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Daňové novinky  

Přímé da ně  

Co si pohlídat u motivačních programů 
 

V poslední době se stále více setkáváme se situacemi, kdy 

společnosti v rámci podpory prodeje svých výrobků a služeb 

poskytují svým obchodním partnerům nejen nejrůznější 

slevy a obratové bonusy, ale také všelijaké pobídky směřující 

zejména na zaměstnance obchodních partnerů, kteří jsou 

při prodeji výrobků klíčoví. Pojďme se na tyto motivační 

programy pro obchodní partnery detailněji podívat 

z hlediska daní. 

Stojaté vody zaběhlé praxe rozvířil nedávno zejména judikát 

Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 1 Afs 162/2018 Sb. 

V této kauze šlo o to, zda pro účely výpočtu základu daně 

zaměstnanců České pošty má Československá obchodní 

banka, která zaměstnancům České pošty poskytovala 

motivační příspěvky na základě daných prodejních kritérií, 

navyšovat příjmy vyplacené zaměstnancům České pošty na 

tzv. superhrubou mzdu. Závěr Nejvyššího správního soudu 

byl v tomto případě pro banku pozitivní, neboť NSS uzavřel 

kauzu s tím, že nebylo prokázáno, že by zaměstnanci České 

pošty vykonávali činnost přímo pro banku. Z obsahu spisu 

spíše vyplývá, že se jednalo o odměnu za výkon činnosti pro 

Českou poštu.  

Z naší praxe nicméně víme, že ne všechny motivační 

programy mají obdobné nastavení jako případ popsaný 

výše. Velice často se pak setkáváme se situacemi, kdy 

zaměstnanci obchodních partnerů vykonávají přímo činnost 

pro poskytovatele motivačních programů, a to tak, že o tom 

obchodní partner (jejich zaměstnavatel) mnohdy ani neví. 

V takových případech už by citovaný závěr Nejvyššího 

správního soudu o nenavyšování základu daně o tzv. 

superhrubou mzdu již pravděpodobně neplatil. Na první 

pohled by odvod 15% daně ze závislé činnosti ze 

superhrubé mzdy organizátorům motivačních programů 

nemusel vadit. Co by však pro ně bylo výrazně bolestivější, je 

fakt, že organizátor motivačního programu by se nad rámec 

povinnosti odvést daň ze závislé činnosti z příjmu 

zaměstnance obchodního partnera stal též 

„zaměstnavatelem“ ve smyslu definice pojistných předpisů 

s povinností odvést z odměny poskytované zaměstnancům 

obchodních partnerů pojistné na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Motivační bonusy si jejich poskytovatel 

na jedné straně zahrne do svých daňově uznatelných 

nákladů, na druhou stranu jsou však odvody související 

s fikcí závislé činnosti z pohledu nákladů pro poskytovatele 

motivačních bonusů větší zátěží. 

Vyplatí se důkladné vyhodnocení daňových dopadů 

Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

je dále zřejmé, že v něm nebyl ani náznak sporu o tom, že 

kdyby se jednalo o výkon činnosti pro Československou 

obchodní banku, je tato plátcem daně z příjmu ze závislé 

činnosti s povinností odvést z odměn pro zaměstnance 

České pošty zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Doporučujeme proto v případě, že organizujete 

jakékoliv motivační plány a odměňujete v rámci těchto plánů 

zaměstnance svých obchodních partnerů, jejich detailní 

revizi a pečlivé zhodnocení možných daňových dopadů. 

Možné řešení vidíme buď v úpravě podmínek plánu tak, že 

se povinnost hradit odvody z mezd přesune na obchodního 

partnera, popřípadě v rozsahu plnění poskytovaných 

zaměstnancům obchodních partnerů a přesunu těchto 

plnění do plnění osvobozených od daně. 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

Robert Bezecný 

rbezecny@deloittece.com 

 

 

 

Přímé daně 

mailto:dhusakova@deloittece.com
mailto:rbezecny@deloittece.com
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Nepřímé daně  

Přehled novinek 
 

Judikatura SDEU 

V rámci případu C-329/18 Altic posuzoval SDEU okolnosti, 

které mohou svědčit o zapojení daňového subjektu do 

podvodného jednání jiné osoby. Správce daně nechtěl uznat 

společnosti Altic nárok na odpočet DPH, neboť neprověřila 

zápis o dodavateli v určitém veřejně dostupném seznamu. 

