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DOPADY DPH NA ODVĚTVÍ VZDĚLÁVANÍ 

VAT IMPACTS FOR EDUCATION SECTOR 
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Abstrakt: Článek identifikuje problematiku daně z přidané hodnoty v odvětví 

vzdělávání, zejména se zaměřuje na aplikaci způsobu uplatňování nároku 

na odpočet daně. V souvislosti s uplatňováním nároku na odpočet jsou v textu 

poněkud šířeji rozebrány pojmy ekonomická činnost a úplata ve vazbě 

na poskytování vzdělávání u institucí v rámci vzdělávacího systému včetně 

způsobu uplatňování nároku na odpočet daně.   
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Abstract: The paper deals with the issue of value added tax in the education 

sector, especially focuses on the application of the method of claiming the right 

to deduct. In connection with the exercise of the right to deduct, the terms 

economic activity and remuneration in relation to the provision of education to 

institutions within the education system, including the method of claiming the 

right to deduct, are described in somewhat broader terms.  
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1 ÚVOD 

Odvětví vzdělávání plní velmi významnou úlohu, neboť ovlivňuje celou 

společnost, životy jednotlivců, působí na oblast politickou, sociální 

i ekonomickou. Vzdělávací systém zahrnuje soustavu škol a školských 

zařízení, jako jsou mateřské školky, základní školy, střední a vyšší odborné 

školy, vysoké školy a ostatní. Finanční prostředky na vzdělávací služby 

a provoz škol plynou z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů. 

Z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství (MŠMT) je financování školství 
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realizováno ve dvou základních rovinách, a to způsobem financování 

regionálního školství a financování veřejných vysokých škol. Do regionálního 

školství plynou největší finanční prostředky na tzv. přímé náklady 

na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a svazky obcí 

a kraji, neinvestiční dotace soukromému i církevnímu školství a rovněž plně 

zabezpečuje financování přímo řízených organizací.  

Veřejné vysoké školy z rozpočtu MŠMT dostávají příspěvek na vzdělávací 

a tvůrčí činnost, ve kterém jsou zahrnuty také sociální záležitosti studentů, 

mezinárodní spolupráce, dotace na rozvoj, včetně dotace na ubytování 

a stravování. Finanční prostředky poskytované z kapitoly MŠMT tvoří 

podstatnou část rozpočtu veřejných vysokých škol. Mimo toho mohou veřejné 

vysoké školy získat ze státního rozpočtu finance na realizaci projektů výzkumu 

a vývoje v rámci programů vyhlašovaných jinými rozpočtovými kapitolami 

státního rozpočtu. Vysoké školy jsou zřizovány podle ustanovení 

vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.,  o  vysokých školách ve znění 

pozdějších předpisů). V České republice existuje kromě 26 veřejných vysokých 

škol i 39 soukromých a 2 státní vysoké školy. Vzdělávací služby soukromých 

vysokých škol jsou financovány převážně z mimorozpočtových zdrojů, 

zejména ze školného.  

Vzdělávací instituce zajišťují předepsané vzdělávací služby v podobě výchovy 

a vzdělávání dětí, mládeže i vzdělávání dospělých, celoživotní učení. 

Předepsané vzdělávací služby, jako je výchova a vzdělávání vykonávané jako 

poslání vzdělávacích institucí, jsou od daně z přidané hodnoty (DPH) tradičně 

osvobozeny. Vedle předepsaného poskytování vzdělávacích služeb, 

zabezpečují vzdělávací instituce pro své žáky a studenty také služby 

či obchodní činnosti související s poskytováním vzdělávání, například 

doplňkový prodej zboží, jako jsou knihy, různé učební pomůcky, občerstvení, 

jídelny, restaurace, prodejní automaty, které svým charakterem řadíme 

do ekonomické činnosti těchto institucí. Školy mohou také poskytovat 

za úplatu krátkodobé komerční kurzy pro studenty a širokou veřejnost, 

na které se, jako na uskutečňování samostatné ekonomické činnosti za úplatu, 

které osvobozeny od DPH nejsou.   

