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Odpočet na výzkum a vývoj - vybraná judikatura 

 
1. Nemožnost napadnout žalobou rozhodnutí o závazném posouzení – v případě V x V 

dle § 34c ZDP - judikatura existuje k § 33a ZDP – stejné pro § 34e ZDP 

 

5 Afs 37/2011-77 ze dne 23.8.2011 (Sbírka rozhodnutí NSS 1/2012, str. 14, č.2454/2012 Sb. 

NSS) 

 

„..I. Ačkoli je rozhodnutí o závazném posouzení vydávané dle § 34b zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, za „rozhodnutí“ v zákoně označeno a obsahuje formální náležitosti 

rozhodnutí podle § 32 citovaného zákona, nelze jej po materiální stránce za správní akt ve 

smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. považovat. Jeho soudní přezkum je dle § 70 písm. a) s. ř. s. 

vyloučen. 

 

II. Vydáním rozhodnutí dle § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správce 

daně daňovému subjektu žádná práva ani povinnosti neukládá, taktéž ničeho nemění na 

jeho dosud existujících právech a povinnostech, pouze stanoveným postupem právně 

posuzuje daňovým subjektem deklarovanou daňovou situaci (finanční operaci) a vymezuje 

daňové důsledky z tohoto posouzení pro daňový subjekt vyplývající. Povinnost daňového 

subjektu řídit se názorem vyjádřeným v rozhodnutí o závazném posouzení není jeho 

vydáním založena 
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III. Vydáním rozhodnutí dle § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správce 

daně daňovému subjektu žádná práva ani povinnosti neukládá, taktéž ničeho nemění na 

jeho dosud existujících právech a povinnostech, pouze stanoveným postupem právně 

posuzuje daňovým subjektem deklarovanou daňovou situaci (finanční operaci) a vymezuje 

daňové důsledky z tohoto posouzení pro daňový subjekt vyplývající. Povinnost daňového 

subjektu řídit se názorem vyjádřeným v rozhodnutí o závazném posouzení není jeho 

vydáním založena…“. 

 

-Obdobně 5 Afs 68/2012-36  ze dne 24.6.2013 

 

-Jednostupňové řízení 

 

-Možný problém v návaznosti na trestní oblast – viz. NS 8 Tdo 1049/2014 ze dne 26.2.2015 

+ II. ÚS 1882/15 ze dne 20.10.2015  

 

-Změna v této věci ? !  
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2. Odpočet nelze uplatnit v případě nakoupených služeb, i když nedochází k řetězení 

odpočtu - 8 Afs 13/2011-81 ze dne 28.7.2011 - podpora V x V v rámci EU – není zde 

však daňová harmonizace – až CCCTP 

 

„…[22] V této souvislosti je třeba uvést, že členské státy Evropské unie zastávají jednotný 

názor o nutnosti podpory do výzkumu a vývoje, byť jejich národní právní úpravy nejsou 

jednotné. Ztělesněním těchto snah je tzv. Lisabonská strategie schválená Evropskou radou v 

roce 2000 a její upřesnění v Barceloně na jarním zasedání v roce 2002: dle tehdy 

schváleného záměru měly výdaje členských států na výzkum a vývoj dosáhnout do roku 

2010 úrovně 3% hrubého domácí produktu, z toho 1% z veřejných výdajů a 2% ze 

soukromých zdrojů. 
 

23] Přestože orgány Evropské unie opakovaně deklarují snahu o pobídky v oblasti výzkumu 

a vývoje (např. Šestý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje z 

července 2003, Sedmý rámcový program z roku 2007), v oblasti daňových předpisů 

týkajících se přímých daní je dosud ponechána právní regulace na jednotlivých členských 

státech. Je vhodné poznamenat, že v budoucnu lze zřejmě očekávat určité sjednocení; 

důkazem je návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB) z března 2011. V důvodové zprávě ke směrnici se mimo jiné 

uvádí: „při navrhování společného základu byla klíčovým cílem podpora výzkumu a vývoje. V 

rámci CCCTB jsou veškeré náklady související s výzkumem a vývojem odpočitatelné. Tento 

přístup bude fungovat jako pobídka pro společnosti, které se rozhodnou do systému zapojit, 

aby pokračovaly v investicích do výzkumu a vývoje.“.  
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Zda, kdy a v jaké podobě bude směrnice přijata, a v jaké podobě bude převzata do právního 

