízení v daňovém přiznání 

do části IV. „Nárok na odpočet daně“ do pravého sloupce „ Krácený odpočet“.  Daň na vstupu 

uvedenou na příslušných daňových dokladech uvede plátce na řádcích 40 (základní sazba)  

nebo 41 (snížená sazba) podle charakteru přijatého plnění. V této „fázi“ se vyplňují řádky 

s celým,  ještě nekráceným nárokem na odpočet daně. 

 

Provedení techniky zkrácení nároku na odpočet daně upravuje § 76 ZDPH, ve kterém 

je mimo jiné stanoven  pojem „zálohový koeficient“ a „vypořádací koeficient“.  

  Zjednodušeně platí, že se  v průběhu roku  používá pro krácení nároku na odpočet 

daně stále stejný zálohový koeficient, který odpovídá výši vypořádacího koeficientu za celý 

předcházející kalendářní rok. Za poslední zdaňovací období kalendářního roku se vypočte 

vypořádací koeficient nový a ten se stane zálohovým koeficientem pro potřeby krácení daně 

v následujícím roce. Škola nebo školské zařízení tímto zálohovým koeficientem, 

zaokrouhleným na dvě desetinná místa, výši nároku na odpočet daně (pravý sloupec daňového 

přiznání) vynásobí a v předmětném zdaňovacím období si na ř. 52 daňového přiznání  uplatní 

                                                 
13 vlastní zdroj 



31 

 

odpočet daně ve zkrácené výši. Takto postupuje za všechna zdaňovací období běžného 

kalendářního roku.   

 

V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku musí škola nebo 

školské zařízení z údajů uvedených v daňových přiznáních za celý kalendářní rok vypočítat 

nový vypořádací koeficient a provést vypořádání nároku na odpočet daně, a to buď ve 

prospěch nebo neprospěch plátce. 

  

Vypořádací koeficient se stanoví  matematicky jako zlomek, v jehož čitateli je součet 

základů daně za veškerá uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (v případě škol ř.1  

a ř.2 přiznání) a ve jmenovateli opakovaně součet základů daně za veškerá uskutečněná plnění 

s nárokem na odpočet daně (ř.1 a ř.2 přiznání) a navíc součet uskutečněných plnění 

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (ř.50 přiznání).  Do čitatele i jmenovatele 

vcházejí i přijaté úplaty , pokud předcházejí uskutečněnému plnění zdanitelnému nebo 

osvobozenému od daně bez nároku na odpočet. Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na dvě 

desetinná místa vždy nahoru a uvádí se v přiznání za poslední zdaňovací období v ř. 53.   

 

Výpočtem ročního vypořádacího koeficientu v podstatě ZDPH již přesně určuje, jaký 

je podíl uskutečněných plnění zdanitelných ke všem uskutečněným plněním plátce 

v konkrétním běžném kalendářním roce. Zálohový koeficient, kterým bylo prováděno krácení 

nároku na odpočet v průběhu roku, však vycházel z poměru plnění roku předchozího a ve 

většině případů se od  ročního vypořádacího koeficientu liší. Aby se uplatňování krácení 

nároku na odpočet daně v průběhu roku co nejvíce přiblížilo realitě, skutečnému stavu daného 

roku, je plátce povinen  v přiznání za poslední zdaňovací období odpočet daně „vypořádat“. 

 

V praxi to znamená, že si plátce sečte za celý kalendářní rok daň u přijatých 

zdanitelných plnění, která uváděl v daňových přiznáních do řádků 40 a 41 v pravém sloupci 

„krácený odpočet“, ročním vypořádacím koeficientem tuto součtovou částku vynásobí a získá 

tím daleko přesnější výši kráceného nároku na odpočet, na kterou má ve sledovaném období 

nárok. Tuto hodnotu porovná s výší uplatněných krácených nároků na odpočet daně  (součet ř. 

52 ze všech daňových přiznání)  a rozdíl uvede do ř. 53 přiznání za poslední zdaňovací období 

buď s kladným znaménkem  („doplatní“ si nárok na odpočet daně) nebo se znaménkem 

záporným  („ vrátí“  nárok na odpočet daně). 
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3.5.4 Uplatnění poměrné části odpočtu 

 

Terminologie uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné výši je mnohdy 

zaměňována s uplatňováním krácení nároku na odpočet daně. Jedná se však o dvě naprosto 

odlišné úpravy. 

S režimem  uplatňování nároku na odpočet daně poměrem se může plátce setkat pouze 

v případě,  že přijaté zdanitelné plnění použije jak pro svou ekonomickou činnost, tak pro 

činnost s ní nesouvisející (§ 72 odst. 5 ZDPH). Z obecných pravidel uplatňování nároku na 

odpočet daně jednoznačně vyplývá, že si plátce může nárokovat odpočet jen tehdy, použije-li 

přijatá zdanitelná pro svou ekonomickou činnost  (§ 72 odst. 1).  Školy nebo školská zařízení 

v pozici neziskového subjektu  se s tímto režimem setkávají ojediněle, protože byly zřízeny za 

účelem poskytování výchovně-vzdělávacích služeb a uskutečňují proto ekonomickou činnost.  

