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Vlastním zcela či zčásti výsledky projektu?
Někteří poskytovatelé (např. TAČR) nepřipouští 

„nevlastnění výsledků“. Považují to pak za smluvní 
výzkum (subdodavatelský) a nikoliv za kolaborativní 

(partnerský).

Mám nárok na krácený odpočet DPH

V projektu bude pouze náklad 
bez nárokované daně

Prokážu budoucí komercionalizaci výsledků 
projektu již na začátku řešení projektu? 

Musíme být schopni doložit (důkazní prostředek = smlouva 
apod.), že mám projekt přinese alespoň nějaký budoucí výnos, 

který bude zdaněný sazbou DPH (Pokud by v budoucnu nedošlo 
k prodeji, musí být objektivně zdůvodněno proč – např. 

společnost zkrachovala, na trhu jsou již novější věci, tudíž v čase 

jsou již výstupy neprodejné...).

Nemám nárok na odpočet DPH

V projektu uplatňuji náklady vč. 
DPH
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Rozhodovací proces pro uplatňování DPH v projektech
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Poznámka: 
VUT je obecně plátcem DPH (má DIČ), ale ve vztahu k projektu 
to nemusí platit
V případě nejasností volejte - paní Ing. Sasková - daňový 
expert VUT (tel. 5356) 

ANO

V projektu se VUT chová jako plátce DPH:
- Částky v rozpočtu budou uvedeny bez DPH
- Uplatňuji nárok na odpočet DPH u nákupů 
(materiálu, majetku, služeb, …)

VUT je sice obecně plátcem DPH, ale pro projekt se 
bude chovat jako neplátce:
- Částky v rozpočtu budou uvedeny s DPH
- Neuplatňuji nárok na odpočet DPH u nákupů 
(materiálu, majetku, služeb, …)

Musím dát formulář:
„Prohlášení o uplatnění 
nároku na odpočet DPH 

na projektu“

Povoluje poskytovatel komercionalizaci výsledků 
projektu?

ANO

Umožňují podmínky projektu nárokovat odpočet 
DPH, případně nepodmiňuje projekt způsob 

využití výstupů projektu? 
Myslí se tím specifické podmínky projektu, který by např. 

podmiňoval využití jen pro vzdělávací účely v rámci 
akredit. stud. programů tj. bez nároku na odpočet, 

přestože nezakazoval komerční využití např. z důvodu  
limitu pro zakázanou veřejnou podporu?
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Můžu výsledky komerčně využívat? 
Někteří poskytovatelé přikazují výsledky komerčně 

využívat.
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Pozor!
Pokud neoprávněně DPH nárokujeme krátíme 
odvod DPH.

Pozor!
Pokud nenárokujeme DPH tam, kde smíme (např. 
se k tomu zavazujeme již v přihlášce), neoprávněně 
čerpáme na jeho úhradu dotační prostředky.
(pokud smíme=musíme)


	Rozh_proces pro DPH na projektech_1_60.vsdx
	Stránka-1


