V Praze 5. května 2005
sekr. 5121/2005

Směrnice kvestorky č. 3/05
Evidence a účtování daně z přidané hodnoty

S platností od 15.5.2005 vydávám tuto směrnici.

Ing.Tamara Čuříková
kvestorka AMU
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Účelem této směrnice je stanovení metodiky evidence a účtování daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU).

1. Legislativní úprava
Problematika daně z přidané hodnoty (dále jen DPH, popř. daň) je upravena zákonem
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění - dále jen „zákon o DPH“, který
navazuje na příslušné směrnice Evropského společenství, zejména tzv. Šestou směrnici ES č.
77/388/EHS a směrnice Evropského společenství č. 79/1072/EHS a č. 86/560/EHS týkající se
vrácení DPH, v platném znění.
Základní pojmy jsou vymezeny §4 zákona o DPH.

2. Daňový subjekt
AMU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o
vysokých školách).
Předmět hlavní činnosti AMU je vymezen zákonem o vysokých školách a Statutem
AMU.
Doplňková činnost AMU je vymezena směrnicí kvestorky č. 2/05, jejíž přílohou je seznam živnostenských listů.
Ve smyslu zákona o DPH je AMU, jako právnická osoba, která nebyla zřízena za
účelem podnikání, avšak uskutečňuje ekonomické činnosti, osobou povinnou k dani registrovanou podle § 95 zákona o DPH jako plátce DPH pod daňovým identifikačním číslem (dále
jen DIČ) CZ61384984.
Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost specifikovaná v § 5, odst. 2 zákona o DPH vykonávaná za účelem získání příjmů.

3. Předmět daně
Předmět daně je globálně vymezen § 2 zákona o DPH.
Vzdělávací činnost AMU v rámci akreditovaného studijního programu je ve smyslu §
57 zákona o DPH předmětem daně osvobozeným od DPH bez nároku na odpočet daně.
Osvobození od DPH se nevztahuje na vzdělávací činnost AMU, která je poskytována
mimo rámec akreditovaného studijního programu (v rámci celoživotního vzdělávání), a na
činnosti AMU vykonávané na základě živnostenských listů. U těchto zdanitelných plnění
uplatňuje AMU sazbu DPH podle příslušných ustanovení zákona o DPH.
Provozní a investiční dotace přijatá od MŠMT není předmětem daně.
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4. Nárok na odpočet daně (daň na vstupu)
AMU uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu v rozsahu stanoveném zákonem o
DPH. Podmínkou uplatnění nároku na odpočet je, aby přijaté zdanitelné plnění bylo použito
pro uskutečnění ekonomické činnosti AMU.
U přijatých zdanitelných plnění použitých výhradně pro účely vzdělávání v rámci
akreditovaného studijního programu, případně pro další účely uvedené v § 51 zákona o DPH,
dále pro plnění, která nejsou předmětem daně, nebo pro plnění uvedená v § 75 zákona o DPH
(především pořízení osobního automobilu a plnění použitá pro reprezentaci) nemá AMU nárok na odpočet daně.
U přijatých zdanitelných plnění použitých výhradně pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, uplatňuje AMU nárok na odpočet daně v plné výši.
U přijatých zdanitelných plnění použitých jak k uskutečnění činností osvobozených od
daně podle § 51 zákona o DPH, tak i k uskutečnění činností, u nichž vzniká povinnost přiznat
daň na výstupu, je AMU povinna krátit nárok na odpočet daně koeficientem. V průběhu kalendářního roku se provádí přepočet nároku tzv. zálohovým koeficientem. Po skončení kalendářního roku se provede přepočet nároku na odpočet tzv. vypořádacím koeficientem. Způsob
krácení odpočtu daně a výpočet koeficientu je stanoven § 76 zákona o DPH.
Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká AMU dnem uskutečnění přijatého zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby, pokud platba byla přijata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Uplatněním odpočtu daně se rozumí uvedení odpočtu daně v daňovém přiznání.
Nárok na odpočet daně lze uplatnit v řádcích daňového přiznání nejpozději za poslední
zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém mohl být nárok na odpočet daně nejdříve
uplatněn. Po uplynutí této lhůty lze nárok na odpočet daně uplatnit v dodatečném daňovém
přiznání za zdaňovací období roku, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Nárok na
odpočet daně nelze uplatni po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl
být nárok nejdříve uplatněn. Podmínky uplatnění nároku na odpočet daně jsou detailně stanoveny v § 73 zákona o DPH.
Úpravu odpočtu daně u pořízeného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, pokud dojde v průběhu 5 po sobě jdoucích kalendářních rocích od pořízení ke změně účelu použití tohoto majetku, řeší § 78 zákona o DPH. V § 79 zákona o DPH je
popsán způsob vypořádání odpočtu daně uplatněného při pořízení dlouhodobého hmotného a
dlouhodobého nehmotného majetku uplatněného ve zkrácené výši, pokud ve 4 po sobě jdoucích kalendářních rocích od pořízení tohoto majetku vznikne rozdíl mezi vypořádacími koeficienty větší než 10 procentních bodů.
Nárok na odpočet daně prokazuje AMU daňovými doklady, které byly vystaveny
plátci DPH a zaúčtovány podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění platných novel.
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5. Daňová povinnost (daň na výstupu)
Daň na výstupu je AMU povinna přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo
ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o DPH nestanoví jinak.
Problematika uskutečnění zdanitelných plnění a povinnosti přiznat daň je upravena „Hlavou
II, Dílem 4“ zákona o DPH.