řádu České republiky, není zatím zřejmé; za této situace je tedy třeba vycházet výhradně z 

úpravy vnitrostátní platné a účinné v době relevantní pro posuzovaný případ……“ 

 

3. Náležitosti projektu  V x V 

 

3.1. Není kladen důraz na formu - důležitý je obsah, a to, zda jde o V x V  

- 2 Afs 24/2012-34 ze dne 29.11.2013 (Sbírka rozhodnutí NSS 4/2014, str. 369, 

č.3002/2014 Sb. NSS) 

 

1) Právní věty 

 

„…I. Požadavek zákona, aby projekt výzkumu a vývoje byl zpracován jako písemný 

dokument (§ 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), splňuje nejen projekt v 

listinné (analogové) podobě, ale i elektronický soubor, lze-li jej kdykoli jednoduše převést do 

listinné podoby. 

 

II. Zákon o daních z příjmů výslovně nevyžaduje, aby byl projekt výzkumu a vývoje 

představován jediným, uceleným dokumentem; z povahy věci lze nicméně takový 

požadavek dovodit (§ 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Nesplňuje-li 

projekt beze zbytku tento požadavek, jde o nedostatek formální, který správce daně a priori 

nezbavuje povinnosti zabývat se jeho věcným obsahem…..“. 
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2) Nutné zohlednit specifika daného případu. NSS zdůraznil také konkrétní okolnosti daného 

případu. V době plánování projektu (to je v roce 2005) tyto požadavky nebyly ani v zákoně 

ani v pokynu (ten v dané době nebyl k dispozici). Podstatná část náležitostí byla v 

podnikatelském záměru a daňový subjekt se chybějící náležitosti snažil promptně doplnit: 

 

"...Nyní posuzovaná věc je značně specifická a při jejím posouzení je nutno zohlednit 

všechny objektivní i subjektivní skutečnosti. Především nelze pominout fakt, že právní 

úprava umožňovala odečtení nákladů souvisejících s realizací projektu výzkumu a vývoje již 

v roce 2005, tedy v době, kdy stěžovatel tento projekt začínal připravovat. Povinnost 

vypracovat projekt odpovídající požadavkům § 34 odst. 5 zákona o daních z příjmů byla 

zavedena až s účinností od 1. 1. 2006, tedy v době, kdy stěžovatel (podle podnikatelského 

záměru – etapizace projektu) začínal s realizací jeho první etapy (I/2006). Je tak zřejmé, že 

v době, kdy se stěžovatel připravoval na realizaci projektu, nebyla pro uplatnění této 

odpočitatelné položky stanovena povinnost vypracovat projekt v požadovaných parametrech 

ani v daňovém, ani v žádném dalším právním předpisu. Současně není pochyb o tom, že 

dokumenty předložené stěžovatelem skutečně nejsou uceleným dokumentem, průběžně 

docházelo k jeho doplňování a neobsahuje všechny nově vyžadované obsahové náležitosti.  
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Podstatná část zákonem požadovaných náležitostí se nicméně nachází v dokumentu 

nazvaném Podnikatelský záměr – vývoj automatizace uhelných kotelen; údaje o 

předpokládaných celkových výdajích (nákladech) na řešení projektu a předpokládaných 

výdajích (nákladech) v jednotlivých letech řešení projektu i jména a příjmení osob, které 

budou odborně zajišťovat řešení projektu, s uvedením jejich kvalifikace a formy 

pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, jsou obsaženy v zápisu z přezkoumání SJ vedením 

firmy za rok 2005, ze dne 8. 1. 2006. Stěžovatel si byl deficitů tohoto projektu (ve světle 

nové právní úpravy) vědom a prokazatelně se snažil o jejich odstranění v co nejkratší době 

(leden 2006), cestou zařazení dalších vyžadovaných dokladů......". 