Úvahy SDEU o povinnosti plátců jsou dle našeho názoru 

v částečném rozporu s přístupem české finanční správy 

a rozhodovací praxí českých soudů, na dobrou víru plátců 

nahlíží SDEU tolerantněji. Daný judikát by tak mohl do určité 

míry změnit praxi daňových kontrol v ČR či posílit pozici plátců, 

pokud se již dostanou do sporu se správcem daně. 

Případ C-42/18 Cardpoint shrnul pravidla pro osvobození 

služeb týkajících se převodů nebo plateb. Dle SDEU na službu 

kompletního technického zajištění provozu bankomatů 

(zahrnující jejich zprovoznění a údržbu, doplňování peněz, 

předávání žádostí o schválení výběru hotovosti bance, 

vydávání hotovosti a zaznamenávání transakcí) nelze 

osvobození aplikovat. Rozhodujícím kritériem bylo pro SDEU 

to, že společnost Cardpoint neměla rozhodovací pravomoc 

k příslušným transakcím. Je otázka, zda rozsah smluvní 

odpovědnosti společností, které zajišťují provoz bankomatů 

v ČR, výše uvedenému kritériu odpovídá. Dotčené subjekty by 

bezesporu měly prověřit režim příslušných služeb 

perspektivou případu C-42/18 Cardpoint, neboť dosavadní 

pravidla aplikace osvobození od DPH nebyla formulována 

zcela jednoznačně. 

V rozhodnutí C-573/18 „C“ připomenul SDEU principy pro 

zahrnutí dotací z veřejných zdrojů do základu daně za plnění 

poskytované plátcem zákazníkovi. Dotace, která v poměru 1:1 

kryje snížení ceny, do základu daně vstupuje. Uvedené 

rozhodnutí není překvapivé a nemělo by mít dle našeho 

názoru zásadní vliv na praxi v ČR. 

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

 

Nepřímé daně 

mailto:tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárodní z daně ní  

Krátce z mezinárodního zdanění 
 

Belgický režim osvobození od daně je v rozporu se 

směrnicí EU o mateřských a dceřiných společnostech  

Ve svém stanovisku ze dne 5. září 2019 vyjádřil generální 

advokát Soudního dvora Evropské unie (SDEU), že uplatnění 

odpočtu ze získaných belgických dividend spolu s odpočtem 

pomyslných úroků je v rozporu se směrnicí EU o mateřských 

a dceřiných společnostech. Belgie implementovala článek 4(1) 

této směrnice v rámci režimu odpočtu získaných dividend, 

který poskytuje výjimku pro 95 % oprávněných dividend 

obdržených belgickou mateřskou společností prostřednictvím 

daňového odpočtu, jejž lze převádět do budoucích období po 

dobu neurčitou za předpokladu, že mateřská společnost je ve 

ztrátě. Režim odpočtu ze získaných dividend proto nefunguje 

jako režim pouhých daňových odpočtů z dividend, ale namísto 

toho jako režim „zahrnutí a odpočtu“. Belgický odpočet 

pomyslných úroků potom poskytuje tuzemské srážky ze 

základu daně odpovídající určitému procentu vlastního 

kapitálu společnosti. Generální advokát uvedl, že režim 

odpočtu ze získaných dividend aplikovaný spolu s dalšími 

daňovými odpočty vede k méně výhodné pozici pro 

mateřskou společnost, jelikož v určitých situacích lze 

o nevyužitý odpočet pomyslných úroků po sedmi letech přijít, 

protože odpočet ze získaných dividend musí být uplatněn 

nejdříve, čemuž by tak nebylo v případě, že by Belgie využila 

osvobození od daně. Generální advokát porovnal daňové 

zatížení v režimu zahrnutí a odpočtu se zatížením v režimu 

osvobození od daně a zjistil, že dřívější režim měl za následek 

větší daňovou zátěž pro společnosti. Podle generálního 

advokáta vede ztráta z nevyužitého odpočtu pomyslných 

úroků k nepřímému zdanění dividend, což porušuje směrnici 

o mateřských a dceřiných společnostech.  