6. Základ daně
Základem daně je obecně podle zákona o DPH vše, co jako úplatu obdržel nebo má
obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění
uskutečněno, nebo třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění. V případě přijetí platby
před uskutečněním zdanitelného plnění je základem daně částka přijaté platby snížená o daň.
Problematiku základu daně komplexně upravuje „Hlava II, Díl 6“ zákona o DPH.

7. Sazby daně
U zdanitelných plnění se uplatňuje buď základní sazba daně ve výši 19 % nebo snížená sazba daně ve výši 5 %. Detailně je používání a oprava sazeb daně upraveno „Hlavou II,
Dílem 7“ zákona o DPH. Seznam zboží a služeb podléhajících základní či snížené sazbě daně
je uveden v přílohách k zákonu o DPH.
Pro správné zařazení zboží lze v celním sazebníku vyhledat číselný kód Harmonizovaného systému, který odpovídá číselnému kódu popisu vybraných výrobků. V případě pochybnosti je možno se obrátit na příslušný celní orgán.
Pro jednoznačné zařazení služeb je důležitý kód SKP. V případě pochybnosti je možno se obrátit na Český statistický úřad.
Interní sazebník DPH , který používá AMU pro zařazení jednotlivých přijatých a
uskutečněných zdanitelných plnění s ohledem na vykazování daně v „Přiznání k dani
z přidané hodnoty, je přílohou č. 1 této směrnice.
Snazší orientaci při volbě a následném použití konkrétní sazby DPH umožňuje odpovědným pracovníkům AMU tabulka „FIS – sazebník DPH“ zpracovaná vedoucí EO AMU
spolu s vedoucí FÚ AMU, která je přílohou č.2 této směrnice a která je podle potřeby průběžně aktualizována.

8. Výpočet daně
Ve většině případů se DPH vypočte jako součin částky za zdanitelné plnění bez daně
a koeficientu, v jehož čitateli je základní, případně snížená sazba daně a ve jmenovateli číslo
100.
V některých případech (především u přijatých zjednodušených daňových dokladů) se
DPH vypočte vynásobením částky za zdanitelné plnění včetně daně a koeficientu, v jehož čitateli je číslo 5 nebo 19 (podle příslušné sazby) a ve jmenovateli je součet údaje v čitateli a
čísla 100. Takto vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Pro 5 % DPH je
tedy výsledný koeficient 0,0476; pro 19 % DPH platí koeficient 0,1597.
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Vypočtenou daň lze uvádět v haléřích nebo zaokrouhlit na desetihaléře, popřípadě na
padesátihaléře.

9. Přeúčtování (přefakturace)
Přeúčtování elektřiny a vody provádí AMU za podmínek stanovených § 13, odst. 4 ,
písm. h) zákona o DPH. To znamená, že považuje toto přeúčtování za dodání zboží , při jehož
pořízení uplatňuje nárok na odpočet DPH a na výstupu DPH odvádí. O této skutečnosti účtuje
na nákladových a výnosových účtech. Přeúčtovaná částka je navýšena o náklady spojené se
zpracováním podkladů pro přefakturaci.
Přeúčtování telefonních poplatků provádí AMU za podmínek stanovených § 14, odst.
3, písm. g) zákona o DPH. To znamená, že toto přeúčtování považuje za dodání služby, při jejímž pořízení uplatňuje nárok na odpočet DPH a na výstupu DPH odvádí. O této skutečnosti
účtuje na nákladových a výnosových účtech. Přeúčtovaná částka je shodná s částkou, za kterou AMU tuto službu pořídila.