Pokud by škola nebo školské zařízení již při přijetí konkrétního zdanitelného plnění dospěla k 

závěru, že ho nepoužije plně pro svou ekonomickou činnost, uplatní si odpočet daně pouze 

v tom poměru, který odpovídá rozsahu užití pro ekonomickou činnost. Pokud by škola nebo 

školské zařízení v prvotní fázi pořídila zdanitelné plnění pro svou ekonomickou činnost, 

uplatnila si odpočet daně na vstupu v souladu s pravidly uvedenými v § 72 a § 73 ZDPH  

a poté ho použila pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, vystaví tzv. doklad  

o použití podle § 29 ZDPH a uplatní daň na výstupu z této části přijatých zdanitelných plnění.     
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4. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH U ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

A STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

4.1  Sestavení daňového přiznání ve  vazbě na  vedení účetnictví a evidence 

pro  účely DPH v konkrétních podmínkách střední školy – plátce DPH 

 

               Střední škola ABC, příspěvková organizace se sídlem v Bruntále, DIČ:CZ12345678 

se zabývá poskytováním výchovně-vzdělávacích služeb v oblasti strojírenství, informačních 

technologií, ekonomiky a podnikání. Tato střední škola je v provozu od roku 1962 a prošla 

mnoha provozními a estetickými rekonstrukcemi. 

 

              V současné době se v areálu školy nacházejí dvě tělocvičny, gymnastický sál, 

posilovna, osm počítačových učeben, středisko volného času, středisko školního psychologa, 

sportovní areál, domov mládeže (ubytovací služby pro studenty školy i pro ostatní zájemce), 

jídelna (stravovací služby pro žáky školy i pro cizí strávníky), bufet, odborné učebny – 

elektrolaboratoře, 2 jazykové učebny, školící středisko, parkoviště, nebytové prostory vhodné 

pro nájem (garáže, stolárna, kovářská dílna, kanceláře), objekt zařízený pro měření emisí  

a  byt pro školníka. 

 

             Na konci roku 2006 a v  průběhu roku 2007 se škole podařilo uzavřít několik 

výhodných smluv na nájem nebytových prostor v areálu školy a parkovacích ploch před 

školou. Mnoho podnikatelských subjektů začalo využívat školní jídelnu pro zajištění 

stravování svých zaměstnanců a místní úřady využívat učebny pro vzdělávání dospělých osob 

v oblasti práce s PC, převážně seniorů. 

 

           Střední škola evidovala v období od měsíce listopadu 2006 do měsíce března 2007 níže 

uvedené úplaty, které se započítávají  do obratu ve smyslu § 6 odst. 2 ZDPH.14 

  

 

 

                                                 
14 viz kapitola 3.2.2 
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 Tabulka 4.1 

Měsíc/rok 
Obrat v Kč v jednotlivých 

měsících 

Součet obratu v jednotlivých 

měsících 

11/2006 98 000,- 98 000,- 

12/2006 130 886,- 228 886,- 

1/2007 115 000,- 343 886,- 

2/2007 185 000,- 528 886,- 

3/2007 137 530,- 666 416,- 

4/2007 179 000,- 845 416,- 

5/2007 97 870,- 943 286,- 

6/2007 119 802,- 1 063 088,- 

Zdroj: 15 

 

 Střední škola, osoba povinná k dani,  překročila v červnu 2007 zákonný registrační 

limit. Dne 11. 7. 2007 podala místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci16 a od   

1. 9. 2007 se stala plátcem DPH podle ustanovení § 94 odst. 1 ZDPH a zvolila si čtvrtletní 

zdaňovací období (viz kapitola 3.2) 

 

Od 1.9.2007 začala škola ABC vést  povinnou evidenci pro účely DPH podle ust. § 

100 ZDPH. Formu a způsob vedení této evidence ZDPH speciálně neupravuje, musí však být 

vedena takovým způsobem, aby umožnila sestavení daňového přiznání v návaznosti na 

jednotlivé řádky daňového přiznání. Škola ABC si zvolila jednodušší způsob vedení podle 

data uskutečnění zdanitelného plnění a číselné řady dokladů, a to v členění na uskutečněná 

zdanitelná plnění v základní sazbě (ř. 1), ve snížené sazbě (ř. 2) , uskutečněná plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (ř. 50) a přijatá zdanitelná plnění v základní 

sazbě daně (ř. 40) a  ve snížené sazbě daně (ř. 41).  V další části bakalářské práce bude 

podrobně uvedena evidence pro daňové účely za zdaňovací období I. čtvrtletí 2009 včetně 

sestavení daňového přiznán a rozebráno vypořádání a změna odpočtu daně za poslední 

zdaňovací období roku 2009. 

