
veřejná podpora

Zásadní změny v oblasti investičních
pobídek

www.roedl.com/cz

vydání: 
listopad 
2019

newsletter
česká republika



obsah:

→  Možnosti veřejné podpory z národních zdrojů 
čr
– investiční pobídky dle novely zákona č. 72/2000 sb.

→  kontrola poskytnuté veřejné podpory
 – Metodika kontroly před přijetím novely zákona č. 72/2000 sb.

veřejná podpora

vydání: 
listopad 
2019newsletter

česká republika

2



vydání:
veřejná podpora česká republika

listopad 2019

3

→  Možnosti 
veřejné podpory 
z národních zdrojů 
čr

investiční pobídky dle novely zákona č. 72/2000 sb.

petr andrle
rödl & partner praha

jste velký podnik, jsou vaše investice do rozšíření 
výroby vyšší než 100 miliónů kč za 3 roky, splní-
te přidanou hodnotu svého podnikání a současně 
nechcete přijímat nové zaměstnance v minimálním 
počtu 20, pak jsou tady pro vás nové investiční po-
bídky s možností čerpat minimálně 25 mil. kč slevy 
na dani právnických osob v příštích deseti letech

nebo

jste malý nebo střední podnik, plánujete investici 
do rozšíření výroby v příštích 3 letech 25 milionů kč 
a nechcete přijímat nové zaměstnance v minimálním 
počtu 20, otevřete si novou provozovnu v jedné z 59 
obcí s rozšířenou působností a máte možnost čerpat 
více než 8,75 miliónů kč, resp. až 11,25 miliónů kč 
slevy na dani z příjmů právnických osob v příštích 
deseti letech.

investiční pobídky

přijata rozsáhlá a zásadní novela zákona č. 72/2000 
sb., o investiční pobídkách s účinností od 6. září 
2019

1.  nová legislativa

–  zákon č. 210/2019 sb. 
–  nařízení vlády č. 221/2019 sb.

2.  přesun vybraných oblastí ze zákona do prová-
děcího právního předpisu

– zákon o investičních pobídkách
 –  definice, typy investičních akcí
 –  náležitosti žádosti o investiční pobíd-

ku a postup při vydávání rozhodnutí
 –  všeobecné podmínky a povinnosti
 –  výkon kontroly a sankce za nesplnění 

podmínek / povinností
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–  nařízení vlády (prováděcí předpis) 
 –  podporované typy investičních akcí
 –  další všeobecné podmínky pro jednot-

livé typy investičních akcí
 –  strategické investiční akce a podmín-

ky její podpory
 –  výše podpory
 –  vzor tiskopisu pro předkládání žádosti

3.   individuální schvalování projektů vládou

Charakteristika podpory investičníCh 
pobídek dle novýCh podMínek 

investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl, 
technologická centra a centra strategických služeb 
(již nejsou podporována call centra).

kdo Může o podporu žádat?

–  každý podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti 
s historií nejméně 2 let v rámci svého podnikání, 
který realizuje investici na území čr a který splní 
zákonem stanovené podmínky

na Co lZe podporu Získat a Za jakýCh 
podMínek?

1.  Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech 
zpracovatelského průmyslu

–  investice do dhM a dnM ve výši min. 100 mil. kč 
z toho minimálně 50 % musí směřovat do strojní-
ho zařízení

 –  strojní zařízení a technické zhodnoce-
ní stávajícího strojního zařízení, které 
lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90 cel-
ního sazebníku

 –  pořizované stroje musí sloužit k výrob-
ním účelům a musí být nové:

  a.  nebyly vyrobeny více než 2 roky 
před pořízením

  b.  nebyly nikde odepisované

–  zavedení podmínky vyšší přidané hodnoty a po-
vinnosti jejího zachování po minimální dobu

 –  průměrný výdělek alespoň u 80 % za-
městnanců s místem výkonu práce 
v místě realizace investiční akce ve 
výši alespoň průměrné měsíční mzdy 
v kraji

