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Možnosti dotační podpory 
z evropských strukturálních 
fondů 

David Rys, Rödl & Partner Praha

>  Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK)

Program Potenciál, V. výzva

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl, 
úprava odpadů. Z toho pro velké podniky menší alokace 
než v předchozích výzvách a nebo možnost podat projekt 
s kódem intervence 065 (bezprostřední zaměření projektu 
na životní prostředí) nebo s kódem intervence 063 (pokud 
je v rámci projektu uplatňována přímá spolupráce velkých 
podniků s MSP).

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 2 mil. Kč 
>  maximální výše dotace: 30 mil. Kč 
>  minimální výše investice do dlouhodobého majetku 

využívaného pro účely zajištění aktivit projektu: 
   pro malé a střední podniky 4 mil. Kč
   pro velké společnosti 10 mil. Kč (součástí minimální 

investice mohou být pouze náklady, které jsou 
způsobilými investičními výdaji v rámci výzvy) 

>  náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 
10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady 
na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb 
pak nejvýše 40 % z celkových způsobilých investičních 
výdajů
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Dotace Česká republika

>  Bližší informace viz kapitola „Investiční pobídky“ 

Program Aplikace, VI. Výzva

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
>  z toho pouze pro velké podniky: s kódem intervence 

065 (bezprostřední zaměření projektu na životní 
prostředí) nebo s kódem intervence 063 (pokud je 
v rámci projektu uplatňována přímá spolupráce velkých 
podniků s MSP)

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl, 
výroba a rozvod elektřiny, úprava odpadů, stavebnictví, 
informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké 
a technické činnosti, činnosti související se zaměstnáním, 
opravy počítačů.

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>  maximální výše dotace: 40 mil. Kč

Míra podpory

>  v případně průmyslového výzkumu:
   70 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
   60 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
   50 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

 >  v případě experimentálního vývoje:
   45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
   35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
   25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolu-
práci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné 
podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti 
podniku následující:

>  v případě průmyslového výzkumu:
   80 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
   75 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
   65 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

>  v případě experimentálního vývoje
   60 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
   50 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
   40 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

>  zároveň maximální míra podpory za celý projekt nesmí 
překročit 70 %

Na co lze dotaci získat?

>  podporované jsou pouze náklady na výzkum a vývoj 
v podobě vybraných osobních nákladů, vybraných 

>  mzdy budou propláceny pouze malým a středním 
podnikům, a to jen na absolventy provádějící výzkum 
a vývoj

Míra podpory

>  50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace

Na co lze dotaci získat?

>  založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 
strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 
zajištění aktivit tohoto centra

>  z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo 
žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2018
>  termín pro příjem žádostí: od 1. 10. 2018 do 15. 1. 

2019

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová 
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího 
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření výzvy 
v případě vyčerpání alokace (nejdříve však po 14 dnech od 
zahájení příjmu žádostí o podporu).

Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace 
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy 
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných 
zdrojů (půjčka, úvěr).

Ostatní podmínky

>  příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu 
a po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu 
používat majetek pořízený s účastí dotace, který má 
ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým 
činnostem (k výzkumu a vývoji)

Pro vyšší jistotu získání veřejné podpory na Váš 
projekt doporučujeme

Současně se zpracováním žádosti o dotaci z OPPIK Poten-
ciál zpracovat a podat žádost o Investiční pobídku na 
vybudování nebo rozšíření technologického centra 
na stejný projektový záměr. V případě neschválení přímé 
dotace z programu OPPIK Potenciál je pak možné náro-
kovat veřejnou podporu v rámci investiční pobídky ve 
formě slevy na dani z příjmu.

Červenec 2018 
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Dotace Česká republika Červenec 2018 

provozních nákladů výzkumu a vývoje, náklady na 
smluvní výzkum, náklady na nástroje a zařízení formou 
odpisů, z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný 
majetek

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje místo realizace projektu, nikoli 
sídlo žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2018
>  termín pro příjem žádostí: od 28. 8. 2018 do 17. 12. 

