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1 Předmět a účel úpravy 

Touto směrnicí je upravována oblast DPH v organizaci SAK Studénka, příspěvková 

organizace.  

Směrnice se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Směrnice je dále vyhotovena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, dále pak s Českými účetními standardy 701 – 710 pro účetní 

jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Účel této směrnice je stanovit jednotný postup pro zjištění vlastní daňové povinnosti 

(nebo nadměrného odpočtu) v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Směrnicí je určen rozsah 

záznamní povinnosti. 

Směrnice je závazná pro pracovníka pověřeného vedením účetnictví, příp. pro 

pracovníky pověřené vedením evidence pro účely DPH či vyplněním daňového přiznání, 

pokud se nejedná o stejnou osobu, která vede účetnictví.  

 

2 SAK Studénka, příspěvková organizace – plátce DPH 

Organizace je osobou povinnou k dani, která se stala plátcem s účinností od               

1. 11. 2004. Od této chvíle je povinna vystavovat daňové doklady, nakládat s nimi dle zákona 

o dani z přidané hodnoty. 

Organizace je pro rok 2013 kvartálním plátcem DPH. Přiznání k DPH musí být 

podáno správci daně do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.  

Organizací je uskutečňováno a přijímáno plnění s místem plnění v tuzemsku a 

zpravidla neobchoduje s jinými členskými státy. Výjimkou může být pořízení zboží (náhradní 

díly, materiál k údržbě a jiné, pokud se takové pořízení jeví jako nejúspornější řešení) z jiného 

členského státu Evropské unie. Dovoz ani vývoz není organizací uskutečňován. 

 

 



4 

 

Účtování na syntetickém účtu 343 - DPH je dle účetního rozvrhu organizace 

uspořádáno dle následujícího analytického členění: 

 343.100 – Uskutečněná zdanitelná plnění – základní sazba, 

 343.110 – Uskutečněná zdanitelná plnění – snížená sazba, 

 343.200 – Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba, 

 343.210 – Přijatá zdanitelná plnění – snížená sazba, 

 343.220 – Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba krácený odpočet, 

 343.230 – Přijatá zdanitelná plnění – snížená sazba krácený odpočet, 

 343.240 – Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba poměrný odpočet, 

 343.250 – Přijatá zdanitelná plnění – snížená sazba poměrný odpočet, 

 343.300 – Režim přenesení daňové povinnosti – základní sazba, 

 343.310 – Režim přenesení daňové povinnosti – snížená sazba, 

 343.400 – Pořízení zboží z JČS – základní sazba, 

 343.410 – Pořízení zboží z JČS – snížená sazba. 

 

3 Ekonomická a neekonomická činnost organizace 

Veškerá činnost organizace, a to jak hlavní, tak doplňková, se řadí k činnosti 

ekonomické, která je předmětem daně.  Neekonomickou činnost organizace uskutečňuje 

pouze v případě, že bezúplatně poskytuje služby či dodává zboží (financované zřizovatelem) 

zřizovateli.  

 

4 Evidence pro daňové účely 

Organizaci je dle zákona o DPH stanovena povinnost vést evidenci pro účely DPH 

v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, příp. také souhrnného hlášení. Účetní 

organizace vede evidenci v v rozsahu dle kapitol 5 až 8.  

 

5 Uskutečněná plnění 

5.1 Uskutečněná zdanitelná plnění 

Organizací je účtováno o dodání zboží a poskytování služeb. Tato uskutečněná 

zdanitelná plnění v organizaci mohou být jak v základní, tak snížené sazbě.  
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DPH na výstupu je účtována ve prospěch účtu 343.100  - Uskutečněná zdanitelná 

plnění – základní sazba nebo účtu 343.110 – Uskutečněná zdanitelná plnění – snížená sazba. 

Na této analytice je účtována také DPH v případě obdržení zálohy před uskutečněním 

zdanitelného plnění, daňová povinnost vzniká dnem přijetí úplaty.  