 –  investice do výzkumu a vývoje alespoň 
jedním z následujících 3 způsobů:

  a.  minimálně 10% podíl zaměst-
nanců s vŠ vzděláním s místem 
výkonu práce v místě realizace 
investiční akce a dále uzavřená 

smlouva o spolupráci s výzkum-
nou organizací, kdy výdaje na 
tuto spolupráci jsou alespoň ve 
výši 1 % předpokládaných způso-
bilých nákladů za předcházející 
dva roky před podáním záměru

  b.  podíl výzkumných a vývojových 
pracovníků nejméně 2 % (buď za 
celou společnost nebo za podpo-
řenou provozovnu)

  c.  pořízení nových technologií 
pro výzkum a vývoj ve výši 10 % 
předpokládaných způsobilých 
nákladů za předcházející dva 
roky před podáním záměru

–  snížené limity způsobilých nákladů:
 –  malé a střední podniky snížení vstup-

ních limitů na polovinu u všech typů 
investičních akci a ve všech regionech

 –  zvýhodněné regiony (státem podpo-
rovaných 57 obcí s rozšířenou působ-
ností, zvýhodněné průmyslové zóny, 
okresy s nejvyšší mírou nezaměst-
nanosti): snížení vstupních limitů na 
polovinu + výjimka z vyšší přidané 
hodnoty

–  příspěvky na (nepovinnou) tvorbu pracovních 
míst a na podporu rekvalifikace a školení nových 
zaměstnanců jen v okresech s mírou nezaměst-
nanosti alespoň 7,5 % a současně alespoň o 25 % 
nad průměrem čr

–  realizace minimálního objemu investice a vyšší 
přidané hodnoty a zahájení výroby do 3 let od 
udělení investiční pobídky

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

 –  pořízený majetek, kde nové strojní zaří-
zení musí tvořit min. 50 % uznatelných 
nákladů

 –  2leté mzdové náklady na nově vytvoře-
ných pracovních místech

–  zachování nových pracovních míst při volbě 
způsobilých mezd po celou dobu čerpání pobí-
dek, nejméně však 5 let od dokončení investiční 
akce

–  zachování dhM a dnM při volbě způsobilého po-
řízeného majetku po celou dobu čerpání pobídek, 
nejméně však 5 let od dokončení investiční akce

–  zachování dhM a dnM při volbě způsobilých 
mezd 5 let od dokončení investiční akce
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 –  zachování vyšší přidané hodnoty po dobu 5 let 
od splnění všeobecných podmínek

2.  vybudování nebo rozšíření technologického 
centra

–  investice do dhM a dnM ve výši min. 10 mil. kč, 
z toho minimálně 50 % musí směřovat do strojní-
ho zařízení:

 –  strojní zařízení a technické zhodnoce-
ní stávajícího strojního zařízení, které 
lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90 cel-
ního sazebníku

 –  pořizované stroje musí být nové:
  a.  nebyly vyrobeny více než 2 roky 

před pořízením
  b.  nebyly nikde odepisované

–  vytvoření min. 20 nových pracovních míst, kde 
vznik pracovních míst se posuzuje pouze za pro-
vozovnu (místo realizace investiční akce),

–  přidaná hodnota: již samotná činnost centra má 
být zárukou vyšší přidané hodnoty prováděné 
činnosti: tj. aplikovaný výzkum, vývoj a inovace 
technicky či jinak vyspělých výrobků, technolo-
gií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace 
jejich softwaru

–  snížené limity způsobilých nákladů:
 –  malé a střední podniky snížení vstup-

ních limitů na polovinu ve všech regio-
nech

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

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

 –  pořízený majetek, kde nové strojní za-
řízení musí tvořit min. 50 % uznatel-
ných nákladů

 –  2leté mzdové náklady na nově vytvoře-
ných pracovních místech

–  zachování nových pracovních míst při volbě způ-
sobilých mezd po celou dobu čerpání pobídek, 
nejméně však 5 let od dokončení investiční akce

–  zachování nových pracovních míst při volbě způ-
sobilého pořízeného majetku 5 let od dokončení 
investiční akce

–  zachování dhM a dnM při volbě způsobilého po-
řízeného majetku po celou dobu čerpání pobídek, 
nejméně však 5 let od dokončení investiční akce

–  zachování dhM a dnM při volbě způsobilých 
mezd 5 let od dokončení investiční akce

–  možnost finančního příspěvku na tvorbu pracov-
ních míst kdekoliv v čr (kromě prahy) ve výši 200 
tis. kč

–  možnost finančního příspěvku na rekvalifikaci 
nebo školení nových zaměstnanců kdekoliv v čr 
(kromě prahy) ve výši 50 % nákladů

3.  Zahájení nebo rozšíření činnosti centra 
strategických služeb

–  minimální počet nově vytvořených pracovních 
míst:

