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Čtyřicet jedna. Tolik žádostí
o čerpání investiční pobídky
podali podnikatelé od června
minulého roku. Jaké jsou
skutečné benefity investičních
pobídek a ja é úskalí tato

‚„.forma podpory obnasi?

Investiční pobídky jsou v mno
ha zemích EU používány jako
efektivní nástroj pro daňovou
optimalizaci ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu. Nejinak
je tomu nyní v Ceské republice.
Delší období návratnosti přináší
společnostem na jedné straně
dlouhodobý prospěch, na druhé
straně se jejich efekt častokrát pro
mítne do výsledků hospodaření až
za několik jet. Nicméně investiční
pobídky, stejně jako každý podpur
ný finanční nástroj, přináší spolu
s nezpochybnitelnými benefity
i svá úskalí.

Změna k lepšímu
Je tomu půl roku, kdy vstoupila
v platnost novela zákona o inves

tičních pobídkách. Podnikatelé tak
mohou využít daňových prázdnin
až po dobu desíti let. Že byla tato
novelizace krok správným směrem,
dokládá i zpráva agentury Czechin
vest z ledna letošního roku, která
hodnotí stav investičních pobídek
za rok uplynulý rok 2012. V prvním
pololetí evidoval Czechinvest pouze
sedm žádostí o investiční pobídku,
v druhé polovině roku, kdy novela
nabyla účinnosti, jejich počet dosá
hl čísla 41.

Od poloviny roku 2012 je pobíd
kami podpořeno také vybudování
center výzkumu a vývoje, center vý
voje software či hi-tech opraváren
ských center. Jedná se o podstatné
rozšíření uplatněni investičních
pobídek, jež byly historicky zamě
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řeny spíše na oblasti zpracovatel
ského prumyslu. Jedná se ze strany
státu o jasný signál toho, že Česká
republika chce podporovat projekty
s vysokou přidanou hodnotou.

Z výše zmíněné zprávy o stavu in
vestičních pobídek za rok 2012 však
vyplývá, že o podporu pro tento
typ projektu není v Ceské republice
tak velký zájem, jaký byl očekáván.
Czechinvest eviduje v oblasti této
podpory pouze jednu žádost. Tyto
typy center jsou ve střední Evropě
totiž často zakládány zahraničními
subjekty z pozice matek. Jejich dce
řiná centra pak za zpracované úkoly
fakturuji své náklady mateřským
společnostem, které zpět posílají
finanční zdroje pouze na pokrytí
provozních nákladu. Pro české in

vestory je však tato forma podpory
atraktivní, pokud se jim podaří
přesvědčit mateřské společnosti, že
je smysluplné vykazovat korporátní
daň v místě pusobení firem.

Sázka na černou
K reálnému využití investičních
pobídek je nutné, aby společnost
dosahovala hospodářských výsled
ku v černých číslech. Firma musí
prokázat stabilitu a vykázat během
relevantních deseti let, po které je
pobídka uplatňována, čistý zisk.
Teprve poté si muže korporátní daň
snížit za využiti slíbené pobídky.
Vzhledem k současnému turbu
lentnímu ekonomickému prostředí
nemusí být lehké predikovat, zda
bude firma v dalších deseti le
tech plátcem daně ze zisku, který
zároveň musí být vyšší než daňová
zátěž na počátku projektu. Z tohoto
duvodu tak mnohdy Hrmy upřed
nostňují přímou podporu svých
podnikatelskych investic, zejména
formou podpory ze strukturálních
fondu EU.

Pobídky Vs. EU fondy
Každá mince má dvě strany
a i investiční pobídky dosahují
v porovnání s jejich největším kon
kurentem v oblasti veřejné podpo
ry — strukturálními fondy EU — ně
kolika podstatných výhod.