2018

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová 
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnocení), 
ovšem s možností předčasného uzavření výzvy v případě 
vyčerpání alokace.

Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace 
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy 
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných 
zdrojů (půjčka, úvěr).

Ostatní podmínky

>  projekt musí vést k zaregistrování patentu, licence, 
průmyslového vzoru, nebo musí být výsledkem funkční 
prototyp či poloprovoz

Pro vyšší jistotu získání veřejné podpory na Váš 
projekt doporučujeme

Současně se zpracováním žádosti o dotaci z OPPIK Apli-
kace zpracovat dokument „Projekt výzkumu a vývoje“ 
dle zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 
V případě neschválení přímé dotace z programu OPPIK 
Aplikace je pak možné nárokovat veřejnou podporu 
ve formě snížení základu pro výpočet daně z příjmu.

>  Bližší informace viz kapitola „Daňový odpočet na 
výzkum a vývoj“ 

Program Inovace, V. výzva – Inovační projekt

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby 
(malé, střední i velké podniky)

>  z toho pro velké podniky: pouze pro VP s kódem inter-
vence 065 (bezprostřední zaměření projektu na životní 
prostředí) nebo s kódem intervence 063 (pokud je 
v rámci projektu uplatňována přímá spolupráce velkých 
podniků s MSP)

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl 
(mimo 19.10 a 30.11), úprava odpadů, vydavatelství, poři-
zování zvukových nahrávek, tvorba programů a vysílání, 
technické zkoušky a analýzy, opravy počítačů.

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>  maximální výše dotace: 40 mil. Kč 

Míra podpory

>  45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>  35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>  25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

Na co lze dotaci získat?

>  zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, tech-
nologií a služeb (produktová inovace)

>  zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 
(procesní inovace)

>  zavedení nových metod organizace firemních procesů 
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 
integrujících procesy uvnitř podniku zaměřené přede-
vším na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organi-
zační inovace)

>  zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím 
významné změny v designu produktu nebo balení, 
lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových 
trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marke-
tingová inovace)

Podmínkou podpory je ukončený výzkum a vývoj, podporováno 
je až zavedení inovace do sériové výroby (prodeje). Pro realizaci 
projektu musí být splněny všechny následující podmínky:

>  existence funkčního vzorku či prototypu
>  transfer technologie (nákup průmyslových práv) nebo 

prokázání vlastního výzkumu a vývoje
>  vysoká inovativnost produktu a výrobního procesu: 

min. 6. inovační řád (nová generace) produktové 
nebo procesní inovace pro velké podniky, resp. min. 5. 
inovační řád (nová varianta) pro MSP u hlavní inovace 
a zároveň min. 5. inovační řád pro velké podniky, resp. 
min. 4. inovační řád pro MSP u doprovodné inovace

>  tržní uplatnitelnost výsledků projektu

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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Dotace Česká republika

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč 
>  maximální výše dotace: 400 mil. Kč, zároveň 15 mil. eur 

Míra podpory

>  50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>  40 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>  30 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců)
>  na energetický audit je maximální výše podpory 350 

tis. Kč, zároveň maximálně 2 % CZV

Na co lze dotaci získat?

>  snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování 
energetické účinnosti výrobních a technologických 
procesů

>  opatření ke snižování energetické náročnosti budov 
v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového 
pláště, výměna oken, instalace vzduchotechniky s reku-
perací odpadního tepla)

>  využití odpadní energie ve výrobních procesech
>  modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu 

a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích 
výrobních podniků za účelem zvýšení účinnosti

>  modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových 
areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií 
za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, například 
LED diody)

>  zvýšení energetických úspor – dlouhodobý hmotný 
majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, ekologické 
studie včetně energetického posudku

>  zavádění a modernizace měřicích a regulačních 
systémů 

>  modernizace, rekonstrukce a zvýšení účinnosti stávají-
cích zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu

>  instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní 
spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná 
čerpadla, fotovoltaické systémy do výkonu 100 kWp)

>  instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím 
elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu 
podniku

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo 
žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  termín vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018
>  termín pro příjem žádostí: od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná 
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího 
procesu).