Z pohledu ustanovení zákona o DPH není rozhodující právní forma 

či zřizovatel vzdělávací instituce, zda se jedná o veřejnou, anebo privátní 

vzdělávací instituci. Podle zákona o DPH je rozhodné, zda vzdělávací instituce 

vykonává ekonomickou činnost, jako protiplnění za poskytovanou službu 

přijímá úplatu, zda je osobou povinnou k dani, a tedy potenciálním plátcem 
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DPH. Metodika či upřesňující vyhláška k této problematice v současnosti 

neexistuje, v případě nároku na odpočet DPH vzdělávací instituce v praxi 

uplatňují alternativní přístupy.  

2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VE VAZBĚ 

NA VZDĚLÁVÁNÍ 

Daň z přidané hodnoty patří k nejvýnosnější dani v českém daňovém systému. 

Příjmy z výběru DPH jsou rozdělovány podle předepsaného procentuálního 

klíče rozpočtového určení daní platného pro dané období do soustavy veřejných 

rozpočtů. Současně platná úprava zákona č. 235/2004, zákon o DPH (ZDPH) 

je plně harmonizována s právem Evropského společenství předpisem 

Rady2006/112/ES z 28. 11. 2006 (Směrnice), o společném systému DPH. 

Finanční správa České republiky je povinna podle zákona č. 280/2009, daňový 

řád, §5 odst. 1 postupovat podle této Směrnice. Přijaté nařízení Rady Evropské 

unie (EU) č. 282/2001 ze dne 15. 3. 2001 určuje členským státům jednotný 

postup v aplikaci DPH. Základním principem DPH je zdanění každé přidávané 

hodnoty k poskytovanému zboží či službě v rámci distribučního řetězce 

při zachování principu daňové neutrality. Princip daňové neutrality zákona 

se opírá o článek 1 Směrnice Rady EU. Základním principem DPH je, že daň 

z přidané hodnoty zaplatí finální spotřebitel nakoupeného zboží či služby, 

který je neplátce DPH a nese daňové břemeno. Podle této zásady, vyjma 

některé výjimky, by DPH neměla zatěžovat náklady plátce nacházejícího 

se uprostřed distribučního řetězce.  

Předmětem daně dle ustanovení §2 ZDPH je poskytnutí služby či dodání zboží 

v rámci ekonomické činnosti osobou povinnou k dani, za úplatu s místem 

dodání v tuzemsku. Z ustanovení vyplývá, že zdanitelné plnění je takové 

plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty, není od DPH osvobozené. 

Dani z přidané hodnoty podléhají osoby, které uskutečňují zdanitelná plnění 

(poskytnutí služby či dodání zboží) v rámci ekonomické činnosti, kterou může 

být jakákoli nenahodilá výdělečná činnost.  

Úplatu ZDPH definuje v § 4 odst. 1 jako částku v peněžním či nepeněžním 

protiplnění poskytnutém za transakci poskytnuté služby či dodání zboží 

v souvislosti s předmětem daně. V případě, že nebyla za plnění poskytnuta 

úplata ve smyslu ZDPH, nejedná o ekonomickou činnost a toto plnění 

předmětem daně z přidané hodnoty.  K výkladu pojmu úplata si lze napomoci 

článkem 73 Směrnice, která říká, že, „že při poskytnutí služby zahrnuje základ 

daně vše, co je přijato jako protiplnění za poskytovanou službu (úplatu). 
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Z ustanovení je možné dovodit, že za úplatu lze považovat protiplnění, 

které poskytovatel vzdělávací služby získal od zřizovatele na poskytnutí této 

služby. Z toho vyplývá, že poskytovatel vzdělávací služby může obdržet úplatu 

nejenom od příjemce plnění, ale také od třetí osoby, kterou může být zřizovatel 

vzdělávací instituce (obec, kraj, stát), popřípadě proti plnění v případě dotace 

z fondů Evropské unie.   

