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I. Úvodní ustanovení

Za účelem stanovení postupu nárokování odpočtu 
DPH u projektů OP VaVpI – PO 2 pro období provozní 
fáze projektů, tj. pro období po ukončení realizační fáze 
projektů, 

vydávám

tento dodatek k Metodickému pokynu kvestora UP 
č. B3-10/4-MPK – Metodika uplatňování nároku na od-
počet daně z přidané hodnoty – projekty Operačního pro-
gramu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 2 ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2, ze dne 30. června 2010 (dále jen „me-
todický pokyn“). Tímto metodickým pokynem je stanoven 
závazný způsob nárokování odpočtu DPH pro projekty:

a) projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a ze-
mědělský výzkum („CRH“) – reg. č. 1.05/2.1.00/01.0007 
(tj. projekt končící k datu 31. 12. 2013),

b) projekt Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdro-
je („BIOMEDREG“) – reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0030 
(tj. projekt končící k datu 31. 3. 2014),

c) projekt Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů „(RCPTM“) – reg. č. CZ 1.05/2.1.00/03.0058 
(tj. projekt končící k datu 30. 9. 2014).

Metodika nárokování odpočtu je metodickým poky-
nem stanovena pro realizační fázi projektů. Metodický 
pokyn k tomu v ustanovení čl. I. odst. 4 písm. d) uvádí, 
že „Konečné procento nárokování DPH bude společné pro 
všechna zdanitelná plnění související s projektem, minimálně 
po dobu, na kterou byl rozpočet projektu zpracován“.

Řešení uplatňování nároku na odpočet DPH od roku 
2014 u projektů OP VaVpI – PO2 – identifikace změn 
nastalých v období od data vydání metodického pokynu 
(včetně dodatků č. 1 a č. 2)

Rok 2014 je pro projekty podle čl. I. tohoto dodatku 
prvním obdobím započatým od ukončení projektů v jejich 
realizační fázi. Jde tedy o první rok, ve kterém je na základě 
rozpočtů center a na základě výsledků hospodaření všech 
středisek a všech zdrojů jednotlivých center nutné provést 
přepočet poměrových koeficientů (poprvé se tak stane 
za období 12/2014).

Původní pojem „rozpočet provozní fáze projektů OP 
VaVpI – PO 2“ s ohledem na faktické ukončení předmět-
ných projektů nově odpovídá pojmu „Rozpočet výzkum-
ných center“. Tento rozpočet (sestavovaný průběžně vždy 
pro pětileté období dopředu) musí obsahovat všechny zná-
mé či očekávané příjmy a na ně navazující výdaje center 
(včetně  případného podílu činností souvisejících s činnos-
tí hlavní – tedy s výchovou či vzděláváním).

Přepočet skutečné výše poměrového koeficientu je nut-
né provést způsobem, který odpovídá postupu podle § 75 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), resp. po-
stupem podle § 78 odst. 2 zákona (tzn. stejným způsobem, 
jakým byla zjištěna původní výše poměrového koeficientu). 
Tento přepočet zpracují výše uvedená výzkumná centra 
ve spolupráci s EO RUP, a to obdobným způsobem, jakým 
je kalkulována výše poměrového koeficientu v metodickém 
pokynu ve znění dodatku č. 1 a 2, tj. i včetně zohlednění 
očekávané výše vytvářeného dlouhodobého nehmotného 
majetku.

Pro jednotlivé projekty OP VaVpI – PO 2 a nově tedy 
pro činnost jednotlivých center je od roku 2014 závazně 
stanoven tento režim nárokování odpočtu DPH na vstupu 
následujícím způsobem:
a) pro Centrum regionu Haná pro biotechnologický 

a zemědělský výzkum (CRH) platí, že počínaje obdo-
bím 01/2014 je nutné pro veškeré činnosti prováděné 
v rámci tohoto centra uplatňovat jednotné procento 
(poměrový koeficient) pro nárokování odpočtu DPH 
na vstupu, a to procento odpovídající původní hodnotě 
z projektu OP VaVpI – PO 2, tj. 28,00 %;

b) pro centrum BIOMEDREG – Biomedicína pro regio-
nální rozvoj a lidské zdroje platí, že počínaje obdo-
bím 04/2014 je nutné pro veškeré činnosti prováděné 
v rámci tohoto centra uplatňovat jednotné procento 
(poměrový koeficient) pro nárokování odpočtu DPH 
na vstupu, a to procento odpovídající původní hodnotě 
z projektu OP VaVpI – PO 2, tj. 50,00 %;

