
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
   

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     

Investiční pobídky pro malé a střední podniky v České republice

Typ
investiční

 akce

Technologická 
centra 
(V&V)

Centra
strategických

služeb

Zpracovatelský 
průmysl

Výroba 
strategických 

produktů 
pro ochranu 

života a zdraví 
občanů

Střední a malé podniky

Podmínky pro kvalifikaci Formy investiční pobídky
Uznatelné

náklady

Maximální míra
podpory

pro střední 
a malé podnikyStřední podniky Malé podniky Střední podniky Malé podniky

Dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek

(např. pozemek,
budova, nové stroje)

nebo

hrubé mzdy
zaměstnanců

na nově vytvořených
pracovních místech
po dobu 24 měsíců

50 %
pro střední podnik

pro malý podnik 
z proinvestovaných 

uznatelných 
nákladů, 

Praha 0 %

60 %a 

Investice do majetku min. 5 mil. Kč, 
z toho nejméně polovina do nových strojů

a současně
vytvoření min. 10 nových

pracovních míst

Vytvoření nových pracovních míst:

• datové centrum – 10
• high-tech opravárenské centrum– 25

• centrum sdílených služeb – 35

10• centrum pro vývoj software –

dle regionu (viz mapa), z toho nejméně
polovina do nových strojů

Investice do majetku min. ,20 mil. Kč/40 mil Kč

b) 2 % 

 uznatelných nákladů 

 
dle regionu (viz mapa), z toho nejméně

polovina do nových strojů

Podmínka vyšší přidané hodnoty se neaplikuje 
pro výrobky se strategickým významem 

pro ochranu života a zdraví občanů

Vytvoření nových pracovních míst:

• datové centrum – 10
• high-tech opravárenské centrum– 25

• centrum sdílených služeb – 35

10• centrum pro vývoj software –

Investice do majetku 
min. 2,5 mil. Kč, z toho nejméně 

polovina do nových strojů 
a současně

vytvoření min. 10 nových
pracovních míst

dle regionu (viz mapa), z toho nejméně 
polovina do nových strojů

Investice do majetku min. , 10 mil. Kč/20 mil. Kč

dle regionu (viz mapa), z toho nejméně
polovina do nových strojů

Investice do majetku min. ,10 mil. Kč/20 mil Kč

Plus splnění podmínky vyšší přidané hodnoty
v rozvinutých regionech
Min. 80 % zaměstnanců má alespoň průměrnou
mzdu v kraji a zároveň
a) 10 % 
s V&V organizací ve výši 1 % uznatelných nákladů;
nebo

zaměstnanců ve V&V;
nebo
c) 10 %
do V&V strojního zařízení

VŠ zaměstnanců + spolupráce

Plus splnění podmínky vyšší přidané hodnoty
v rozvinutých regionech
Min. 80 % zaměstnanců má alespoň průměrnou
mzdu v kraji a zároveň
a) 10 % 
s V&V organizací ve výši 1 % uznatelných nákladů;
nebo

zaměstnanců ve V&V;
nebo
c) 10 %
do V&V strojního zařízení

VŠ zaměstnanců + spolupráce

b) 2 % 

Sleva na dani z příjmů
na 10 let

Sleva na dani z příjmů
na 10 let

Podmínka vyšší přidané hodnoty se neaplikuje 
pro výrobky se strategickým významem 

pro ochranu života a zdraví občanů

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora na nově 
vytvořené pracovní místo 

ve výši 200 tis. Kč

Hmotná podpora na školení 
zaměstnanců ve výši 60 % 

školicích nákladů

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora na nově 
vytvořené pracovní místo 

ve výši 200 tis. Kč

Hmotná podpora na školení 
zaměstnanců ve výši 70 % 

školicích nákladů

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora 
na nově vytvořené pracovní místo 

a školení nových zaměstnanců 
pouze v okresech s min. 7,5%

podílem nezaměstnanosti

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora 
na nově vytvořené pracovní místo 

a školení nových zaměstnanců 
pouze v okresech s min. 7,5%

podílem nezaměstnanosti

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora 
na nová pracovní místa a školení 

nových zaměstnanců 
pouze v okresech 

s nezaměstnaností min. 7,5 %

Navíc hmotná podpora 
na pořízení majetku 

až do výše 10 % 
z uznatelných nákladů

(max. 1,5 mld. Kč) 

Sleva na dani z příjmů na 10 let

Hmotná podpora 
na nová pracovní místa a školení 

nových zaměstnanců 
pouze v okresech 

s nezaměstnaností min. 7,5 %

Navíc hmotná podpora 
na pořízení majetku 

až do výše 10 % 
z uznatelných nákladů

(max. 1,5 mld. Kč) 

Investice do majetku min. ,20 mil. Kč/40 mil Kč

Konkrétní výše 
podpory 

viz mapka č. 2

Zdroj: Czechinvest

Investiční pobídky pro velké podniky v České republice



Podmínky pro Zpracovatelský průmysl dle regionů

Zvýhodněné průmyslové zóny

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Bývalé vojenské újezdy

Rozvinuté regiony

Minimální investice v mil. Kč

Malý
podnik

Velký
podnik

Střední
podnik

1040 20

1040 20

2080 40

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Podmínka 
vyšší

přidané 
hodnoty

aplikuje se v 1

neaplikuje se

aplikuje se

Boletice
Brdy 
Dobrá Voda 
Hradiště 
Libavá 
Milovice-Mladá 
Ralsko 

Mošnov
Holešov
Most-Joseph

 
 

Zvýhodněné průmyslové zóny Bývalé vojenské újezdy

Zdroj: Mapa dat © Český úřad zeměměřičský a katastrálníMapa č. 1

Podmínky pro Zpracovatelský průmysl dle regionů



Zdroj: CzechinvestMapa č. 2

Míra podpory dle regionů pro velké podniky od 2022


