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Agenda - Investiční příležitosti Moravsko-Slezský kraj 

 

• Zvláštní podmínky pro čerpání investičních pobídek dle ZDP po 

novele 

 Rekapitulace zvláštních podmínek a shrnutí změn novely ZDP 

 Nová ustanovení ZDP týkající se investičních pobídek 

 Sankce za porušení zvláštních podmínek 

 Lhůta pro doměření daně u pobídkových společností 

 Přechodná ustanovení novely ZDP 

 Změna výpočtu slev na dani z příjmů právnických osob 

• Závěr 

Co nás čeká? 



Rekapitulace zvláštních 

podmínek a shrnutí změn 

novely ZDP 
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Rekapitulace zvláštních podmínek a shrnutí změn novely ZDP I 

■ § 35a odst. 2 písm. a) – Podmínka minimalizace základu daně 

– v podmínce minimalizace základu daně (uplatnění daňových odpisů, opravných položek k 
pohledávkám a odčitatelných položek od základu daně v maximální možné míře) doplněna 
specifikace, od kdy je třeba plnit tuto podmínku, a sice počínaje zdaňovacím obdobím, ve 
kterém poplatník splnil všeobecné podmínky  

■ § 35a odst. 2 písm. b) – Podmínka prvního vlastnictví majetku s výjimkou 
nemovitostí 

– beze změny 

■ § 35a odst. 2 písm. c) – Podmínka zákazu fúze, převodu jmění, zrušení 
společnosti, likvidace a insolvence 

– podmínka zákazu fúzí a převodu jmění na společníka v dosavadním znění zrušena a 
upravena separátně v odst. 7 § 35a 

– podmínka zákazu insolvence zrušena, protože nezohledňuje výsledek insolvenčního 
řízení, za porušení bude považováno až vydání rozhodnutí o úpadku 

– zákaz zrušení korporace a v případě fyzické osoby ukončení nebo přerušení podnikatelské 
činnost zůstává beze změny 
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Rekapitulace zvláštních podmínek a shrnutí změn novely ZDP II 

■ § 35a odst. 2 písm. d) – Podmínka „správných“ převodních cen 

– specifikace období, od kdy je zakázáno zvyšovat základ pro výpočet slevy na dani 

obchodními operacemi se spřízněnými subjekty způsobem, který neodpovídá běžným 

obchodním principům, a sice počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém poplatník splnil 

všeobecné podmínky  

– podmínka upravující zákaz zvýšení základu pro výpočet slevy na dani převodem majetku 

od spřízněných osob, pokud tento převod bude mít za následek snížení základu daně u 

těchto osob, v dosavadním znění zrušena a upravena separátně v odst. 8 § 35a 

– zmírnění sankce při nesplnění této podmínky (dříve ztráta celých pobídek, nyní pouze 

snížení nároku na slevu shodné jako v případě minimalizace základu daně) 

■ § 35a odst. 2 písm. e) – Podmínka pořízení a evidence dlouhodobého majetku 

– Beze změny 

■ § 35a odst. 2 písm. f) – Podmínka čerpání slevy u poplatníka s více přísliby 

– Beze změny 



Nová ustanovení ZDP 

týkající se investičních 

pobídek od 1.5.2015 
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Nová ustanovení ZDP týkající se investičních pobídek 

■ § 35a odst. 7 - Fúze, převod jmění, rozdělení společnosti 

– Dosud zakázáno, nyní možnost účastnit se fúze a rozdělení sloučením jako nástupnická obchodní 

korporace, či realizovat převod jmění na společníka v období, po které lze čerpat slevu na dani 

– účastnit se restrukturalizace jako zanikající korporace stále nelze (podmínka, že korporace nesmí být 

zrušena zůstává) 

– slevu na dani již v dalších obdobích nelze uplatnit (počínaje obdobím od rozhodného dne fúze, 

rozdělení, převodu jmění), dosud čerpanou podporu však nebude nutné vracet 

– oznamovací povinnost (FÚ, MF, MPO) 

■ § 35a odst. 8 – Zvýšení základu daně převodem majetku od spřízněné osoby 

– Dosud zakázáno, pokud převodem majetku došlo ke zvýšení základu daně u příjemce investiční 

pobídky a zároveň došlo ke snížení základu daně/zvýšení daňové ztráty u spřízněné osoby 

– Nyní – slevu na dani již v dalších obdobích nelze uplatnit (počínaje obdobím, v němž převod nastal), 

dosud čerpanou podporu však nebude nutné vracet 

– oznamovací povinnost (FÚ, MF, MPO) 

■ § 35a odst. 9 – Vzdání se práva na čerpání investičních pobídek 

– možnost rozhodnutí se v období, kdy lze čerpat slevu na dani, již dále slevu nečerpat  

– slevu na dani již v dalších obdobích nelze uplatnit (počínaje obdobím, v němž své rozhodnutí oznámí), 

dosud čerpanou podporu však nebude nutné vracet 

– oznamovací povinnost (FÚ, MF, MPO) 