 

3.2. Důraz na formu 6 Afs 60/2014-56  ze dne 26.8.2014 + II. ÚS 3565/14 ze dne 

20.1.2015 

 

1) V úvodu NSS zdůraznil, že z důvodu "poutavosti" daného je zde stanoveno množství 

formálních podmínek pro jeho uplatnění včetně projektu výzkumu a vývoje: 

 

"....[38] S ohledem na „poutavost“ možnosti odpočtu nákladů na výzkum a vývoj předepisuje 

zákon o daních z příjmů řadu materiálních a formálních podmínek, jejichž splnění je nutné k 

odpočtu nákladů od základu daně. Jednou z nich je vypracování a předložení 

formalizovaného projektu výzkumu a vývoje, jehož konkrétní povinné náležitosti stanoví 

zákon o daních z příjmů od 1. ledna 2006, kdy byl do zákona vložen § 34 odst. 5, který 

stanovil......" 
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2) NSS odkázal na předchozí judikaturu, ze které vyplynulo, že projekt může být i v 

elektronické podobě nikoliv v papírově podobě. Zdůraznil, že daná situace byla značně 

specifická a v uvedeném případě zde byla jiná právní úprava: 

 

".[39] Formou projektu výzkumu a vývoje se NSS zabýval v r. ze dne 29.11.2013,.2 Afs 

24/2012 - 34 (č. 3002/2014 Sb. NSS (3.1.). Nejvyšší správní soud předně uvedl, že i 

elektronická podoba projektu výzkumu a vývoje splňuje požadavek písemné formy. Následně 

dospěl k závěru, že v daném případě nebylo nutné trvat na tom, aby projekt výzkumu a 

vývoje byl obsažen v jednotném dokumentu, jestliže některé náležitosti byly obsaženy v 

jiných dokumentech. Správce daně proto neměl odmítnout odečtení nákladů za výzkum a 

vývoj pouze s odkazem na formální nedostatky projektů výzkumu a vývoje, nýbrž se měl 

zaměřit na posouzení reálných výstupů. Druhý senát však sám připustil, že posuzovaná věc 

byla „značně specifická“ a zdůraznil nutnost zohlednění všech subjektivních i objektivních 

skutečností. V citovaném případu hrál roli zejména fakt, že ustanovení § 34 odst. 5 bylo do 

zákona o daních z příjmů vloženo až v době, kdy stěžovatel začínal s realizací první etapy 

předmětného projektu. Právě s ohledem na novou právní úpravu si byl vědom formálních 

deficitů projektu a snažil se je napravit prostřednictvím zařazení dalších dokumentů 

obsahujících nezbytné náležitosti.....". 
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3) NSS zdůraznil, že pro uplatnění odpočtu musel splnit daňový subjekt formální náležitosti 

projektu výzkumu a vývoje. Ty v daném případě nebyly splněny, což připouštěl i daňový 

subjekt v oblasti chybějícího IČ (bod 40 rozsudku). 

 

4a) Dále se NSS podrobněji zabýval chybějící se náležitostí, to je místo, jméno a příjmení 

osoby, která projekt schválila, když zde byl pouze podpis. NSS odmítl, že by bylo možné v 

daném případě dovodit totožnost osoby, která je pod projektem popsána pomocí odkazu na 

vnitropodnikovou směrnici s podpisovými vzory. Správce daně ani soud nemá povinnost 

propojovat jinak nesouvisející dokumenty a dovozovati z nich chybějící náležitost projektu.   

 

4b) Projekt výzkumu a vývoje musí být vypracován před zahájením řešení projektu: 

 

"....[42] Nejvyšší správní soud ze správního spisu naproti tomu zjistil, že zadávací protokoly 

