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Veřejná podpora podnikání

Veřejná podpora podnikání představuje různé formy přímé 
či nepřímé finanční podpory dostupné jak ze zdrojů Čes-
ké republiky, tak ze zdrojů Evropské unie. Je poskytována 
v podobě dotací, investičních pobídek a odpočtů nákladů 
na výzkum a vývoj od základu daně z příjmů projektů pod-
porujících výzkum a vývoj v podnicích.

Poradenství v oblasti veřejné podpory 

Problematikou veřejné podpory se soustavně zabýváme 
od roku 2002. Orientujeme se zejména na oblast podpory 
pro malé, střední i velké podnikatele s realizací projekto-
vých záměrů ve  zpracovatelském průmyslu, IT i  dalších 
oborech. Zkušenosti z mnoha oborů představují pro naše 
klienty významnou přidanou hodnotu v  podobě sdílení 
zkušeností napříč různorodými oblastmi. Našimi partnery 
jsou významné instituce, profesní sdružení, oborové svazy 
a asociace. Máme zavedeny systémy managementu podle 
požadavků ISO. 

Patříme mezi přední takto specializované společnosti 
v České republice. Realizovali jsme poradenství u více než 
520 dotačních projektů v celkové hodnotě investic přes 35 
miliard korun českých. U více než 210 projektů jsme se ná-
sledně aktivně podíleli na jejich řízení. Zorganizovali jsme 
více než 410 výběrových řízení. Jsme hrdí, že pomáháme 
českým subjektům v získávání i čerpání jejich dotací.

Pokrýváme celou Českou republiku, máme stabilní tým a síť 
externích spolupracovníků. Tým našich poradců je tvořen 
technicko-ekonomickými specialisty s  dlouholetými zku-
šenostmi a  znalostmi prověřenými stovkami spokojených 
klientů.

Disponujeme pojištěním profesní odpovědnosti pro oblast 
dotačního poradenství na částku 20 milionů korun posky-
tujícím klientům garanci pro případ, že by v důsledku našich 
poradenských služeb byla dotace krácena, neproplacena, 
popřípadě odebrána. 

Dotační poradenství

Naším cílem je získání podpory pro Vás, a to ve formě dota-
ce na investiční nebo provozní výdaje, maximalizace čerpa-
né dotace a eliminace sankcí v podobě krácení či odebrání 
dotace včetně penále.

Komplexní podpora při získání 
a čerpání dotace pro podnikatele

Nabízíme komplexní služby při přípravě a zpracování žádos-
tí o dotaci, vyhotovení studií proveditelnosti a podnikatel-
ských záměrů a při realizaci výběrových řízení a veřejných 
zakázek.

Poskytujeme poradenství v oblasti plnění dotačních pod-
mínek ve fázi realizace projektů, a to s ohledem na důsled-
ky a postihy, které porušení dotačních povinností přináší. 
Podstatou našeho přístupu je prevence vzniku případných 
nesrovnalostí průběžným řízením.

Nezbytnou součástí našich aktivit je poskytování podpory 
ve  fázi udržitelnosti projektu. Eliminujeme rizika spojená 
s případným krácením vyplacené dotace a s vyměřením pe-
nále za neplnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o při-
dělení dotace či za porušení rozpočtové kázně.

Investiční pobídky  

Investoři, kteří umístí svoji investici na území České repub-
liky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. 
O pobídky může dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních 
pobídkách ve znění platném od 6. září 2019 žádat jak česká, 
tak i zahraniční právnická nebo podnikající  fyzická osoba 
s historií i bez historie. Konečným příjemcem investičních 
pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem na úze-
mí České republiky, která je 100% vlastněna žadatelem. 

K  podporovaným oblastem patří zavedení nebo rozšíření 
výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, vybudování 
nebo rozšíření výzkumně-vývojového centra a zahájení ne-
bo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro vý-

voj software, high-tech opravárenského centra, datového 
centra. Podpůrnou službou nejen u projektů investičních 
pobídek, je zatřídění majetku do odpisových skupin.