Osoba povinná k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické 

činnosti (§ 5 ZDPH). Osoba povinná k dani se ve smyslu ustanovení §6, §6a - 

§6e zákona o DPH stává plátcem DPH ze zákona. Podle § 94a ZDPH se může 

stát dobrovolným plátcem (plátcem se stává od dne následujícího po dni 

oznámení rozhodnutí o registraci dle viz § 6f ZDPH). Ekonomická činnost je 

upravena v ustanovení § 5 ZDPH, který vychází z evropské Směrnice o DPH, 

článku 9. Uvedený článek označuje za provádění ekonomické činnosti osobou 

povinnou k dani bez ohledu na účel nebo výsledek této činnosti, což znamená, 

že na výsledku této činnosti nemusí vždy profitovat. Vyjma podnikatelských 

subjektů mohou ekonomickou činnost také vykonávat fyzické nebo právnické 

osoby, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Pokud fyzická 

nebo právnická osoba vykonává ekonomickou činnost ve smyslu ustanovení 

ZDPH, je identifikována jako osoba povinná k dani.  

Daň z přidané hodnoty českých vzdělávacích institucí je provázána se zákonem 

o vysokých školách, školským zákonem a dalšími navazujícími právními 

předpisy. Hlavní činnost škol či školských zařízení je ve smyslu školského 

a vysokoškolského zákona poskytovat předepsané vzdělávání žákům 

a studentům bez úplaty, tedy bez protiplnění. Uvedená situace znamená, 

že v tomto případě nedochází k vykonávání ekonomické činnosti a tyto školy 

podle § 5, odst. 1 ZDPH nemohou být považovány za osoby povinné k dani, 

jinými slovy škola za výkon své hlavní činnosti (poslání, předepsaného 

vzdělávání ve smyslu školského a vysokoškolského zákona) nemůže být 

plátcem DPH. Podstatou uplatňování daně z přidané hodnoty vzdělávacími 

institucemi je stav, když školy samostatně realizují ekonomické činnosti 

ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH. Pokud školy vedle své hlavní činnosti, poslání 

(předepsaných vzdělávacích služeb) komerčně provozují doplňkové služby. 

Uvedené doplňkové služby poskytují za úplatu, jako protiplnění 

za poskytovanou službu, což je situace, která determinuje ekonomickou činnost 

(ekonomická činnost podmiňuje přijatá úplata za protiplnění). Z pohledu 

ustanovení ZDPH rozdělení poskytovaných činností vzdělávacích institucí 

na hlavní a doplňkové není podstatné, rozhodující je, zda vzdělávací instituce 

vykonává obecně ekonomickou činnosti za úplatu či nikoli. V případě 
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poskytování vzdělávacích služeb ustanovení zákona o DPH 

se opírá  o  ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. i) Směrnice, které říká, 

že v členských státech je od DPH osvobozena výchova dětí a mládeže, odborný 

výcvik, školské či vysokoškolského vzdělávání včetně rekvalifikací, dále 

poskytování služeb a dodání zboží veřejnoprávními subjekty v přímé 

souvislosti s tímto vzděláváním. Uvedený článek Směrnice (čl. 132 odst. 1 

písm. j) osvobozuje také poskytování školského i vysokoškolského vzdělávání 

soukromými učiteli, což ovšem nemá oporu v českém ZDPH, který osvobození 

vzdělávacích služeb přímo podmiňuje vazbou na ustanovení školského 

a vysokoškolského zákona. Z toho důvodu poskytování školského 

i vysokoškolského vzdělávání soukromými učiteli v českých podmínkách 

nelze od DPH osvobodit, ovšem až na výjimku, která se vztahuje na praktickou 

přípravu (odborný výcvik). Směrnice v čl. 44 vymezuje odborný výcvik 

či rekvalifikaci a jeho poskytování v souladu s čl. 132 odst. 1 písm. i) Směrnice. 

Jedná se o odborný výcvik poskytovaný za účelem získání nových odborných 

dovedností účastníků, anebo udržování těchto odborných znalostí v přímé 

vazbě s provozováním živnosti či povolání, přičemž doba trvání tohoto 

odborného výcviku není podstatná.   

