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Daňové novinky  

Přímé da ně  

Zavedení digitální daně v České republice 
 

Ministerstvo financí představilo legislativní návrh pro zdanění 

příjmů z digitálních služeb, tzv. digitální daň, a odeslalo ho do 

vnějšího připomínkového řízení.  

Jak již bylo v našem předchozím článku zmíněno, Ministerstvo 

financí přichází s návrhem sazby digitální daně v rekordní výši 

7 % na vybrané internetové služby poskytované v ČR. Nově 

zdaněnými službami budou: 

1. umístění cílené reklamy na internetu, 

2. digitální zprostředkovatelské služby, 

3. prodej dat o uživatelích. 

 

Dle současného znění zákona budou digitální dani od poloviny 

roku 2020 podléhat společnosti splňující tyto dvě podmínky: 

1. společnost má konsolidované výnosy vyšší než 750 mil eur 

a současně 

2. úhrn částí úplat za poskytnuté zdanitelné služby na území 

ČR přesahuje 50 mil Kč.  

 

Účel digitální daně je z důvodové zprávy zřetelný a potvrzuje 

ho i samotné Ministerstvo financí. Záměrem je spravedlivé 

zdanění velkých technologických společností, které jsou 

neusazeny v ČR. Typicky se jedná o velké technologické 

giganty, kteří provozují sociální sítě, internetové vyhledávače, 

zprostředkovatele zboží a služeb atd. Slovo „neusazeny“ je 

v tomto případě absolutně zásadní. Avšak volba terminologie 

v návrhu zákona nevede k jasnému vymezení a v současné 

podobě by povinnost digitální daně dopadla i na entity 

mezinárodních společností, které jsou na území ČR řádně 

registrovány a odvádí daň z příjmu právnických osob. Pokud 

by znění návrhu zákona zůstalo nepozměněno, došlo by 

oproti tuzemským konkurentům k výraznému znevýhodnění 

těchto firem, potažmo by mohlo vést k utlumení jejich 

ekonomické činnosti (což jistě nebylo původním záměrem). 

Základ daně tvoří tržby za vybrané digitální služby připadající 

na české uživatele. Státní příslušnost uživatelů by se měla 

určovat dle IP adres, které budou muset firmy nově sledovat. 

Z návrhu zákona zatím není zřejmé, jak se bude postupovat 

v případě, kdy podle IP adresy nelze určit stát, ve kterém se 

uživatel nachází, a zároveň není známo bydliště uživatele. 

Návrh zatím zároveň neuvažuje možnost manuální softwarové 

přeměny IP adresy.  

Z připomínkového řízení vzešla celá řada dalších otázek, které 

se vztahující k praktické aplikaci tohoto nového typu zdanění. 

Společnost Deloitte se aktivně účastní připomínkového řízení, 

o vypořádání připomínek a případných změnách vás budeme 

tudíž dále informovat. Detailněji se budeme tomuto tématu 

věnovat v rámci našeho dalšího pravidelného webcastu, který 

se koná 3. září 2019. 

Kateřina Novotná 

knovotna@deloittece.com 

Anna-Marie Češková 

aceskova@deloittece.com 

Investiční pobídky a jejich konec 

pro zpracovatelský průmysl? 
 

Plánujete v blízké době investice do výroby? Pak je vhodné 

zvážit, zda nyní podat žádost o investiční pobídku. Ve středu 

24. 7. 2019 Senát schválil vládní návrh novely zákona 

o investičních pobídkách. 

Účinnost novely zákona lze očekávat pravděpodobně od října 

2019. Pro žádosti podané před účinností novely zákona 

o investičních pobídkách budou platit stávající podmínky. 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla 

Novelizací zákona o investičních pobídkách se 

očekává omezení investičních pobídek mimo postižené 

regiony s vyšší nezaměstnaností. Podpora bude směřovat 

především do projektů s vyšší přidanou hodnotou (projekty 

s podmínkou vysokého podílu zaměstnanců s nadprůměrnou 

mzdou, vysokoškolským vzděláním a spoluprací s vysokými 

školami, výzkumnými organizacemi, případně investicemi do 

projektů výzkumu a vývoje). 

Novinka: 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. 

