
 
 
II. Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím 
k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě 
režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona: 

 
I. 

Vymezení některých pojmů 
 

a) Dodavatel: dodavatel stavebních a montážních prací - plátce, který uskutečnil zdanitelné 
plnění, 
b) Příjemce dotace: odběratel - plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené 
daňové povinnosti uskutečněno, 
c) Poskytovatel:  poskytovatel dotace – správce programu (dotačního titulu), který poskytl 
dotaci příjemci, 
d) Program: dotační titul – soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti 
k dosažení stanovených cílů, 
e) Akce: realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek za 
účelem pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů, 
f) Účet účelové dotace: technický účet – účet, ze kterého je dotace Příjemcem dotace čerpána. 
 

II. 
Postup při čerpání dotací 

 
Na základě Poskytovatelem vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 

„Rozhodnutí“)  a Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (dále jen „Pokyn“) Příjemce dotace 
předloží, stejně jako dosud, Pokyn příslušné pobočce Banky zahrnující i tzv. Obchodní místa 
UniCredit Bank Expres, provozovaná smluvními partnery Banky. Pobočka Banky uzavře 
s Příjemcem dotace smlouvu a zřídí Příjemci dotace účet účelové dotace, ze kterého bude 
dotace čerpána, tak jako doposud.   

 
V režimu přenesení daňové povinnosti Zákon stanoví, že po předložení daňového 

dokladu Dodavatelem Příjemci dotace je Příjemce povinen na tento doklad doplnit údaj o výši 
DPH. Tento doklad bance předloží spolu s vyplněným Pokynem k proplacení příslušné (části) 
dotace na pokrytí DPH podle přílohy č. 1, včetně stanovení její výše. Na základě toho po 
vystavení příkazů k úhradě, provede Banka následující platby: 

 
- uhradí Dodavateli fakturu předloženou Příjemcem dotace na účet Dodavatele uvedený na 
daňovém dokladu, 
- převede dotaci ve výši vyplývající z přenesení daňové povinnosti vypočtené Příjemcem 
dotace a uvedené na Pokynu k proplacení DPH podle přílohy č. 1 na účet Příjemce dotace, 
který je také uvedený v Pokynu k proplacení DPH. Účet (číslo účtu) Příjemce dotace pro 
danou Akci, na který bude převáděna dotace ve výši vypočtené DPH, je po celou dobu 
realizace Akce a čerpání příslušné dotace neměnný.   
  

Za splnění termínu splatnosti faktury a splnění daňové povinnosti je zodpovědný 
Příjemce dotace, proto je nezbytné předložit Bance uvedené doklady v dostatečném časovém 
předstihu. Příjemce dotace je rovněž zodpovědný za správnost čerpání dotace, včetně části 
použité na krytí DPH.  
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Proplacení dotace na pokrytí DPH je možné pouze jednorázově současně 

s předložením daňového dokladu, dodatečná výplata pouze DPH není možná. 
 

III. 
Související předpisy 

 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., 
Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a 
k provozování informačního systému programového financování uveřejněný ve Finančním 
zpravodaji č. 5/2010. 
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Příloha 
 
 

Pokyn k proplacení DPH (určený pro plátce DPH*) 
 

 
Příloha č. ……  k faktuře č. …………………….  
Projekt č. ……………………………………….. (viz. identifikační číslo EDS) 
 
Příkazce platby (příjemce dotace – odběratel prací, plátce DPH) 
Název / Jméno a příjmení odpovědného zástupce: ………………………………… 
IČ / rodné číslo: …………………………………. 
Adresa: ………………………………………….. 
 
 
 
Celková částka DPH: ……………………,- Kč  
 
 
Výše dotace na pokrytí (části) DPH tj. celkem k úhradě: …………………….,- Kč 
 
Zdroj a typ výdaje: …………………….. 
(uveďte dle Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, např. SR kapitálový) 
 
 
Bankovní spojení: dotaci ve výši DPH proplaťte na níže uvedený účet příkazce platby**: 
 
Předčíslí: ………………………………………….. 
Číslo účtu: ………………………………………… 
Kód banky: ……………………………………….. 
Variabilní symbol: ……………………………….. 
Specifický symbol: ………………………………. 
Konstantní symbol: ………………………………. 
 
 
 
V ……………    dne …………..                                                                         
 
 
 
Podpis, případně razítko příkazce platby: 
 
 
 
Pozn.: 
*) Tento pokyn vyplňuje plátce DPH, na kterého se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti 
**) Dotace ve výši vypočtené DPH bude možné převádět na účet příjemce dotace (příkazce platby) 
v případě, že je účelově určena i na úhradu DPH a příjemce ji bude k tomuto účelu čerpat v rámci 
režimu přenesené daňové povinnosti. Tento účet je po celou dobu čerpání dotace neměnný. Příjemce 
dotace je odpovědný za správnost čerpání dotace, včetně části použité na pokrytí DPH. 