10. Daňové doklady
Daňovými doklady jsou podle zákona o DPH zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, opravný daňový doklad, daňový dobropis a daňovývrubopis.
Vystavování, úschova a náležitosti jednotlivých typů daňových dokladů jsou upraveny
“Hlavou II, Dílem 5“ zákona o DPH.
Nejčastěji používaným typem daňového dokladu je běžný daňový doklad, který musí
dle zákona o DPH splňovat následující náležitosti:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění ;
b) DIČ plátce, který uskutečňuje plnění;
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;
d) DIČ, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem;
e) evidenční číslo daňového dokladu;
f) rozsah a předmět plnění;
g) datum vystavení daňového dokladu;
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby a to ten den, který nastane
dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové
ceně;
j) základ daně;
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH;
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítka
haléřů nebo na padesátihaléře.
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Dalším často používaným typem daňového dokladu je zjednodušený daňový doklad,
který musí obsahovat pouze náležitosti uvedené pod body a), b), e), f) a částku, kterou plátce
získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem.
AMU je povinna vystavit na vyžádání pro osobu povinnou k dani daňový doklad za
každé zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění případně do 15 dnů ode dne
přijetí platby, pokud k přijetí platby (zálohy) došlo před uskutečněním zdanitelného plnění.
Je-li platba za uskutečněné zdanitelné plnění provedena v hotovosti, šekem případně
prostřednictvím platební karty, je AMU povinna na vyžádání vystavit ihned zjednodušený,
případně běžný daňový doklad. Částka zjednodušeného daňového dokladu celkem s daní však
nesmí přesáhnout 10.000,-- Kč.
Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně.
AMU odpovídá za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. Odpovídá také za správnost daně vypočtené pro účely odpočtu daně na vstupu ze
zjednodušeného daňového dokladu, a to i v případě, že je na zjednodušeném daňovém dokladu výše DPH uvedena.
Daňové doklady jsou zároveň účetními doklady a jejich oběh se řídí směrnicí kvestorky AMU č. 2/04 o oběhu účetních dokladů.
Kontrolu náležitostí přijatých i vystavených daňových dokladů provádějí před zaúčtováním odpovědné pracovnice EO AMU.
Daňové doklady je AMU povinna uchovat podle § 27 zákona o DPH nejméně po dobu
10 let do konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

11. Vystavování a evidence daňových dokladů
Pro vystavování a evidenci daňových dokladů využívá AMU program Internet FIS
(dále jen iFIS*) dodaný firmou BBM spol. s r.o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek (dále jen
BBM).
Odpovědní pracovníci AMU zpracovávají daňové doklady jako tzv. prvotní doklady
v následujících úlohách iFIS*:
• Finance – Závazky (především přijaté faktury, paragony, vystavené dobropisy);
• Finance – Pohledávky (především vystavené faktury a přijaté dobropisy);
• Finance – Pokladna (především zjednodušené daňové doklady);
• Finance – DPH (především běžné a opravné daňové doklady).
Všechny zpracované prvotní doklady jsou systémem iFIS* evidovány v úloze Finance
– DPH tak, aby bylo možno získat :
• podklady pro sestavení daňového přiznání;
• podklady pro sestavení souhrnného hlášení;
• přehled všech přijatých plnění podle jednotlivých sazeb daně včetně plnění osvobozených od daně a plnění, která nejsou předmětem daně;
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•

přehled všech uskutečněných plnění podle jednotlivých sazeb daně včetně plnění
osvobozených od daně a plnění, která nejsou předmětem daně.

Výstupní informace je možno v iFIS* prohlížet na monitoru a v případě potřeby vytisknout.
Po zpracování všech daňových dokladů za příslušné zdaňovací období je daňová
povinnost AMU zaevidována v iFIS* na základě podkladů pro daňové přiznání jako závazek
do deníku závazků vůči správci daně (v případě vlastní daňové povinnosti) nebo jako pohledávka do deníku pohledávek za správcem daně (v případě nadměrného odpočtu).