Kamila Chládková 

kchladkova@deloittece.com 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

 

Přímé daně 

https://www.dreport.cz/blog/digitalni-dan-v-ceske-republice/
https://www.komora.cz/legislation/89-19-navrh-zakona-o-dani-z-vybranych-digitalnich-sluzeb-t-26-7-2019/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/mf-posila-do-pripominkoveho-rizeni-navrh-35609
https://akce.deloitte.cz/akce/19-09-03-pravidelna-diskuze-nad-aktualnimi-tematy/
mailto:knovotna@deloittece.com
mailto:aceskova@deloittece.com
https://www.dreport.cz/blog/investicni-pobidky-budou-mit-nova-pravidla/
https://www.dreport.cz/blog/investicni-pobidky-budou-mit-nova-pravidla/
mailto:kchladkova@deloittece.com
mailto:dhusakova@deloittece.com
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Nepřímé daně  

Přehled novinek 
 

Novela zákona o DPH  

V průběhu července zamítl Senát novelu zákona o evidenci 

tržeb, předložený návrh novely tak putuje zpět do Poslanecké 

sněmovny k dalšímu hlasování. V rámci této novely je 

navrhováno i snížení sazeb DPH u vybraných plnění (točené 

pivo, restaurační služby, elektronické knihy, služby úklidu 

domácností apod.). Změny přitom mají odloženou účinnost na 

první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni 

vyhlášení (lze tedy předpokládat účinnost nejdříve v první 

polovině roku 2020). 

Informace GFŘ 

Po několika měsících příprav vydalo Generální finanční 

ředitelství (GFŘ) informaci týkající se nových pravidel pro 

vydávání a distribuci poukazů. Kromě vlastního popisu, co je 

jednoúčelový/víceúčelový poukaz, se informace věnuje mimo 

jiné i pravidlům pro jejich distribuci, vysvětluje režim při jejich 

bezplatném vydávání, popisuje dopady následné reklamace 

zboží (služeb), přibližuje situace, kdy voucher nebyl vůbec 

využit, či poukazuje na zvláštnosti zdanění, pokud je plnění 

hrazeno voucherem ve vyšší nominální hodnotě, než je cena 

plnění. 

GFŘ vydalo informaci důležitou především pro osoby povinné 

k dani neusazené v tuzemsku. V informaci jsou shrnuta 

pravidla pro registraci těchto osob k DPH a další vybrané 

daňové povinnosti. 

Judikatura SDEU 

V rámci případu C-242/18 UniCredit Leasing se SDEU vyjádřil 

k pravidlům pro DPH režim náhrad škod v případech 

předčasného ukončení leasingových smluv. Náhrada 

nerealizovaných tržeb, kterých by pronajímatel býval dosáhl, 

kdyby smlouva nebyla předčasně ukončena, je dle názoru 

SDEU složkou základu daně leasingu a podléhá tak DPH. Jde 

o závěr, který pravděpodobně zasáhne do praxe některých 

leasingových společností operujících v České republice. 

Současně SDEU opět o něco blíže vysvětlil aplikaci pravidel pro 

snížení DPH v případě nedobytných pohledávek, která 

obsahuje Směrnice o DPH.  

Rozhodnutí C-388/18 „B“ ukončilo spory o to, zda v případě 

prodejů podléhajících zvláštnímu režimu zdanění přirážky je 

obrat pro povinnou registraci k DPH kalkulován z celkových 

tržeb za tyto prodeje, nebo jen ze součtu hodnot přirážek. 

Dle SDEU je nutné sčítat celkové tržby z jednotlivých prodejů 

a po překročení prahové hodnoty pro registraci k DPH se 

prodávající musí stát plátcem daně.  

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

Jak to bude dál s elektronickou evidencí tržeb? 
 

V průběhu června Poslanecká sněmovna schválila ve třetím 

čtení novelu zákona o evidenci tržeb. Samotné hlasování 

trvalo několik dní, a to v důsledku více než 800 

pozměňovacích návrhů. Během července novelu projednal 

Senát, který ji však zamítl. Předložený návrh novely zákona tak 

putuje zpět do Poslanecké sněmovny. 

Samotná účinnost novely, respektive hlavní části hovořící 

o rozšíření povinnosti evidence tržeb na zbývající poplatníky, 

je pak odložena na první den sedmého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jejího vyhlášení. Nejbližší řádná schůze 

Poslanecké sněmovny je plánována na září 2019. Otázkou 

tedy je, kdy a v jaké podobě bude nakonec novela zákona 

schválena. 