Dotaci lze získat na investice při zavádění inovací, a to do: 
výrobních technologií, IT technologií (nehmotný investiční 
majetek do výše 50 % celkových výdajů, z nichž je počítána 
dotace), práv duševního vlastnictví (patenty, licence apod.), 
certifikace produktů, částečně na stavební výdaje (do 20 % 
celkového objemu výdajů, z nichž je počítána dotace).

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo 
žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2018
>  termín pro příjem žádostí: od 26. 9. 2018 do 27. 11. 

2018

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná 
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího 
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření výzvy 
v případě vyčerpání alokace.
 
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace 
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy 
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných 
zdrojů (půjčka, úvěr). V případě stavby se stavební povolení 
dokládá nejdříve k podpisu Podmínek (pokud stavba povo-
lovacímu procesu podléhá).

Pro vyšší jistotu získání veřejné podpory na Váš 
projekt doporučujeme

Současně se zpracováním žádosti o dotaci z OPPIK Inovace 
zpracovat a podat žádost o investiční pobídku na 
zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracova-
telského průmyslu na stejný projektový záměr. V případě 
neschválení přímé dotace z programu OPPIK Inovace je pak 
možné nárokovat veřejnou podporu v rámci investiční 
pobídky ve formě slevy na dani z příjmu.

>  Bližší informace viz kapitola „Investiční pobídky“ 

Program Úspory energie, IV. výzva

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby

Podporované obory podnikání: rostlinná a živočišná výroba, 
myslivost a související činnosti, lesnictví, těžba a dobývání, 
zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu 
a tepla, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava 
a skladování, voda, odpady, IT a telekomunikace, peněžnictví 
a pojišťovnictví, výzkum a vývoj, pronájem a správa nemo-
vitostí s nebytovými prostory, administrativní a podpůrné 
činnosti, vzdělávání, zdravotní a sociální péče.

Červenec 2018 
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Dotace Česká republika

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná 
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího 
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření výzvy 
v případě vyčerpání alokace.
 
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace 
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy 
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných 
zdrojů (půjčka, úvěr). V případě stavby se stavební povolení 
dokládá nejdříve k podpisu Podmínek (pokud stavba povo-
lovacímu procesu podléhá).

Program ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY, V. výzva
– „ICT v podnicích“ (pořízení nových SW+HW)

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby 
(malé, střední i velké podniky)

>  program je zaměřen především na zefektivnění 
a modernizaci vnitropodnikových systémů (ERP, CRM, 
EDI, mzdové, účetní, skladové atd.), na optimalizaci 
vnitropodnikových procesů, zjednodušení komunikace 
se zákazníky, dodavateli, veřejnou správou.

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>  maximální výše dotace: 10 mil. Kč 

Míra podpory

>  45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>  35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>  25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

Na co lze dotaci získat?

>  zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšo-
vání vnitřní efektivity podniků, zavádění a rozšiřování 
informačních systémů pro zvyšování efektivity dodava-
telsko-odběratelských vztahů

Náklady je možné realizovat až po podání žádosti, přičemž 
výjimku tvoří energetický posudek a projektová dokumen-
tace stavby. Dotace je proplacena zpětně až po dokončení 
projektu, je tedy nezbytné předfinancování projektu z vlast-
ních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr).

Program ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY, IV. výzva
– aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Kdo může o dotaci žádat?

>  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby 
(malé, střední i velké podniky)

>  program je zaměřen především na podniky působící 
v oblasti vývoje software (účetnictví, finance, audit, 
správa informační systémů, grafika, animace, projek-
tování, marketing, zpracování dat, ostatní), jediným 
podporovaným oborem programu je „Činnosti v oblasti 
informačních technologií“

Jak vysokou dotaci lze získat?

