
Investiční pobídky v České republice
Získejte podporu pro Váš projekt

www.czechinvest.org

Středočeský kraj a Praha
Telefon: 296 342 536 
E-mail: praha@czechinvest.org 

Ústecký kraj
Telefon: 296 342 990
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Vysočina
Telefon: 296 342 993 
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954 
E-mail: zlin@czechinvest.org
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je výhradní organizací v České republice, u které může investor zaregistrovat svoji žádost o investiční pobídky

má dlouholeté zkušenosti s administrací investičních pobídek

za dobu svého fungování zpracovala více než tisíc žádostí o investiční pobídky

pro Vás připraví předběžnou finanční kalkulaci Vašeho investičního záměru

Vám poskytne asistenci a provede Vás celým procesem žádosti o investiční pobídky

komunikuje v českém a anglickém jazyce

poskytuje veškeré služby zdarma
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Zpracovatelský průmysl Centra strategických služebTechnologická centra

zavedení nebo rozšíření 
výroby dle Klasifikace 
ekonomických činností 
CZ NACE, sekce C

vybudování nebo rozšíření centra 
zaměřeného na výzkum, vývoj  
a inovace technicky vyspělých  
výrobků, technologií a výrobních  
procesů za účelem použití ve výrobě

zahájení nebo rozšíření činnosti
+   centra sdílených služeb
+   centra pro tvorbu software
+   high-tech opravárenského centra
+   datového centra
+   centra zákaznické podpory (call centra)

Výše finanční podpory

Způsobilé náklady

anebo
DLOUHODOBÝ MAJETEK ve formě nových strojů, 
staveb, pozemků, přičemž nové stroje musí tvořit 
alespoň polovinu způsobilých nákladů.

DVOULETÉ MZDOVÉ NÁKLADY 
zaměstnanců  na nově  vytvořených  

pracovních místech.



Formy investičních pobídek

SLEVA NA DANI 
Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH 

OSOB NA 10 LET

HMOTNÁ PODPORA 
NA VYTVOŘENÉ 

PRACOVNÍ MÍSTO 
AŽ DO VÝŠE 
300 TIS. KČ

HMOTNÁ PODPORA 
NA ŠKOLENÍ 

A REKVALIFIKACI 
AŽ DO VÝŠE 50 % 

ŠKOLICÍCH NÁKLADŮ

HMOTNÁ PODPORA 
NA POŘÍZENÍ 

DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

AŽ DO VÝŠE 10 % 
ZPŮSOBILÝCH 

NÁKLADŮ 
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* hmotná podpora na nová pracovní místa a školení se poskytuje dle přiložené mapy B 



Investiční akce

Strategická investiční akce

* minimální požadovaná výše investice dle přiložené mapy A

Minimální podmínky 
Podmínky musí být splněny do 3 let od vydání Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

Formy investičních pobídek

Investiční akce Min. počet nových 
pracovních míst

Min. výše investice do majetku
(v mil. Kč)

Zpracovatelský průmysl
20

50–100* 
min. polovina do nového strojního zařízení

Technologická centra
20 

10 
min. polovina do nového strojního zařízení

Vývoj software 
20

žádná

Datová centra

Centra sdílených služeb
 70

Opravárenská centra

Call centra 500

Strategická 
investiční akce

Min. počet nových 
pracovních míst

Min. výše investice do majetku
(v mil. Kč)

Zpracovatelský průmysl
500

500
min. polovina do nového strojního zařízení

Technologická centra
100

200
min. polovina do nového strojního zařízení
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820 mld. Kč
přislíbených investic

1 053
vydaných rozhodnutí

180 tisíc
vytvořených pracovních míst

Schvalovací proces 

Příprava dokumentů žádosti
Podání žádosti na CzechInvest
Vypracování posudku agenturou CzechInvest
Posuzování ministerstvy
Rozhodnutí o nabídce
Akceptace nabídky investorem (do 3 měsíců)
Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek

-1 0 1 2 3 4 5 6

Nebo rozšiřujete stávající společnost?    Zakládáte novou společnost?  
6 měsíců 3 měsíce

v tento moment můžete zahájit práce na projektu a veškeré vynaložené náklady se Vám 
započítávají do způsobilých nákladů

Investiční pobídky v letech 1998–2016 



Zvýhodněné průmyslové zóny
Proč v nich investovat?
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v těchto zónách získáte nejvyšší podporu za nejvýhodnějších podmínek

300 000 Kč na nově vytvořené pracovní místo

postačuje investovat 50 mil. Kč do majetku

Most - Joseph

Ostrava - Mošnov

Holešov

„Zvýhodněné průmyslové zóny 
jsou fenoménem poslední novely 
zákona o investičních pobídkách. 
Pro projekty náročné na pracovní 
místa je hmotná podpora ve výši 
300 000 Kč na jedno nově vytvořené 
pracovní místo vysoce motivační. 
Díky ní se nám podařilo do těchto 
zón přilákat investiční projekty 
vícero našich klientů.“

Rödl & Partner 
Consulting, s.r.o. 

Thomas Chmelař, Partner

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.czechinvest.org/investicni-pobidky-czechinvest   
nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu pobidky@czechinvest.org a telefonu +420 296 342 512.



Kontaktujte nás 

Ing. Marcela Kolveková
Ředitelka Odboru podpory investičních projektů 
E-mail: pobidky@czechinvest.org

www.czechinvest.org

Regionální kanceláře – centrála  
Telefon: 296 342 447
E-mail: regiony@czechinvest.org 

Jihočeský kraj
Telefon: 296 342 943 
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org 

Jihomoravský kraj
Telefon: 296 342 937 
E-mail: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj
Telefon: 296 342 961 
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj
Telefon: 296 342 949 
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org 

Liberecký kraj
Telefon: 296 342 971
E-mail: liberec@czechinvest.org

Moravskoslezský kraj
Telefon: 296 342 976 
E-mail: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj
Telefon: 296 342 982 
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj
Telefon: 296 342 934 
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Plzeňský kraj
Telefon: 296 342 965 
E-mail: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha
Telefon: 296 342 536 
E-mail: praha@czechinvest.org 

Ústecký kraj
Telefon: 296 342 990
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Vysočina
Telefon: 296 342 993 
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954 
E-mail: zlin@czechinvest.org

Regionální kanceláře 
CzechInvestu