c) pro Regionální centrum pokročilých technolo-
gií a materiálů (RCPTM) platí, že počínaje obdo-
bím 10/2014 je nutné pro veškeré činnosti prováděné 
v rámci tohoto centra uplatňovat jednotné procento 
(poměrový koeficient) pro nárokování odpočtu DPH 
na vstupu, a to procento odpovídající původní hodnotě 
z projektu OP VaVpI – PO 2, tj. 31,00 %.
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Pro CRH se dále stanoví, že pokud v průběhu roku 
2014 již došlo u zdanitelných plnění na vstupu za období 
leden až květen 2014 k uplatnění nároku na odpočet DPH 
v jiné výši, než odpovídá jednotnému procentu platnému 
pro OP VaVpI – PO 2, pak v přiznání k DPH za 05/2014 
CRH upraví nárok na odpočet DPH i za období od po-
čátku roku zpětně tak, aby ze všech zdanitelných plnění 
na vstupu byl uplatňován jednotný nárok ve výši 28,00 %. 
Tato povinnost se od ledna 2014 týká i činností souvise-
jících s realizací projektů v rámci CRH, které jsou finan-
covány z jiných veřejných či obdobných rozpočtových či 
jiných zdrojů a u kterých doposud nebyl uplatňován nárok 
na odpočet DPH žádný (např. dotace na rozvoj výzkumné 
instituce a další příspěvky a dotace MŠMT, projekty TAČR, 
GAČR, MPO, NPU I, apod.) nebo naopak byl uplatňován 
nárok na odpočet plný či koeficientem podle § 76 zákona.

Pro centrum BIOMEDREG se dále stanoví, že pokud 
v průběhu od 1. dubna 2014 doposud došlo k uplatnění 
nároku na odpočet DPH v jiné výši, než odpovídá jed-
notnému procentu platnému pro OP VaVpI – PO2, pak 
v přiznání za květen 2014 BIOMEDREG upraví nárok 
na odpočet DPH i za období od 1. 4. 2014 doposud zpět-
ně tak, aby ze všech zdanitelných plnění na vstupu byl 
uplatňován jednotný nárok ve výši 50 %. Tato povinnost se 
od dubna 2014 týká i činností souvisejících s realizací pro-
jektů v rámci BIOMEDREGu, které jsou financovány z ji-
ných veřejných či obdobných rozpočtových či jiných zdrojů 
a u kterých doposud nebyl uplatňován nárok na odpočet 
DPH žádný (např. dotace na rozvoj výzkumné instituce 
a další příspěvky a dotace MŠMT, projekty TAČR, GAČR, 
MPO apod.) nebo naopak byl uplatňován nárok na odpo-
čet plný či koeficientem podle § 76 zákona. 

Obdobným způsobem je nutné sjednotit postupy při 
uplatňování nároku na odpočet DPH počínaje obdobím 
10/2014 i u RCPTM. Pro RCPTM se jako přechodná úpra-
va určuje, že v období od 1. 1. 2014 do data sjednocení 
postupů nárokování DPH platného pro RCPTM, je nutné 
postupovat obdobně jako dosud, tj. jako v roce 2013. To 
znamená, že jen u části zdanitelných plnění souvisejících 
s provozem centra bude nárokován odpočet DPH podle 
§ 75 zákona (tj. poměrovým koeficientem ve výši 31 %), 
u projektů financovaných z jiných zdrojů (TAČR, GAČR, 
MPO, NPU I, apod.) je nutné do data sjednocení postupů 
nárokování odpočtu postupovat stejně jako doposud (tedy 
případně i s nulovým nárokem na odpočet DPH, nebo na-
opak u vybraných činností s plným nárokem na odpočet 
DPH). 

Výjimku v rámci uvedených tří center představují 
projekty OP VK, OP VaVpI – výzva č. 7.3, které jsou rea-
lizovány v uvedených centrech a činnost center, která má 
charakter doplňkové činnosti. U projektů OP VK zůstává 
zachován režim uplatňování DPH bez nároku na odpočet 
a u projektů OP VaVpI výzva č. 7.3 a doplňkové činnosti 
plný nárok na odpočet DPH i v období realizační i provoz-
ní fáze projektů.

   
II. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 3 k metodickému pokynu kvestora 
UP č. B3-10/4-MPK nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
kvestorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední 
desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 11. 6. 2014

Ing. Jiří Přidal
kvestor UP

stehlike
Text napsaný psacím strojem
, v.r.