    

                                                 
15 vlastní zdroj 
16viz příloha 1 
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Škola ABC poprvé podala přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2007.17 V tomto přiznání 

nevyužila možnosti uplatnění odpočtu daně při změně režimu podle ust. § 74 ZDPH.  Protože 

se jedná o plátce, který uskutečňuje jak plnění osvobozená, tak plnění zdanitelná, má 

povinnost krácení nároku na odpočet daně zálohovým koeficientem předcházejícího 

kalendářního roku.18 Údaje pro výpočet koeficientu za rok 2006 neexistovaly, proto se škola 

ABC dohodla se správcem daně na zálohovém koeficientu v odhadnuté výši 0,32. Tento 

postup umožňuje ustanovení § 76 odst. 6 ZDPH. Za poslední zdaňovací období roku 2007 

bylo provedeno vypořádání nároku na odpočet daně a stanoven  nový vypořádací koeficient 

(0,36) , který se stal zálohovým koeficientem pro rok 2008. Tímto koeficientem škola ABC 

prováděla krácení odpočtu daně ve zdaňovacích obdobích kalendářního roku 2008. 

V daňovém přiznání za IV. čtvrtletí 2008 byl z ročních údajů vypočten vypořádací koeficient 

ve výši 0,41, provedeno vypořádání nároku na odpočet daně a stanoven zálohový koeficient 
pro rok 2009 (0,41). 

 

4.1.1    Způsob vedení evidence pro účely DPH u školy ABC : 

 

Sestava záznamní evidence obsahuje  následující údaje : 

 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění  (DUZP) 

- interní číslo dokladu 

- základ daně 

- daň 

- popis případu 

- DIČ nebo název odběratele 

- u přijatých zdanitelných plnění jejich přiřazení podle § 72 odst. 2 a 4 ZDPH do 

    skupiny s plným nebo kráceným nárokem na odpočet daně - 

       

1. Uskutečněná plnění: 

DIČ: CZ12345678 

DPH ř. 1       -      výstup      -      základní sazba daně 

                                                 
17 viz příloha 2 
18viz kapitola 3.5.3 
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Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku  -  ke konci období 3/2009 

 

Tabulka 4.2 

DUZP Doklad 
Základ 

daně 
Daň 

Popis 

případu 
DIČ 

Název 

odběratele 

31.1. 200016 9.479,90   1801.08    strava – cizí CZXXXXXXXX Firma XY  s.r.o. 

31.1. 200017 766,46   145,63    strava – cizí CZXXXXXXXXXX Nová Alena 

31.1. 200018 1.290,88   245,27    strava – cizí CZXXXXXXXX Firma CZ s.r.o. 

31.1. 200020 680,00   129,20    
elektr.energie- 

garáž 
 Novák Jan 

31.1. 200021 1.141,50   216,80    
elektr. energie - 

stolárna 
CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

31.1. 200022 281,60   53,50    
elektr.energie -  

kantýna 
CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

31.1. 200023 891,20   169,33    
elektr.energie -  

kovárna 
CZXXXXXXXX Firma Z a.s. 

31.1. 200024 19.159,08   3.640,23 
elektr.energie -  

„C“ 
 Nezisková org. 

31.1. 200026 66,36   12,61    
elektr.energie – 

kancelář 
CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

31.1. 200027 815,28   154,90    
elektr.energie – 

byt 
 

Nováková 

Renata 

12.1. 300022 1 .806,65   434,37    měření emisí   

12.1. 300036 1.764,64   335,36    měření emisí   

26.1. 300050 2.142,78   407,22    měření emisí   

26.1. 300058 2.100,76   399,24    měření emisí   

31.1. 500011 29.623,00   5.687,37    
stravování – 

učitelé, personál 
  

28.2. 200044 1.141,50   216,80    
elektr.energie – 

stolárna 
CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

28.2. 200045 281,60   53,50    
elektr.energie – 

kantýna 
CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

28.2. 200046 15.771,56   2.996,60    
elektr.energie – 

„C“ 
 Nezisková org. 

28.2. 200047 75,84   14,41    
elektr.energie - 

kancelář 
CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

28.2. 200049 281,24   53,44    
elektr.energie – 

byt 
 

Nováková 

Renata 

28.2. 200050 5.929,98   1.126,70    strava -  cizí CZXXXXXXXX Firma XY s.r.o. 

28.2. 200051 605,10   114,97    strava -  cizí CZXXXXXXXXXX Nová Alena 

28.2. 200052 968,16   183,95    strava -  cizí CZXXXXXXXX Firma CZ s.r.o. 

