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Daňové novinky

Přímé daně

Přímé da ně

Nový pokyn pro převodní ceny a český překlad
aktualizované Směrnice OECD
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo nový Pokyn D–34
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování
transakcí mezi sdruženými podniky. Tento pokyn nahrazuje
dosavadní Pokyn D-332. Zároveň s novým pokynem byl ve
Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019 uveřejněn
také český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro
nadnárodní podniky a daňové správy ve verzi Směrnice z roku
2017.
Cílem Pokynu D-34 je zajištění jednotného postupu při
stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi
sdruženými podniky, a to jak ze strany Finanční správy ČR, tak
ze strany daňových subjektů. Nový pokyn proto oproti svému
předchůdci detailněji rozebírá např. následující témata:







Skutečné jednání stran versus smluvní ujednání
Funkční a riziková analýza, včetně např. typologie
funkčních profilů, pojednání o klíčové roli „value drivers“
typických pro dané odvětví, problematiky právního versus
ekonomického vlastnictví nehmotných aktiv či vysvětlení
rozdílu mezi funkcí a činností
Doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací
analýzy, např. včetně výčtu nejčastěji se vyskytujících
kvantitativních kritérií nebo doporučení ohledně přístupu
k aktualizaci analýzy
Přehled metod pro zjištění převodních cen, včetně
komentářů k jejich praktické aplikaci

Jaké situace mohou nastat aneb úvahy z praxe
GFŘ do nového pokynu zapracovalo i několik úvah, které jsou
dle naší zkušenosti často uplatňovány správci daně při
daňových kontrolách. Jednou z takových úvah je např.
pojednání o tom, že v rámci obchodních vztahů mezi
spojenými osobami existují i transakce, které nejsou explicitně
smluvně zachyceny, není o nich účtováno, ale přesto reálně

existují. Jde např. O tzv. příkaz mateřské společnosti, kterým je
myšleno ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem.
Může se jednat o situaci, kdy mateřská společnost např. nařídí
dceřiné společnosti realizovat prodej zboží externím
zákazníkům za ceny nižší než obvyklé (např. s odůvodněním,
že tím skupina jako celek získává určitý benefit).
Pokud by se jednalo o prodej zboží spojeným osobám, bude
se správce daně v rámci daňové kontroly snažit za pomoci
aplikace ustanovení § 23 odst. 7 ZDP dovodit rozdíl mezi jím
zkonstruovanou referenční cenou a cenou zjištěnou
a následně upravit (zvýšit) základ daně společnosti o zjištěný
rozdíl.
Pokud se ale jedná o prodej zboží externím subjektům, je
situace pro správce daně zdánlivě složitější, protože se jedná
o nezávislou transakci (tzn. nelze přímo aplikovat postup
podle § 23 odst. 7 ZDP). V takovém případě ale správce daně
může použít výše uvedenou konstrukci příkazu mateřské
společnosti a rozdíl mezi referenční cenou a cenou zjištěnou
přičíst právě této transakci. Následně správce daně uzavře, že
cena v této transakci (ve formě kompenzace ve prospěch
dceřiné společnosti) měla být stanovena ve výši zjištěného
rozdílu, a zvýší odpovídajícím způsobem základ daně
společnosti.
Výše uvedený příklad postupu správce daně, stejně jako
samotné vydání nového Pokynu D–34 dokládá, že česká
daňová správa bedlivě sleduje mezinárodní vývoj v oblasti
převodních cen a neváhá v rámci své kontrolní činnosti
aplikovat i velmi sofistikované postupy.
Miroslav Richter
mrichter@deloittece.com
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Investiční pobídky budou mít nová pravidla
V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen
vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách,
sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona
lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona
bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování
investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro
udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to
flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním
trhu.
Po novelizaci zákona o investičních pobídkách bude podpora
směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou,
která má být zajištěna zejména podmínkou vyššího podílu
zaměstnanců s vyšší mzdou a vysokoškolským vzděláním nebo
spoluprací s vysokými školami a výzkumnými organizacemi,
případně investicemi do projektu výzkumu a vývoje. Tyto
podmínky by se neměly vztahovat na projekty realizované
v tzv. postižených regionech s vyšší nezaměstnaností.

