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Náklady na výzkum a vývoj
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Ryze česká dynamická společnost

Od roku 2012 na trhu s metodikou řešení procesu 
technického auditu výzkumu a vývoje (VaV)

Tým odborníků s vývojovými zkušenostmi z různých oborů

Specialisté na identifikaci technicky náročných projektů VaV

Spolupracujeme s odbornou veřejností a školíme v tématu 
vývoj, výzkum, a odčitatelná položka 

Otevřená spolupráce s přátelským a lidským přístupem

Poskytujeme garanci a záruku

SmarTech



Náklady na VaV vznikají při realizaci nového nebo vylepšeného 
výrobku, procesu či služby

Vynaložené náklady na VaV lze využít pro získání finanční úspory 
prostřednictvím odpočtu těchto nákladů od základu daně 
v podstatě podruhé formou odčitatelné položky na VaV

Zajistíme realizaci celého procesu pomocí vlastní metodiky auditu

Od zahájení auditu přes veškerou dokumentaci 
po prezentaci výsledků včetně obhajoby

Vyvinuli jsme si řešení, díky kterému můžeme realizaci efektivně 
řídit, plánovat a kontrolovat s minimálním zatížením klienta

Stanovené termíny dokážeme dodržet

Systém auditu VaV



Odborná

znalost napříč 
průmyslovými 

sektory

Komplexní 
náhled díky 

propojení technické
a finanční 

problematiky 

Sofistikovaný 
postup řešení 

auditu VaV

Individuální 
přístup 

k potřebám 
klienta

Výrazná
úspora času 

a tím nákladů 
klienta

Sloučení funkce 
daňového poradce

a technikcého 
odborníka

Přidaná hodnota
v osobním přístupu 

a důkladném 
zhodnocení SmarTech 

ručí za práci svou 
odměnou, vztahuje 

na sebe veškerá 
rizika

Rozšíření
znalostí klienta 

a odstranění
všech nejistot

Zpracování
"na klíč"



“Pečlivost technického konzultanta společnosti 
SmarTech Solutions, s.r.o. nás mile překvapila. Velmi 
rychle se dokázal zorientovat napříč naší různorodou 
strojírenskou výrobou a identifikoval uplatnitelné 
projekty. Dodané výstupy, stejně jako komunikace, byly 
na profesionální úrovni. To je rozhodně spolupráce, 
kterou bychom doporučili.”

Slovácké strojírny, a. s.

Ing. Vladimír Ondrůšek
Člen představenstva,
Finanční ředitel

“Společnost SmarTech Solutions s.r.o. nám kvalifikovaně 
a jednoznačně identifikovala uplatnitelné projekty 
výzkumu a vývoje dle platné právní úpravy. Následně 
byl s velkou odbornou úrovní zpracován výstup za 
všechny uplatnitelné projekty, který slouží jako podklad 
pro zpracování Přiznání k dani z příjmu a přinesl naší 
firmě nezanedbatelnou finanční úsporu. Po celou dobu 
spolupráce technický konzultant prokazoval vysokou 
úroveň znalostí dané problematiky a práce na 
projektech probíhala ve velmi přátelské atmosféře.”

Gumárny Zubří, a. s.

Ing. Lubomír Miček
Finanční ředitel
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Zpracování od A do Z
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