
Metodický pokyn č. 1/2012  

k systému vracení DPH v projektech hrazených z prostředků zahraniční pomoci, ze kterých 
nesmí být hrazena DPH  

 

Počínaje datem 1.1.2008 umožnil zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelou 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
DPH), požádat o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty z přijatých plnění, která byla zaplacená z 

prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých 
na podporu projektů výzkumu a vývoje (viz zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje)), pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na 
úhradu daně. Příkladem takovéto nenávratné zahraniční pomoci ze zdrojů EU jsou 6. a 7. Rámcový 

program. 

1. Pro Evropské výzkumné projekty (např. 7. Rámcový program) jsou výdaje na DPH 
neuznatelné – tj. v těchto projektech nelze vykazovat vynaloženou DPH, protože ji 
poskytovatel neproplácí (uvedeno v mezinárodní smlouvě).  

2. Zákon č. 235/2004 Sb., umožňuje, aby v těchto případech mohl subjekt požádat FÚ o 
vrácení zaplacené DPH v souvislosti s mezinárodními projekty VaV. 

3. Dle § 81 Zákona o DPH je možné požádat o vrácení DPH za těchto podmínek: 
- jedná se o českou DPH k plnění, za které subjekt zaplatil v České republice 

- subjekt neuplatnil nárok na odpočet na vstupu. 

4. Zahraniční DPH (§ 82 ZDPH) je hrazena z vlastních zdrojů, limit pro podání požadavku na 
vrácení daně z jiného členského státu je pro jednotlivý stát stanoven ve výši ekvivalentu 
400 EUR. 

5. DPH je evidována u veškerých výdajů  - tj. u faktur, u dokladů k cestovním příkazům 

(tuzemským i zahraničním jako jsou např. jízdenky, ubytování) a u výdajů v hotovosti – 

jinak jsou výdaje považovány za neuznatelné. 

6. Evidence DPH k vrácení je vyznačována na dokladech odpovědným pracovníkem na 

příslušné fakultě.  
7. Přípravu kopií daňových dokladů zajišťuje účetní fakulty (viz Opatření K 39 z roku 2010). 

8. Vracení DPH zajišťuje metodik JU (viz Opatření K 39 z roku 2010). 
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