
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Daň z přidané hodnoty na vstupu 

 

Zpracoval: ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky             

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda 

Projednáno: ve 20. radě města dne 1. 12. 2009  

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
 

následující postup uplatnění odpočtu DPH na vstupu: 

1) Odpočet daně na vstupu uplatňovat u zdanitelných plnění, u kterých vzniká plný nárok na 
odpočet. 

2)  Odpočet daně na vstupu neuplatňovat u zdanitelných plnění, u kterých je  
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 a) nárok zkracován dle § 76 Zákona o dani z přidané hodnoty   

 b) nárok uplatňován v poměrné části dle § 72 odst. 5 Zákona o dani z přidané hodnoty 

 

a ukládá 

 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit dodržování schváleného postupu 

 

                                                     Termín: 31.12. 2009  
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Důvodová zpráva 
 

Statutární město Liberec se změnou některých ustanovení Zákona o dani z přidané hodnoty   
č.235/2004 Sb. stalo ke dni 1.4.2009 čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. V prvních 
dvou zdaňovacích obdobích neuplatňovalo v souladu s usnesením Rady města číslo 211/09 a 
Zastupitelstva číslo 73/09 odpočet daně. V tomto období však probíhala analýza všech výdajů 
a nákladů Statutárního města Liberec. Posuzovaly se z pohledu možnosti uplatnění DPH na 
vstupu následujícím postupem: 

 

a) vyloučila se z nároku na odpočet daně přijatá zdanitelná plnění, která jsou použita výhradně 
pro činnost veřejné správy. Ta jsou z nároku na odpočet zcela vyloučena, protože nejsou pou-
žita k ekonomické činnosti Statutárního města Liberec. Objem výdajů a nákladů v této kate-
gorii činil za období od 1.1. do 30.9.2009  1 104 574 147 Kč 

 

b) vyloučila se z nároku na odpočet daně i přijatá zdanitelná plnění, která jsou určena výhrad-
ně k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§.75 odst.1 Zá-
kona o DPH). U této kategorie činil objem výdajů a nákladů za dané období  129 614 414 Kč.
     Mezi těmito zdanitelnými plněními jsou v naprosto zanedbatelné míře (řádově 
  tisíce  Kč) obsažena i plnění, která jsou zároveň používána k neosvobozeným 
  plněním (např. režijní náklady MIC). U nich by městu nárok na odpočet vznikl. 
  Neumíme je však jednoznačně identifikovat  (a způsob jejich určení by byl  
  předmětem  možných kolizí  s Finančním úřadem). Kromě toho je u takových
  to plnění nutno  ještě uplatnit § 76  Zákona o DPH, podle kterého je nárok 
  krácen (koeficient krácení nám z konkrétních položek prvních třech kvartálů 
  letošního roku vychází 0,37).      

 

c) u zdanitelných plnění, která jsou použita současně k ekonomické činnosti (nárok na odpo-
čet SML tedy vzniká) a zároveň k činnostem veřejné správy, nebo k činnostem poskytovaným 
bezúplatně (nárok na odpočet SML nevzniká), bylo nutno stanovit poměrový koeficient dle § 
72 odst. 5 Zákona o DPH. Ten u konkrétních hodnot prvních třech kvartálů letošního roku 
činí 0,07. Objem výdajů a nákladů této kategorie činil za analyzované období 699 855 Kč. Při 
sazbě daně 19% a poměrovém koeficientu 0,07 vzniká městu nárok na odpočet daně na vstu-
pu za sledované období  7 822 Kč.   

    

d) stanovila se zdanitelná plnění, u kterých vzniká nárok na odpočet, jenž je možno uplatnit 
v plné výši, tedy  bez krácení nároku dle § 76 Zákona o DPH i bez redukce prostřednictvím 
poměrového koeficientu dle § 72 odst. 5 Zákona o DPH.  Jedná se o plnění sloužící pro čin-
nosti spojené s pronájmem „holobytů“. Celková výše zdanitelných plnění v této kategorii 
k 30.9.2009 činila celkem s DPH 236.518,00 Kč a nárok na odpočet DPH  19% činí             
37 763,00 Kč. 

 

Na základě výsledků provedené analýzy doporučuje odbor ekonomiky postup dle navrženého 
usnesení, tedy uplatňovat odpočet na vstupu pouze u plnění dle výše uvedeného bodu d). 

  