úkolu výzkumu a vývoje předložené stěžovatelkou obsahují pouze nečitelný podpis, z něhož 

nelze identifikovat ani příjmení, natož jméno dané osoby. Tento nedostatek nemůže zhojit ani 

poukaz na existenci vnitropodnikové směrnice obsahující podpisové vzory. Splnění 

podmínky existence písemného projektu splňujícího náležitosti § 34 odst. 5 zákona o daních 

z příjmů (v současném znění § 34c tohoto zákona), zpracovaného před zahájením 

výzkumných či vývojových prací, je výchozím předpokladem pro uplatnění odečitatelné 

položky výzkumu a vývoje a současně jedním z nástrojů zabránění zneužívání institutu 

odpočtu nákladů vynaložených na výzkum a vývoj, a to především s ohledem na jeho 

atraktivitu pro daňové subjekty.  
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Jinak řečeno, § 34 odst. 5 zákona o daních z příjmů vyžaduje pro odečet od základu daně 

splnění jasně stanovených podmínek (srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze 

dne 26. srpna 2013, č. j. 31 Af 80/2012 - 25). Projekt výzkumu a vývoje slouží jako základní 

a ucelený dokument, jímž daňový subjekt v budoucnu správci daně prokáže nárok na 

uplatnění odpočtu nákladů na výzkum a vývoj. Zákonnou podmínkou vyplývající z povahy 

věci (z latinského proiectum – plán, návrh, rozvrh budoucí činnosti) je, aby byl vypracován 

před zahájením řešení projektu, aby šlo o dokument prospektivní. Rozhodně tedy není 

úkolem správce daně a správních soudců, aby sami aktivně a teprve dodatečně propojovali 

jinak nesouvisející dokumenty a dovozovali z nich formální a obsahové náležitosti projektu, v 

dané situaci například, komu patří nečitelné podpisy s využitím teprve dodatečně předložené 

vnitropodnikové směrnice. To ostatně koresponduje i s výše uvedeným charakterem odpočtu 

nákladů na výzkum a vývoj (de facto dvojí odečet nákladů ze základu daně), který implikuje 

zvýšené nároky kladené na daňový subjekt k prokázání jeho oprávněnosti....". 
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5a) V části rekapitulační je drobný odkaz na to, že KS připustil elektronickou formu projektu 

(bez čehokoliv dalšího):  

 

"...43.....Jelikož krajský soud v napadeném rozsudku připustil, že elektronická podoba 

dokumentů postačí pro splnění požadavku písemné formy, stěžovatelka poukázala na to, že 

správci daně předložila projekty výzkumu a vývoje v elektronické podobě na nosiči 

elektronických dat....".    

 

5b) Nicméně NSS uvedl, že jednotlivé elektronické soubory, které jsou součástí spisu,  

prošel a žádný takový sešit se v něm neobjevil (bod 43 a 44 rozsudku). 

 

6) NSS také uvedl, že v jediném případě, kdy existoval předávací protokol (v listinné 

podobě), byl vyhotoven až po zahájení realizace projektu výzkumu a vývoje a tudíž 

neodpovídá požadavkům dle § 34 odst. 5 ZDP: 

 

"....[45] .......Z předávacího protokolu vystaveného dne 22. května 2008 je patrné, že byl 

vyhotoven až po zahájení realizace projektu, tudíž ani v tomto jediném případě neodpovídá 

požadavkům § 34 odst. 5 zákona o daních z příjmů na uvedení způsobu kontroly a 

hodnocení řešení projektu, a to před zahájením řešení projektu.....". 
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4. Co je V x V a jak se prokazuje  

 

4.1. Kauza fortell s.r.o. (kachna), 10 Afs 24/2014-119 ze dne 11.6.2015 (Sbírka 

rozhodnutí NSS 10/2015, str. 928,  č.3273/2015 Sb. NSS) 

 

1) V daném případě šlo o společnost fortell s.r.o., u které došlo k doměření daně za roky 

2012 a 2013 z titulu vyloučení odčitatelných nákladů na výzkum a vývoj. Šlo o výzkum a 

vývoj v oblasti dodavatele v automobilového průmyslu. Správce daně zpochybnil výzkum a 

vývoj u daňového subjektu v zásadě s dvojí zásadní argumentací: 

 

1a) Šlo o již známé a používané technologie a postupy. 

 

1b) Technická nejistota nebyla u projektů stěžovatele dána, neboť byl zákazníkům schopen 

garantovat výrobu poptávané formy či nástroje a tyto navíc ve 100 % případů vyrobil. 