U dodání zboží a poskytování služeb je uplatňována základní sazba, pokud nestanoví 

zákon o dani z přidané hodnoty jinak. Zboží ve snížené sazbě je uvedeno v příloze č. 3 zákona 

o DPH. Služby ve snížené sazbě jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o DPH.  

Na výstupu je DPH uplatňována u zdanitelných plnění podléhajících dani na výstupu, 

tj. u následujících činností organizace. 

Uskutečněná zdanitelná plnění  

Základní sazba (pro rok 2013 – 21 %) Snížená sazba (pro rok 2013 – 15 %) 

Hostinská činnost (SC, TK, Koupaliště, Peklo) Ubytování 

Reklamy Sauny 

TV Odra – komerční vysílání Vířivá vana 

Výlep plakátů třetí osobě Prodej zboží v muzeu (brožury, mapy) 

Krátkodobé nájmy 

 

Přeúčtování energií – teplo, voda 

Prodej zboží v muzeu (ostatní) 

 

 

Přeúčtování energií - elektřina  

Základ daně a DPH jsou z těchto plnění uváděna v daňovém přiznání do řádků č. 1 a  

č. 2 dle příslušných sazeb. 

 

5.2 Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 56 

Organizací jsou uskutečňována také plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně. A to na základě § 56 zákona o dani z přidané hodnoty – Převod a nájem pozemků, 

staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení.  

Jedná se o dlouhodobě nájmy nebytových prostor pod východní tribunou zimního 

stadionu a dále nájmu prostoru v Dělnickém domě. Tyto nájmy osvobozené od DPH jsou 

poskytovány jak plátcům, tak neplátcům.  

Tato plnění jsou do daňového přiznání uváděná v řádku č. 50. 

Nájemcům jsou také přeúčtovány energie – elektřina, teplo a voda (vše již s příslušnou 

sazbou DPH), které jsou v průběhu roku hrazeny formou záloh, voda je z důvodu 
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nepřítomnosti měřidel hrazena paušální částkou. Nájemcům musí být nejpozději do 31. 1. 

daného roku poskytnut platební kalendář zálohových plateb. Konečné vyúčtování tepla a 

elektřiny (dle měřidel) bude provedeno nejpozději do 31. 1. následujícího roku. 

 

5.3 Uskutečněna plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dle § 61  

Příspěvková organizace je řazena mezi právnické osoby, které nebyly založeny nebo 

zřízeny za účelem podnikání a uskutečňuje plnění osvobozené bez nároku na odpočet daně 

také dle § 61 zákona o dani z přidané hodnoty – Ostatní plnění osvobozená od daně bez 

nároku n odpočet daně. 

Na účtu 343 není v těchto případech účtováno. Hodnota celkového plnění je 

v daňovém přiznání vpisována do řádku č. 50  

Dle § 61 písm. d) se jedná o poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem nebo 

tělesnou výchovou osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. 

Dle § 61 písm. e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce 

souvisejícího. 

Jedná se o následující činnosti: 

Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

Osvobozeno dle § 61 písm. d) Osvobozeno dle § 61 písm. e) 

Fitcentrum Muzeum (výstava) 

Bowling Kulturní akce 

Tenisový areál (tenis, badminton) Tamburaši 

Bazén Knihovny (na sídlišti, v muzeu) 

Zimní stadión (nájem ULP, bruslení) 

 

 

Divadlo 

Sportovně rekreační areál (minigolf)  

Kalanetika, jóga, orientální tance, taneční pro dospělé  

 

5.4 Uskutečněná plnění, která nejsou dodáním zboží 

Tato plnění nejsou předmětem daně a neuvádějí se do daňového přiznání: 

 poskytování dárků v rámci ekonomické činnosti v pořizovací ceně do 500 Kč 

jednotkové ceny, 

 dodání vratného obalu spolu se zbožím, 
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 vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu. 

 

6 Nárok na odpočet daně – přijatá zdanitelná plnění s místem plnění 

v tuzemsku 

6.1 Nárok na odpočet v plné výši 

DPH z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou je 

účtována na analytický účet 343.200 – Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba a se sníženou 

sazbou na analytický účet 343.210 – Přijatá zdanitelná plnění – snížená sazba. 

