
Microsoft Office 365 
(software, který využívá zákazník, pochází od poskytovatele služby) 

Co si vyžádat od dodavatele 
 Smlouvu o poskytnuté službě s následujícími náležitostmi: 

o odběratel, 
o dodavatel, 
o přesná specifikace rozsahu služby včetně popisů produktů, které lze mít z titulu 

smlouvy instalovány na koncových zařízeních, 
o počet licencí příp. uživatelů oprávněných využívat službu, 
o cena, 
o datum. 

 Informace o licenčních podmínkách a povoleném způsobu použití produktů, které jsou 
poskytnuty v rámci služby. 

Co a jak dlouho archivovat 
 Originály dokladů o poskytnuté službě a o jejím využívání koncovými uživateli u zákazníka je 

třeba archivovat po celou dobu skutečného užívání softwaru.  

Jak zaúčtovat pořízení licence 
 V tomto licenčním modelu dochází k pronájmu licencí a jejich využití na určitou konkrétní dobu. 
K faktickému pořízení licence zde vůbec nedochází. Uživatel je oprávněn používat software po dobu, 
na kterou má zaplacenu službu. 
Platby za software budou účtovány na účty skupiny 51 - Služby. Z hlediska daní z příjmu se bude 
jednat rovněž o náklady na služby. 

Odvedení daně z přidané hodnoty 
Zvláštní povinnost je třeba věnovat DPH! Služba Microsoft Office 365 je vždy poskytována 
společností Microsoft Ireland Operations Ltd. Společnost Microsoft v Irsku je plátcem DPH 
registrovaným v EU, z čehož vyplývá, že při přijetí služby nebude účtováno DPH na dokladu, ale bude 
využito principu reverse charge. Vzhledem k pravidlům  legislativy EU je pak příjemce služby, který 
není plátcem DPH, povinen se k DPH registrovat a odvést DPH již z tohoto plnění. 

Upozornění 
Tento materiál není závazným předpisem, ani návodem, pouze poskytuje informace pro snazší orientaci v dané problematice. Výjimky, změny licenční politiky, nové 

produkty či nové licenční modely mohou situaci, ze které tento materiál vychází, změnit. Informace uvedené v tomto materiálu nejsou vyčerpávající, jsou pouze 

informativní, nemají vztah k jakékoliv konkrétní situaci a mohou podléhat změnám. Společnost Microsoft neodpovídá za obsah tohoto materiálu, za interpretaci jakýchkoli 

částí tohoto materiálu ani za jakékoliv právní ani faktické následky užití či jiné implementace tohoto materiálu či informací v něm obsažených. Společnost Microsoft 

neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu, která může vzniknout v souvislosti s užitím tohoto materiálu či informací v něm obsažených, ani za jakékoli jiné následky 

související s užitím tohoto materiálu či informací v něm obsažených. 

Společnost Microsoft není autorem tohoto materiálu a nebude zodpovídat jakékoli dotazy týkající se tohoto materiálu a informací v něm obsažených. Ve vztahu k užití a 

interpretaci tohoto materiálu a informací v něm obsažených se prosím obracejte na zpracovatele osnovy tohoto materiálu Daňové  oddělení KPMG Česká republika 

(www.kpmg.cz) nebo na zpracovatele konečné podoby tohoto materiálu společnost ATERRA ADVISORY s.r.o (www.aterra.cz) a DAQUAS, s.r.o (www.daquas.cz). 

Poradenské služby mohou být zpoplatněné podle podmínek konzultačních společností. Vždy pak doporučujeme spolupracovat s kvalifikovanými odborníky na otázky 

licenčních podmínek, správy softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM) a účetní a daňové otázky. 

http://www.kpmg.cz/
http://www.aterra.cz/
http://www.daquas.cz/


Účetní odpisy licence 
Účetní jednotka neodepisuje, výdaje za pronájem jsou promítnuty přímo v nákladech. 

Daňové odpisy licence 
Účetní jednotka neeviduje žádné daňové odpisy. Náklady jsou vykazovány v položce služby.  

Možnosti přechodu na jiný licenční model 
Pokud nedojde k odkoupení licencí na konci smlouvy, nezůstává uživatelům žádné právo na používání 

softwaru a musí jej odinstalovat nebo pořídit licence jiným libovolným licenčním modelem. 

Jak zacházet s licencemi USL 

USL (User Subscription License) je licence, která opravňuje uživatele k využívání určité služby. Některé USL slouží 

zároveň i jako CAL (na shodný server provozovaný přímo zákazníkem). 

Takové licence (a nabytí licencí USL) doporučujeme evidovat v  IT oddělení, především z důvodů 

prokazování legality softwaru a evidence jednotlivých instalací. Není nutno vést takovou evidenci 

samostatně/odděleně. 


