
Zákon o investičních pobídkách

Typ investiční akce
Formy investiční pobídky Podmínky

Uznatelné 
náklady

Maximální 
intenzita podpory 
pro velký podnikInvestiční akce Strategická 

investiční akce Investiční akce Strategická
investiční akce

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní 
místo až do výše 300 tis. Kč 

Hmotná podpora na školení zaměstnanců 
až do výše 50 % školicích nákladů

Kromě standardních 
investičních pobídek 
navíc:

Hmotná podpora 
na pořízení majetku 
až do výše 10 % 
z uznatelných nákladů 
(max. 1,5 mld. Kč)

Investice do majetku 
min. 50 mil. Kč - 100 mil. Kč, 
dle regionu, 
z toho nejméně 50 %
do nových strojů

a současně

vytvoření min. 20 nových 
pracovních míst

Investice do majetku 
min. 500 mil. Kč, 
z toho nejméně 50 %
do nových strojů

a současně

vytvoření min. 500
nových pracovních míst

Investiční majetek, 
kdy hodnota strojů 
tvoří min. 50 %  hodnoty 
pořízeného majetku

25 % z uznatelných 
nákladů, 
kromě Prahy

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní 
místo až do výše 300 tis. Kč 

Hmotná podpora na školení zaměstnanců 
až do výše 50 % školicích nákladů 

Kromě standardních 
investičních pobídek 
navíc:

Hmotná podpora 
na pořízení majetku 
až do výše 10 % 
z uznatelných nákladů 
(max. 0,5 mld. Kč)

Investice do majetku min. 10 mil. Kč,
z toho nejméně 50 % do nových 
strojů

a současně

vytvoření min. 20 nových 
pracovních míst

Investice do majetku 
min. 200 mil. Kč, 
z toho nejméně 50 %
do nových strojů

a současně

vytvoření min. 100 
nových pracovních míst

Investiční majetek, 
kdy hodnota strojů 
tvoří min. 50 %  hodnoty 
pořízeného majetku

nebo

2-leté hrubé mzdy 
na nově vytvořených 
pracovních místech

25 % z uznatelných 
nákladů, 
kromě Prahy

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní 
místo až do výše 300 tis. Kč 

Hmotná podpora na školení zaměstnanců 
až do výše 50 % školicích nákladů 

X

Vytvoření nových pracovních 
míst:

centrum pro vývoj software – 20

centrum sdílených služeb – 70

high-tech opravárenské 
centrum – 70

datové centrum – 20

centrum zákaznické 
podpory – 500

X

Investiční majetek, kdy 
hodnota strojů tvoří 
min. 50 %  hodnoty 
pořízeného majetku

nebo

2-leté hrubé mzdy 
na nově vytvořených 
pracovních místech

25 % z uznatelných 
nákladů, 
kromě Prahy

Zpracovatelský 
průmysl

Technologická 
centra 
(VaV)

Centra 
strategických 
služeb 

Účinný od 1. května 2015
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Zdroj: Map data© Český úřad zeměměřický a katastrální

Minimální investice dle regionů

Granty na nová pracovní místa a školení dle regionů
Platnost od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017


