
Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných 

či navazujících akcí a pro účely dokumentace naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, 

audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce.

Smluvní podmínky

Na vše, co Vás k tématu zajímá, se budete moci průběžně ptát prostřednictvím live 

chatu. Webinář proběhne v českém jazyce. Účast na webináři je bezplatná.

Vaše dotazy k programu a organizaci akce ráda zodpoví Radka Plchová, 

radka.plchova@pwc.com.

Programem Vás provedou Petr Mašek a Lenka Holoubková, 

PwC specialisté na oblast daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

PROGRAM 

Praktické poznatky z daňových kontrol

Soudy a odpočet: co je důležité

Budoucnost odpočtu, návrhy a úpravy

REGISTRUJTE SE ZDE

Daňový odpočet na výzkum a vývoj představuje zajímavou cestu, jak snížit daně 

z příjmů v případě, že daňový poplatník provádí výzkumné a vývojové aktivity. 

Ačkoliv výpočet tohoto odpočtu není příliš komplikovaný, jeho správné a řádné 

uplatnění v daňovém přiznání má mnohá úskalí. Kromě legislativy významně 

ovlivňuje podmínky také judikatura Nejvyššího správního soudu. V neposlední 

řadě hraje roli i praxe finanční správy při daňových kontrolách.

Zveme Vás na webinář, na kterém Vás provedeme novými judikáty vydanými 

v uplynulém roce. Vysvětlíme, jak ovlivňují postup, dokumentaci a náležitosti 

pro správné uplatnění odpočtu.

Chybět nebudou ani konkrétní situace, které aktuálně řešíme s našimi klienty 

v rámci kontrol odpočtu ze strany finančních úřadů.

Nastíníme Vám také, co bychom mohli od odpočtu na výzkum a vývoj čekat 

do budoucna a jaké návrhy a úpravy se řeší na úrovni pracovní skupiny pro 

daňové odpočty na výzkum a vývoj při Úřadu vlády.

6. prosince 2022

9:00–10:30

Odpočet na výzkum a vývoj

Judikatura, kontroly a budoucnost
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