9.2. 300080 714,26   135,74    měření emisí   

13.2. 300113 1.482,52   271,48    měření emisí   
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20.2. 300137 1.302,47   247,53    měření emisí   

13.2. 300121 84,00   16,00    
krátkodobý 

nájem učebny 
 Nezisková org. 

28.2. 500025 27.518,00   5.228,42    
stravování – 

učitelé, personál 
  

31.3. 200068 680,00   129,20    
elektr.energie – 

garáž 
 Novák Jan 

31.3. 200069 1.969,50   374,21    
elektr.energie – 

stolárna 
CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

31.3. 200070 281,60   53,50    
elektr.energie – 

kantýna 
CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

31.3. 200071 375,00   71,25    
nápojový 

automat I.Q 
CZXXXXXXXX 

Firma BC s.r.o. 

 

31.3. 200073 15.183,80   2.884,92    
elektr.energie – 

„C“ 
 Nezisková org. 

31.3. 200074 120,08   22,82    
elektr.energie – 

kancelář 
CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

31.3. 200075 281,24   53,44    
elektr.energie -  

byt 
 

Nováková 

Renata 

31.3. 200076 1.452,24   275,93    strava – cizí CZXXXXXXXXXX Nová Alena 

31.3. 200077 887,48   168,62    strava  - cizí CZXXXXXXXX Firma CZ s.r.o. 

9.3. 300176 1.302,47   247,53    měření emisí   

12.3. 300192 924,33   175,67    měření emisí   

23.3. 300237 1.764,64   335,36    měření emisí   

25.3. 300250 1.680,60   319,40    měření emisí   

30.3. 300265 1.386,50   263,50    měření emisí   

31.3. 500044 29.083,80   5.458,41    
stravování – 

učitelé, personál 
  

Zdroj: 19 

 

Celková daňová povinnost :             

1. ř. 185.805,60 35.304,77 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 

 

          Škola ABC ve zdaňovacím období I. čtvrtletí 2009 dodala zboží a  poskytovala služby 

v základní sazbě daně (19%) v souladu s ustanovením § 47 ZDPH a správně  přiznala daň na 

výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle ustanovení § 21 ZDPH (viz. kapitola 

3.4.1).  Jednalo se především o dodání elektrické energie – zboží, které není uvedeno v příloze 

č. 1 k ZDPH a  poskytování stravovacích služeb pro cizí strávníky, učitele a  personál; měření 

emisí, poskytnutí práva užívání nápojového automatu a krátkodobý pronájem učebny. Tyto 
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služby nejsou uvedeny v příloze č. 2 k ZDPH, je u nich správně uplatněna základní sazba 

daně (19%).      

  

DIČ: CZ12345678 

DPH ř. 2       -      výstup      -      snížená sazba daně 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku  -  ke konci období 3/2009 

 

Tabulka 4.3 

DUZP Doklad 
Základ 

daně 
Daň 

Popis 

případu 
DIČ 

Název 

odběratele 

31.1. 200020 770,00 69,30 
dodávka tepla, 

vody -  garáž 
 Novák Jan  

31.1. 200021 7.391,50 665,24 
dodávka  tepla 

,vody  - stolárna    
CZXXXXXXXXXX Novotný Josef  

31.1. 200022 1.062,60 95,63 
dodávka  tepla 

,vody - kantýna     
CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana  

31.1. 200023 1.530,00 137,70 

dodávka   

tepla,vody -  

kovárna     

CZXXXXXXXX Firma Z a.s 
 

31.1. 200024 135.219,82 12.169,79 

dodávka  

tepla,vody  - 

„C“                        

 Nezisková org 
 

31.1. 200026 709,09 63,82 

dodávka  

tepla,vody   – 

kancelář    

CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 
 

31.1 200027 1.610,45 144,94 
dodávka  

tepla,vody – byt    
 

Nováková 

Renata 
 

28.2. 200043 100,00 9,00 
dodávka  tepla 

,vody-  garáž         
 Novák Jan  

28.2. 200044 770,00 69,30 
dodávka  tepla 

,vody – stolárna     
CZXXXXXXXXXX Novotný Josef  

28.2. 200045 1.062,60 95,63 

dodávka  

tepla,vody  – 

kantýna      

CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 
 

28.2. 200046 110.125,06 9.911,26 

dodávka  

tepla,vody  – 

„C“                        

 Nezisková org. 
 