 

Proto správce daně, a v návaznosti na to i KS v Hradci Králové, odmítl množství 

předkládaných důkazních prostředků (listiny s technickými daty (tabulky, výkresy, 

dokumentace), vyjádření odborných osob, návrhy výslechů několika svědků i provedení 

znaleckých posudků) s tím, že je i bez nutných odborných znalostí zřejmé, že se v daném 

případě nemůže jednat o výzkum a vývoj. NSS nesouhlasil s tím, že bylo možné takto 

jednoznačně věc uzavřít bez provedení důkazních prostředků a především bez znaleckého 

posudku.  
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1c) K uvedené věci uvedl NSS tyto právní věty: 

  

"....I. Pouze skutečnost, že daňový subjekt byl všechny zadané projekty schopen realizovat a 

že byly provedeny za použití stávajících technologií, nestačí bez dalšího k jednoznačnému 

závěru, že tyto projekty nemohou být posouzeny jako projekty výzkumu a vývoje, za které je 

možno uplatnit odpočet od základu daně z příjmů dle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. 

 

II. Správce daně zpravidla nedisponuje dostatečnými technickými znalostmi k posouzení 

důkazních prostředků technické povahy navržených za účelem prokázání přítomnosti 

ocenitelného prvku novosti a technické nejistoty u přezkoumávaných projektů výzkumu a 

vývoje. Jsou-li tyto důkazy pro věc relevantní, je povinen ustanovit znalce dle § 95 odst. 1 

zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu…..“. 

.    
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2) Dále se NSS zabýval posuzovaným konkrétním případem. Odmítl to, že se správce daně 

a po něm i KS vůbec nezabýval předloženými důkazními prostředky. Závěr o tom, zda jde či 

nejde o výzkum a vývoj není možný bez odborného hodnocení daňovým subjektem 

předložených a namítaných technických hledisek předmětných projektů. 

2a) Důvodem, že nejde o výzkum a vývoj nemůže být to, že daňový subjekt ve všech 

případech dokázal zakázku vyrobit. 

2b) Prvek novosti může být přítomen i v případě použití známých a již dříve používaných 

technologií (NSS považoval za přiléhavý daňovým subjektem uváděný příklad s 

Herschelovým kosmickým dalekohledem, kdy zrcadlo dokázala vyrobit jediná dílna na světě, 

přestože se jednalo o výrobu za použití známých používaných technologií): 

 "...[31] Řádné hodnocení projektů stěžovatele ve smyslu jejich podřazení pod ustanovení § 

34 odst. 4 zákona o daních z příjmů nelze provést bez odborného hodnocení stěžovatelem 

předkládanými a namítanými technickými hledisky předmětných projektů. Pouze skutečnost, 

že stěžovatel dokázal ve všech případech požadované zakázky vyrobit, nevylučuje, že 

stěžovatel v rámci jejich realizace musel vyjasňovat technickou nejistotu. Tvrzení 

stěžovatele, že od počátku nemuselo být řešení těchto projektů zcela zřejmé a vyžadovalo 

ze strany stěžovatele mimo jiného inovaci výrobních postupů či několikeré modifikace 

projektů, nelze bez odborného posouzení jím předkládaných údajů vyvrátit. Stejně tak je 

nutno v obecné rovině přisvědčit tvrzení, že ocenitelný prvek novosti může být přítomen i v 

případě použití známých a již dříve používaných technologií, jak ostatně stěžovatel poměrně 

zdařile ilustroval na příkladu zrcadla pro Herschelův kosmický dalekohled. Správní orgány a 

krajský soud však svoji argumentaci založili na závěru, že odborné prověření technických 

údajů o jednotlivých projektech nebylo nutné, s čímž se NSS neztotožnil....". 
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3) NSS nehodnotil, zda se v daném případě skutečně jednalo o výzkum a vývoj. Nicméně 

zdůraznil množství důkazních prostředků, které daňový subjekt předložil a na které správce 

daně ani KS nijak nereagoval, resp. je nepovažoval za relevantní pro posouzení dané věci. 

NSS naopak zdůraznil, že bez posouzení těchto předložených důkazních prostředků není 

možné relevantně o věci rozhodnout (bod 32 rozsudku). 

  

4a) V dané souvislosti pak NSS zdůraznil nutnost znaleckého posouzení věci dle § 95 odst. 

