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Sdělení k Pokynu č. D-288
kjednotnému postupu při uplatňování ustanovenÍ $ 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 sb.,

o daních z přiimů' ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing' D' Martincová, tel.:257 043 355

Ministerstvo financí sděluje, Že v souvislosti se
sclrválením zákona č. 11012009 Sb'' kteqim se mění
zákon č. 13012002 Sb., o podpoře qýzkunru a qývoje
z veřejných prostředků a o změně rrěkterých souvise-
jících zákonů (zákon o podpoře {zk_umu a v.fuoje)' ve
znění pozdějšíclr předpisů, a další související zákorry,
je nutné přijaté změny ve lymezení pojmů prornítnout
i do Pokynu č. D-288, ktený byl uveřejněn ve Firrančním
zpravodaji č. 10/1/2005.

Na zírkladě r{še uvedeného se článek 2. Pol'rynu
č. D _ 288 nahrazuje tímto zněním:

'.2. 
Yymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona

ZíYJadní vymezení pojmťr vyzkum a qývoj nava_
zuje na ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) aŽ c) zákona
č. 13012002 Sb., o podpoře qýzkumu, experimentálního
rnývoje a inovací z veřejných prostředků a o změrrě
některých souvisejícíclr zákonů (zákon o podpoře
qýzkumu, experimentálního 1ývoje a inovací), ve znění
zákona č. 110/2009 Sb. Výzkumem se rozumí základní
vyzkum nebo aplikovaný ýzkunr a v_fuojem se rozumí
experimentální výoj' přičemŽ

a) základní výzkum je teoretická nebo experimentální
práce prováděná zejména za účelem získání nor,ych
vědomostí cl ákladních principech jevů nebo pozo-
rovatelných skutečností, která není primárně zamě-
l'ena na uplatnění nebo lryuŽití v pra,xi;

b) aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální
práce zaměřená na získání novj'ch pc'lzrratků a do-
vedností pro qfr'oj noYýclr nebo podstirtně zdokona-
lených vyrobkťr. postupů nebtl sluŽeb;

c) experimentální vývoj je získávání, spojování, formo-
várií a pouŽívírní stávajících vědeckých' technolo-
gických, obchodních a jiných příslušných poznatků
a dovedností pro návrh noqých nebcl podstatrrě
zdokonalerrých ýrobků' postupů rrebo sluŽeb.

Základnim kritériem pro odlišení ýzkumu a vyvoje
od ostatních (příbuzných) čirrností je přítomnost oce-
nitelného prvku novrrsti a ryjasnění výzkumné nebo
technické nejistoty. Pro jejich posouzení se pouŽijí tato
doplňující (pomocná) kritéria:
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_ stanovené cíle projektu (jejich dosaŽitelnost a !y-
hodnotitelnost po ukončení projektu)

- prvek nclvclsti nebo novátorství (v rírmci možných
inibrmací, které může mít poplatník k dispozici
v dané době)

_ hledání pt'edtím neodhalených jevů' strrrktur rrebcl
vztahů

- aplikace ptrznatků nebo technilry ncl{m způsobem
- vysledkem má být nové. hlubší chírpáníjevů, vztahů,

principů s významem šir_ším neŽ pro jednohc'r
poplatníka

- očekávaný přínos, t.j' patent, licence. chrírrlěný vzor
apod.

- kvalitlkace pracovníků zaÍazených do projektu
- používarré metody
- sc-luvislost s větším celkem (napl=. s programem'

s činnclstí podniku)
_ míra obecnosti předpokládaných výsledků
_ souvislost projektu s jinou vědeckotechnickou

činností.

Poplatrrík není pclvinen splnit zároveň všechna z uve-
dených dopltiujících kÍitérií pro to, aby jeho aktiviry
bylo moŽno označit zaýzkum a 1ývoj'

Přítomnost ocenítelného prvku novosti a poŽadavek
na vyjasnění qýzkumné nebo technické nejistoty jsou
u projektu {zkumu a uývoje zachovány i v případě, Že
cíl projektu nebo jelro část je jiŽ známa jiným subjek_
tům a daňoqý subjekt řešící projekt qýzkumu a lýoje
prokáŽe, že je pro něj věcně či ekonomick1 nedostupný
nebo nepouŽitelný z jiného věcného či ekonomickéhcl
důvodu nebo v době řešení projektu neměl o jeho exis_
tenci lnformace.".

Dále se v článku 8. Pokynu č. D_2ij8 slova ,'např.
podle zákona o podpoře {zkumu a vývoje" nahrazují
slovy ,,např. podle zákona o podpoře qízkumu' experi-
mentálnílro r"ývoje a inovací".

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru l5


