
Vážení příznivci vědy, výzkumu a inovací, dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Právní povědomí 
pro oblast VaVaI - nepřímá podpora VaV, změna v daňových odpočtech v roce 2019 a jejich 
dopad“. 

Na co se můžete těšit?

Seznámíme Vás s daňovými odpočty na VaV a legislativními novinkami pro rok 2019 v souvislosti 
s novelou zákona o dani z příjmu. Rovněž budete seznámeni s možnostmi daňových odpočtů na 
odborné vzdělávání.

Datum konání: 20. 3. 2019
Místo konání: Impact Hub Praha, Malá konferenční místnost

Program

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 - 9:15 Úvodní slovo ředitele divize projekty

9:15 -10:15 Neformální diskuze
Daňový odpočet na výzkum a vývoj - aktuální stav a výkladová pod-
pora Finančních úřadů 
Ing. Drahomíra Martincová (Ministerstvo financí)

Daňový odpočet na výzkum a vývoj – novela zákona
Ing. Drahomíra Martincová (Ministerstvo financí)

10:15 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:30 Příklady ze současné praxe 
Ing. Luděk Hanáček (Deloitte)

Daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání
Ing. Kateřina Novotná (Deloitte)

11:30 - 11:45 Přestávka

11:45 - 13:30 Diskuse a individuální konzultace

Cílová skupina: firmy ze Středočeského kraje, které realizují vlastní výzkum a vývoj, případně vý-
zkumné organizace, místní akční skupiny.

 
Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje. Povinností příjemce dotace a obchodních partnerů příjemce je archivovat veškeré 
dokumenty související s realizací projektu tak, aby byly k dispozici příslušným kontrolním orgánům minimálně do data 31. 12. 2032, pokud legislativa 
nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší. Povinností příjemce a obchodních partnerů je rovněž umožnit a poskytnout součinnost ke kontrole 
dokumentů souvisejících s projektem zástupcům poskytovatele dotace, příp. kontrolním orgánům České republiky či Evropské unie. 
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