Co obsahuje samotná novela v současném znění: 

 Zavedení evidence pro zbývající poplatníky (prodej 

vlastních výrobků, poskytování služeb). 

 Vyjmutí povinnosti evidovat tržby uskutečněné mimo 

území České republiky. 

 Nové výjimky z evidence tržeb pro sociální služby, zrakově 

postižené podnikatele a  pro prodej sladkovodních ryb 

v období od 18. 12. do 24. 12., dále pro tržby 

z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké 

dopravy a tržby z hazardní hry. 

 Vrací se povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není 

jeho součástí rodné číslo poplatníka. 

 Poplatníci s tržbami do 600 000 Kč ročně mohou žádat 

a případně evidovat tržby v papírové formě z bloku 

účtenek, který obdrží od správce daně. 

 

Petr Čapoun 

pcapoun@deloittece.com

Nepřímé daně 

mailto:tbrandejs@deloittece.com
mailto:pcapoun@deloittece.com
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Mezinárodní z daně ní  

Krátce z mezinárodního zdanění 
 

Slovenská vláda schválila návrh zákona provádějícího 

ATAD 2  

Dne 29. května 2019 vláda schválila návrh zákona zavádějícího 

změny zákona o daních z příjmu včetně opatření pro 

implementaci ustanovení evropské směrnice proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem 2 (ATAD 2) pokrývající hybridní 

nesoulady s třetími zeměmi. 

SDEU rozhodl o přeshraničním uplatňování ztrát 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dne 19. června 2019 vydal 

rozhodnutí ve dvou švédských případech a upřesnil aplikaci 

rozhodnutí v případu Marks & Spencer o odpočtu ztrát 

zahraničních dceřiných společností. 

Francouzský parlament schválil legislativu stanovující daň 

z digitálních služeb 

Francouzský parlament dne 11. července 2019 schválil návrh 

legislativy zavádějící 3% daň z digitálních služeb od roku 2019. 

Rakouský soud rozhodl, že využívání lucemburských 

holdingových společností není zneužitím směrnice 

o zdanění mateřských a dceřiných společností 

V nedávno vydaném rozhodnutí z 27. března 2019 Nejvyšší 

správní soud rozhodl o aplikaci evropské směrnice o zdanění 

mateřských a dceřiných společností na vloženou 

lucemburskou holdingovou společnost a dospěl k závěru, 

že zneužití práva se na tento případ nevztahuje. 

Italský nejvyšší soud rozhodl o daňovém rezidenství 

holdingové společnosti 

V rozhodnutí z 28. května 2019 soud stanovil, že zahraniční 

holdingová společnost nemůže být považována za daňového 

rezidenta Itálie, pokud se zasedání představenstva 

a akcionářů konají v cizí zemi a společnost má v Itálii vhodné 

prostory, ve kterých se zasedání mohou konat. 

Nizozemsko ustanovilo komisi pro zdanění nadnárodních 

společností 

Dne 25. června 2019 státní tajemník ministerstva financí 

oznámil ustanovení komise, která připraví soupis opatření, jež 

rozšíří základ daně z příjmů právnických osob a zároveň zajistí, 

aby Nizozemsko zůstalo atraktivní pro centrály nadnárodních 

společností. 

Slovinsko navrhuje zvýšení sazby daně z příjmů 

právnických osob 

Návrhy oznámené 18. června 2019 zahrnují zvýšení 

standardní sazby daně z příjmů právnických osob 

z 19 na 20 % od 1. ledna 2020 a zavedení 

7% minimální sazby. 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Adam Mička 

amicka@deloittece.com

Mezinárodní zdanění 

mailto:ttomanova@deloittece.com
mailto:amicka@deloittece.com
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Osta tní  

Daňové povinnosti – září 2019 
 

Září 

Pondělí 2. Daň z nemovitých věcí Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb 

s daní vyšší než 5 000 Kč) 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019 

Pondělí 9. Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

Pátek 13. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za srpen 2019, papírová forma 

Pondělí 16. Daň z příjmů Čtvrtletní záloha na daň 

Úterý 17. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za srpen 2019, elektronická forma 

Pátek 20. Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 

Úterý 24. Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Středa 25. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 

Souhrnné hlášení za srpen 2019 

Kontrolní hlášení za srpen 2019 

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

Spotřební daň Daňové přiznání za srpen 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl 

nárok) 

Pondělí 30. Daň z přidané hodnoty Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019 

 

  

Ostatní 
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Daňové povinnosti – říjen 2019 
 

Říjen 

Čtvrtek 10. Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

Pondělí 14. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za září 2019, papírová forma 

Úterý 15. Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019 

Středa 16. INTRASTAT Podání výkazů pro intrastat za září 2019, elektronická forma 

Neděle 20. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

Pondělí 21. Daň z příjmů 
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 

Pátek 25. 

Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019 

Daň z přidané hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 

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

Spotřební daň 

Splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za září 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok) 

Středa 30. Energetické daně 
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv 

a splatnost související jistoty.  

Čtvrtek 31. 
Daň z přidané hodnoty 

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona 

o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti 

o zrušení nebo změnu skupinové registrace 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019 
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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 

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

Kontrolní hlášení 

Jaroslav Beneš 

jbenes@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.  

mailto:jskvrna@deloittece.com
mailto:zbrtinsky@deloittece.com
mailto:msvoboda@deloittece.com
mailto:mromancov@deloittece.com
mailto:ledwards@deloittece.com
mailto:tseidl@deloittece.com
mailto:ahafoudh@deloittece.com
mailto:rmaskova@deloittece.com
mailto:jbenes@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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Dotační a investiční novinky  

Ministerstvo vyhlásilo nové výzvy 
 

V průběhu měsíce července vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR několik výzev k předkládání 

projektů. Níže uvádíme podrobnější informace k několika aktuálně vyhlášeným výzvám. 

 

Pátá výzva programu Úspory energie 

Pátá výzva programu Úspory energie podporuje projekty 

zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. 

Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce 

a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní 

spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení 

účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov 

a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti 

výrobních a technologických procesů, modernizace a zavádění 

systémů měření a regulace, instalace OZE pro vlastní spotřebu 

podniku. 

 Kdo může o dotaci žádat: 

- Malé, střední a velké podniky 

 Na co se dotace vztahuje: 

- Dlouhodobý hmotný majetek 

- Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování 

dlouhodobého hmotného majetku 

- Energetický posudek 

- Projektová dokumentace 

- Výdaje na organizaci výběrového řízení 

- Inženýrská činnost 

 Výše dotace na jeden projekt: 

- 500 tis. Kč – 15 mil. EUR 

- Podpora na energetický posudek, projektovou 

dokumentaci, organizaci výběrového řízení 

a inženýrskou činnost je poskytována v režimu 

de minimis 

 Míra podpory na jeden projekt: 

- Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

- Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 Míra podpory na energetický posudek, projektovou 

dokumentaci, organizaci výběrového řízení a inženýrskou 

činnost: 

- Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

- Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 Příjem žádostí: 

- 16. září 2019 – 30. dubna 2020 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky 

efektivní budovy 

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky efektivní 

budovy podporuje projekty zaměřené na snížení energetické 

náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako výstavba 

nových energeticky efektivních budov a výstavba nástaveb 

a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím 

budovám.  

 Kdo může o dotaci žádat: 

- Malé, střední a velké podniky 

 Na co se dotace vztahuje: 

- Dlouhodobý hmotný majetek (vícenáklady na provedení 

budov s vyšším energetickým standardem do výše 

3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy) 

- Energetické posouzení 

- Technický dozor investora 

- Projektová dokumentace 

- Blower-door test 

 Výše dotace na jeden projekt: 

- 200 tis. Kč – 200 tis. EUR 

- Výše dotace na energetické posouzení, projektovou 

dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door 

test činí maximálně 350 tis. Kč 

 Míra podpory na jeden projekt: 

- Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

- Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 Míra podpory na energetické posouzení, projektovou 

dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door 

test: 

- Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

- Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 Příjem žádostí: 

- 16. července 2018 – 15. ledna 2020 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Budova 

musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky 

č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie 

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie je zaměřena 

na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie 

obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří 

například výstavba větrných elektráren, instalace elektrických 

a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických 

systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby 

elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové 

stanice, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren 

či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny. 