Realizátory projektu podpořené
ho investiční pobídkou potěší ze
jména celková absence výběrových
řízení. Oproti tomu příjemci dotace
ze strukturálních Fondů musí při
nákupu majetku respektovat velice
náročná pravidla pro výběr do
davatelů. Pokud dotační podpora
přesáhne 50 % celkových nákladu
projektu, musí navíc příjemce
podpory realizovat výběrová řízeni
v souladu se Zákonem o veřejných
zakázkách. Skloubit tato pravidla
s požadavky na nákup specifických
technologií je často velmi obtížně.
Například společnosti podnikající
v automobilovém průmyslu musí
při nákupu respektovat mnoho
standardu a certifikovaných katego
rií v rámci dodavatelských řetězců,
na což je často kontrolními orgány
veřejných zakázek nahlíženo jako
na diskriminační kritérium, které
není možné využit pro omezeni
počtu uchazeču o zakázku.

Zájemci o pobídky mezi sebou
také nemusí o získání podpory

NoveLizace v kostce
Hlavní změnou je zejména prodlou
žení čerpání slevy na dani podobu
desíti let, což do Ceské republiky
přiláká zejména projekty s delší
mírou návratnosti a větší přidanou
hodnotou. Další zásadní novinkou
v oblasti podpory investic je zahrnu
tí technologických center a center
strategických služeb. Do České re
publiky tak mají otevřené dveře pro
jekty zaměřené na výzkum a vývoj,
které proinvestují minimálně 10 mil.
Kč a současně vytvoří 40 pracovních
místa projekty strategických center
(např. center sdílených služeb za
měřených na administraci vnitřních
firemních činností či center pro
tvorbu software), které vytvoří min.

soutěžit, jelikož pobídkový program
běží bez přerušení a na podporu
je v případě splnění podrninek
programu zákonný nárok. Omeze
né rozpočtové zdroje a potažmo
konkurenční boj mezi projekty je
typický pro strukturální fondy,
programy agentury TACR či ino
vační vouchery. V těchto případech
žadatel o podporu často investuje
značné částky a energii do přípravy
podnikatelského záměru resp. sa
motné žádosti, aniž by byl schopen
odhadnout šance na schválení
podpory. V případě investičních
pobídek nedochází k výběru z pro
jektů, tj. žadatel získává Rozhodnutí
o podpoře vždy v případě splnění
kvalifikačních kritérií.

Během aplikačního procesu
investičních pobídek je také možné
opravovat žádost a mnohé nejas
nosti přímo ve spolupráci s admi
nistrativním orgánem. V připadě
dotačních titulů jsou častokrát
chyby v žádosti penalizovány.

Pobídky nahradí dotace
Je tedy zřejmé, že investiční pobíd
ky mají mnoho kladných momentu
a jsou do začátku nového dotačního
období 2014-2020 jedním z nejvý
znamnějších Forem podnikatelské
podpory. Podrobně se bude věnovat
novelizaci zákona o investičních
pobídkách a jejich výkonným i kon

100 pracovních míst. Minimální výše
investice u nich není stanovena.

Zcela novou úpravou je zavedení
institutu strategické investiční akce,
která cílí na kapitálově nároč
né high-tech investice. Podniky
ve zpracovatelském průmyslu, které
proinvestují částku nad 500 mil. Kč
a vytvoří min. 500 pracovních míst,
a strategická centra s výší investice
alespoň 200 mil. Kč a vytvořením
min. 100 pracovních míst, mohou
čerpat kapitálovou podporu ve výši
5-7% tzv. způsobilých nákladů.
Česká republika se tímto zařadila
mezi ty konkurenční země, které své
investory lákají na přímou finanční
dotaci.

PhDr. ONDŘEJ BERÁNEK
Project Manager ve firmě eNovation
s.r.o. je expertem na administraci
projektů financovaných z veřejné
podpory. Do roku 2008 působil
v agenturě Czechinvest, kde pra
coval na oddělení »1PO“, které má
na starost administraci investičních
pobídek. Dr. Beránek se dále podílel se
na tvorbě programu ICT a strategické
služby v rámci „Operačního programu
Podnikání a inovace« a administroval
konkrétní projekty.

ních pobídek

trolním mechanismum konference
Investični pobidky v České republi
ce, která se uskuteční dne 28. unora
2013 v Praze.•
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