>  minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>  maximální výše dotace: 50 mil. Kč 

Míra podpory

>  45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>  35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>  25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

Na co lze dotaci získat?

Podporovanou aktivitou je tvorba nových IS/ICT řešení. 
Způsobilé náklady mohou tvořit:

>  osobní náklady (minimální výše 50 % celkových 
nákladů, hrubé mzdy zaměstnanců v maximální délce 
24 měsíců) 

 >  nájemné pozemků a budov
>  služby poradců, expertů a studie (pouze MSP a max. 5 

mil. Kč)
>  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v režimu de 

minimis) pouze do výše minimální investice na projekt 
(viz dále)

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo 
žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  očekávaný termín vyhlášení výzvy: 11/2018
>  očekávaný termín pro příjem žádostí: od 12/2018 do 

07/2019

Červenec 2018 
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>  rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury 
a programového vybavení

>  zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji 
nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií, 
zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních 
systémů nebo jeho částí v podnicích

Způsobilé náklady mohou tvořit: 

>  nehmotný majetek: software, licence, práva duševního 
vlastnictví (patenty, know-how)

>  hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hard-
ware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za 
část IS/ICT,

>  služby poradců, expertů a studie
>  ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem 

hardware, software a ostatních strojů a zařízení – 
outsourcing

Kde lze dotaci čerpat?

>  na celém území České republiky mimo území hlavního 
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo 
žadatele

Kdy lze dotaci získat?

>  očekávaný termín vyhlášení výzvy: 11/2018
>  očekávaný termín pro příjem žádostí: od 12/2018 do 

07/2019

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná 
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího 
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření výzvy 
v případě vyčerpání alokace.
 
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace 
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy 
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných 
zdrojů (půjčka, úvěr). V případě stavby se stavební povolení 
dokládá nejdříve k podpisu Podmínek (pokud stavba povo-
lovacímu procesu podléhá).

Možnosti veřejné podpory 
z národních zdrojů ČR

>  Investiční pobídky

Charakteristika podpory investičních pobídek dle 
stávajících podmínek

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl, tech-
nologická centra a centra strategických služeb jsou 
poskytovány na základě zákona o investičních pobídkách 

č. 72/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
této veřejné podpory se naposledy změnily prostřednictvím 
novelizace zákona s platností od 1. května 2015. 

Kdo může o podporu žádat?

>  každý podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti, 
s historií i bez historie, který realizuje investici na 
území ČR a který splní zákonem stanovené podmínky

Na co lze podporu získat a za jakých podmínek?

Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech 
zpracovatelského průmyslu

1.  investice do DHM a DNM ve výši min. 100 mil. Kč (min. 50 
mil. Kč v regionech se soustředěnou podporou státu), z toho 
minimálně 50 % musí směřovat do strojního zařízení

>  strojní vybavení, které lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90 
celního sazebníku

>  pořizované stroje musí sloužit k výrobním účelům a musí 
být nové:

   nebyly vyrobeny více než 2 roky před pořízením
   nebyly nikde odepisované

2. vytvoření min. 20 nových pracovních míst

3.  realizace min. objemu investice, vytvoření min. počtu 
nových pracovních míst a zahájení výroby do 3 let od 
udělení investiční pobídky

4.  zachování majetku a pracovních míst po celou dobu 
čerpání pobídek, nejméně však 5 let 

Vybudování nebo rozšíření technologického centra

1.  investice do DHM a DNM ve výši min. 10 mil. Kč, z toho 
minimálně 50 % musí směřovat do strojního zařízení:

>  strojní zařízení, které lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90 
celního sazebníku

>  pořizované stroje musí být nové:
   nebyly vyrobeny více než 2 roky před pořízením
   nebyly nikde odepisované

Dotace Česká republika Červenec 2018 
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2. vytvoření min. 20 nových pracovních míst

