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Paragrafy vztahující se k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje 

(zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platném k 28.10.2019) 

 

§34a Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje 

(1) Odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí součet  

a) 100 % výdajů vynaložených v období na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených 

v rozhodné době na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, a  

b) 110 % výdajů vynaložených v období na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených 
v rozhodné době na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.  

(2) Rozhodnou dobou se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje rozumí doba, která  

a) končí dnem předcházejícím dni, ve kterém začíná období, a  

b) je stejně dlouhá jako období.  

(3) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje rozumí  

a) zdaňovací období, nebo  

b) období, za které se podává daňové přiznání. 

 

§34b Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu 

(1) Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu se rozumí výdaje (náklady), které 

a) poplatník vynaložil ode dne podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje při 

realizaci projektu výzkumu a vývoje na: 1. experimentální či teoretické práce, 2. projekční a konstrukční práce, 3. výpočty, 4. návrhy 
technologií, 5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje,  

b) jsou výdaji (náklady) na dosažení zajištění a udržení příjmů a  

c) jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů).  

(2) Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu nejsou  

a) výdaje (náklady), na něž byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů,  

b) výdaje (náklady) na služby, s výjimkou výdajů (nákladů) na: 1. služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které 

jsou pořízeny od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím podporu výzkumu a vývoje pro 

účely poskytování podpory, a to v podobě činností uvedených v odstavci 1 písm. a), 2. služby, které souvisí s realizací projektu 

výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené 

právními předpisy, pokud výdaje na ověření nebo prokázání nebyly zahrnuty do odpočtu u jiného poplatníka, 3. úplatu u finančního 

leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje,  

c) licenční poplatky,  

d) výdaje (náklady) na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob s výjimkou těch, které souvisí s realizací 

projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízeny od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně 
upravujícím podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory.  

(3) Pokud výdaje (náklady) podle odstavce 1 souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze zčásti, zahrnují se do 

výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu pouze jejich poměrné části. 

 

§34ba Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

(1) Poplatník, který hodlá v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně odpočet na 

podporu výzkumu a vývoje, oznámí tuto skutečnost správci daně zvlášť za jednotlivý projekt výzkumu a vývoje. 

(2) V oznámení podle odstavce 1 je poplatník povinen uvést 

a) název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a 
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b) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou 

1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob, 

2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, a 

3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. 

(3) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se neuplatní v případě, že poplatník nepodá oznámení o záměru 

odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. 

 

§34c Projektová dokumentace 

(1) K projektu výzkumu a vývoje, ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu 

výzkumu a vývoje, poplatník zpracuje projektovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu výzkumu a 

vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje. Projektová 

dokumentace obsahuje 

a) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou: 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li 

poplatníkem daně z příjmů právnických osob, 2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li 

poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, 3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,  

b) dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu,  

c) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení,  

d) předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu od roku, ve kterém bylo podáno oznámení o záměru odečíst od 
základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, a předpokládané celkové výdaje na řešení projektu, 

e) jména všech osob, které ode dne podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

odborně zajišťují nebo budou zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k 
poplatníkovi, 

f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků prováděných ode dne podání oznámení o záměru 

odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje,  

g) den schválení projektové dokumentace, 

h) jméno a podpis osoby schvalující projektovou dokumentaci. 

(2) Odpočet na podporu výzkumu a vývoje související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu 

daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová 

dokumentace. Projektová dokumentace musí být v této lhůtě schválena i v případě, že v takovém období nelze odpočet 

na podporu výzkumu a vývoje odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty. 

(3) Osobou schvalující projektovou dokumentaci je u poplatníka daně z příjmů 

a) fyzických osob tento poplatník nebo fyzická osoba oprávněná jednat za tohoto poplatníka, 

b) právnických osob fyzická osoba oprávněná jednat za tohoto poplatníka. 

(4) Poplatník eviduje změny skutečností uvedených v projektové dokumentaci, ke kterým dojde po jejím schválení. 

Název a cíle projektu výzkumu a vývoje nelze po dobu řešení projektu výzkumu a vývoje měnit. 

 

§34d Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností 

(1) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit 

o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na 

zisku veřejné obchodní společnosti.  

(2) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o 

poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí 

na zisku komanditní společnosti. 
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§34e Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu 

(1) Správce daně vydá na žádost poplatníka, který podal oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na 

podporu výzkumu a vývoje, rozhodnutí o závazném posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných 

do odpočtu.  

(2) Předmětem závazného posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu je určení výdajů 

vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.  

(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do 

odpočtu poplatník uvede  

a) název a cíle projektu výzkumu a vývoje,  

b) výčet činností, které poplatník považuje za činnosti prováděné při realizaci projektu výzkumu a vývoje spolu s odůvodněním, 

proč poplatník tyto činnosti považuje za činnosti prováděné při realizaci projektu výzkumu a vývoje,  

c) výčet výdajů na činnosti, které poplatník považuje za činnosti prováděné při realizaci projektu výzkumu a vývoje,  

d) výčet činností, u kterých má poplatník pochybnosti, zda výdaje na tyto činnosti vynaložené jsou výdaji na výzkum a vývoj 

zahrnované do odpočtu spolu s uvedením těchto pochybností,  

e) způsob rozdělení jednotlivých výdajů vynaložených jak na realizaci projektů výzkumu a vývoje, tak na ostatní činnosti, a použitá 
kritéria rozdělení,  

f) období, kterého se má rozhodnutí o závazném posouzení týkat,  

g) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 


