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Proč daňové odpočty na VaV 

• Výhody 

• Námitky 

• Rizika 

• Přínosy, dopady (one euro in taxes forgone on 
R&D tax incentives adds a bit more than one 
euro, on average,  in additional R&D spending by 
business) 



Vývoj využití daňových úlev 



Daňové odpisy a TA ČR 

Proč se TA ČR angažovala (a angažuje) v otázce 
daňových odpočtů? 

• Jde o součást podpory aplikovaného výzkumu 

• V některých zemích EU jsou obdobné agentury, 
jako TA ČR, do procesu hodnocení zapojeny 

• TA ČR disponuje odbornou kompetencí (znalosti, 
zkušenosti) ke vstupu do problematiky 



Problematika daňových odpočtů v ČR 

• Jak se myšlenka na podporu VaV pomocí 
daňových úlev v ČR rodila 

• Současný stav 

• Současné problémy  

• Typologie žadatelů  

• Zkušenosti s experty (hodnotiteli) 



Nástroje I 

Formy daňových úlev 
Rozsah úlev (uznatelnost: patenty, studie, certifikace) 
Vliv velikosti úlev (výhody – rizika) 
Diferenciace podle oborů(ICT vs. pharma) 
Regionální diferenciace (zvýhodnění zaostávajících 
regionů) 
Preference spolupráce mezi firmami a výzkumnými 
organizacemi (zejména univerzitami) 
Limity pro daňové odečty (např. roční limit odpočitatelných 
výdajů na VaV) 
Náklady: personální a materiálové vs. investiční (nákup 
zařízení popřípadě uznání odpisů ze zařízení využívaného 
pro potřeby VaV) 
 



Nástroje II 

Diferenciace podle stáří firmy  

• Příkladem, hodným následování, může být dlouhodobě 
fungující francouzský Young Innovative Companies 
program, který pomáhá překonávat těžké začátky 
vznikajícím technologickým (inovativním) firmám 

Refundace nákladů na VaV pro firmy, které nevytvářejí zisk 
(výplata v hotovosti, případně odpuštění platby sociálního 
pojištění za zaměstnance, zabývající se VaV) 



Novost – definice VaV 

• Frascatti manual (OECD), platí od roku 1963; nová 
verze z roku 2015 více zdůrazňuje aspekt vytváření 
nových znalostí 

• Rámec společenství 

• Zákon 130/2002 Sb. v platném znění se odkazuje na 
Rámec Společenství (čl. 86) 

 

Všechny země vycházejí ze zmíněných norem, důležitý 
je ale výklad definicí, který se může lišit. Všechny ale 
požadují, aby v rámci projektů VaV vznikaly nové 
znalosti a dovednosti (new knowledge and skills)  



Novost v podnikové oblasti   

Co říká Frascatti manual? 
• … novelty has to be assessed in comparison with the 

existing stock of knowledge in the industry (tj. v daném 
průmyslovém odvětví) 

 
Jiné země (např. UK) akceptují využití již existujících 
znalostí v nových oborech. 
 
Pravdou ovšem je, že některé země (vč. ČR) volí mírnější 
přístup a za nové považují i znalosti, nové pro firmu. 
 
Jde o politické rozhodnutí, které by mělo vycházet z 
příslušných strategických dokumentů 



Zkušenosti ze zahraničí (příklady) 

• Formy, rozsah daňových úlev 

• Dynamika 

• Otázka novosti a jejího posuzování 

– Buď vstupují do procesu hodnocení novosti odborníci 
ex-ante, nebo později 

– Soubor příkladů co je a co není VaV 

– Příručky pro žadatele 

– Možnost konzultace z poskytovatelem 



Zahraniční zkušenosti - novost 

• V Kanadě, stejně jako v Nizozemí nebo v Norsku se 
vyžaduje (vědecké) potvrzení novosti (scientific 
justification) ještě před podáním žádostí o úlevu na 
daních. Na posuzování žádostí se podílejí odborníci 
(např. v Nizozemí a v Norsku interní hodnotitelé – 
zaměstnanci národní inovační/technologické 
agentury) 

• Ve Francii si může správce daně vyžádat posouzení 
oprávněnosti z pohledu novosti u Ministerstva pro 
výzkum a vysoké školství. To disponuje databází cca 
700 odborníků, převážně z VŠ a z řad odborně 
zdatných důchodců 



Norsko - RCN 

Kritéria pro uznatelnost projektu: 
• Projekt musí mít jasný cíl (objective) a definovaný 

rozsah (scope) 
• Cílem projektu musí být vyvinout nový nebo 

zlepšený produkt, službu nebo výrobní proces 
• Projekt musí obsahovat získání nových znalostí 

nebo nových dovedností 
• Projekt musí být pro firmu přínosný.  
 
 
 
 
 



  



Dtto – klíčové body (v češtině) 

1. Má firma vědecké nebo technické problémy s 
provedením projektu? 

ANO  
 

 2. Popis stavu poznání (state of the art) 
Je možno vyřešit problémy s využitím stávajících poznatků 

NE 
 

 3. Identifikace nedostatečných znalostí 
Popis nejistot/vědeckých nebo technických problémů, 
bránících vyřešení projektu 

Aktivity VaV jsou uznatelné 



Dosavadní aktivity TA ČR 

• Zkušenosti ze studia primárních podkladů 
(interní podnikové projekty firem, diskuse s 
odpovědnými pracovníky firem) 

• PS, která zorganizovala několik kulatých stolů se 
stakeholdery 

• Školení pro správce daně(pracovníci GFŘ, FÚ) 

• Vypracování „Metodiky“; hlavní rysy: 
– Důraz na srovnávání návrhu řešení se stávajícím 

stavem poznání v daném oboru 

– Pomocná kritéria (hodnocení dlouhodobosti úsilí 
žadatele v oblasti VaV) 



Metodika – pomocná kritéria 

Význam metodiky – pomůcka pro správce daně 
Obsah:  
• Charakteristika poplatníka (organizace VaV, pracovníci, 

zkušenosti, spolupráce s VO, dlouhodobost) 
• Struktura projektu (cíl, výzkumné metody, popis stavu 

poznání, přínosy, milníky, odpovědnost/-i, dokumentace, 
vybavení, náklady, následné investice, dosažení cíle) 

• Úroveň novosti (úroveň: firma – region – svět) 
• Tržní novost (originalita produktu, průzkum trhu) 
• Posouzení nejistoty (návaznost na stávající výrobní 

program, průběžný monitoring potřebnosti, nové 
postupy, zaškolování zaměstnanců, rozšíření know-how 
fy, změny v průběhu řešení) 

 



Projektový návrh TA ČR 

• Cíle projektu (hlavní, případně i vedlejší) 

• Očekávané výsledky (dle IS VaV) 

• Postup řešení, novost 

• Použité metody 

• Současný stav poznání a předchozí řešení 

• Výzkumná a/nebo technická nejistota (stupeň 
technologické novosti) 

• Analýza rizik 

• Popis způsobu uplatnění výsledků 

• Očekávané přínosy projektu 

 



Návrhy pro budoucnost 

• Úprava předpisů (požadavek na definování 
současného stavu vědění v oboru) 

• Povinné užití prostředků z daňových úlev do VaV 
na stejné (tedy výzkumné či vývojové) činnosti 
(SP ČR) 

• Zvýhodnění mladých (technologických) firem, 
např. ve Francii jsou jim náklady na VaV vráceny 
formou úlev na sociálním a zdravotním 
pojištění).  



Děkuji za pozornost 

Miroslav Janeček 

Technologická agentura ČR 


