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Tax Flash 
Tax Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti daní a práva. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 

Česká republika 23. března 2012 

Poslanecká sněmovna České republiky projednala ve 
svém třetím čtení návrh novely zákona o investičních 
pobídkách.  
 
Novela z pera ministerstva průmyslu a obchodu 
navrhuje úpravu systému investičních pobídek, která 
předpokládá jednak změny ve stávající podpoře výroby 
ve zpracovatelském průmyslu, tak navíc i začlenění 
podpory technologických center a center strategických 
služeb. Silnější zaměření podpory do oblastí 
technologicky a znalostně náročnějších odpovídá 
aktuálním potřebám inovační ekonomiky. Nově se také 
navrhuje zavedení institutu strategického investora, 
kterému bude moci být udělena přímá kapitálová 
podpora na základě schválení vládou. 
 
Oproti vládnímu návrhu byly ve třetím čtení 
Poslanecké sněmovny České republiky 
schváleny následující změny: 
 
• Došlo ke snížení minimálního požadovaného počtu  
   vytvořených pracovních míst u technologických   

   center na 40 míst z původních 50 a u strategické  
   investiční akce tohoto typu centra je počet míst  
   snížen na 120 pracovních míst z původních 200. 
 
• Výše minimální požadované investice do strojního  
   zařízení bude nově definována konkrétní částkou.  
 
• Doba čerpání slevy na dani z příjmů naopak zůstává  
   v souladu s vládním návrhem novely zákona, a je  
   prodloužena z dosavadních 5  na 10 let. 
 
„Pokud plánujete rozšíření výroby, pořízení nových 
výrobních zařízení, či zvažujete založit nově 
podporovaná centra služeb, využijte této příležitosti 
pro optimalizaci výdajů ve vaší společnosti.“ 
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Novela zákona o investičních pobídkách (pokračování) 

  
Navrhovaná znění vybraných bodů 
novely zákona po třetím čtení: 
 
Zpracovatelský průmysl 
 

• Změny minimální výše investice (5o mil. Kč ve  
   znevýhodněných regionech a 100 mil. Kč  
   v ostatních regionech, přičemž investice do  
   strojního zařízení musí minimálně tvořit  
   částku 25,  resp. 50 mil. Kč). 
 
• Strategická investiční akce ve výrobě (investice  
   alespoň 500 mil. Kč, 500 pracovních míst)  -  
   dotace ve výši až 5% investičních nákladů. 
 
Technologická centra 
 

• Minimální investice 10 mil. Kč, přičemž  
  investice do strojního zařízení musí tvořit      
  minimálně 5 mil. Kč.  
 
 

• Vytvoření a obsazení alespoň 40 pracovních  
   míst. 
 

• Strategická investiční akce v oblasti  
   technologických center (investice alespoň 200  
   mil. Kč, 120 pracovních míst)  - dotace ve výši  
   až 5% investičních nákladů. 
 

• Možnost volby uznatelných nákladů mezi  
  náklady na pořízení majetku či mzdovými  
  náklady na nově vytvořená pracovní místa. 
 
Strategické služby (beze změn oproti 
vládnímu návrhu) 
 
• Centra pro tvorbu software (alespoň 40  
  pracovních míst), opravárenská centra a  
  sdílené služby (alespoň 100 pracovních míst). 
 

• Možnost volby uznatelných nákladů mezi  
  náklady na pořízení majetku či mzdovými  
  náklady na nově vytvořená pracovní místa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak využít tuto příležitost právě pro vaše 
podnikání je připraven s vámi konzultovat  
jeden z hlavních autorů novely tohoto zákona. 
 
Zbyněk Pokorný, tel.: + 420 251 152 653 
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