12. Zdaňovací období
Zdaňovací období plátců DPH je upraveno § 99 zákona o DPH. Pro AMU je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

13. Daňové přiznání a placení daně
AMU je povinna podat daňové přiznání správci daně vždy do 25 dnů po uplynutí
zdaňovacího období. Ve stejném termínu je povinna zaplatit DPH ve výši vlastní daňové povinnosti (daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období) na určený účet správce
daně.
Vznikne-li AMU nadměrný odpočet (odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období), řídí se jeho vrácení § 105 zákona o DPH a § 64 zákona 337/1992 Sb. o správě
daní a poplatků, v platném znění.
Daňové přiznání za příslušné zdaňovací období sestavuje na základě podkladů z iFIS*
pověřená pracovnice EO AMU.

14. Správa daně
Správa DPH je upravena „Hlavou IV“ zákona o DPH s odvoláním na zákon 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění. Pro AMU je správcem daně Finanční úřad
pro Prahu 1.
Při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboží vzniká AMU podle § 23, odst.3.

15. Účtování DPH
O DPH účtuje AMU na analytických účtech k účtu 343, které jsou přirazeny v číselníku
iFIS* „Sazebník DPH“ jednotlivým sazbám daně na vstupu i výstupu.
Ve prospěch příslušných analytických účtů 343 účtuje AMU podle daňových dokladů daňovou povinnost ze splatné DPH za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu.
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Na vrub příslušných analytických účtů 343 účtuje AMU podle daňových dokladů
nárok na odpočet DPH za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu.
Účtování na jednotlivých analytických účtech 343 probíhá v systému iFIS* zcela
automaticky ve vazbě na sazbu daně ze „Sazebníku DPH“ použitou na prvotním dokladu.
V případě krácení nároku na odpočet daně koeficientem je celá částka DPH účtována za zdaňovací období dle prvotních dokladů na příslušných analytických účtech 343 dle použitých sazeb daně. Po skončení zdaňovacího období přeúčtuje hlavní účetní AMU měsíční
obraty jednotlivých analytických účtů 343 na základě podkladů pro daňové přiznání z iFIS*
následujícím způsobem:
• uskutečněná zdanitelná plnění: na vrub analytických účtů 343-DPH výstup
(dle sazeb) a ve prospěch analytického účtu 343-DPH zúčtování;
• přijatá zdanitelná plnění: na vrub analytického účtu 343-DPH zúčtování a ve
prospěch analytických účtů 343-DPH vstup (dle sazeb);
• neuplatněnou DPH: na vrub analytického účtu 549-Neuplatněná DPH a ve
prospěch analytického účtu 343-DPH zúčtování;
• v průběhu účetního období, kterým je kalendářní rok používá AMU dva samostatné analytické účty 343-zúčtování DPH, a to dle povahy vlastní daňové povinnosti;
• po přepočtu nároku na odpočet daně vyrovnávacím koeficientem promítne
AMU korekci neuplatněné části DPH do podkladů pro daňové přiznání za
poslední zdaňovací období kalendářního roku a proúčtuje jako snížení případně zvýšení nákladů na analytickém účtu 549-Neuplatněná DPH souvztažně s příslušným analytickým účtem 343-DPH zúčtování;
• při uzavírání účetních knih převede hlavní účetní AMU zůstatky analytických účtů 343-zúčtování DPH na analytický účet 343-DPH roční zúčtování;
• DPH na vstupu je účtována na analytických účtech 343 vždy s uvedením
příslušného zdroje financování, ze kterého bylo hrazeno zdanitelné plnění
(stejně se postupuje u DPH na výstupu);
• veškeré zúčtování DPH probíhá na úrovni centrálních zdrojů financování
AMU.

16. Závěrečná ustanovení
Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance AMU. V případě
potřeby vydá vedoucí EO AMU k dané problematice Metodický pokyn.
Směrnice nabývá účinnosti 15.5.2005.

Přílohy:
1. Sazebník DPH
2. Tabulka „FIS – sazebník DPH na AMU“
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Rozdělovník:
Rektor
Kvestorka
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti
Prorektor pro zahraniční záležitosti
Prorektor pro vědu a výzkum
Děkan HAMU
Děkan DAMU
Děkan FAMU
Tajemnice HAMU
Tajemnice DAMU
Tajemnice FAMU
Ředitel STUDIA FAMU
Ředitel DISKU
Vedoucí EO
Ředitelka knihovny
Ředitelka NAMU
Vedoucí PC
Vedoucí KCJ
Vedoucí KTV
Vedoucí UZA
Vedoucí UVS Poněšice
Vedoucí UVS Beroun
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