Nizozemsko zřídilo komisi hodnotící zdaňování 

nadnárodních společností  

Komise s širokými kompetencemi byla zřízena 1. srpna 2019 

a její závěrečná zpráva by měla být zveřejněna do konce téhož 

roku. V závěrečné zprávě by měly být vyhodnoceny následující 

body: klasifikace výnosů z daně z příjmu právnických osob 

podle různých druhů společností a odvětví, soupis druhů 

společností, které v současnosti daň z příjmu právnických 

osob převážně platí, a určení toho, do jaké míry jsou takovéto 

společnosti nadnárodní nebo zaměřené spíše na tuzemsko 

a zda se jedná o velké nebo malé společnosti; v jakých 

oblastech se nizozemská daň z příjmu právnických osob (pro 

nadnárodní společnosti) významně liší od daně z příjmu 

v sousedních a z hospodářského hlediska srovnatelných 

zemích a ve kterých z těchto oblastí jsou systémy podobné; 

význam nadnárodních společností a sídel pro nizozemskou 

ekonomiku; a odpověď na otázku, zda existuje větší 

konkurence v oblasti zdanění a/nebo krácení daně a co to pro 

zdanění nadnárodních společností znamená. 

Německo: osvobozené splacení kapitálu pro dceřiné 

společnosti se sídlem mimo EU 

V rozhodnutí ze dne 10. dubna 2019, zveřejněném 

12. září 2019, německý spolkový daňový soud zvážil splacení 

kapitálu dceřinou společností se sídlem mimo EU a rozhodl, 

že platba obdržená německým podílníkem by mohla být 

posuzována jako 100% splacení kapitálu osvobozené od daně. 

Podle německého daňového práva jsou dividendy a příjmy 

z likvidace obdržené od tuzemské nebo zahraniční dceřiné 

společnosti obecně z 95 % osvobozeny od daně na úrovni 

německých podílníků, přičemž zbývajících 5 % podléhá obecné 

sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši zhruba 30 % 

(včetně solidárního příspěvku a živnostenské daně, což ve 

výsledku vede ke skutečné sazbě daně ve výši zhruba 1,5 %). 

U těchto zdanitelných 5 % se má za to, že představují 

neodčitatelné obchodní výdaje podle tzv. pravidla 5% 

připočtení. Až do tohoto rozsahu se dividendy nebo příjmy 

z likvidace posuzují jako splacení kapitálu, toto splacení 

nepodléhá zdanění na úrovni podílníků, a je tudíž osvobozeno 

od daně ve výši 100 %. Pro splnění podmínky 100% 

osvobození od daně je nezbytné poskytnout důkaz, že úhrada 

není financována ze zisků daného roku nebo předchozích let 

(nerozdělený zisk, příjmy a zisky), ale spíše z účtu daňových 

příjmů. Německé daňové právo však konkrétně neřeší, jak 

nakládat se splacením kapitálu německému podílníkovi 

dceřinou společností se sídlem mimo EU. Na základě 

rozhodnutí soudu je možné, že by mohlo dojít k úpravě 

daňového zákona a formální schvalovací postup by tak mohl 

být zaveden i pro případy mimo EU. Dotčení plátci daně, kteří 

v souvislosti se splácením kapitálu dceřinou společností se 

sídlem mimo EU podléhali pravidlu tzv. 5% připočtení, by 

proto měli skutečnosti ve svém případě pečlivě zrevidovat 

a zvážit podání námitky proti příslušným výměrům a na 

základě rozhodnutí spolkového daňového soudu požadovat 

100% daňovou výjimku pro veškeré splácení kapitálu.  

Vyšetřování Evropské komise ohledně belgických 

rozhodnutí o nadměrném zvýhodnění  

Dne 16. září 2019 Evropská komise oznámila, že zahájila 

hloubkovou analýzu rozhodnutí vydaných Belgií v rámci 

režimu nadměrného zvýhodnění 39 belgických společností 

patřících do nadnárodních skupin. Tato rozhodnutí poskytla 

zmíněným společnostem nespravedlivou konkurenční výhodu, 

což vedlo k porušení evropských pravidel o státní podpoře. 