1 písm. a) DŘ. Zdůraznil, že slovo "může" uvedené v daném ustanovení je nutné vykládat 

jako musí při naplnění v uvedeném ustanovení popsaných podmínek. V daném případě bylo 

jasné, že správce daně potřebnými technickými znalostmi nedisponuje. Pouze na základě 

skutečností uvedených ve znaleckém posudku ve spojení s již zjištěnými skutečnostmi je 

možné dospět k závěru, zda jde či nejde o výzkum a vývoj dle § 34 odst. 4 ZDP: 

  

"....[33] Správní orgány se tedy měly technickými aspekty projektů stěžovatele, což však 

vyžaduje technické znalosti. Není sporu o tom, že úřední osoby v projednávaném případě 

technickými znalostmi nedisponovaly. Správní orgány toto nezpochybnily, ale dovodily, že 

technické znalosti, ani odbornost úředních osob, nejsou pro posouzení věci nezbytné. Zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném pro právě projednávanou věc (dále jen 

„daňový řád“) tyto situace upravuje ve ustanovení § 95 odst. 1 písm. a), podle kterého 

závisí-li rozhodnutí na posouzení otázek, k nimž je třeba odborných znalostí, které správce 

daně nemá, může správce daně ustanovit znalce k prokázání skutečností pro správné 

zjištění a stanovení daně.  
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Odborná literatura k tomuto ustanovení uvádí, že zákon sice používá pojem „může“, 

nicméně jsou-li splněny zde uvedené podmínky, k ustanovení znalce dojít zřejmě musí (srov. 

Baxa, J.; Dráb O.; Kaniová, K.; Lavický, P.; Shillerová, A.; Šimek, K; Žišková, M. Daňový řád. 

Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 543). Znalecký posudek by v 

projednávané věci umožnil správním orgánům komplexně zjistit a posoudit veškeré skutkové 

okolnosti spočívající v charakteru projektů stěžovatele, včetně jejich technické stránky 

(přítomnost technické nejistoty a ocenitelného prvku novosti). Pouze na základě všech 

těchto skutečností ve spojení s již použitými a správcem daně zjištěnými skutečnostmi lze 

dospět ke správnému závěru o tom, zda stěžovatel oprávněně uplatnil odpočet nákladů na 

projekty výzkumu a vývoje od základu daně dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o daních z 

příjmů. Bez dostatečného porozumění technických aspektů projektů stěžovatele totiž správní 

orgány nemohly spolehlivě vyvrátit závěr stěžovatele o tom, že jeho projekty splňovaly 

podmínky výzkumu a vývoje.....". 

 

4b) NSS zdůraznil, že z výše uvedeného nevyplývá, že ve všech případech výzkumu a 

vývoje je nutné vždy provést znalecký posudek. Pokud však daňový subjekt předkládá 

tvrzení, která nelze bez odborného posouzení označit za nerelevantní, není možné jeho 

provedení odmítnout. I když takový postup bude pro správce daně složitý a náročný, nelze 

provedení znaleckého posudku z tohoto důvodu odmítnout: 
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"...[34] Je zřejmé, že správce daně je při posuzování splnění podmínek ustanovení § 34 

odst. 4 zákona o daních z příjmů ve velmi obtížné situaci. Toho si bylo ostatně vědomo i 

Ministerstvo financí, které k provedení tohoto ustanovení vydalo samostatný metodický 

pokyn. Nejvyšší správní soud výše vysloveným závěrem nepředjímá, že ve všech sporech 

týkajících se posouzení projektů výzkumu a vývoje je bez výjimky nezbytné provést znalecké 

posouzení. Předkládá-li však daňový subjekt tvrzení, která nelze bez odborného posouzení 

označit za zcela irelevantní, není možno jejich hodnocení odmítat. Nejvyšší správní soud si 

je vědom náročnosti takového postupu pro správce daně, nicméně tato potřeba je dána 

záměrem zákonodárce podpořit daňovým zvýhodněním výzkum a vývoj. Pokud je tato 

možnost daňovým subjektům zákonem o daních z příjmu nabídnuta, nelze ji v praxi 

neumožnit z důvodu, že posouzení splnění podmínek je složité a nákladné.....". 