Organizace účtuje o DPH z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku 

s plným nárokem na odpočet daně, pokud jsou tato plnění použita výhradně k uskutečňování 

zdanitelných plnění (osvobozená plnění s nárokem na odpočet nejsou v organizaci 

uskutečňována).  

Pro uplatnění nároku na odpočet daně musí mít organizace daňový doklad se všemi 

náležitostmi dle zákona o DPH. Nárok na odpočet lze uplatnit nejpozději do tří let od prvního 

dne po zdaňovacím období, ve kterém nárok vnikl. 

Nárok na odpočet v plné výši je uváděn do řádků č. 40 a 41 dle příslušných sazeb 

DPH. 

 

6.2 Nárok na odpočet v částečné výši – v krácené výši 

U některých přijatých zdanitelných plnění, jsou – li použita jak ke zdanitelným 

plněním, tak k plněním osvobozeným bez nároku na odpočet, má organizace nárok na odpočet 

pouze v krácené výši 

V případě, že je organizace povinna dle § 76 zákona o DPH krátit nárok na odpočet 

daně, bude DPH u těchto vybraných plnění účtována odděleně na analytických účtech 

343.220 – Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba, krácený odpočet a 343.230 – Přijatá 

zdanitelná plnění – snížená sazba, krácený odpočet.  

Vypořádací koeficient v roce 2012 byl 58%. Tento koeficient bude používán v roce 

2013 pro krácení nároku na odpočet u některých přijatých zdanitelných plnění. V daňovém 

přiznání za poslední zdaňovací období, tedy za 4. kvartál, bude proveden výpočet 

vypořádacího koeficientu za rok 2013 a na základě toho bude provedena změna odpočtu.  
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Následující přijatá zdanitelná plnění jsou krácena VŽDY : 

 pořízení zboží - teplo, elektřina (obojí po odečtení skutečné spotřeby nájemci, kde je 

plný nárok na odpočet), voda, pohonné hmoty, údržba a opravy Dělnického domu, 

kancelářské potřeby a jiný materiál či majetek zaúčtovaný na středisko č. 1000 – 

SPRÁVA, 

 poskytnutí služeb – veškeré služby zaúčtované do nákladů střediska č. 1000 – 

SPRÁVA. 

Výpočet kráceného odpočtu v roce 2013: 

                                         (1.1)

   

Výpočet vypořádacího koeficientu dle § 76 odst. 3 zákona o DPH v posledním 

zdaňovacím období roku: 

                        
                       

                                                  
 (1.2) 

 

V posledním zdaňovacím období bude také dle § 76 odst. 7 zákona o DPH provedena 

změna odpočtu. Změna odpočtu může být jak kladná, tak záporná a je vypočtena jako rozdíl 

mezi celkovým kráceným nárokem vypočteným vypořádacím koeficientem dle rovnice (1.2) 

za celý kalendářní rok a součtem uplatněných krácených odpočtů dle rovnice (1.1)  

 Je – li hodnota vypočtená dle vzorce č. (1.2) vyšší než 95%, má organizace nárok na 

odpočet DPH v plné výši. 

 Pro uplatnění kráceného nároku na odpočet musí mít organizace k dispozici daňový 

doklad se všemi náležitostmi. Nárok na odpočet v krácené výši lze v řádném daňovém 

přiznání uplatnit nejpozději v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém 

nárok na odpočet vznikl. 

 

6.3 Nárok na odpočet v částečné výši – v poměrné výši  

Použije – li organizace přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických 

činností, tak pro účely s nimi nesouvisející, má dle § 75 zákona o DPH nárok na odpočet daně 

pouze v poměrné výši.  
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DPH u těchto vybraných plnění je účtována odděleně na analytických účtech 343.240 

– Přijatá zdanitelná plnění – základní sazba, poměrný odpočet a 343.250 – Přijatá zdanitelná 

plnění – snížená sazba, poměrný odpočet.  