Záměr tohoto vyšetřování vznikl na základě nedávného 

rozhodnutí Tribunálu Evropské unie (T-131/16 and T-263/16), 

kterým bylo anulováno rozhodnutí Komise z roku 2016. Podle 

názoru Tribunálu je kompatibilitu daňových rozhodnutí 

s pravidly EU upravujícími státní podporu vždy třeba 

posuzovat jednotlivě. Probíhající šetření se týká rozhodnutí 

vydaných Belgií v letech 2005 až 2014. 

Kateřina Krchnivá 

kkrchniva@deloittece.com 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Mezinárodní zdanění 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13700305
mailto:kkrchniva@deloittece.com
mailto:ttomanova@deloittece.com


Daňové novinky – dReport říjen 2019 

2018 

 
 

6 

Osta tní  

Daňové povinnosti – listopad 2019 
Listopad   

Pondělí 11. Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

Čtvrtek 14. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2019, papírová forma 

Pondělí 18. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2019, elektronická forma 

Středa 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 

Pondělí 25. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 

Souhrnné hlášení za říjen 2019 

Kontrolní hlášení za říjen 2019 

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

2019 

Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za říjen 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

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

nárok) 

 

Daňové povinnosti – prosinec 2019 
Prosinec   

Pondělí 2. Daň z nemovitých věcí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 

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

Úterý 10. Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

Pondělí 16. Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční 

daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se 

sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční 

Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

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

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

činnosti 

Pátek 27. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 

Souhrnné hlášení za listopad 2019 

Kontrolní hlášení za listopad 2019 

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

2019 

Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za listopad 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

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

vznikl nárok) 

Úterý 31. Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019 

 

  

Ostatní 
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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  

Vyhlášení nových výzev a zahájení příjmu žádostí 

o podporu v OP PIK 
 

Na konci září bylo vyhlášeno několik výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. 

Příjem žádostí o podporu byl zahájen na začátku, resp. v polovině října. Jejich bližší popis uvádíme níže. 

 

Program Aplikace 

Výzva VII programu Aplikace podporuje projekty zaměřené 

na realizaci činností průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům 

v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené 

technologie či softwaru. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní 

prostředí nebo pokud je hlavním záměrem projektu 

spolupráce velkého podniku s malým nebo středním 

podnikem na konkrétním projektu. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných 

pracovníků, techniků aj.) 

 Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě 

odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku 

po dobu řešení projektu 

 Výdaje na smluvní výzkum 

 Neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené 

od třetích stran po dobu realizace projektu 

 Výdaje na poradenské služby výzkumu a vývoje (dále jen 

VaV) použité výhradně pro účely projektu 

 Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 40 mil. Kč pro projekty bez účinné spolupráce 

 1 mil. Kč – 80 mil. Kč pro projekty v rámci účinné 

spolupráce či v rámci kódu intervence 063 nebo 065 

(projekt s pozitivním vlivem na životní prostředí či 

s hlavním záměrem spolupráce velkého podniku s malým 

nebo středním podnikem) 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt 

v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku 

 

Příjem žádostí: 

 16. října 2019 – 15. ledna 2020 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný 

podíl za ČR. 

Program Inovace 

Výzva VII programu Inovace (Inovační projekt) je zaměřena 

na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové 

nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi 

podporované aktivity patří například činnosti produktové 

inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení 

efektivity procesu výroby či poskytování služeb. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že má předložený projekt pozitivní vliv na 

životní prostředí. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské 

činnosti 

 Výdaje na stavbu 

 Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení 

 Výdaje na software a data 

 Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví 

 Výdaje na certifikace produktů 

 Výdaje na marketingovou inovaci 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 75 mil. Kč 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 

Příjem žádostí: 

 15. října 2019 – 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. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 
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Program Potenciál 

Výzva VI programu Potenciál podporuje projekty zaměřené 

na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, 

strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na 

životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem 

projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo 

středním podnikem na konkrétním projektu VaV.  

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro 

výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup 

pozemků, budov, strojů a jiného zařízení; musí se však 

jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek). 

 Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, 

a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních 

výdajů na projekt 

Výše dotace na jeden projekt: 

 2 mil. Kč – 30 mil. Kč 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy 

velikostí podniků 

 

Příjem žádostí: 

 1. října 2019 – 16. prosince 2019 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

 

 

 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj 

na Slovensku 
 

Stane se odpočet na výzkum a vývoj pro společnosti 

atraktivnější? 

