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1. Důvody pro novelu investičních 

pobídek



Změna pravidel na úrovni EU

Nové předpisy EU k veřejné podpoře

 Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 (GBER)

 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (RAG)

 Dopad na poskytování investičních pobídek

Nejvýznamnější dopad pro ČR

 Snížení maximální možné míry veřejné podpory na 25 %



Nová mapa regionální podpory
1. 7. 2014 – 31. 12. 2020

Pozn.: Platí pro velké podniky. U středně velkých podniků se míry veřejné podpory 
zvyšují o 10 procentních bodů a u malých podniků o 20 procentních bodů.

do 30. 6. 2014 od 1. 7. 2014

Region soudržnosti Moravskoslezsko 40 % 25 %

Region soudržnosti Střední Čechy 40 % 25 %

Region soudržnosti Severozápad 40 % 25 %

Region soudržnosti Střední Morava 40 % 25 %

Region soudržnosti Severovýchod 40 % 25 %

Region soudržnosti Jihovýchod 40 % 25 %

Region soudržnosti Jihozápad 30 % 25 %

Region soudržnosti Praha 0 % 0 %



Dva základní typy změn

NOVÉ STIMULY

ODSTRANĚNÍ AKTUÁLNÍCH 

OMEZENÍ



2. Systém investičních pobídek 
a) Podporované oblasti



Podporované oblasti

Zpracovatelský průmysl

Technolgická centra

Centra strategických služeb

a) Centra pro tvorbu software

b) Opravárenská centra (zaměřená na opravu techniky vyspělých zařízení)

c) Centra sdílených služeb (zaměřená na převzetí řízení, provozu a 

administrace vnitřních činností jako např. účetnictví, finance, HR, 

marketing, IT)

d) Datová centra

e) Centra zákaznické podpory



2. Systém investičních pobídek 
b) Formy pobídek



Formy investičních pobídek

-- Plná nebo částečná sleva na dani z příjmů na 10 zdaňovacích 

období

-- Hmotná podpora vytvoření nových pracovních míst 

-- Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení

-- Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku pro strategickou investiční akci

-- Osvobození od daně z nemovitých věcí



lhůta pro splnění 

podmínek
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Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.



Sleva na dani – rozšíření podnikání 
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Částečná sleva na dani

Zaplacená daň

d
a

ň

1
. 

u
p
la

tn
ě

n
í 

d
a

ň
o

v
é

 s
le

v
y

R
o

zh
o

d
n
u
tí

s
p
ln

ě
n
í 

p
o

d
m

ín
e

k

s
le

v
a

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.



Hmotná podpora nových pracovních míst 

a školení

Rozšíření regionů s možností hmotné podpory

Regiony s průměrnou mírou nezaměstnanosti nejméně 

o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v ČR nebo území 

zvýhodněných průmyslových zón 

1.Regiony I (ZPZ) 300 tis. Kč -

2.Regiony A 200 tis. Kč 50 %

3.Regiony B 100 tis. Kč 25 %



Hmotná podpora nových pracovních míst 

a školení

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí



Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku

Strategická investiční akce

a) Výroba 

 Způsobilé náklady v minimální výši 500 mil Kč, z nichž minimálně 

250 mil. Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení

 Vytvoření alespoň 500 nových pracovních míst

b) Technologická  centra 

 Způsobilé náklady v minimální výši 200 mil. Kč, min 100 mil. Kč 

na strojní zařízení

 Vytvoření alespoň 100 nových pracovních míst



Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku

-- Navýšení dotace

-- Dotace na pořízení dlouhodobého majetku až do výše 10 %

způsobilých nákladů 

 Pro výrobu max 1,5 mld. Kč 

 Pro technologické centrum max 0,5 mld. Kč

-- Navýšení na 12,5 % způsobilých nákladů (v případě akce jak 

ve výrobě, tak technologickém centru)



Zvýhodněné průmyslové zóny

-- Širší spektrum investičních pobídek

 Nižší minimální výše investice v oblasti výroby – 50 mil. Kč

 Vyšší hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo –

300 tis. Kč

 Osvobození od daně z nemovitých věcí

 Čerpání až po dobu 5 let

 Pouze na základě obecně závazné vyhlášky



2. Systém investičních pobídek 
c) Všeobecné podmínky



Všeobecné podmínky

-- Realizace investiční akce na území České republiky

-- Zahájení prací souvisejících s realizací akce až po podání záměru

-- Splnění všeobecných podmínek nejdéle do tří let od vydání 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

-- Šetrnost k životnímu prostředí



Všeobecné podmínky 
Minimální investice

*Ve vybraných regionech a na území zvláštních průmyslových zón sníženo na 

polovinu.