28.2. 200047 1.500,00 135,00 

dodávka  tepla 

,vody -  

kancelář     

CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

28.2. 200049 1.498,67 134,88 

dodávka  

tepla,vody  – 

byt                         

 Nováková Renata 

31.3. 200068 100,00 9,00 
dodávka 

tepla,vody   – 
 Novák Jan 
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garáž                      

31.3. 200069 770,00 69,30 

dodávka 

tepla,vody   – 

stolárna     

CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

31.3. 200070 1.062,60 95,63 

dodávka 

tepla,vody   – 

kantýna     

  

31.3. 200073 102.526,49   9.497,38    

dodávka 

tepla,vody -   

„C“                        

 Nezisková org 

31.3. 200074 765,00   68,85    

dodávka 

tepla,vody   - 

kancelář     

CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

31.1. 200075 4.498,67   134,88    

dodávka 

tepla,vody -   

byt                         

 Nováková Renata 

Zdroj: 19 

 

Celková daňová povinnost : 

   

 

 

Škola ABC ve zdaňovacím období I. čtvrtletí 2009 dodala zboží  (teplo,voda)  ve 

snížené  sazbě daně (9%) v souladu s ustanovením § 47 ZDPH a správně  přiznala daň na 

výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle ustanovení § 21 ZDPH (viz. kapitola 

3.4.1).   

 

DIČ: CZ12345678 

DPH ř. 50       -      výstup      -      plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně ke   

           konci období 3/2009 

Tabulka 4.4 

DUOP Doklad 
Částka za 

plnění 

Popis 

případu 
DIČ 

Název 

odběratele 

29.1. 200002 2.960,00    
tělocvična  

1/2009 
CZXXXXXXXX Firma DG  s.r.o. 

29.1. 200003 1.480,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nezisková org. 

29.1. 200004 2.960,00    tělocvična  CZXXXXXXXX Firma CD a.s. 

                                                 
19 vlastní zdroj 

ř. 2 373.072,55 33.576,53 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 
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1/2009 

29.1. 200005 1.480,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nový Karel 

29.1. 200006 1.110,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nová Zdena 

29.1. 200007 1.107,00    
tělocvična  

1/2009 
CZXXXXXXXX Firma MN v.o.s. 

29.1. 200008 1.110,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nováčková Hana 

29.1. 200009 1.850,00    
tělocvična  

1/2009 
 Novotná Anna 

29.1. 200010 2.590,00    
tělocvična  

1/2009 
CZXXXXXXXX Firma OP s.r.o. 

29.1. 200011 3.036,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nový Josef 

29.1. 200012 1.932,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nezisková org. 

29.1. 200013 1.656,00    
tělocvična  

1/2009 
 Nová Šárka 

31.1. 200020 3.531,00    nájem – garáž  Novák Jan 

31.1. 200021 828,00    nájem – stolárna CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

31.1. 200022 300,00    nájem – kantýna CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

31.1. 200023 3.838,00    nájem – kovárna CZXXXXXXXX Firma Z a.s. 

31.1. 200024 1,00    nájem – „C“  Nezisková org. 

31.1. 200026 828,00    nájem – kancelář CZXXXXXXXXX Nováček Petr 

31.1. 200027 1.034,00    nájem – byt  
Nováková 

Renata 

15.1. 300003 10.680,00    
autoškola – 

studenti 
  

31.1. 500009 56.770,46    
ubytování DM –

studenti 
  

31.1. 500010 308.208,00    
stravování – 

studenti 
  

28.2. 200025 4.995,00    
tělocvična  

2/2009 
 Nezisková org. 

28.2. 200030 4.440,00    
tělocvična  

2/200 
CZXXXXXXXX Firma DG s.r.o. 

28.2. 200031 3.423,00    
tělocvična  

2/2009 
 Nový Karel 

28.2. 200032 4.704,00    
tělocvična  

2/2009 
 Nová Zdena 

28.2. 200033 3.130,00    
tělocvična  

2/2009 
 Firma MN v.o.s. 

28.2. 200043 3.531,00    nájem – garáž  Novák Jan 

28.2. 200044 828,00    nájem – stolárna CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

28.2. 200045 300,00    nájem – kantýna CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

28.2. 200046 3.838,00    nájem – „C“  Nezisková org. 
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28.2. 200047 1.400,00    nájem –kancelář CZXXXXXXXXXX Nováček Petr 

28.2. 200049 1.034,00    nájem – byt  
Nováková 

Renata 

11.2. 300092 4.800,00    
autoškola – 

studenti 
  

20.2. 300126 4.200,00    
autoškola – 

doplatek 
  

28.2. 500023 56.974,00    
ubytování  na 

DM – studenti 
  

28.2. 500024 183.654,00    
stravování – 

studenti 
  

28.2. 500033 85.000,00    

prodej 

vyřazeného 

dlouhodobého 

majetku 

  

31.3. 200055 4.400,00    
tělocvična  

3/2009 
CZXXXXXXXX Firma DG s.r.o. 

31.3. 200056 5.364,00    
tělocvična  

3/2009 
 Nezisková org. 