  

5) NSS tedy uzavřel, že v daném případě bude nezbytné posoudit daňovým subjektem 

tvrzené technické údaje a skutečnosti znaleckým posudkem (bylo zrušeno jak rozhodnutí 

KS, tak rozhodnutí správce daně). 

 

6) Ostatními kasačními námitkami  meritorního posouzení dané věci (včetně otázky odečtu 

mzdových nákladů za dovolenou (viz. KV Mgr. Jaroslav Škvrna, Ing. Kateřina Novotná, Ing. 

Vlastimil Řehák 451/22.04.15, Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a 

vývoje) se NSS v tuto chvíli nezabýval (bod 38 rozsudku). 
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4.2. Obecná definice novosti - KS Ostrava 22 Ca 332/2007-52  ze dne 5.11.2008 

 

1) Nejprve KS obecně uvedl, že při definici výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 5 a 6 ZDP se k 

pokynu a Frascati manuálu přihlédne pouze jako k výkladové pomůcce – nejde o právní 

předpisy. Při definici pojmu vývoj se tak vychází z § 2 odst. 1 písm. b)  zákona č.130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (dále jen „ZPVV“), na něž poznámkou pod čarou odkazuje 

§ 34 ZDP. Poznámka pod čarou sice také není nenormotvorná, ale jde o jediný právní 

předpis, který danou definici obsahuje: 

 

„…Dále soud souhlasí se žalobcem v tom, že použití Frascati manuálu, Oslo manuálu či 

Pokynu při posouzení a rozhodnutí v dané věci soudem či finančními orgány je omezeno 

pouze na přihlédnutí k nim jako k výkladové pomůcce, tak ostatně v podstatě postupoval i 

žalovaný v napadeném rozhodnutí. Tyto dokumenty netvoří součást právního pořádku 

České republiky, a proto je nutno při výkladu pro rozhodnutí v této věci podstatného pojmu 

„vývoj“ postupovat podle § 2 odst. 1 písm. b) ZPVV, na jehož použití ZDP poznámkou „pod 

čarou“ odkazuje. Byť ani tato poznámka v souladu s konstatní judikaturou není právně 

závazná, použití jiného právního předpisu při výkladu tohoto pojmu ani nepřichází v úvahu, 

protože ZPVV je   právním předpisem jediným, který jeho definici obsahujem, a z níž je 

možné i v nyní posuzovaném případě vycházet…..“. 
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2) Dále KS souhlasil s překladem vycházejícím z toho, že ocenitelnost  není v dané 

souvislosti ocenitelnost penězi, ale „citelný, znatelný, významný podstatný a pod“. Ale s tím, 

že překlad daného pojmu nemá vliv na závěr věci: 

 

„….Soud dále přisvědčuje žalobní námitce týkající se překladu slova „appreciable“, který 

skutečně nelze vykládat jen jako „penězi ocenitelný“ tak, jak to učinil žalovaný v napadeném 

rozhodnutí, ale je nutno jej vykládat jako „citelný, znatelný, významný, podstatný apod.“ Na 

straně druhé soud konstatuje, že chybný výklad tohoto slova v napadeném rozhodnutí 

žalovaného sám o sobě nemá vliv na zákonnost či nezákonnost tohoto rozhodnutí 

žalovaného, ale rozhodující je to, zda v rámci posuzovaných činností na základě jednotlivých 

zadání úkolů žalobcem se jednalo o „vývoj“ ve smyslu § 34 odst. 4 ZDP….“. 