 –  centra pro vývoj softwaru a datová 
centra: 20

 –  opravárenská centra: 50
 –  centra sdílených služeb: 70
 –  kde vznik pracovních míst se posuzuje 

pouze za provozovnu (místo realizace 
investiční akce)

–  vyšší přidaná hodnota: služby poskytované cen-
trem musí kromě čr přesáhnout území nejméně 
tří dalších států

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

–  služby poskytované centrem musí kromě čr pře-
sáhnout území nejméně dvou dalších států

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

 –  pořízený majetek, kde nové strojní zaří-
zení musí tvořit min. 50 % uznatelných 
nákladů

 –  2leté mzdové náklady na nově vytvoře-
ných pracovních místech

–  snížené limity způsobilých nákladů:
 –  malé a střední podniky snížení vstupních 

limitů na polovinu ve všech regionech

–  zachování nových pracovních míst při volbě způ-
sobilých mezd po celou dobu čerpání pobídek, 
nejméně však 5 let od dokončení investiční akce

–  zachování nových pracovních míst při volbě způ-
sobilého pořízeného majetku 5 let od dokončení 
investiční akce

–  zachování dhM a dnM při volbě způsobilého po-
řízeného majetku po celou dobu čerpání pobídek, 
nejméně však 5 let od dokončení investiční akce



vydání:
veřejná podpora česká republika

listopad 2019

6

–  zachování vyšší přidané hodnoty po dobu 5 let od 
splnění všeobecných podmínek

–  možnost finančního příspěvku na tvorbu pracov-
ních míst kdekoliv v čr (kromě prahy) ve výši 200 
tis. kč

–  možnost finančního příspěvku na rekvalifikaci 
nebo školení nových zaměstnanců kdekoliv v čr 
(kromě prahy) ve výši 50 % nákladů

4.  strategická investiční akce

–  výroba v oborech zpracovatelského průmyslu
–  investice do dhM a dnM ve výši min. 500 mil. kč
–  počet nových pracovním míst 500
–  technologické centrum
–  investice do dhM a dnM ve výši min. 200 mil. kč
–  počet nových pracovním míst 70
–  opravárenské centrum
–  investice do dhM a dnM ve výši min. 200 mil. kč
–  počet nových pracovním míst 100

a.  splnění limitů strategické investiční akce nejpoz-
ději do 4 let od rozhodnutí

b.  finanční příspěvek na pořízení dhM a dnM až 
20 %

c.  povinnost splnit předpoklad rozsahu investice = 
povolená odchylka u majetku maximálně o 15 % 
méně a u nových pracovních míst maximálně 
o 10 % méně. 

d.  zachování nových pracovních míst při volbě 
způsobilých mezd po celou dobu čerpání pobí-
dek, nejméně však 5 let od dokončení investiční 
akce

e.  zachování nových pracovních míst při volbě způ-
sobilého pořízeného majetku 5 let od dokončení 
investiční akce

f.  zachování dhM a dnM při volbě způsobilého 
pořízeného majetku po celou dobu čerpání po-

bídek, nejméně však 5 let od dokončení inves-
tiční akce

g.  zachování dhM a dnM při volbě způsobilých 
mezd 5 let od dokončení investiční akce

h.  zachování vyšší přidané hodnoty po dobu 5 let 
od splnění všeobecných podmínek

jaké jsou Možné forMy podpory?

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

míst 
–  hmotná podpora školení nebo rekvalifikace no-

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

(pouze na strategickou investiční akci ve zpracova-
telském průmyslu nebo technologických centrech)

jakou Míru a forMu podpory lZe Získat?

1.  Míra podpory

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

2.  forma podpory

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

–  částečná sleva – rozdíl mezi výší daňové povin-
nosti v období před splněním všeobecných pod-
mínek (průměr za poslední 3 zdaňovací období) 
a daňovou povinností daného roku

–  hmotná podpora na vytváření nových pracovních 
míst dle typu investiční akce
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jaký je sChvalovaCí proCes investičníCh pobídek?

kdo Zákon o ip
podklad pro usnesení 
vlády

investor záměr získat investiční pobídky

Czechinvest posudek
Czechinvest hQ + regionální 
kanceláře Ci + ostatní 
připomínková místa

