
INVESTIČNÍ POBÍDKY 
Novela zákona o investičních pobídkách –  od 1. května 2015 

Ing. Marcela Kolveková 



Důvody novely zákona 

Změna pravidel na úrovni EU 

 Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 

(GBER) 

Snížení maximální míry veřejné podpory pro ČR 

 na 25 % pro celou ČR, kromě Prahy 

Snaha zatraktivnit systém investičních pobídek v ČR 

 Nové typy pobídek 

 Odstranění aktuálních omezení v zákoně o 

investičních pobídkách a souvisejících zákonech 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nové typy pobídek 

-- Nový institut zvýhodněných průmyslových zón (ZPZ) s širší 

nabídkou forem podpory (osvobození od daně z nemovitostí, atraktivní 

hmotná podpora na nová pracovní místa) 

 

-- Zavedení podpory datových center a center zákaznické podpory 

 

-- Rozšíření regionů s možností hmotné podpory tvorby nových 

pracovních míst 

 

-- Zvýšení hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

 

 



Odstranění aktuálních omezení 
 

-- Snížení limitů tvorby nových pracovních míst pro 

technologická centra a centra strategických 

služeb 

-- Zrušení nutnosti financování části investice z  

vlastních zdrojů 

-- Zrušení  limitu veřejné podpory pro low-tech    

obory 

-- Daňové změny (P. Rochowanski) 

-- a další 

 



Podporované oblasti 

-- zpracovatelský průmysl 

 vybudování výrobního závodu nebo rozšíření výroby 

--  technologická centra 

 vybudování nebo rozšíření VaV centra 

-- centra strategických služeb 

 zahájení nebo rozšíření činnosti  

1. centra sdílených služeb 

2. centra pro tvorbu software 

3. high-tech opravárenského centra 

4. datového centra 

5. centra zákaznické podpory („call centra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Všeobecné podmínky pro kvalifikaci 

 

-- realizace investiční akce na území ČR 

 

-- nezahájení prací na projektu před předložením záměru  

  na CzechInvest 

 

--  podmínky musí být splněny do 3 let od vydání Rozhodnutí o příslibu 

 investiční pobídky 

 

-- zachování investice a podpořených pracovních míst           

  nejméně po dobu 5 let 

 

-- šetrnost k životnímu prostředí 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Doplňující podmínky pro kvalifikaci 

 

-- Prohlášení o neukončení stejné nebo podobné činnosti na úrovni 

skupiny (zařazené do stejné třídy čtyřmístného CZ-NACE kódu): 

− v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHS), 

− v posledních dvou letech před podáním záměru,  

− v následujících dvou letech po dokončení počáteční investice. 

 

-- Údaje o dalších investičních akcích na úrovni skupiny: 

− zahájených v předchozích třech letech přede dnem podání 

záměru získat investiční pobídky,  

− v rámci jednoho kraje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 

Dle evropské legislativy je nutné doložit: 



Zpracovatelský průmysl – podmínky  

pro kvalifikaci  

-- vybudování výrobního závodu nebo rozšíření výroby 

-- minimální investice do majetku 

 50 mil. Kč (Regiony A, I a II),  

   z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení 

 100 mil. Kč (Regiony III),  

   z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení 
 

-- vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst  

 

--  podmínky musí být splněny do 3 let od vydání Rozhodnutí o příslibu 

  investiční pobídky  

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Rozdělení regionů – minimální investice 

Zdroj: Usnesení Vlády ČR č. 344 ze dne 15.května 2013 



Zpracovatelský průmysl - expanze 
--  v případě Rozšíření výroby je potřebné specifikovat, zda se jedná o: 

• Navýšení výrobních kapacit („čistá expanze“) 

Bez použití stávajícího majetku -> BEZ TESTU 

 

• Diverzifikaci výroby o nové výrobky 

TEST – Způsobilé náklady musí být vyšší než trojnásobek 
účetní zůstatkové hodnoty znovu použitého majetku za 
účetní období předcházející zahájení prací. 

 

• Zásadní změnu celkového výrobního postupu  

TEST – Způsobilé náklady musí být vyšší než suma 
účetních odpisů znovu použitého majetku za 3 účetní 
období předcházející zahájení prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 



Technologická centra – podmínky  

pro kvalifikaci 

 

-- minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně  

 5 mil. Kč do nového strojního zařízení 

 

-- vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst  

      

-- podmínky musí být splněny do 3 let od vydání Rozhodnutí  

 o příslibu investiční pobídky 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Centra strategických služeb –  

podmínky pro kvalifikaci  

-- mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují 
 území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) 

  

-- vytvoření a obsazení minimálního počtu nových pracovních 
 míst  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- podmínky vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let  
 od vydání Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 

Druh činnosti Počet nových pracovních míst 

Centrum pro tvorbu software 20 

Centra sdílených služeb 70 

Opravárenské centrum 70 

Datové centrum 20 

Centrum zákaznické podpory 500 



Strategická Investiční Akce – podmínky pro 

kvalifikaci 

Investiční Akce Minimální investice do majetku 
Minimální počet 

nových pracovních 
míst 

Zpracovatelský průmysl 
500 mil. Kč  

z toho polovina do nových strojů 
500 

Technologická centra 
200 mil. Kč 

z toho polovina do nových strojů 
100 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Uznatelné náklady 

-- dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního zařízení 

 tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku  

nebo 

-- 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech  

(pro technologická centra a centra strategických služeb) 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: : Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 

Maximální strop veřejné podpory 

-- 25% z uznatelných nákladů pro velké firmy, kromě Prahy (0%) 



Formy investičních pobídek  

Podpora poskytovaná do výše 25% stropu veřejné podpory 

-- sleva na dani z příjmů na 10 let 

-- osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let pouze 

ve zvýhodněných průmyslových zónách  

--  hmotná podpora na vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč 

-- hmotná podpora na pořízení majetku v případě strategické investiční 

akce až do výše 10% investičních nákladů 

     Podpora poskytovaná nad 25% strop veřejné podpory 

-- hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Institut zvýhodněných průmyslových zón 

 

-- plocha zón vymezena územním plánem 

-- využity budou  již existující připravené průmyslové zóny 

--  zóny, které nejsou zcela obsazeny     

      
 

Dvě nové investiční pobídky pro Zvýhodněné PZ  

-- osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let 

-- hmotná podpora 300 tis. Kč na jedno vytvořené pracovní místo 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Hmotná podpora nových pracovních míst  

a školení 

Rozšíření regionů s možností hmotné podpory 

 

NOVĚ: Regiony s průměrnou mírou nezaměstnanosti nejméně  

o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v ČR nebo území 

zvýhodněných průmyslových zón  

 

1.Regiony I (ZPZ) 300 tis. Kč  25 %   

2.Regiony A  200 tis. Kč  50 %  

3.Regiony B  100 tis. Kč  25 % 

 



Granty na pracovní místa a školení              

a rekvalifikaci 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 



Hmotná podpora na pořízení majetku 

-- poskytována pouze v případě strategické investiční akce ve výrobě 

nebo v technologickém centru 

 

-- poskytována až do výše 10 % (12,5 % v případě kombinace 

strategické investiční akce ve výrobě a zároveň v technologickém 

centru) z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního 

projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického centra) 

 

-- podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR 

 

 

 
 

 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Proces žádosti –  

žadatel a příjemce jsou dvě různé osoby 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.  



Proces žádosti –  

žadatel je zároveň příjemcem investiční pobídky 

Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. 



Děkuji za pozornost. 

Kontaktujte nás 

www.czechinvest.org 