3.  realizace min. objemu investice a vytvoření min. počtu 
nových pracovních míst do 3 let od udělení investiční 
pobídky

4.  uznatelné náklady pro výpočet výše pobídky – je možné 
zvolit ze dvou variant

>  pořízený majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 
min. 50 % uznatelných nákladů

>  2leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních 
místech

5.  zachování majetku a pracovních míst po celou dobu 
čerpání pobídek, nejméně však 5 let 

Zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických 
služeb

1. minimální počet nově vytvořených pracovních míst:

>  centra pro vývoj softwaru a datová centra: 20
>  centra sdílených služeb a opravárenská centra: 70
>  call centra: 500

2.  vytvoření min. počtu nových pracovních míst do 3 let od 
udělení investiční pobídky

3.  služby poskytované centrem musí kromě ČR přesáhnout 
území nejméně dvou dalších států

4.  uznatelné náklady pro výpočet výše pobídky – je možné 
zvolit ze dvou variant

>  pořízený majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 
min. 50 % uznatelných nákladů

>  2leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních 
místech

5.  zachování majetku a pracovních míst po celou dobu 
čerpání pobídek, nejméně však 5 let 

Jaké jsou možné formy podpory?

>  sleva na dani z příjmů právnických osob 
>  hmotná podpora vytváření nových pracovních míst 

>  hmotná podpora školení nebo rekvalifikace 
nových zaměstnanců

>  převod území za zvýhodněnou cenu
>  osvobození od daně z nemovitostí
>  hmotná podpora (dotace) na pořízení majetku – pouze 

na strategickou investiční akci ve zpracovatelském 
průmyslu nebo technologických centrech

Jakou míru a výši podpory lze získat?

Míra podpory

>  45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>  35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>  25 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců)

Výše podpory

Sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let od 
splnění všeobecných podmínek:

>  úplná sleva – u nově vzniklých subjektů bez historie

>  částečná sleva – rozdíl mezi výší daňové povinnosti 
v období před splněním všeobecných podmínek (průměr 
za poslední 3 zdaňovací období) a daňovou povinností 
daného roku

>  hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst:
   ve zvýhodněných průmyslových zónách: 300.000 Kč 

na jedno pracovní místo
   v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 50 % 

vyšší než průměr ČR: 200.000 Kč na jedno pracovní 
místo

   v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 25 % 
vyšší než průměr ČR: 100.000 Kč na jedno pracovní 
místo

>  hmotná podpora školení a rekvalifikace 
   v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 50 % 

vyšší než průměr ČR: 50 %
   v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 25 % 

vyšší než průměr ČR: 25 %
   podpora se nezapočítává do limitu stanoveného dle 

maximální míry veřejné podpory

Dotace Česká republika Červenec 2018 
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>  převod území za zvýhodněnou cenu
   převod pozemku od obce nebo kraje za nižší než 

tržní hodnotu
   rozdíl mezi tržní a zvýhodněnou cenou se započítává 

do limitu stanoveného dle maximální míry veřejné 
podpory

>  osvobození od daně z nemovitosti
   až po dobu 5 let
   podmíněno souhlasem obce (kraje)

>  hmotná podpora (dotace) na pořízení majetku – pouze 
na strategickou investiční akci ve zpracovatelském 
průmyslu nebo technologických centrech

   až do výše 10 % uznatelných investičních nákladů
   až do výše 12,5 % uznatelných investičních nákladů 

v případě kombinace strategické akce ve zpracova-
telském průmyslu a technologických centrech

Kdy lze projekt realizovat?

>  realizace projektu může být zahájena po registraci 
(předložení) záměru (žádosti) agentuře CzechInvest 

>  minimální podmínky stanovené zákonem musí být 
splněny do 3 let od udělení investiční pobídky

>  realizace projektu musí být ukončena do 5 let od 
udělení investiční pobídky

>  Daňový odpočet na výzkum a vývoj

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
Zákon č. 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací

Kdo může daňový odpočet uplatnit?