Mpo, Mf, Mpsv, Mžp atd. stanoviska

Mpo podklad pro usnesení vlády

vláda čr schválení záměru do 3 měsíců

Mpo rozhodnutí o příslibu

–  převod území za zvýhodněnou cenu:
 –  převod pozemku od obce nebo kraje za 

nižší než tržní hodnotu
 –  rozdíl mezi tržní a zvýhodněnou ce-

nou se započítává do limitu stano-
veného dle maximální míry veřejné 
podpory

–  osvobození od daně z nemovitostí:
 –  až po dobu 5 let
 –  podmíněno souhlasem obce (kraje)

–  hmotná podpora (dotace) na pořízení majetku 
– pouze na strategickou investiční akci ve zpraco-
vatelském průmyslu nebo technologických cent-
rech

 –  až do výše 20 % uznatelných investič-
ních nákladů

kdy lZe projekt realiZovat?

–  realizace projektu musí být zahájena po registra-
ci (předložení) záměru (žádosti) agentuře Czech-
invest, kromě projektových prací na stavebních 
částech projektu

–  minimální podmínky stanovené zákonem musí být 
splněny do 3 let od vydání rozhodnutí a u strate-
gických investiční akcí do 4 let

–  realizace projektu musí být ukončena do 5 let od 
udělení investiční pobídky
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→  kontrola 
poskytnuté 
veřejné podpory

Metodika kontroly před přijetím novely zákona 
č. 72/2000 sb.

petr andrle
rödl & partner praha

rödl & partner nabízí v rámci svých služeb rovněž 
kontrolu investičních projektů společností, kterým 
byly poskytnuty investiční pobídky, (kontrola spl-
nění stanovených „podmínek“) již udělených in-

vestičních pobídek s cílem maximalizovat výhody 
a naopak minimalizovat případné finanční dopady 
za nesplnění podmínek stanovených zákonem o in-
vestičních pobídkách. 

1.  rödl & partner v rámci kontroly postupuje vždy 
podle poslední/aktualizované Metodiky kontrol-

podMínky
pro ZpraCovatelský
průMysl dle
regionů

Minimální investice v mil. kč podmínka vyšší přidané 
hodnotyvelký podnik Msp

� Zvýhodněné průmyslové zóny 50 25 aplikuje se

� postižené regiony 50 25 n/a

� rozvinuté regiony 100 50 aplikuje se
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tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným 
informačním účelům. nepředstavuje právní, daňové ani podnikové po-
radenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. při 
zpracování newsletteru se společnost rödl & partner snaží o maximální 
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úpl-
nost informací. protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétní-
mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. rödl & partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. naši poradci jsou vám rádi k dispozici.
 veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
rödl & partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti rödl & partner. 

ních orgánů, a to v přesné struktuře dle kontrol-
ních tabulek.

2.  struktura Metodiky rödl & partner:
 –  seznam požadovaných dokumentů 

a dokladů ke kontrole splnění všeo-
becných podmínek pro kontrolu Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu čes-
ké republiky (dále jen Mpo)

 –  seznam požadovaných dokumentů 
a dokladů ke kontrole splnění všeo-
becných podmínek pro kontrolu Mi-
nisterstvem financí české republiky 
(dále jen Mf)

3.  rödl & partner nabízí zcela jedinečnou/originál-
ní strukturu kontroly způsobilého majetku a to 
pomocí „elektronických rodokmenů podpořené-
ho majetku“, které umožní prokázat splnění pod-
mínek, a to včetně archivačního přesahu v rám-
ci společnosti, pro budoucí/následné kontroly 
správcem daně. 

4.  výstupem kontroly je stanovisko, ve kterém jsou 
identifikovány případy porušení podmínek roz-
hodnutí o příslibu investičních pobídek a uvede-
na případná další možnost zhojení/odstranění 
nesrovnalostí.

5.  součástí metodických pokynů jsou i zvyklos-
ti a způsoby kontroly kontrolních skupin Mpo 
a Mf, tedy státních autorit s povinností kontroly 
splnění všeobecných podmínek, a to včetně po-
drobného popisu jejich postupů a doporučené 
přípravy na vlastní kontrolu.

6.  rödl & partner je dále připraven poskytnout kli-
entovi přímou účast poradce při kontrole státní 
autority.

kontakt pro další informace:

ing. petr andrle 
senior associate
rödl & partner optimus Consult a.s.
t +420 236 163 111
e petr.andrle@roedl.com

http://www.roedl.net/cz/cz
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