-- Splnění všech všeobecných podmínek nejdéle do tří let od vydání 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

V mil. Kč Způsobilé

náklady

Z toho strojní 

zařízení

Výroba 100* 50*

Technologická centra 10 5

STRATEGICKÁ INVESTIČNÍ AKCE

Výroba 500 250

Technologická centra 200 100



Rozdělení regionů – minimální investice

Zdroj: Usnesení Vlády ČR č. 344 ze dne 15.května 2013



Všeobecné podmínky
Limity nově vytvořených pracovních míst

Pracovní místa

Výroba 20

Technologická centra 20

CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB

Centra pro tvorbu softwaru 20

Opravárenská centra 70

Centra sdílených služeb 70

Datová centra 20

Centra zákaznické podpory 500

STRATEGICKÁ INVESTIČNÍ AKCE

Výroba 500

Technologická centra 100



3. Způsobilé náklady



Uznatelné náklady

-- dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního zařízení 

tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku 

nebo

-- 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech 

(pro technologická centra a centra strategických služeb)

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.



Způsobilé náklady
Investiční akce ve výrobě

-- Staré stavby je možné zařadit do způsobilých nákladů za 

následujících podmínek:

 Pořízeny od třetích nespojených stran

 Pořízeny za tržní cenu

 Při kontrole nutné doložit písemné prohlášení předchozího vlastníka 

 Že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a 

 Že byl součástí obchodního závodu nebo jeho části, jejichž provoz byl přede 

dnem převodu vlastnických práv ukončen

-- Reprodukce starého nebo porouchaného vybavení nebo zařízení 

nebude za stanovených podmínek považována za porušení 

podmínek



Údaje o investici

Místo realizace Hodonín

Celková investice 200

- investice do nových strojů 100

- Investice do pozemku/budovy 100

Celkové uznatelné náklady 200
= dlouhodobá aktiva, z nichž 

polovina je tvořena novými stroji

Celková nová pracovní místa 20

Náklady na školení a rekvalifikaci 2

Míra veřejné podpory 25 %

Investiční pobídky

Strop veřejné podpory (1+2+3) 50 = 200 mil. Kč x 25 %

1) Hmotná podpora na pracovní místa 2 = 20 PM x 100 000 Kč

2) Daňová pobídka 48 = zbytek stropu veřejné podpory

3) Hmotná podpora na pořízení dlouhodobého 

majetku 0 = není k dispozici

4) Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci 0,5 = 2 mil. Kč x 25 % (poskytováno nad

strop veřejné podpory)
Investiční pobídky celkem (1+2+3+4) 50,5 mil. Kč

Kalkulace investiční pobídky (v mil. Kč)

Zdroj: CzechInvest, 2013.



4. Udržitelnost



Udržitelnost investice

LHŮTA

 Po dobu uplatňování investiční pobídky ve formě slevy na dani a 

osvobození od daně z nemovitých věcí

a) Investiční akce ve výrobě

 Nejméně však po dobu 5 let od dokončení investiční akce

 Povinnost zaslat oznámení o dokončení investiční akce na MPO do 

5 (7) let od vydání rozhodnutí o příslibu

b) Technologická centra

 Nejméně však po dobu 5 let ode dne splnění všeobecné podmínky 

minimální investice



Zachování pracovních míst

ROZSAH

 Zachovat pracovní místa a jejich obsazení

 V počtu odpovídajícím výši dosud čerpané podpory

 Nejméně však v počtu odpovídajícím splnění všeobecných podmínek

LHŮTA

 Po dobu uplatňování investiční pobídky ve formě slevy na dani a 

osvobození od daně z nemovitých věcí

 Nejméně však 5 let od data vzniku prvního pracovního poměru na 

každém pracovním místě

Zachování nových pracovních míst po dobu min 5 let 

 Ode dne připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce 

investiční pobídky

 Pokud není nové pracovní místo k datu připsání první platby 

obsazeno, začne běžet lhůta až ode dne jeho obsazení



5. Záměr získat investiční pobídku



Proces žádosti –

žadatel a příjemce jsou dvě různé osoby

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Proces žádosti 
Žadatel je zároveň příjemcem investiční pobídky

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.



Děkuji za pozornost.

Kontaktujte nás

www.czechinvest.org


