
Metodický pokyn vedoucí ekonomického odboru č. 2/2019 

ke změně aplikace DPH na plnění poskytovaná v rámci CŽV od 1.4.2019 

 

V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) od 1.4.2019 se mění 
režim DPH u poskytovaného plnění, které zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání (CŽV). 

 

1) Novelou č. 80/2019 se mění text v § 57 odstavce 1 písm. c) v bodě 2 a zrušuje se odstavec 3. 

Změna § 57 týkající se vysoké školy, kde jsou vyjmenovaná plnění osvobozená od daně: 

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí  

c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a) 

1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, 

2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů, podle zákona o vysokých školách, 

3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních 
předpisů44b), 

3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku. 

  

2) Pro určení, zda uskutečněné plnění podléhá DPH, je rozhodující zařazení aktivity do programů CŽV.  

 

3) Vzdělávací činnost na JU můžeme rozdělit na (i) studijní programy (bakalářské, magisterské, doktorské), 
(ii) programy celoživotního vzdělávání a (iii) ostatní. Program CŽV je institucionalizovanou formou 

podpory celoživotního učení, která má tyto dva základní definiční znaky:  

a) obsah vzdělávání je garantován JU (resp. někým, s kým má univerzita za tímto účelem uzavřen 
pracovněprávní nebo obchodní vztah) a současně 

b) absolventům kurzů uskutečňovaných v programu CŽV se uděluje osvědčení (jak ukládá zákon o 

vysokých školách). 
Do kategorie „ostatní“ tedy spadá vzdělávání, kde JU vystupuje pouze v roli zprostředkovatele vzdělávání 
(tj. nikoli v roli garanta, např. pokud JU pro své zaměstnance nakupuje nějaký kurz jako externí službu, 
přičemž garantem tohoto vzdělávání je jiný subjekt) nebo kde účastníkům není vystaveno osvědčení 
o absolvování (např. osvětová přednáška pro veřejnost, přednáška na SŠ apod.).  

 

4) Pro vstupy (nákupy), které jsou využívány pro uskutečňování programů CŽV, se použije režim DPH bez 

nároku na odpočet (BNO). Použití režimu odpočtu daně v krácené výši na vstupu je možné pouze při 
současném využívání vstupů pro jinou zdaňovanou činnost. 
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