31.3. 200057 4.080,00    
tělocvična  

3/2009 
 Nová Zdena 

31.3. 200058 2.967,00    
tělocvična  

3/2009 
 Nový Karel 

31.3. 200059 3.531,00    nájem – garáž  Novák Jan 

31.3. 200060 300,00    nájem – kantýna CZXXXXXXXXXX Novotná Ivana 

31.3. 200061 3.018,00    nájem – „C“  Nezisková org. 

31.3. 200062 828,00    nájem – stolárna CZXXXXXXXXXX Novotný Josef 

31.3. 200063 1.034,00    nájem – byt  
Nováková 

Renata 

31.3. 300166 6.250,00    
autoškola – 

studenti 
  

31.1. 500042 58.080,00    
ubytování na 

DM – studenti 
  

31.1. 500043 274.369,50    
stravování – 

studenti 
  

Zdroj: 21 

 

Celková daňová povinnost : 

 

ř. 50 1.139.664,00 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

 

 

 Škola ABC ve zdaňovacím období I.čtvrtletí 2009 fakturovala osvobozená plnění bez 

nároku na odpočet daně podle ustanovení § 61 písm.d) ZDPH – poskytování služeb úzce 
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souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou (využití tělocvičny pro sportovní aktivity 

jiných osob), nájem bytových a nebytových prostor podle ust.§ 56 odst. 3 ZDPH, ubytovací 

služby studentům, stravovací služby studentům  a povinný výcvik  studentů v autoškole podle 

ust. § 57 odst.2 ZDPH. Škola ABC respektovala data uskutečnění plnění osvobozeného od 

daně bez nároku na odpočet daně a uvedla je v souladu s ust. § 51 odst. 2 ZDPH do správného 

zdaňovacího období. Ekonomka školy však neuvedla hodnotu prodeje dlouhodobého 

vyřazeného majetku osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně (doklad č.500033 

z 28.2., částka 85.000,- Kč) do pravého sloupce ř.51 přiznání. Jednalo se o prodej 

dlouhodobého hmotného majetku, který škola ABC používala pro svou ekonomickou činnost 

a patří do kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně a podle ust. § 

76 odst.3 ZDPH se jeho částka nezapočítává do výpočtu vypořádacího koeficientu. Vzhledem 

k tomu, že se hodnota ř. 51 od hodnoty ř. 50 odečítá, projevilo by se uvedení tohoto plnění na 

ř. 51 zvýšením hodnoty vypořádacího koeficientu, a to ve prospěch školy ABC. V dalších 

zdaňovacích obdobích roku 2009 již škola ABC žádný prodej majetku neuskutečnila. 

S ohledem na částku 85.000,- Kč k celkovým osvobozeným plněním za celý kalendářní rok se 

tato skutečnost pravděpodobně do výpočtu vypořádacího koeficientu nepromítne. 

V následující části práce bude uveden přehled výpočtu vypořádacího koeficientu za rok 2009, 

který provedla škola ABC a přehled výpočtu vypořádacího koeficientu se zohledněním 

prodeje vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku.    

 

2. Přijatá plnění: 

 

DIČ:  CZ12345678 

DPH  ř. 40     -       vstup       -       základní sazba daně 

Přijatá zdanitelná plnění od plátců daně – ke konci období 3/2009 

 

Tabulka 4.5 

DPZP Doklad 
Základ 

daně 

Daň na 

vstupu 

KN 

Popis 

případu 
DIČ 

Název 

dodavatele 

5.1. 100003 999,00 189,81 Telefon – mobil CZXXXXXXXX Telefonika  

15.1. 100009 40.772,85 7.746,84 
Likvidace 

komun.odpadu 
CZXXXXXXXX Město 

16.1. 100011 2.417,62 459,35 
Kancelářské 

potřeby 
CZXXXXXXXXXX Nováková Pavla 
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20.1. 100015 15.926,98 3.026,13 
Materiál na opravu 

budovy 
CZXXXXXXXXXX Novák Pavel 

21.1. 100021 138.611,14 26.336,116 
Spotřeba el. 

energie 
CZXXXXXXXX CEZ 

28.1. 100026 6.636,10 1.260,90 Čisticí prostředky CZXXXXXXXX 
Nováček 

Lubomír 

4.2. 100035 18.500,00 3.515,00 
Údržba 

komunikací 
CZXXXXXXXX Nováček Zbyněk 

11.2. 100056 11.243,31 2.136,23 Oprava plyn. kotlů CZXXXXXXXXXX Nový Otakar 

11.2. 100062 7.797,50 1.481,53 Čisticí prostředky CZXXXXXXXXXX 
Nováček 

Lubomír 

27.2. 300158 122.022,41 23.184,26 Spotřeba energie CZXXXXXXXX CEZ 

20.3. 100113 3.873,92 736,04 
Údržba 

komunikací 
CZXXXXXXXX Firma B s.r.o. 

