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Záznam webináře Odčitatelné položky od základu daně s důrazem na nový 

způsob uplatňování daňové ztráty 
Daňová ztráta – Podpora výzkumu a vývoje – Odpočet na podporu odborného 

vzdělávání 
 

Loňský rok byl pro spoustu ekonomických subjektů krizový a značná část z nich vykáže za 

loňský rok daňovou ztrátu. Víte, že od letošního roku můžete daňovou ztrátu uplatňovat i 

zpětně? To s sebou přináší efekt vrácení daně od státu, kterou jsme v minulosti uhradili. 

Vykázání daňové ztráty taktéž dramaticky prodlužuje lhůty, kdy k nám může přijít správce 

daně na kontrolu. Víte, že novela zákona umožňuje tuto lhůtu významně zkrátit? Provádíte ve 

společnosti výzkum a vývoj? A uplatňujete z tohoto titulu odčitatelnou položku? A skutečně 

znáte všechny podmínky, které musí být splněny pro její uplatnění, které v poslední době 

s nebývalou důkladností kontrolují správci daně? Docházejí na Vaše pracoviště žáci nebo 

studenti na odbornou praxi? I v takovém případě si můžete uplatnit lukrativní odčitatelnou 

položku. Je ale nutné splnit několik podmínek pro její uplatnění. Seznamte se s principy a 

podmínkami pro uplatnění výše zmíněných odčitatelných položek.  
 

Přednáší: Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás provede všemi třemi druhy odčitatelných 

položek. U daňové ztráty se zaměříme na významné změny, které platí od letošního roku – 

její zpětné uplatnění, vzdání se práva na uplatnění ztráty do budoucna a s tím spojené zkrácení 

prekluzivní lhůty. Taktéž si vysvětlíme uplatnění daňové ztráty při vzniku podstatné změny 

v osobách, které se podílí na základním kapitálu společnosti a při fúzích společností. U 

odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje podrobně probereme podmínky pro její 

uplatnění a připomeneme si povinnost předem oznamovat správci daně zahájení výzkumného 

nebo vývojového projektu a poukážeme na nový pokyn Ministerstva financí k uplatňovaní 

této odčitatelné položky. Taktéž si ujasníme podmínky pro uplatnění odčitatelné položky na 

podporu odborného vzdělávání s výkladem rozšířeným o závěry z informace Ministerstev 

průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, které 

společně k této odčitatelné položce vydaly. U všech třech odčitatelných položek si taktéž 

povíme, jak je správně uplatnit v přiznání k dani z příjmů právnických osob. 
 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen ekonomům, zaměstnancům daňových 

oddělení účetních jednotek, jakož i vedení společností, účetním a auditorům. 
 

Program nahrávky webináře: 
Daňová ztráta: Odpočet daňové ztráty. Promlčecí lhůta. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty. 

Uplatnění očekávané ztráty. Omezení v uplatnění daňové ztráty. Podstatná změna. Výjimka ze zákazu. 

Akciové společnosti emitující akcie na majitele. Uplatnění ztráty právním nástupcem při fúzi. 

Uplatnění ztráty nezanikající korporací po fúzi. Uplatnění ztráty při převodu obchodního závodu. 

Zákaz uplatnění ztráty zpětně po fúzi. Provozování stejné činnosti. Uplatnění ztráty v DAP.  

Podpora výzkumu a vývoje: Podpora výzkumu a vývoje. Doplňující pomocná kritéria. Ocenitelný 

prvek novosti. Pokyn MF-17. Oznámení o záměru uplatnění odpočtu na VaV. Projektová 

dokumentace. Podmínky odečtu. Uplatnitelnost odečtu. Závazné posouzení. Uplatnění odpočtu v DAP 

Odpočet na podporu odborného vzdělávání: Podpora odborného vzdělávání. Odpočet na podporu 

pořízení majetku. Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka či studenta. Podpora odborného 

vzdělávání. Uplatnění odpočtu v DAP. 
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Závazná objednávka záznamu webináře Odečitatelné položky od základu 

daně 
Cena záznamu webináře: 1 540,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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