Daňové odpočty na výzkum a vývoj 

Česká republika podporuje všechny podnikatelské pro-
jekty zaměřené na inovace produktů, výrobních postupů 
či služeb, bez ohledu na místo realizace. Umožňuje spo-
lečnostem snížení daňového základu o  náklady spoje-
né s  vlastním výzkumem a vývojem (VaV). Jedná se tak 
o úsporu ve výši 19 procent takto vynaložených nákladů 
v podobě odečitatelné položky od základu daně. 

Ať už se jedná o nové či vylepšené produkty, technologie 
nebo procesy, případně různé formy zefektivňování sou-
časné výkonnosti firem (snižování zmetkovitosti, snižování 
spotřebovaného materiálu, energie a času) nebo například 
o  projekty související se snižováním dopadů na  životní 
prostředí, je možné o těchto aktivitách uvažovat jako o pří-
hodných k využití daňového odpočtu na výzkum a vývoj.  
Tyto VaV činnosti jsou přítomny v mnoha výrobních sekto-
rech, i ve službách.

Kontrola poskytnuté veřejné podpory 

Rödl & Partner nabízí v rámci svých služeb rovněž kontrolu 
již poskytnuté veřejné podpory. Jejím cílem je maximali-
zovat výhody a naopak minimalizovat případné finanční 
postihy spojené s přidělenou podporou či s nesplněním 
podmínek, za kterých byla poskytnuta. Za účelem elimina-
ce rizika krácení či odnětí veřejné podpory formou dotace, 
investiční pobídky nebo odpočtu od základu daně je Rödl 
& Partner dále připraven poskytnout klientovi součinnost 
a zajistit jeho zastupování  při komunikaci s kontrolním 
orgánem.

Naše strategie

 − dlouhodobě usilujeme o zvyšování konkurence-
schopnosti českých firem

 − svým profesionálním přístupem přispíváme ke kulti-
vaci odvětví poradenských služeb

 − odbornými službami podporujeme vůli našich 
klientů být úspěšní 

 − klademe důraz nejen na poskytování poradens-
kých služeb na nejvyšší úrovni, ale zároveň jsme 
zaměřeni na dosažení reálných přínosů 

 − pracujeme na trvalém zlepšování, našem i našich 
klientů, s prvky prevence i krizového řízení

 
 Partnerství  

Jsme exkluzivním partnerem Raiffeisenbank a.s.  
a Raiffeisen - Leasing, s.r.o. pro oblast dotací.           



Vaše kontaktní osoby

Ing. David Rys
předseda představenstva
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

T +420 236 163 421
david.rys@roedl.com

Mgr. Pavel Karásek
ředitel projektového oddělení
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

T +420 606 764 497
pavel.karasek@roedl.com

Ing. Petr Andrle
senior projektový manažer
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

T +420 724 010 513
petr.andrle@roedl.com

Ing. Jan Vomela
senior projektový manažer
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

T +420 602 253 963
jan.vomela@roedl.com

„Naše analýzy pomáhají rea-
lizovat plány klientů. Kvalitní 
a osobní poradenství zvyšu-
je konkurenceschopnost kli-
entů a umožňuje využít šan-
ce, jež jim nabízí trh.“
 Rödl & Partner
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Naše advokáty, daňové poradce, auditory, účetní, 
podnikové poradce a odborníky z řad IT najdete v 106 
pobočkách ve 48 zemích světa, v nichž zaměstnává-
me 5 130 kolegů.

V České republice – v pobočkách v Praze a Brně – 
působí Rödl & Partner od roku 1991. Poradenský 
servis poskytuje více než 320 poradců propojujících 
právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry 
poradenství.

V roce 2015 se Rödl & Partner rozšířil o nového čle-
na, úspěšnou konzultační a poradenskou společnost 
Optimus Consult & Invest a.s. (nově Rödl & Partner 
Optimus Consult a.s.), se zaměřením na komplexní 
dotační poradenství, investiční pobídky, projekty vý-
zkumu a vývoje i covidové kompenzační programy.

Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Práv-
nická firma roku v letech 2012 až 2020 v oboru daňo-
vého práva.

Rödl & Partner

Platnéřská 2  
110 00  Praha 1
T +420 236 163 111
prag@roedl.com

Květná 178/34
603 00  Brno
T +420 530 300 500 
bruenn@roedl.com

Praha | Brno  
www.roedl.com/cz
www.optimus-as.cz