Sankce za porušení 

zvláštních podmínek 
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Sankce za porušení podmínek ZDP 

Nově 3 druhy sankcí: 

■ Snížení nároku na slevu v období porušení podmínky, nutnost podat dodatečné daňové přiznání, 
sankce ve výši součinu sazby daně a změny základu daně vzniklé v důsledku porušení podmínky 

– Podmínka minimalizace základu daně 

– Podmínka „správných“ převodních cen - zmírnění 

■ Zánik budoucího nároku bez nutnosti vrátit již čerpanou podporu - zmírnění 

– Fúze, převod jmění, rozdělení společnosti u nástupnických společností 

– Zvýšení základu daně převodem majetku od spřízněné osoby 

– Vzdání se práva na čerpání investičních pobídek 

■ Úplný zánik nároku na slevu, nutnost podat dodatečné daňové přiznání, zánik nároku již čerpaného 
i budoucího 

– Ostatní podmínky z § 35a odst. 2, tj.: 

■ Podmínka prvního vlastnictví majetku 

■ Podmínka nezrušení poplatníka, nevydání rozhodnutí o úpadku 

■ Podmínka pořízení a evidence dlouhodobého majetku, splnění všeobecných podmínek dle ZoIP 

■ Podmínka čerpání slevy pouze dle jednoho příslibu 

– Porušení některé ze všeobecných podmínek dle zákona o investičních pobídkách 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lhůta pro doměření daně 

u pobídkových 

společností 
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Lhůta pro doměření daně u pobídkových společností 

§ 38r ZDP – lhůta pro stanovení daně 

■ zkrácení lhůty pro poplatníky, kteří se zúčastnili fúze, převedli jmění na společníka, realizovali 

převod majetku od spřízněné osoby se zvýšením jejich základu daně nebo se rozhodli již dále 

slevu neuplatňovat  

■ byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro stanovení daně za 

zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl tak i pro všechna zdaňovací období, za 

která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací 

období, v němž nastaly skutečnosti uvedené v § 35a odst. 7, 8 nebo 9, nebo v němž uplynula 

lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani 

 



Přechodná ustanovení 

novely ZDP 
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Přechodná ustanovení novely ZDP 

■ novelizované zvláštní podmínky se vztahují pouze na některá řízení zahájená před 

i po nabytí účinnosti tohoto zákona (dle specifických podmínek) 

■ novelizované ustanovení § 38r ZDP se vztahuje na všechna řízení, tj. řízení 

zahájená před i po nabytí účinnosti tohoto zákona 

 



Změna výpočtu slev na 

dani z příjmů 

právnických osob 

 
- modelový příklad 
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Změna výpočtu slev na dani z příjmů právnických osob 

– modelový příklad 

• Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno v roce 2015 

• Lhůta pro splnění všeobecných podmínek uplyne v roce 2018 

(= tři roky od data vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek) 

• Splnění všeobecných podmínek v roce 2017 

Období pro čerpání investičních pobídek bude: 2017 – 2026 

• Celková investice = 350 mil. Kč  (příklad) 

 

Typ hmotného majetku Výše investice (v mil. Kč) 

Budova 200,00 

Strojní zařízení – externí 150,00 

Celkem 350,00 

Způsobilé náklady (budovy pouze do výše hodnoty strojů) 300,00 

Výše veřejné podpory (mil. Kč) 75,00 
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Změna výpočtu slev na dani z příjmů právnických osob 

– výpočet slevy na dani (§35a zákona o daních z příjmů) – modelový příklad 

• Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno ve 2015, splnění podmínek ve 2017 

• Celková výše slevy na dani = 75 mil. Kč (při podpoře 25 %) 
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Změna výpočtu slev na dani z příjmů právnických osob  

– výpočet slevy na dani (§35b zákona o daních z příjmů) – modelový příklad 
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S2 – srovnávací základna 

S2= (10+20+18) / 3 = 16 

Rok splnění podmínek 

Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno ve 2015, splnění podmínek ve 2017 

(nezahrnuje úpravy cenového indexu a vliv sazby daně použité pro výpočet slevy) 

Celková výše slevy na dani = 75 mil. Kč (při podpoře 25 %) 



 

Závěr 
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Závěr 

■ Zákonná úprava dosud nejasných oblastí – časové upřesnění plnění 

podmínky minimalizace základu daně a převodních cen 

■ Zmírnění sankcí u podmínky převodních cen a restrukturalizací 

■ Umožnění restrukturalizací pro nástupnické společnosti 

■ Možnost vzdání se investičních pobídek 

■ Změna výpočtu srovnávací daňové základny S2  

■ Výše uvedené pozitivní změny i pro stávající příjemce investičních 

pobídek 

Hlavní přínosy novely ZDP 



Děkuji za pozornost! 

 

Presentation by Pavel Rochowanski 
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