>  podnikatelské subjekty: fyzické a právnické osoby 
podnikající v průmyslu, IT

>  podnikatelské subjekty musí mít sídlo na území ČR 
včetně hl. m. Prahy

>  podnikatelské subjekty mohou být jakékoliv velikosti

Forma daňové úlevy

>  snížení daňového základu o náklady spojené s vlastním 
výzkumem a vývojem

>  jedná se o úsporu ve výši 19 % nákladů vynaložených 
na vlastní výzkum a vývoj v podobě slevy na dani

Uznatelné výdaje vynaložené při realizaci projektů

>  mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících se na 
výzkumu a vývoji (VaV)

>  odpisy majetku, který je využíván pro VaV
>  materiál a energie spotřebované při realizaci VaV
>  náklady na nákup služeb v rámci VaV a nehmot-

ných výsledků VaV pořízených od vysoké školy nebo 
výzkumné organizace – za předpokladu, že tyto výsledky 
jsou potřebné k dalšímu vlastnímu výzkumu nebo vývoji 
ve firmě

>  cestovné spojené s realizací VaV
>  telekomunikační poplatky spojené s realizací VaV

Podmínky uplatnění daňové úlevy

>  podnik realizuje výzkum a vývoj splňující znaky platné 
legislativy

>  podnik musí mít sepsán dokument Projekt výzkumu 
a vývoje a vést oddělenou evidenci nákladů pro tuto 
činnost

>  na odlišné předměty výzkumu a vývoje musí být vedeny 
odlišné projekty

>  na stejné výdaje, na něž je uplatňován daňový odpočet, 
nelze čerpat dotace z veřejných zdrojů

>  u jednoho projektu lze kombinovat daňový odpočet 
a dotace (například program Potenciál či Aplikace), 
ovšem pouze na odlišné výdaje (například investiční 
výdaje z programu Potenciál s daňovou úlevou na 
mzdové výdaje)

Projekty a kontroly projektů VaV v oblasti odpočtu ze 
základu daně

Kromě zpracování projektů na VaV je možné využít 
služeb Rödl & Partner i v oblasti zajištění uznatel-
nosti odpočtu ze základu daně u projektů VaV nebo 
v oblasti eliminace dodatečných sankcí již zpracova-
ných projektů.

Kontrola poskytnuté veřejné 
podpory

Za účelem eliminace rizika krácení či odnětí dotace nebo 
uložení penále (shoda s podmínkami dotace, dodržování 
naplňování závazků/indikátorů definovaných ve smlouvě 
o poskytnutí dotace) poskytuje Rödl & Partner takzvanou 
dotační kontrolu. Výstupem kontroly je stanovisko, ve 
kterém jsou identifikovány případy porušení podmínek 
Rozhodnutí o přidělení dotace a je uvedena případná výše 
možného postihu. V případě, že je stanovisko v rozporu 
s nálezem kontroly poskytovatele veřejné podpory či jiného 

Dotace Česká republika Červenec 2018 
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„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti 
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy 
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner 
promítl do dnešní podoby.

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních 
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum). 
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč 
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de 
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

Tvoříme základy 

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství.  Na nich stavíme, společně 
s našimi klienty.“ 

Rödl & Partner

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“

Castellers de Barcelona
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Kontakt pro další informace:

Ing. David Rys
předseda představenstva
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
Tel.: +420 236 163 111
E-mail: david.rys@roedl.com

oprávněného kontrolního orgánu, je Rödl & Partner dále 
připraven poskytnout klientovi součinnost a zajistit zastu-
pování klienta při komunikaci s kontrolním orgánem.

Rödl & Partner nabízí v rámci svých služeb rovněž kontrolu 
již udělených investičních pobídek s cílem maximalizovat 
výhody a naopak minimalizovat případné finanční dopady 
za nesplnění podmínek stanovených zákonem o investič-
ních pobídkách.

http://www.roedl.cz