V tomto případě se jedná pouze o přijaté zdanitelné plnění použité ke zpravodajské 

činnosti, jelikož každý měsíc je zřizovateli bezúplatně dodáváno několik výtisků zpravodaje.  

Organizací je nárok na odpočet u těchto plnění uplatňován až v posledním zdaňovacím 

období kalendářního roku, kdy je znám přesný počet výtisků bezúplatně dodaný zřizovateli. 

Na základě tohoto údaje je vypočten poměrný koeficient. 

Výpočet poměrného koeficientu v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, 

kde jsou dosazovány hodnoty zjištěné za příslušný kalendářní rok: 

   ě                
                          

                     
           (1.3) 

Výpočet nároku na odpočet v poměrné výši: 

   ě                              ě                (1.4) 

Pro uplatnění poměrného nároku na odpočet musí mít organizace k dispozici daňový 

doklad se všemi náležitostmi. Nárok na odpočet v poměrné výši lze v řádném daňovém 

přiznání uplatnit nejpozději v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém 

nárok na odpočet vznikl. 

 

6.4 Vyrovnání odpočtu daně 

Organizace je povinna provádět na základě § 77 zákona o DPH vyrovnání odpočtu 

daně týkající se krátkodobého majetku, pokud byl majetek použit k jiným účelům, než které 

byly zohledněny při uplatnění nároku na odpočet.  

 V organizaci se to bude týkat zboží nakoupeného k hostinské činnosti k dalšímu 

prodeji, kdy byl uplatněn z tohoto zboží plný nárok na odpočet. V některých případech je 

zboží použito pro účinkující kulturních akcí, kdy tyto kulturní akce jsou osvobozeny bez 

nároku na odpočet daně. Bude se to také týkat zboží použitého k reprezentaci, kdy organizace 

u těchto plnění taktéž nemá nárok na odpočet.  

K okamžiku spotřeby je potřeba provést vyrovnání odpočtu daně. Vypočtená 

hodnota bude v daňovém přiznání uvedena v řádku č. 45. 
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 Výpočet vyrovnání odpočtu:        (1.5) 

                                                                       

 

7 Přijetí plnění od plátce v režimu přenesení daňové povinnosti 

Daň na výstupu z přijatých plnění od plátce v režimu přenesení daňové povinnosti 

(tzv. tuzemský reverse charge) je účtována se základní sazbou na účet 343.300  a se sníženou 

sazbou na účet 343.310 a zároveň je účtováno o nároku na odpočet, je li plnění použito 

výhradně nebo z části k uskutečnění zdanitelných plnění (viz kapitola 6 – Nárok na odpočet). 

V případě organizace se jedná se o tyto případy: 

 dodání zboží uvedeného v příloze č. 5  zákona o DPH podle § 92c zákona, 

 poskytnutí stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a to podle § 92e zákona. 

Organizace je povinna vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé 

zdaňovací období v předepsaném formátu a struktuře zveřejněném správcem daně. Odesílána 

musí být výhradně elektronicky. Formulář je dostupný na stránkách daňového portálu 

Ministerstva financí ČR a musí být podán ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

Přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se uvádí do daňového přiznání v 

řádku č. 10 a č. 11 dle příslušných sazeb DPH. 

 

8 Pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie 

Organizací je účtováno o DPH při pořízení zboží z jiného členského státu na účtu 

343.500 v základní sazbě a na účtu 343.510 ve snížené sazbě. 

Na těchto účtech je účtováno o DPH při pořízení zboží z jiného členského státu od 

osoby registrované k dani v jiném členském státu, při jeho skutečném přepravení do 

tuzemska, přičemž je zde zdaněno nabytí zboží organizací. DPH je organizací vyměřeno z 

ceny uvedené na faktuře poskytnuté dodavatelem, včetně vedlejších výdajů na pořízení zboží, 

dotací a jiné za použití příslušného kursu. DPH musí být organizací přiznána i v případě, že 

dodavatel organizaci neposkytne fakturu do 15. dne následujícího měsíce. 
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Na povinnost přiznat DPH při pořízení zboží se váže i nárok na odpočet DPH. Zde ale 

záleží, k jakým činnostem bude přijaté plnění použito (viz kapitola 6 – Nárok na odpočet). 