3 VÝSLEDKY 

Vzdělávací instituce poskytující předepsané vzdělávací služby, které jsou 

v postavení plátců DPH a většinou jsou financovány ze státního rozpočtu 

a z dalších veřejných zdrojů při aplikaci uplatnění nároku na odpočet 

DPH uplatňují rozdílný přístup, který vyplývá z nesjednoceného výkladu 

ve vztahu k definování pojmu úplata a ekonomická činnost, z čehož následně 

vyplývají nejednotné postupy při aplikaci uplatnění nároku na odpočet DPH. 

V praxi totiž dochází ke zcela odlišnému výkladu pojmů úplata a ekonomická 

činnost. 

Podle ustanovení ZDPH finanční příspěvky z veřejných rozpočtů u bezúplatně 

poskytovaného vzdělávání nejsou formou úplaty, studium na veřejné vysoké 

škole je poskytované studentům zdarma. Podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH 

příspěvky či dotace ze státního rozpočtu nebo dalších veřejných zdrojů, 

které plynou těmto školám, nejsou dotacemi k jednotkové ceně poskytovaného 

plnění  a  nezahrnují se do základu DPH. V případě, že za přijatou vzdělávací 

službu není poskytováno protiplnění (úplata), pak toto plnění předmětem DPH 

a nejedná se o  provozování ekonomické činnosti. Plnění, která jsou 

poskytovaná bez úplaty, nejsou plněním zdanitelným a plněním osvobozeným. 

Určení u vzdělávacích institucí, zda se jednání o plnění bez úplaty, anebo jde 
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o plnění za úplatu, se komplikuje, zejména při realizaci činností, které jsou 

financovány formou různých příspěvků plynoucí z veřejných zdrojů, či dotací. 

V těchto případech je aplikace ustanovení zákona o  DPH týkající 

se poskytování plnění „bez úplaty“ je dosti problematická. Za základní otázky 

lze považovat: 

1. Zda je možné plnění bez úplaty považovat za ekonomickou činnost: 

a. s ohledem důsledky vzniku nároku na odpočet daně,  

b. v situaci, když není za tuto činnost příjemcem plnění či třetí 

osobou hrazena úplata?  

2. Je osoba uskutečňující plnění bez úplaty osobou povinnou k dani? 

3. Je možné považovat veřejné financování bezplatně poskytovaného 

vzdělávání za formu úplaty? 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie týkající výkladu pojmu „úplata“ 

vyplývá, že poskytované předepsané vzdělávací služby je možné považovat 

za ekonomickou činnost realizovanou za úplatu, i když plyne z veřejných 

rozpočtových zdrojů. Vzdělávací služby jsou předmětem DPH, které jsou podle 

ustanovení § 57 ZDPH osvobozené od daně z přidané hodnoty. Předmětem 

ZDPH jsou pouze plnění poskytované za úplatu. Základní premisou je, 

zda instituce poskytující soustavně předepsané vzdělávání, realizují 

ekonomické činnosti za úplatu, a tedy jsou osoby povinné k dani. Situace: 

1. Zdanitelné plnění je realizováno v rámci ekonomické činnosti a není 

použito pro plnění, které je předmětem DPH: 

o Nelze uplatnit nárok na odpočet DPH (§ 51 ZDPH). 

2. Zdanitelné plnění je použito v rámci ekonomické činnosti pouze 

pro plnění, která jsou předmětem DPH: 

o Lze uplatnit nárok na odpočet DPH v plné výši (u zdanitelných 

plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu 

podle  §  72 odst. 5 ZDPH). V případě, že je použito pro plnění, 

která nejsou předmětem daně je nutné (podle §75 a v návaznosti 

na § 72 odst. 6) stanovit poměr mezi plněními a uplatnit krátící 

koeficient.  

Problém také existuje v případě určování rozsahu nároku na odpočet DPH 

včetně následných korekcí odpočtu od DPH. Osvobození od DPH jsou možné 

s nárokem a bez nároku na odpočet daně. Od daně bez nároku na odpočet je 
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osvobozena podle ustanovení § 57 odst. 1 ZDPH ve vazbě na ustanovení § 51 

odst. 1 písm. g) výchova a vzdělávání poskytovaná školami a dalšími školskými 

zařízeními, které jsou vymezeny v jednotlivých písmenech ustanovení § 57 

odst. 1 ZDPH. Od daně bez nároku na odpočet daně je dle § 57 odst. 2 ZDPH 

osvobozeno poskytnutí služby či dodání zboží realizované vzdělávacími 

institucemi v rámci předepsané vzdělávací činnosti. Přitom není rozhodné, zda 

je poskytovatel výchovy a vzdělávání je státní, veřejnou nebo soukromou 

školou nebo příspěvkovou či jinou neziskovou organizací.  