23.3. 100123 21.047,73 3.999,07 
Spotřeba zemního 

plynu 
CZXXXXXXXX Plyn a. s. 

26.3. 100127 13.224,60 2.512,67 Elektrický zámek CZXXXXXXXXXX Nový Zdeněk 

27.3. 100140 131.317,21 24.352,85 Spotřeba energie CZXXXXXXXX CEZ 

30.3. 300267 3.500,69 665,13 
Materiál na opravu 

kotle 
CZXXXXXXXXXX Nový Martin 

31.3. 100153 10.261,34 1.949,65 Internet CZXXXXXXXX Internet cz. 

 Zdroj: 20 

 

Celkový nárok na odpočet daně : 

 

ř. 40 545.002,40 103.551,57 Přijatá zdanitelná plnění od plátců 

 
 Škola ABC pořízené zboží a služby se základní sazbou daně zařadila správně do 

skupiny kráceného nároku na odpočet daně. Využila je jak pro uskutečněné plnění 

osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, tak k uskutečnění plnění zdanitelných. 

 

DPH ř. 41 -      vstup     -     snížená sazba daně – ke konci období 3/2009 

 

 Škola ABC nakupuje ve snížené sazbě daně zejména potraviny pro potřeby školní 

jídelny. Vzhledem k velkému množství přijatých daň. dokladů na nákup potravin je pro 

potřeby této práce uveden zápis v evidenci pro daňové účely vždy jen k poslednímu dni 

kalendářního měsíce. 
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Tabulka 4.6 

DPZP Doklad 
Základ 

daně 

Daň na 

vstupu KN 

Popis 

případu 
DIČ 

Název 

dodavatele 

31.1. 100037 695.797,25 62.621,75 Spotřeba – teplo CZXXXXXXXX CEZ 

31.1. 100048 10.833,70 975,03 Spotřeba vody CZXXXXXXXX Aqua a. s. 

31.1. 120058 330.150,54 29.713,55 Potraviny CZXXXXXXXX Firma CDE s.r.o. 

28.2. 100078 492.291,99 44.306,28 Spotřeba – teplo CZXXXXXXXX CEZ 

28.2. 100082 44.953,11 4.045,78 Spotřeba vody CZXXXXXXXX Aqua a. s. 

28.2. 300090 246.819,07 22.213,72 Potraviny CZXXXXXXXX Firma CDE s.r.o. 

31.3. 100146 28.584,30 2.572,59 Spotřeba vody CZXXXXXXXX Aqua a. s. 

31.3. 300252 264.349,92 23.796,18 Potraviny CZXXXXXXXX Firma CDE s.r.o. 

Zdroj: 20 

 

Celkový nárok na odpočet daně : 

 

ř. 41 2.113.779,76 190.244,88 Přijatá zdanitelná plnění od plátce 

 
 Škola ABC pořízené zboží (teplo, voda, potraviny) se sníženou sazbou daně správně 

zařadila do skupiny kráceného odpočtu daně. Využila je jak pro uskutečněná plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, tak pro uskutečněná plnění zdanitelná. 

Z výše uvedeného vyplývá, že škola ABC vedla evidenci pro účely DPH v souladu s ust. § 

100 ZDPH v členění podle jednotlivých řádků přiznání k DPH za I. čtvrtletí 2009.20 V příloze 

č. 3, 4 a 5 je uvedeno přiznání k DPH za II., III., IV. čtvrtletí 2009, údaje v nich uvedené 

vcházejí do výpočtu vypořádacího koeficientu i změny odpočtu daně roku 2009. 

  

4.1.2  Výpočet vypořádacího koeficientu a změna odpočtu daně u školy ABC 

 

1. Vypořádací koeficient za rok 2009 školy ABC: 

   -   součet ZD uskutečněných zdanitelných plnění: 1.686.879,- 

   -  součet ZD uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně:  

      3.521.755,-      

                              

                                                 
20 viz příloha 3 
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Vyp.koef = 
 �.���.��� 

 �.���.����	.
��.�

 
�  

�.���.���


.��.�	�
 = 0,33 

 

2. Vypořádací koeficient za rok 2009 se zohledněním prodeje dlouhodobého vyřazeného 

     majetku: 

 

Vyp. koef. =  
�.���.���


.��.�	���
.
 =  

�.���.��� 


.��	.�	�  
 = 0,33 

 

 Z výpočtu vyplývá, že neuvedení hodnoty prodeje dlouhodobého majetku do ř. 51 

(pravý sloupec) nemělo vliv na výpočet ročního vypořádacího koeficientu, který se stal 

zálohovým koeficientem na rok 2010. 