Nově přijatou novelou ZDP se zvyšuje odpočet výdajů na VaV 

z původních 100 % na 150 % za zdaňovací období roku 2019 

a na 200 % pro následující zdaňovací období. Mění se také 

lhůta pro přípravu projektu VaV, který již není nutné 

připravovat před samotným zahájením jeho realizace. Nově 

má poplatník povinnost vyhotovit jej do lhůty pro podání 

daňového přiznání za období, ve kterém si odpočet uplatnil. 

Společnosti jistě ocení i prodloužení nároku na odpočet, který 

mohou uplatnit o rok déle, tedy po dobu 5 let. Cílem těchto 

opatření je zatraktivnění odpočtu a realizace aktivit VaV 

ve větší míře. 

Milan Šustek 

msustek@deloittece.com 
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Vyhlášení nových výzev a veřejných soutěží na 

podporu aplikovaného výzkumu a inovací 

Technologické agentury ČR 
 

Technologická agentura ČR vyhlašuje v průběhu podzimu 

několik nových výzev a veřejných soutěží zaměřených na 

podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedná se především 

o následující výzvy / veřejné soutěže, bližší popis některých 

z nich uvádíme níže. 

 Program ÉTA – společenské a humanitní vědy 

 BiodivClim – biodiverzita a klimatické změny 

 Program ZÉTA – mladá výzkumná generace a gender 

 CHIST-ERA IV Call 2019 – informační a komunikační 

technologie 

 Program THÉTA – energetika 

 Program KAPPA – mezinárodní spolupráce 

 Program Prostředí pro život (MŽP) – životní prostředí 

a klima 

 

Čtvrtá veřejná soutěž programu Zéta 

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty 

spolupráce podniků s akademickou sférou, 

a to prostřednictvím účasti studentek/studentů a mladých 

výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let. Cílem je 

jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti směřující 

k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty 

s praktickým dopadem a podpora projektů akademické sféry 

s propojením na hospodářskou sféru. Nutným předpokladem 

projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například 

prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či 

užitného vzoru apod. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky 

a organizace pro výzkum a šíření znalostí, v projektu však 

musí být alespoň 1 aplikační garant. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady 

na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské 

služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní 

a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně 

v souvislosti s projektem. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory jednoho projektu činí 5 mil. Kč. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Míra podpory bude vypočtena pro každý projekt i pro 

každého příjemce a pro každého účastníka samostatně. 

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % 

celkových uznaných nákladů. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 10. října 2019 – 21. listopadu 2019 

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019 

Tato výzva je součástí Programu na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, ze kterého 

budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Jedná se o výzvu 

zaměřenou na podporu výzkumu v oblasti informačních 

a komunikačních technologií ve dvou oblastech: 

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence 

 Novel Computational Approaches for Environmental 

Sustainability 

 

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení 

alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem 

EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor, 

prototyp, software či ověřená technologie. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky 

a výzkumné organizace. V projektu však musí být zapojeni 

mezinárodní partneři. Takové mezinárodní konsorcium se 

musí skládat minimálně ze tří partnerů, přičemž každý 

z nich musí být z odlišné země. Každý partner z konsorcia 

musí splňovat také podmínky svého národního 

poskytovatele. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory na jeden projekt činí 

1 000 000 eur. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci jedné 

země činí 60 % z celkové podpory. 

 Jeden partner může požádat maximálně o 40 % z celkové 

podpory. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 31. října 2019 – 16. prosince 2019. 
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Třetí veřejná soutěž programu THÉTA 

Podpora z programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací THÉTA je určena pro 

projekty v oblasti energetiky. Podpořeny budou projekty 

zaměřené především na zlepšení řízení v odvětví energetiky, 

nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem 

pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické 

perspektivy. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky 

a výzkumné organizace. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé 

náklady a stipendia 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory jednoho projektu činí dle typu 

aktivity a žadatele maximálně 10 mil. Kč či neomezeně. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximální míra podpory jednoho projektu činí dle typu 

aktivity a žadatele maximálně 60–90 %. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 24. října 2019 – 19. prosince 2019 

 

Antonín Weber 

antoweber@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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