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ČÍSLO OBJEDNÁVKY: OBJ/310/2021  VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Zuzana Antlová 

LIBEREC 4. 5. 2021  E-MAIL: zuzana.antlova@kraj-lbc.cz 

 
Objednávka vyhodnocení ve věci uplatnění odpočtu DPH na vstupu 
 
 
Vážený pane, 
 
na základě nabídky ze dne 28. 4. 2021 se na Vás obracím s požadavkem na vyhodnocení, posouzení a 
navržení postupu ve věci uplatnění DPH Libereckým krajem v projektech financovaných z ESI fondů, 
případně navržení postupu, pokud by DPH byla nezpůsobilým výdajem při uplatnění nároku LK na 
odpočet DPH v poměrné výši (§ 75 zákona o DPH), resp. v krácené výši (§ 76 zákona o DPH). 
 
Konkrétně se jedná o zodpovězení následujících dotazů: 
 
1) Má Liberecký kraj s ohledem na obdržené rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt 

financovaný z ESI fondů, kde DPH bylo způsobilým výdajem projektu s „nárokem“ na 
proplacení tohoto výdaje v kontextu Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 
2 ze dne 20. února 2019 stále nárok na proplacení tohoto výdaje, tj. DPH? (datum vydání RoPD 
předchází datu vydání předmětného stanoviska). 

2) V případě, že by se DPH stalo nezpůsobilým výdajem dle bodu 1) může si Liberecký kraj 
„jednorázově“ vynárokovat DPH z této 2. části, tj. v poměrné výši (§ 75 zákona o DPH) 
s ohledem na celkové výdaje Projektu, nebo by měl mít nárok na odpočet daně v krácené výši 
(§ 76 zákona o DPH)? 

3) V případě, že by tak mohl učinit dle bodu 2) a mít nárok na odpočet daně „pouze“ v krácené 
výši (§ 76) nebo pokud by muselo být využito kombinace § 75 a § 76 zákona o DPH, jaký by 
musel být další postup pro Liberecký kraj? 

 
 
Výchozí informace: 
 
Dle Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 
je „daň z přidané hodnoty (DPH) obecně jako všechny daně nezpůsobilá pro příspěvek z ESI fondů, s 
výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze 
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pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona o DPH). Nárok pro 
odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty“. 
 
Dne 20. 2. 2019 vešlo v platnost Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému 
pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014- 2020, který je přílohou 
č. 9 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 ke kapitole 4.5. Daň z přidané 
hodnoty. 
 
„Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá pro příspěvek z ESI fondů., 
s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná a zároveň nemůže dojít 
k jejímu navrácení jinou formou. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou 
nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, a to při splnění dalších podmínek 
vyplývajících z Pokynů k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti 
v programovém období 2014-2020 (více viz názorné schéma). Nárok pro odpočet DPH je 
vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Koncept návratnosti DPH je vymezen 
judikaturou Soudního dvora EU a Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle 
pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014-20202, který byl dne 30. 10. 2018 vydán 
Evropskou Komisí. 
 
Mezi základní principy pro posuzování způsobilosti DPH, které tyto Pokyny uvádí, patří: 

 DPH, která je návratná jakýmkoli způsobem, i když není přímo navrácena příjemci, 
je nezpůsobilá. Jde například o případy, kdy infrastrukturu, která byla předmětem 
projektu, provozuje jiný subjekt než příjemce, přičemž z této činnosti má příjmy 
zatížené DPH, které plynou z přímého využití projektu (blíže viz Pokyny). 

 U principu návratnosti je irelevantní, jaká výše DPH byla navrácena, případně jestli 
byla vůbec navrácena. Stačí pouhá možnost návratnosti dle národní legislativy a daň 
bude považována za návratnou, tudíž nezpůsobilou. 

 Daňový status subjektu nemůže být sám o sobě rozhodujícím faktorem pro 
posouzení, zdali je DPH návratná dle nařízení 1303/2013. Je potřeba další analýzy 
případu.“ 

 
 
Termín plnění:  
 
Stanovisko musí být vypracováno do 11. 5. 2021. Doručit jej je možné do datové schránky LK 
nebo emailem. 
 
Cena:  
 
Celková cena za stanovisko je sjednána dle Vaší nabídky ve výši 130.000 Kč bez DPH, tj. 
157.300 Kč vč. DPH při dohodnuté sazbě 2.000 Kč/hod.  
 

Celková cena může být navýšena z důvodu dodatečných výdajů nezbytných k řádnému splnění 
závazků zhotovitele do max. výše 165.200 Kč bez DPH, tj. max. 199.892 Kč vč. DPH. 
 
Může se jednat zejména o:  
a) případné změny zakázky a další služby týkající se výše zmíněné problematiky nad rámec 

služeb uvedených v nabídce, dle dodatečného požadavku objednatele, 
b) přímé výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb, které by jinak 

objednatel hradil sám, jako jsou soudní, správní a jiné poplatky, náklady externích překladů, 
notářské poplatky, cestovní náklady atd. Tyto výdaje budou účtovány odděleně od odměny 
za právní služby podle jejich skutečné výše. 
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Platební podmínky: 
 
Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené po řádném předání a převzetí díla. 
Splatnost faktury bude 30 dní od vystavení. Na faktuře bude uvedeno číslo této objednávky 
OBJ/310/2021. 
 
Registr smluv: 
 
Zpracovatel bere na vědomí, že objednávky s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto objednávky mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zpracovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka 
byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Objednatel akceptací této 
objednávky také stvrzuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
 
 
 
V případě potřeby doplnění jakýchkoli informací a podkladových materiálů ze strany 
Libereckého kraje se prosím obracejte na Ing. Zuzanu Antlovou (zuzana.antlova@kraj-lbc.cz), 
případně na mě (michael.otta@kraj-lbc.cz). 
 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Michael Otta, MPA 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů 

 

 

 

Akceptoval dne: 4. 5. 2021 

Mgr. Josef Hlavička 