Bude nutný souhlas vlády
Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je
podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku
s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je
zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby
a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé
a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají
technologická centra a centra strategických služeb, a to
formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech
nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické
akce.
Pro investiční záměry podané před účinností novely budou
platit stávající podmínky pro získání investiční pobídky.
Kamila Chládková
kchladkova@deloittece.com
Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com
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Nepřímé daně

Přehled novinek
Názor Komise EU ke změnám od 1. 1. 2020
V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního
obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala
Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových
pravidel. Komentuje především podmínky pro použití call-off
stock zjednodušení (ztráty zboží, vznik provozovny pro účely
DPH), přiřazení přepravy při intrakomunitárních dodávkách
(využití triangulace u více subjektů v řadě, role registrace
zákazníka k DPH) či otázku určení osob, které mohou
vypracovávat důkazy o takové přepravě. Komise EU se snaží
velmi striktní podmínky evropské legislativy vyložit relativně
vstřícně, nicméně je otázkou, do jaké míry lze volně pracovat
s jednoznačně znějícím legislativním textem. V souvislosti s tím
upozorňujeme též na to, že Ministerstvo financí ČR připravuje
příslušnou novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od
ledna 2020. V současné době je ukončeno vnější
připomínkové řízení.

Informace GFŘ
Generální finanční ředitelství (GFŘ) dokončuje práce na
metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu
vydávání a distribuce voucherů. Některé názory uvedené
v této informaci budou pravděpodobně vnímány jako
kontroverzní (vrácení peněz při reklamaci zboží uhrazeného
voucherem, povinnost vrátit odpočet daně v případě
nevyužitého voucheru), ovšem některé nejspíše budou
odborníky z oboru vítány (řešení režimu přenesené daňové
povinnosti, nezdanění částek nad hrazených voucherem nad
rámec ceny apod.). V nejbližší době ještě budou zapracovány
další připomínky účastněných.

Generální finanční ředitelství v rámci jednání na Koordinačním
výboru zaujalo odmítavý postoj k fungování takových sdružení,
ve kterých si jednotliví účastníci nerozdělují rovnoměrně
příjmy a výdaje (náklady a výnosy). Dle názoru GFŘ pouhé
rozdělení příjmů nepostačuje k tomu, aby byla naplněna
podstata smlouvy o sdružení. Jde o názor, který by mohl mít
dalekosáhlé dopady na fungování sdružení v ČR.

Judikatura SDEU
V případu C-185/18 Oro Efectivo Soudní dvůr připustil, že lze
aplikovat i jiné daně hrazené z obratu, pokud nenaplňují
základní znaky DPH (systém odpočtů, všeobecnost). Ukazuje
se, že digitální daň z obratu, o jejímž zavedení ministerstvo
financí v současnosti uvažuje, legislativě v oblasti DPH
pravděpodobně nijak neodporuje.
Názor generálního advokáta v případu C-42/18 Cardpoint
potvrzuje, že osvobození pro operace týkající se plateb
a převodů nelze rozšiřovat na služby provozování bankomatů,
ačkoli jsou pro výběry peněz zcela zásadní. Je přitom možné,
že v praxi některé subjekty takové služby osvobozují, neboť se
domnívají, že zajišťují klíčový prvek v převodu peněz. Konečné
slovo v dané věci bude mít soudní dvůr. S ohledem na analýzu
provedenou generálním advokátem si však lze těžko
představit, že by dospěl k odlišnému závěru.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárod ní z daně ní

Krátce z mezinárodního zdanění
Rakousko: Zavedení digitálního zdanění
Dne 4. dubna 2019 vydalo rakouské federální ministerstvo
financí návrh zákona o zdanění digitální ekonomiky. Daň
z digitálních služeb by měla platit od 1. ledna 2020.
Společnosti poskytující příslušné služby budou podléhat dani
z digitálních služeb pouze v případě, že jejich celosvětové
výnosy překročí 750 milionů eur a jejich výnosy z příslušných
služeb z rakouských zdrojů budou vyšší než 25 milionů eur.
V případě nadnárodních skupin budou tyto hraniční hodnoty
platit pro konsolidované výnosy. Jako příslušné služby budou
klasifikovány online propagační služby (např. umístění reklam
ve vyhledávačích a reklamy na online bannerech). Příslušná
služba bude považována za službu poskytnutou v Rakousku,
pokud bude reklama zobrazena na zařízení uživatele
s rakouskou IP adresou.