 

3) Dále KS pokračoval definicí vývoj, kdy vyšel z definice v ZPVV - činnost obsahující 

významný prvek novosti a přináší vyjasnění technické nejistoty. Musí jít o činnost 

systematickou, vycházející z výsledků výzkumu a jiných námětů (např. praktických 

zkušeností). Je možné využít i stávající technologie. Do značné míry má vývoj mnoho 

společného s inovacemi - také se používají stávající komponenty: 
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„…Žalovaný přitom při výkladu pojmu vývoj ve smyslu § 34 odst. 4 ZDP vycházel nejen ze 

shora uvedených výkladových pomůcek, ale rovněž z jeho definice v ZPVV a soud souhlasí 

s jeho výkladem v tom, že vývojem je jen taková činnost, která obsahuje významný prvek 

novosti a přináší vyjasnění technické nejistoty, přičemž soud v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) 

ZPVV dodává, že musí jít o činnost systematickou, vycházející z výsledků výzkumu či jiných 

námětů (mezi něž lze zařadit i praktické zkušenosti) a je možná aplikace také již existujících 

technologií. Je nutné v této souvislosti uvést, že „vývoji“ se do značné míry blíží „inovace“, 

která má dle názoru soudu s „vývojem“ společné to, že je u ní také možné (a v podstatě 

pravidelné) použití již stávajících výrobků, dílů, subsystémů apod., rovněž je jejím cílem 

zlepšení vlastností určitého výrobku, vychází také např. z praktických zkušeností a do jisté 

míry se u ní uplatňuje také vyjasnění technické nejistoty (tj. otázky, zda ten který komponent, 

subsystém lze vůbec využít pro inovaci toho kterého výrobku, jakým způsobem a za jakých 

podmínek)….“.  

 

4) Pro posouzení, zda se v daném případě jedná o inovace (kdy odpočet nelze uplatnit nebo 

o vývoj (kdy odpočet lze uplatnit), je důležitý prvek novosti. Tím nelze rozumět pouhé 

výkonové vylepšení charakteristik stroje, zlepšení jeho obsluhy či větší bezpečnost práce. 

Neznamená pouhé zlepšení (pozvednutí) působnosti existujícího výrobku. Musí jít o takové 

vylepšení výrobku, kdy například získá nové vlastnosti, je schopen vykonávat další 

podstatné činnosti, které dříve vykonávat nemohl a podobně: 
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„….Dle názoru krajského soudu je pak v posuzované věci s ohledem na shora uvedené pro 

rozlišení, jestli se u daných tří strojů jednalo o „vývoj“ či o „inovaci“ podstatné, zda součástí 

zamýšlených výstupů všech posuzovaných činností dle jednotlivých zadání úkolů byl také 

významný prvek novosti, který je dle názoru soudu rozlišujícím kritériem. Tímto významným 

prvkem novosti přitom nelze rozumět pouhé prosté zlepšení výkonových charakteristik 

posuzovaných strojů, zlepšení jejich obsluhy z hlediska jejich ovládání z hlediska 

bezpečnosti práce apod. Významným prvkem novosti je třeba rozumět takový prvek, který 

neznamená pouhé zlepšení (pozvednutí) působnosti existujícího výrobku na vyšší úroveň či 

jeho zdokonalení užitím účinnějších komponent nebo materiálů, popř. zlepšení složitějšího 

výrobku částečnými změnami některého z integrovaných technických subsystémů, kdy v 

takovém případě jde o „inovaci“ existujícího výrobku, kde nelze postupovat dle § 34 odst. 4 

ZDP. V případě existence významného prvku novosti však již musí jít dle § 2 odst. 1 písm. b) 

ZPVV o takové zlepšení výrobku, které tuto úroveň významně přesahuje, již existující 

výrobek získává např. nové vlastnosti, je schopen vykonávat další podstatné činnosti, které 

dříve vykonávat nemohl apod. Je přitom zřejmé, že v mnohých případech bude hranice mezi 

„inovací“ a „vývojem“ křehká a je třeba vždy přistupovat k tomuto hodnocení přísně 

individuálně… 
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5. Další aktuální judikatura „čekající“ na rozhodnutí NSS  

 

5.1. Co je a není výzkum a vývoj dle ZDP a k otázce znaleckého posudku i ve vztahu k 

rozsudku 10 Afs 24/2014-119 ze dne 11.6.205  

(KS Hradec Králové 31 Af 6/2015 ze dne 27.5.2016 – kasační stížnost 1 Afs 174/2016) 

  

5.2. Jakým způsobe evidovat a prokazovat mzdové prostředky. 

 

(KS České Budějovice 10 Af 3/2015 ze dne 13.5.2016 – kasační stížnost 9 Afs 144/2016) 
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