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Interní předpis č. 2016-003 ÚTIA AV ČR, v. v. i 
Úprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav 

Tento interní předpis v plném rozsahu ruší a nahrazuje původní interní předpis č. 2007-014 ze dne 
19. prosince 2007 „Úprava postupů při nákupu na internetu“.  

Čl. 1 
Vymezení situací pro úhrady prováděné na Internetu 

1. Tento vnitřní předpis upravuje zejména pravidla a postupy pro situace, kdy je pro ÚTIA AV ČR, 
v. v. i. (dále jen „ústav“) účelné hradit některé oprávněné náklady na Internetu platební kartou. 
Zejména jde o situace, kdy je jiná forma úhrady (bankovní převod) nákladnější nebo obtížně 
realizovatelná. 

2. Možnosti a formy úhrad podle čl. 1 1 je možné rozdělit do následujících skupin: 

a) úhrady v souvislosti s pracovní cestou – řeší se podle vnitřního předpisu 2007-005, „Některé 
náležitosti pracovních cest“; 

b) nákup zboží a služeb přes zprostředkovatelskou firmu, která vyřeší veškeré náležitosti 
nákupu (úhradu, případné proclení, odvod DPH apod.) a fakturuje ústavu celkové náklady 
plus smluvně dohodnutý přiměřený zisk; 

c) nákup zboží a služeb přímo na Internetu, kdy zaměstnanec provede úhradu svou vlastní 
platební kartou a v daňovém dokladu či potvrzení úhrady vystaveném příjemcem úhrady je 
jakožto plátce uveden ústav; 

d) nákup zboží a služeb přímo na Internetu, kdy zaměstnanec provede úhradu svou vlastní 
platební kartou a v daňovém dokladu či potvrzení úhrady vystaveném příjemcem úhrady je 
jakožto plátce uveden samotný pracovník. 

e) nákup zboží a služeb přímo na Internetu, kdy úhradu provede pověřený zaměstnanec 
hospodářsko-správního oddělení (HSO) platební kartou ústavu. 

3. Možnosti podle bodu 1.2 a) a b) je možné použít vždy; možnosti podle 1.2.c) a 1.2.d) u všech 
vnitrostátních úhrad v rámci ČR a u úhrad do zahraničí do výše 9 900 Kč včetně DPH na 
transakci (přičemž u úhrady v cizí měně se pro ověření, zda je tento limit dodržen, použije 
přepočet na Kč podle platného denního kurzu ČNB); u úhrad do ciziny nad uvedený limit je možný 
pouze způsob 1.2.e).  

4. Po dohodě s HSO je možné způsob 1.2.e) použít i pro platby, pro které není vyloučen jiný způsob 
úhrady. 

5. Pokud je nezbytně nutné postupovat podle čl. 1.2.d) a je dodržen limit podle bodu 1.3, ústav může 
zaměstnanci, který nákup provedl, uhradit doložené náklady vynaložené na pořízení majetku 
pouze na základě dokumentu, kterým zaměstnanec pořízený majetek převede na ústav. Tento 
dokument má předepsanou formu - viz http://www.utia.cas.cz/local data utia/prevod nakupu.pdf 

 

Čl. 2 
Předepsaný postup při úhradě platební kartou ústavu 

1. Úhradu kartou provádí přímo pověřený pracovník HSO, za následujících podmínek: 

a) Pro provedení úhrady je nezbytné mít k dispozici fakturu, nabídku z internetu nebo jiný 
průkazný doklad s dostatečnou identifikací příjemce úhrad. Tento doklad musí zejména 
obsahovat název a adresu příjemce úhrady včetně státu, v němž má tento příjemce oficiální 
sídlo („registered address“); dále musí uvádět výši a měnu úhrady, a také její účel a interní 
zdroj (číslo zakázky) pro úhradu. Tento doklad musí být schválen podpisem osoby, která 
odpovídá za rozpočet příslušné zakázky (správce zakázky). Ve výjimečných případech je 
možné dočasně tento doklad nahradit e-mailovou zprávou obsahující všechny výše uvedené 
požadované náležitosti odeslanou z ústavní e-mailové adresy příslušného správce zakázky 
s tím, že podepsaný dokument tento správce dodá dodatečně. 



b) Vlastní úhradu provádí pouze pověřený pracovník HSO, který má hmotnou odpovědnost za 
řádné čerpání prostředků ze svěřené karty; tento pracovník nesmí žádné další osobě sdělit 
údaje umožňující čerpání prostředků z karty mu svěřené. Úhrada se provádí pouze na 
určených počítačích umístěných v prostorách HSO. Úhrada platební kartou ústavu 
z jakéhokoli jiného počítače je možná pouze ve výjimečných situacích na přímý příkaz 
ředitele ústavu nebo jeho zástupce.  

c) Jestliže jsou podklady pro úhradu požadované podle bodu 2.1 a) nedostatečné, je pověřený 
pracovník HSO oprávněn provedení úhrady odmítnout. 

2. Žadatel o úhradu musí požádat HSO o provedení úhrady v dostatečném předstihu (zpravidla 
nejméně 24 hodin předem) spolu se specifikací výše úhrady, aby bylo možné zajistit na 
příslušném účtu dostatek prostředků na všechny požadované úhrady. 

3. Žadatel o úhradu odpovídá v plném rozsahu za to, že vybral správnou webovou stránku a že 
úhrada odpovídá účelu, který je uveden v podkladech podle bodu 2.1a) – jestliže v důsledku 
omylu žadatele ústav uhradí nesprávnou částku nebo provede úhradu nesprávnému subjektu, za 
vzniklou škodu ústavu v plné výši odpovídá žadatel o úhradu. Pověřený pracovník HSO je v této 
souvislosti oprávněn a povinen pořídit si dostatečné datové záznamy o prováděné úhradě, 
prokazující vůli žadatele o úhradu. 

Čl. 3 
Úhrady v kamenných obchodech 

 
1. Při úhradách v kamenných obchodech jak v ČR, tak v cizině, kdy zaměstnanec ústavu hradí zboží 

nebo službu určené pro ústav buď v hotovosti, nebo platební kartou, je třeba rozlišit dvě možnosti: 

a) Hodnota nákupu včetně DPH nepřevýší 9 900 Kč (přičemž u úhrady v cizí měně se pro 
ověření, zda je tento limit dodržen, použije přepočet na Kč podle platného denního kurzu 
ČNB). V tomto případě postačí "zjednodušený daňový doklad" (tj. bez údajů plátce, pouze s 
údaji příjemce). 

b) Hodnota nákupu je vyšší než je limit uvedený v bodě 3.1a), V takovém případě je nutný 
řádný daňový doklad, kde je jako plátce uveden ústav (včetně úplného názvu, sídla  IČ a 
DIČ). 

 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Pro zamezení pochybností se tímto stanoví, že jediné úhrady, které je jakýkoli zaměstnanec pro 
ústavní účely oprávněn provádět svou vlastní platební kartou, jsou výhradně úhrady podle bodů 
1.2.a). 1.2.c), 1.2.d) a bodu 3. Vzhledem ke změnám legislativy není ústav nadále oprávněn hradit 
zaměstnancům výdaje do zahraničí uhrazené jejich platebními kartami na Internetu, například za 
členské poplatky/příspěvky, poplatky za zveřejnění článku, nákup knih a publikací, nákup 
hardwaru a/nebo softwaru apod. převyšující limit stanovený v bodu 1.3. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti k datu jeho podpisu a účinnosti k datu 1. února 2016. 
 
 
 
V Praze dne 1. 2. 2016  ............................................................. 
 Prof. Ing.. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i. 
 