SDEU: Hodnocení slučitelnosti se Smlouvou o fungování
EU není možné rozhodnout na národní úrovni
Dne 2. května 2019 vydal SDEU rozhodnutí, že národní soudy
nemají pravomoc stanovit, zda jsou určité požadavky spojené
s režimem státní podpory slučitelné se základními svobodami
uvedenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie (TFEU).
SDEU uvedl, že hodnocení slučitelnosti domácích pravidel v
členských státech EU s opatřeními státní podpory spadá do
výlučné kompetence Evropské komise. Rozhodnutí SDEU má
jasný dopad: je-li refundace srážkové daně z dividend pro
(domácí) veřejné subjekty považována za státní podporu,
národní soudy nemohou uzavřít, že zahraniční veřejné
subjekty mají nárok na refundaci na základě principu
uplatnění základních svobod EU.

EU: aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí
Dne 17. května 2019 oznámila Evropská rada aktualizaci
seznamu nespolupracujících jurisdikcí EU pro daňové účely.
Aruba, Barbados a Bermudy provedly požadované změny ve
svých zákonech a/nebo politických závazcích, aby mohly být
z hlavního seznamu vymazány. Barbados se na vysoké
politické úrovni zavázal, že rozptýlí obavy EU ohledně
nahrazení svých škodlivých preferenčních režimů opatřením
s podobným účinkem. Aruba a Bermudy nyní implementují
v praxi změny požadované v politických závazcích. Na
seznamu tedy zůstává 12 jurisdikcí: Americká Samoa, Belize,
Dominika, Fidži, Guam, Marshallovy ostrovy, Omán, Samoa,
Trinidad a Tobago, Spojené arabské emiráty, Americké
Panenské ostrovy a Vanuatu. Rada uvedla, že v roce 2019
bude seznam pravidelně prověřovat a aktualizovat, ale
požádala, aby se od roku 2020 aktualizace seznamu omezily
maximálně na dvě ročně.

Německo: Soudní zamítnutí stanoviska ministerstva financí
ohledně treaty shopping
Finanční soud nižší instance v Kolíně nad Rýnem ve svém
rozhodnutí z 23. ledna 2019 (které bylo nedávno zveřejněno,
ale soud ho prozatím oficiálně nevydal) zamítl způsob, jakým
německá daňová správa (ministerstvo financí) vykládá
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) o domácích
treaty shopping pravidlech (pozn. pravidla, která zabraňují
účelové volbě jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění) v rozporu se smlouvou.
Ministerstvo financí vysvětlilo svůj výklad rozhodnutí SDEU ve
výnosu ze 4. dubna 2018, v němž ministerstvo omezilo použití
usnesení na nároky na sníženou sazbu srážkové daně
z dividend, které vycházejí ze směrnice EU o zdanění
mateřských a dceřiných společností. Rozsah výnosu
ministerstva financí je však omezený a vzhledem k nejasnému
znění vyvolal vysokou míru nejistoty u dotčených daňových
poplatníků. Rozhodnutí nižšího finančního soudu v Kolíně nad
Rýnem je pozoruhodné z několika důvodů. Stanovuje postoj
soudu k několika různým otázkám, které jsou relevantní pro
příchozí investory a pro úhrady srážkové daně obecně.
Odmítá názory daňové správy, které odborná veřejnost notně
kritizovala jako názory v rozporu s právem EU a rozhodnutími
SDEU, a doufejme, že otevře cestu pro rozhodnutí federálního
finančního soudu o těchto záležitostech. Ačkoli daňová správa
dosud oficiálně nepodala odvolání vůči rozhodnutí finančního
soudu nižší instance, očekává se, že tak učiní a že bude případ
rozhodovat federální finanční soud.