 

3. Změna odpočtu daně (Kč): 

    Součet částek kráceného odpočtu daně roku 2009 :          895.210 Kč 

    Součet uplatněných částek kráceného odpočtu daně :      367.036 Kč 

   Nárok na odpočet daně (0,33 x 895.210) :                        295.419 Kč 

    Vypořádání nároku na odpočet daně :                                       - 71.617 Kč 
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 5. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na odlišnosti ve způsobu sledování obratu 

pro účely povinné registrace k DPH u škol základních a středních a u již registrovaných škol 

na problematiku rozboru uskutečněných plnění a s tím souvisejícím správném postupu při 

uplatňování nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění. 

 

V průběhu práce jsem se musela nejprve seznámit se základními pojmy (definicemi)  

a důležitými vztahy, nezbytnými pro pochopení aplikace ZDPH ve školské praxi. Teoretická 

část bakalářské práce je z mého pohledu zásadní a její zvládnutí klíčem ke správnému řešení 

dané problematiky. 

 

Při zpracování této práce jsem se setkala ze strany zaměstnanců škol (především 

účetních a ekonomek) s názorem, že této oblasti není věnována ze strany jejich školících 

zařízení i jiných školitelů velká pozornost. Pokud je vůbec pořádáno nějaké školení určené 

pro neziskové organizace, otázka DPH je zmíněna pouze okrajově. Na knižním trhu se 

objevuje několik publikací z oblasti DPH u neziskových subjektů. Jejich součástí jsou však 

podle mého názoru okruhy, které mají v ZDPH bezesporu svůj význam a místo avšak pro 

potřeby většiny základních a středních škol ne zcela zásadní. Z rozhovorů s pracovnicemi 

školy, mající na starost právě oblast daní, vyplynulo, že právě DPH a zejména základní 

orientace v ZDPH je pro ně velmi obtížná. ZDPH je komplikovaná právní norma a pochopit 

jednotlivá ustanovení zákona ve všech jeho návaznostech velmi složitá. 

 

Ve své bakalářské práci jsem se proto snažila přehledným a srozumitelným způsobem 

uvést ta ustanovení ZDPH, která se základních a středních škol bezprostředně týkají. Jsou zde 

rozebrány základní pojmy nutné pro vyhodnocení, zda pro školu nevyplývají povinnosti 

z hlediska ZDPH, zejména povinnost registrace. Dále je v práci uveden přehledný seznam 

úplat, které se započítávají do limitu pro povinnou registraci. Další obsáhlejší část práce je 

zaměřena na uplatňování ZDPH u již registrovaných základních a středních škol. Podobně 

jsou rozebrána uskutečněná plnění, zda přijaté úplaty jsou nebo nejsou předmětem DPH, zda 

spadají do kategorie plnění zdanitelných nebo osvobozených od daně, to vše s uvedením 

praktických příkladů. V návaznosti na uskutečněná plnění je zde vysvětlen přiřazovací způsob 

uplatnění odpočtu daně, opět s uvedením praktických příkladů z oblasti školství. 
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V závěrečné části práce byly mé teoretické znalosti ZDPH porovnány s praktickou 

aplikací ZDPH v podmínkách konkrétní střední školy ABC, a to od okamžiku překročení 

obratu, podání přihlášky k registraci, vedení evidence pro účely DPH za zdaňovací období I. 

čtvrtletí 2009, sestavení daňového přiznání a výpočtu vypořádacího koeficientu a změny 

nároku na odpočet daně za celý rok 2009. 

 

Právě v souvislosti s údaji, které se týkaly vypořádání nároku na odpočet daně, byla 

škola ABC upozorněna na opomenutí ve vyplňování ř. 51 pravého sloupce daňového přiznání. 

V případě, že by škola v průběhu roku 2009 prodávala vyřazený dlouhodobý hmotný majetek, 

který používala k uskutečňování osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně ve větším 

rozsahu, byla by stanovena daňová povinnost za poslední zdaňovací období roku 2009 

v nesprávné výši a tímto postupem by pracovnice, zodpovědná za sestavování daňového 

přiznání školu ABC poškodila. Toto pochybení by mělo i negativní dopad na hodnotu 

zálohového koeficientu pro celý následující kalendářní rok 2010. 

 

Tato bakalářská práce je určena především ekonomům a účetním pracovníkům 

základních a středních škol v pozici neziskového subjektu, kteří mají mimo jiné povinnost 

sledování a dodržování daňových předpisů, včetně ZDPH. Je sestavena tak, aby podala 

základní a důležité informace, které jsou nezbytné pro zajištění správného postupu při 

uplatňování DPH, s výjimkou oblasti unijních obchodů a obchodů vztahujících se k třetím 

zemím, s kterými se podle mého názoru školy základní a střední setkají zcela výjimečně.     
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SEZNAM ZKRATEK 
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ESD   Evropský soudní dvůr 

MF ČR  Ministerstvo financí České republiky 

OPD   osoba povinná k dani 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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DPZP   datum přijatého zdanitelného plnění 
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ust.   ustanovení 
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