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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/1

Dodatek č. 1

metodického pokynu kvestora UP č. B3-14/7-MPK
Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty
pro projekt OP VaVpI PO3 Pevnost poznání –
reg.č. CZ.1.05/3.2.00/09.0171

I. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“), a to ustanovením § 75 zákona
o DPH, uplatňuje Univerzita Palackého v Olomouci (dále
jen „UP“) u projektu OP VaVpI PO3 Pevnost poznání
(reg. č. CZ.1.05/3.2.00/09.0171) nárok na odpočet daně
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) na základě odhadem
stanoveného poměrného koeficientu vypočteného podle
podílu budoucího použití výstupů projektu (dosud řešeno
metodickým pokynem kvestora UP č. B3-14/7-MPK).
Zákon o DPH v § 75 stanoví, že nelze-li v okamžiku
uplatnění odpočtu DPH stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce
kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku
vzniká povinnost tento kvalifikovaný odhad upřesnit podle skutečnosti (je-li to možné), případně jej upravit tehdy,
změní-li se okolnosti, na základě nichž byl kvalifikovaný
odhad proveden. Vychází-li z přepočtu na základě skutečnosti anebo ze zpřesnění odhadu poměrného koeficientu
odchylka vyšší než 10 procentních bodů, pak vzniká daňovému subjektu povinnost upravit v minulosti stanovený
poměrný koeficient a rovněž tak opravit i již v minulosti
uplatněný nárok na odpočet DPH (jsou-li splněny podmínky podle § 78 zákona o DPH).
Tímto Dodatkem č. 1 metodického pokynu kvestora UP č. B3-14/7-MPK (metodický pokyn dále jen jako
„MPK“; dodatek č. 1 k němu dále jen jako „Dodatek č. 1“)
je řešen přepočet v minulosti stanoveného poměrného koeficientu na základě upřesnění budoucího využití objektu
Pevnosti poznání.

II. Uplatňování nároku na odpočet DPH od 1. 2. 2015
u projektu OP VaVpI – PO3 – Pevnost poznání
Počínaje dnem 1. 2. 2015 se uplatňování nároku na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění souvisejících
s realizací projektu „Pevnost poznání“ bude řídit těmito
pravidly:
1. Pro výdaje investičního charakteru – pořízení dlouhodobého investičního majetku vlastní činností
(stavba, zabudované movité věci) – zůstává režim stanovený MPK beze změny kromě toho, že se v okamžiku
zařazení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní
činností do užívání použije aktuální poměrný koeficient stanovený tímto Dodatkem č.1 (odst. 5 tohoto dodatku).
2. Pro výdaje investičního charakteru – pořízení samostatných movitých věcí nebo pořízení dlouhodobého
investičního majetku mimo režim pořizování dlouhodobého majetku vlastní činností – režim stanovený MPK se mění u výdajů na pořízení dlouhodobého
majetku realizovaných po 1. 2. 2015 – opět v souvislosti
s novou výší poměrného koeficientu podle odst. 5 tohoto dodatku.
První odrážka čl. II. odst. 2 MPK zůstává nedotčena.
Druhá odrážka čl. II. odst. 2 MPK je dotčena jen změnou výše poměrného koeficientu (odst. 5 tohoto dodatku).
Třetí odrážka čl. II. odst. 2 MPK se mění tak, že u majetku, který byl již zařazený do užívání, a to u majetku,
u kterého byl či má být aplikován postup podle § 78
a násl. zákona o DPH vzniká UP povinnost upravit
v minulosti uplatněný nárok na odpočet DPH, a to
v adekvátní výši odpovídající době, po kterou byl takový majetek již reálně používán (postup pro úpravu odpočtu DPH je dán přímo zákonem o DPH).
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3. Pro výdaje provozního charakteru podle čl. II odst. 3
MPK zůstává postup stanovení výše nároku zachován,
mění se pouze hodnota poměrného koeficientu (odst. 5
tohoto dodatku).
4. Pro výdaje provozního charakteru podle čl. II odst. 4
MPK platí zásada ponechání nároku na odpočet DPH
v té výši, v jaké byl nárokován před 1. 10. 2014 (před
účinností MPK), respektive u těch pozdějších ve výši,
v jaké byl nárokován do data 31. 1. 2015 podle v té době
účinného MPK.
5. Poměrný koeficient – pro zdanitelná plnění uskutečněná počínaje dnem 1. 2. 2015 se na základě zpřesnění
budoucího podílu užívání ploch (výpočet – viz příloha
č. 1 tohoto dodatku) stanoví poměrný koeficient ve výši
55 %.

Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/1
III. Závěrečné ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 metodického pokynu kvestora UP
č. B3-14/7-MPK nabývá platnosti dnem jeho podpisu kvestorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění
na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.
2. Pravidla nastavená tímto Dodatkem č. 1 se uplatní
při podání budoucích daňových přiznání k DPH, a to
u zdanitelných plnění uskutečněných počínaje dnem
1. 2. 2015.
3. Dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se mění metodický pokyn kvestora UP č. B3-14/7-MPK v rozsahu upraveném tímto dodatkem.

V Olomouci dne 25. února 2015

Ing. Jiří Přidal,v. r.
kvestor UP

Příloha č. 1 - Výpočet poměrného koeficientu - aktualizace
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/1
Příloha č. 1

Výpočet poměrného koeﬁcientu
pro projekt Pevnost poznání
Objekt Pevnost poznání bude v období provozní fáze projektu disponovat s těmito plochami (viz příloha č. 2 MPK –
nemění se):
a) plochy obvykle používané pro činnosti zakládající plný nárok na odpočet – tj. plochy výstavní s exponáty

1 935,18 m2

b) plochy ostatní obvykle používané jak pro činnosti zakládající nárok na odpočet, tak pro účely nezakládající nárok
na odpočet.
2 313,10 m2
Celková výměra ploch

4 248,28 m2

Pro prostory uvedené pod písmenem a) se předpokládá, že v těchto prostorách se budou dominantně provádět činnosti zakládající nárok na odpočet DPH – z téhož důvodu zůstává pro vybavení těchto prostor a pro exponáty zachován režim
s plným nárokem na odpočet DPH.
Měří-li se však celkový rozsah využití objektu na základě uvažovaného způsobu užívání objektu – tj. mj. na základě
četnosti uvažovaných návštěv a frekvence pořádaných akcí, pak pro zjištění celkového nároku je nutno zohlednit, že alespoň v prvních obdobích se očekává frekvence využití víceúčelových či přednáškových sálů v porovnání s četností návštěv
expozic výrazně vyšší.
Pro ostatní plochy je zpřesněn původní odhad budoucího využití tak, že poměr podílu využití těchto prostor pro účely
zakládající nárok na odpočet k podílu využití pro účely tento nárok nezakládající je 50 : 50 (původně 66,6667 : 33,3333).
Pro stanovení celkového poměrného koeficientu se upřesňuje metodika zjištění poměrného koeficientu tak, že celkový
podíl není dán prostým přepočtem (jako v MPK), kdy výsledné procento bylo zjištěno výpočtem:
1 935,18 m 2 + 0,66667 × 2 313,10 m2 × 100/ 4 248,28 m2 – což zaokrouhleno představuje hodnotu 82 %,
ale přepočtem váženým, kdy váhy (vyjádřené koeficienty) jsou stanoveny na základě odhadu uvažovaného podílu
příjmů generovaných z doplňkové činnosti k celkovým příjmům nutným k zajištění provozu Pevnosti poznání, a to:
1 935,18 m2 × 0,6 (koef.) + 0,5 × 2 313,10 m2 × 1,0 (koef.) × 100/ 4 248,28 m2 – což zaokrouhleno nahoru v souladu s § 75
odst. 3 zákona o DPH představuje hodnotu 55 %.