Nizozemsko: zamítnutí úpravy hybridních úvěrů pro účely
převodních cen
Nizozemský odvolací soud vyjádřil názor, že pravidla
převodních cen nebo finančních nástrojů nezakazují daňovou
uznatelnost u hybridního dluhového nástroje, nicméně
daňová uznatelnost hybridních dluhových nástrojů může být
odepřena na základě obecných „proti-zneužívacích“ pravidel.
Soud došel k závěru, že nástroje je třeba posuzovat jako dluh
pro nizozemské daňové účely a že 13% úroková sazba nebyla
podle pravidel pro převodní ceny nepřiměřená. Přestože byl
soud přesvědčován, že žádné konkrétní ustanovení
o převodních cenách nebo klasifikaci dluhových a kapitálových
nástrojů odpočty nezamítá, soud souhlasil s vládou, že takové
ujednání představuje protiprávní transakci s cílem vyhnutí se
daňové povinnosti, na niž se vztahuje nizozemská doktrína
fraus legis. Použití konvertibilních nástrojů nemělo jiný účel
než vytvořit významné daňové odpočty, které snížily
nizozemský daňový základ, uvádí se v rozhodnutí.
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Polsko: Nová definice skutečného vlastníka
Nová definice skutečného vlastníka v polských zákonech
o dani z příjmů právnických osob a o dani z příjmů fyzických
osob, které vstoupily v účinnost 1. ledna 2019, zpřísnila
požadavky na skutečného vlastníka a omezila tak rozsah
skutečného vlastnictví. Novou definici lze použít i v případech,
kdy platná daňová smlouva ustanovení o skutečném
vlastníkovi neobsahuje. Rozsah výjimek pro srážkovou daň
z daňových smluv se tedy může omezit a je možné zpochybnit
nárok na zvýhodnění ze smluv při úhradách ve skupině. Podle
nové definice v polském daňovém zákoně je skutečným

vlastníkem subjekt, který splňuje následující kritéria: přijímá
úhradu pro vlastní prospěch, může se rozhodnout, jak úhradu
použije, a nese ekonomické riziko ztráty pro celou úhradu
nebo její část; není zprostředkovatel ani zástupce, správce ani
jiný subjekt, který je povinen převádět částku na jinou osobu,
a to v plné nebo částečné výši; provádí skutečnou
ekonomickou činnost ve státě, kde má sídlo, a částky, které
přijímá, souvisí s touto ekonomickou činností.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com

7

Ostatní

Daňové novinky – dReport červen 2019
2018

Osta tní

Daňové povinnosti – červenec 2019
Červenec
Pondělí 1.

Oznámení CRS (GATCA)

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Středa 10.

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 15.

Daň silniční

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červen 2019, papírová forma

Středa 17.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červen 2019, elektronická forma

Sobota 20.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Pondělí 22.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

Čtvrtek 25.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za červen 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

Úterý 30.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty.

Středa 31.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
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Daňové povinnosti – srpen 2019
Srpen
Pátek 9.

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 14.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červenec 2019, papírová forma

Pátek 16.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červenec 2019, elektronická forma

Úterý 20.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

Pondělí 26.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
Souhrnné hlášení za červenec 2019
Kontrolní hlášení za červenec 2019

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2019

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za červenec 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového
oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků:
Přímé daně
Jaroslav Škvrna
jskvrna@deloittece.com
Zbyněk Brtinský
zbrtinsky@deloittece.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com

Miroslav Svoboda
msvoboda@deloittece.com
Marek Romancov
mromancov@deloittece.com
LaDana Edwards
ledwards@deloittece.com
Tomas Seidl
tseidl@deloittece.com
Nepřímé daně
Adham Hafoudh
ahafoudh@deloittece.com
Radka Mašková
rmaskova@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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Aktuální harmonogram výzev OP PIK
V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených či v blízké době vyhlašovaných výzev OP PIK, včetně termínů
stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.
Název
programu