Základ daně a dopočtená daň je v daňovém přiznání uvedena v řádcích č. 3 a 4 dle 

příslušných sazeb DPH.  

 

9  Přepočet cizí měny na Kč 

Pro přepočet cizí měny na českou je uplatňován denní kurz devizového trhu ČNB 

platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu. 

 

10  Závěrečná ustanovení 

Kontrolu dodržování této směrnice pravidelně provádí ředitel organizace nebo jím 

pověřený pracovník. 

Směrnice je uložena v kanceláři ředitele. V případě potřeby může být zaměstnancům k 

práci poskytnuta kopie směrnice, nikoliv originál.  

 

Ve Studénce dne 1. 5. 2013 

      ………………………………………….. 

       Podpis ředitele organizace 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 směrnice k DPH – Tabulka činností organizace z pohledu DPH 

Příloha č. 2 směrnice k DPH – Seznam pracovníku, kteří byli se směrnicí seznámeni 
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Příloha č. 1 směrnice k DPH – Tabulka činností organizace z pohledu DPH 

Stř. Text Sazba DPH 

na výstupu 

Řádek č. 

v DAP 

Nárok na 

odpočet 

KK/PK 

1000 Správa X X KK vše 

2000 Dělnický dům (provoz) X X KK vše 

2110 Kulturní akce Osvobozeno 50 Bez nároku  

2120 Divadlo Osvobozeno 50 Bez nároku  

2130 Tamburaši Osvobozeno 50 Bez nároku  

2140 Dramatika Osvobozeno 50 Bez nároku  

2150 Taneční pro dospělé Osvobozeno 50 Bez nároku  

2160 Kalanetika Osvobozeno 50 Bez nároku  

2170 Jóga Osvobozeno 50 Bez nároku  

2180 Orientální tance Osvobozeno 50 Bez nároku  

2190 Výlep plakátů 21% 1 Plný nárok  

2210 Muzeum (výstava) Osvobozeno 50 Bez nároku  

2220 Muzeum (prodej) 15% / 21% 2 / 1 Plný nárok  

2300 Knihovny Osvobozeno  50 Bez nároku  

2410 TV Odra (komerční vysílání) 21% 1 Plný nárok, KK energie, PHM 

2420 Zpravodaj 21% / zdarma 1 / X PK vše 

3000 Sportovní zař. (provoz) – hl.č. X X KK vše 

3100 Zimní stadión Osvobozeno 50 Bez nároku  

3200 Bazén Osvobozeno 50 Bez nároku  

3300 Vířivá vana 15% 2 Plný nárok, KK Energie, chemie 

3400 Sauny 15% 2 Plný nárok, KK Energie, chemie 

3500 Sportovně rekreační areál Osvobozeno 50 Bez nároku  

3600 Areál koupaliště X X Bez nároku  

4000 Sportovní zař .(provoz) – doplň.č. X X KK vše 

4100 Bowling Osvobozeno 50 Bez nároku  

4200 Solárium 21% 2 Plný nárok,KK energie 

4300 Fitcentrum Osvobozeno 50 Bez nároku  
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4400 Tenisový areál Osvobozeno 50 Bez nároku  

5000 Hostinská činnosti - vše 21% 1 Plný nárok, KK energie 

6000 Ubytování 15% 2 Plný nárok, KK energie 

7100 Dlouhodobé nájmy Osvobozeno 50 Bez nároku  

7200 Krátkodobé nájmy 21% 1 Plný nárok, KK energie 

 Přeúčtování energií 15% / 21% 2 / 1 Plný nárok, KK voda 

 Reklama 21% 1 Plný nárok  
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Příloha č. 2 směrnice k DPH – Seznam pracovníku, kteří byli se směrnicí seznámeni 

Jméno příjmení Datum seznámení Podpis 

   

   

   

   

 