Používá-li plátce přijatá zdanitelná plnění v rámci činností, které poskytuje 

bez úplaty, nejedná se o použití v rámci ekonomické činnosti a podle 

ustanovení § 72 a § 75 odst. 1 ZDPH, nelze nárokovat odpočet daně. Pokud 

se vzdělávací instituce jako osoba povinná k dani v postavení plátce, musí 

v případě nároku na odpočet DPH verifikovat každé přijaté plnění. V procesu 

verifikace musí zjistit, zda přijaté plnění souvisí, či nesouvisí ekonomickou 

činností či nikoli. 

Pokud za přijaté výchovné a vzdělávací služby žáci a studenti platí v případě 

splnění zákonných podmínek, je tato služba předmětem DPH. Současně je také 

plněním, které je osvobozené od DPH. Podle ustanovení § 75 zákona o DPH 

má plátce daně nárok na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění 

jen v rozsahu použití pro své ekonomické činnosti. Možnost odpočtu daně je 

základní podmínkou neutrality DPH. Pravidla a podmínky odpočtu daně jsou 

upraveny zejména v § 72 až § 76 ZDPH. Uplatnění nároku na odpočet DPH má 

zákonem stanovené podmínky, zejména v § 73 odst. 1 týkající se prokázání 

nároku daňový dokladem.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Jelikož neexistuje závazný jednoznačný výkladový aparát k postupu 

vzdělávacích institucí  v  případě nároku na odpočet DPH, v praxi se uplatňují 

dva rozdílné přístupy, které finanční správa zatím akceptuje.  

Pokud škola, která je financovaná z veřejných zdrojů, považuje soustavné 

poskytování předepsaného vzdělávání za bezúplatnou činnost, zařazuje 

se vzdělávací činnost mezi plnění, které není ekonomická činnost, a tedy není 

předmětem DPH. U přijatých smíšených zdanitelných plnění se krátí nárok 

na odpočet daně s použitím poměrného koeficientu (§ 75 zákona o DPH), 

zbývající část nároku se zkracuje za použití krátícího koeficientu podle § 76 

ZDPH.  
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Pokud škola v postavení plátce DPH je financovaná z veřejných zdrojů, 

považuje se vzdělávací činnost za formu ekonomické činnosti, uplatňuje 

si zkrácený nárok na odpočet daně (§ 76 ZDPH).  

Finanční příspěvek na vzdělávací činnost z veřejných rozpočtů není považován 

za úplatu za poskytované plnění, proto jej škola neuvádí v daňovém přiznání 

jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Dá se říci, 

že tímto způsobem dochází  k  situaci, že výpočet výsledného vypořádacího 

koeficientu (§ 76 ZDPH) výrazně ovlivňuje daňovou povinnost. Výše 

vypořádacího koeficientu je u každé školy jiný, protože skladba plnění 

započítávaná do výpočtu krátícího koeficientu jsou různého druhu (zdanitelná 

plnění versus osvobozená). Podle ustanovení zákona o DPH musí vzdělávací 

instituce plátce DPH při uplatňování nároku na odpočet daně testovat každé 

přijaté plnění. Jedná se o to, zda poskytovaná předmětná činnost, přijetí 

předmětného přijatého plnění souvisí či nesouvisí s ekonomickou činností. 

Důležité je zjištění, jestli školské subjekty poskytující službu předepsaného 

vzdělávání jsou osoby povinné k dani uskutečňující ekonomické činnosti 

za úplatu. 

AFILACE 

Příspěvek je zpracován jako výstup výzkumného projektu vybrané otázky 

veřejných financí, zejména rozpočtové politiky, účetnictví a výkaznictví 

registrované IGA_AS pod registračním číslem 0108 / 2019. 
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