Zaměření programu

Druh výzvy

II. Výzva Nemovitosti – ITI
Hradec-Pardubice

Dotace na modernizaci výrobních
Průběžná
provozů a rekonstrukci stávající zastaralé
podnikatelské infrastruktury a objektů
typu brownfield

Typy příjemců*

Plánované datum příjmu
žádostí
o podporu

MSP

Od 2. 5. 2019
Do 2. 5. 2020

IV. Výzva Úspory energie v Dotace na rekonstrukci a rozvoj v SZT,
SZT
zvyšování účinnosti KVET

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 10. 2019
Do 1. 6. 2020

II. Výzva Technologie – ITI
Ostrava

Dotace pro začínající podnikatele na
pořízení nových strojů, technologických
zařízení a vybavení

Průběžná

MSP

Od 30. 8. 2019
Do 30. 6. 2020

II. Výzva Technologie – ITI
Olomouc

Dotace pro začínající podnikatele na
pořízení nových strojů, technologických
zařízení a vybavení

Průběžná

MSP

Od 1. 10. 2019
Do 1. 10. 2020

V. Výzva Úspory energie

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie

Průběžná

MSP, VP

Od 2. 9. 2019
Do 30. 4. 2020

XI. Výzva Technologie –
Průmysl 4.0

Dotace na nevýrobní technologie a jejich Průběžná
propojení do výrobního procesu

MSP

Od 1. 8. 2019
Do 1. 11. 2019

VI. Výzva ICT v podnicích

Dotace na pořízení nových technologií
a služeb v oblasti IS/ICT řešení

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 11. 2019
Do 1. 4. 2020

IV. Výzva Nemovitosti –
Cestovní ruch

Dotace na modernizaci zastaralých
objektů pro rozvoj podnikatelských
činností v oblasti cestovního ruchu

Průběžná

MSP

Od 3. 10. 2019
Do 3. 3. 2020

IV. Výzva Nemovitosti –
Uhelné regiony

Dotace na modernizaci zastaralých
objektů pro rozvoj podnikatelských
činností v oblasti uhelných regionů

Průběžná

MSP

Od 3. 10. 2019
Do 3. 3. 2020

V. Výzva Úspory energie

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie

Průběžná

MSP, VP

Od 16. 9. 2019
Do 30. 4. 2020

VI. Výzva ICT v podnicích

Dotace na pořízení nových technologií
a služeb v oblasti IS/ICT řešení

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 11. 2019
Do 1. 4. 2020

* MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik
Petra Chytilová
pchytilova@deloittece.com
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Programy Úspory energie a Obnovitelné
zdroje energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje vyhlásit na
začátku července několik výzev zaměřených na nakládání se
zdroji energie. Bude se jednat o programy podpory Úspory
energie a Obnovitelné zdroje energie.
Úspory energie
Výzva V. programu Úspory energie bude zaměřena na
podporu projektů orientovaných na snížení energetické
náročnosti podniku. Mezi podporované aktivity se řadí
například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu
energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla
s cílem zvýšení účinnosti či modernizace soustav osvětlení
budov a průmyslových areálů.
Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Dotace se
vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého
hmotného majetku, energetický posudek a projektovou
dokumentaci.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 %
způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % způsobilých výdajů
pro střední podniky a maximálně 30 % způsobilých výdajů pro
velké podniky. Míra podpory na energetický posudek
a projektovou dokumentaci činí 60–80 % způsobilých výdajů
dle velikosti podniku.

Obnovitelné zdroje energie
Výzva V. programu Obnovitelné zdroje energie bude
zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě
a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi
podporované aktivity patří například výstavba, rekonstrukce
a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze
stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba
a rekonstrukce větrných elektráren či solárních kolektorů
a další.
Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky. Dotace se
vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého
hmotného majetku, energetický posudek a projektovou
dokumentaci.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 40–80 %
způsobilých výdajů dle velikosti podniku a typu podporované
aktivity.
Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat
od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo
území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné
místo, kde je projekt realizován.
Petra Chytilová
pchytilova@deloittece.com

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat
od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo
území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné
místo, kde je projekt realizován.

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Dotace CZ

Investiční pobídky

Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com

Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
mrybar@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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