 Kdo může o dotaci žádat: 

- Malé a střední podniky 

 Na co se dotace vztahuje: 

- Dlouhodobý hmotný majetek 

- Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování 

dlouhodobého hmotného majetku 

 Výše dotace na jeden projekt: 

- 500 tis. Kč – do výše plánované alokace dané aktivity 

 Míra podpory na jeden projekt: 

- Maximálně 50–80 % způsobilých výdajů pro malé 

podniky, dle typu aktivity 

- Maximálně 45–70 % způsobilých výdajů pro střední 

podniky, dle typu aktivity 

 Příjem žádostí: 

- 2. září 2019 – 31. března 2020 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Desátá výzva programu Technologie 

Desátá výzva programu Technologie poskytuje podporu 

projektům zaměřeným na digitální transformaci 

prostřednictvím pořízení nových strojů, technologického 

vybavení a propojení těchto technologií autonomní 

obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podpora 

není určena na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení 

s nulovým stupněm inovace. 

 Kdo může o dotaci žádat: 

- Malé a střední podniky 

 Na co se dotace vztahuje: 

- Dlouhodobý hmotný majetek 

- Dlouhodobý nehmotný majetek (například pořízení 

patentových licencí) 

 Výše dotace na jeden projekt: 

- 1 mil. Kč – 40 mil. Kč 

 Míra podpory na jeden projekt: 

- Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

 Příjem žádostí: 

- 23. září 2019 – 16. prosince 2019 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

V programu Nemovitosti vyhlášeny dvě výzvy 

V programu Nemovitosti vyhlásilo v červenci Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR dvě výzvy, a to čtvrtou výzvu Cestovní 

ruch a pátou výzvu Uhelné regiony. Na co se dotace vztahuje, 

jak vysoká je míra podpory nebo kdy je termín pro přijímání 

žádostí, se dočtete v následujícím článku.  

 Kdo může o dotaci žádat: 

- Malé a střední podniky 

 Míra podpory na jeden projekt: 

- Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

- Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

 Na co se dotace vztahuje: 

- Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek, jako je například 

úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, 

úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, 

komunikace ke stavbám 

- Další náklady související se stavbou, které budou 

zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku 

(například studie, projektová a inženýrská činnost) 

 

Cestovní ruch 

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce technicky 

nevyhovujících budov či rekonstrukce objektů typu brownfield 

na objekt určený k podnikání ve specifických CZ NACE 

cestovního ruchu. Podpořeny budou projekty realizované 

v regionech Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 

Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod a Jihozápad. 

Podmínkou získání dotace je vytvoření pracovních míst, s čímž 

je spojena i výše způsobilých výdajů, která je následující: 

 

Počet vytvořených pracovních 

míst 

Maximální výše způsobilých 

výdajů 

1 pracovní místo 10 000 000,- Kč 

2 pracovní místa 20 000 000,- Kč 

3 pracovní místa 30 000 000,- Kč atd. 

 

 Výše dotace na jeden projekt ve výzvě Cestovní ruch: 

- 1 mil. Kč – 100 mil. Kč 

 Příjem žádostí ve výzvě Cestovní ruch: 

- 16. září 2019 – 31. března 2020 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, na území 57 vymezených obcí, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Místo 

realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt, 

přičemž každý žadatel (1 IČ) může podat maximálně 

3 projekty. 

Uhelné regiony 

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce technicky 

nevyhovujících budov či rekonstrukce objektů typu brownfield  



Dotační a investiční novinky – dReport srpen 2019 

2018 

 
 

11 

na objekt určený k podnikání ve specifických CZ NACE. 

Podpořeny budou projekty realizované v Karlovarském, 

Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

 Výše dotace na jeden projekt ve výzvě Uhelné regiony: 

- 1 mil. Kč – 70 mil. Kč 

 Příjem žádostí ve výzvě Uhelné regiony: 

- 16. října 2019 – 16. března 2020 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, na území Karlovarského, Ústeckého či 

Moravskoslezského kraje, kdy rozhoduje skutečné místo, kde 

je projekt realizován. Místo realizace projektu může být pouze 

jedno na jeden projekt, přičemž každý žadatel (1 IČ) může 

podat maximálně 3 projekty. Všechny nemovitosti v rámci 

předkládaného projektu musí být registrovány v Národní 

databázi brownfieldů. 

Detailněji se budeme tomuto tématu věnovat v rámci našeho 

dalšího pravidelného webcastu, který se koná 3. září 2019. 

Antonín Weber 

aweber@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

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

Dotace CZ  

Luděk Hanáček 

lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK 

Martin Rybar 

mrybar@deloittece.com 

Investiční pobídky 

Daniela Hušáková 

dhusakova@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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mailto:dhusakova@deloittece.com
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