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CzechInvest
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• Založena 1992

• Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 

• Zřízena zákonem č. 47/2002 
Sb. Zákon o podpoře malého a 
středního podnikání



Regionální kanceláře – když nevíte na koho se 
obrátit

• 13 regionálních kanceláří

• poskytování informací o službách agentury CzechInvest

• konzultace pro podnikatele, včetně možností státní, regionální i 
mezinárodní finanční podpory

• pomoc s lokalizací investičních záměrů tuzemských i zahraničních 
firem

• spolupráce se zástupci místní správy a samosprávy, školami a 
dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje 
podnikatelského prostředí regionu

• Pořádání odborných seminářů
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Investiční pobídky

• Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních 

pobídkách, ve znění zákona č. 450/2020 Sb.

• Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí 

region a pomáhají kultivovat jeho prostředí

• Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje 

agentura CzechInvest

• Jsou poskytovány především ve formě slevy na dani z příjmu, 

v určitých případech v podobě dotace
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Podporované oblasti

Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, 2019
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ZPRACOVATELSKÝ 
PRŮMYSL

Zavedení nebo 
rozšíření výroby dle 

klasifikace 
ekonomických činností 

CZ NACE, sekce C

TECHNOLOGICKÁ 
CENTRA

Vybudování nebo 
rozšíření centra 

zaměřeného 
na výzkum, vývoj a 

inovace 
k použití ve výrobě

CENTRA 
STRATEGICKÝCH 

SLUŽEB

Zahájení nebo rozšíření 
činnosti
• centra sdílených služeb
• centra pro tvorbu 

software
• high-tech 

opravárenského centra
• datového centra



Všeobecné podmínky pro kvalifikaci

Realizace 
investiční akce na 

území ČR

Nezahájení prací na 
projektu před 

předložením záměru 
na CzechInvest

Splnění min. investice a 
počtu nových 

pracovních míst do 3 let 
od vydání Rozhodnutí

Šetrnost k 
životnímu prostředí
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Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních 

pobídkách, 

ve znění pozdějších předpisů, 2019



Zpracovatelský průmysl
Minimální podmínky pro velký podnik

7

Zdroj: Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., 2019

Investiční akce
Min. investice do majetku 

(mil. Kč)
Min. počet nových 
pracovních míst

Podmínka vyšší přidané 
hodnoty

Rozvinutý region 80* N/A Ano

Státem podporovaný 
region

40* N/A Ne

Strategická investice ve 
výrobě

2 000 250 Dle regionu

* v případě středního podniku se sníží na polovinu a malého podniku na čtvrtinu
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Podmínky pro zpracovatelský průmysl dle 
regionů

Zdroj: Mapa dat© Český úřad zeměměřičský a katastrální; Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Přidaná hodnota ve výrobě

Zdroj: Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., 2019
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Alespoň 80 % zaměstnanců má 
průměrný hrubý měsíční výdělek 

nejméně ve výši průměrné měsíční 
hrubé mzdy v kraji, ve kterém se 

investiční akce realizuje

+
jedna z následujících podmínek

A. vynaložení nejméně 1 % předpokládaných 
způsobilých nákladů v rámci aktivní 
spolupráce s VaV organizací 

+ podíl VŠ zaměstnanců v provozovně je   
vyšší než 10 %

B. podíl VaV pracovníků je vyšší než 2 %

C. podíl strojního zařízení převážně pro  účely 
VaV je vyšší než 10 % předpokládaných 
způsobilých nákladů



Maximální strop veřejné podpory
Procentuální míra podpory ze způsobilých nákladů

10Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů,  NAŘÍZENÍ 

VLÁDY 428/2021 o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Ze způsobilých nákladů

DLOUHODOBÝ MAJETEK
přičemž min. polovina musí být investována do nových strojů, 
max. po dobu 5 let

2-LETÉ MZDOVÉ NÁKLADY
zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech



Minimální podmínky pro velký podnik –
Technologická centra a centra strategických služeb

Investiční akce
Min. počet nových 
pracovních míst

Min. investice do 
majetku (v mil. Kč)

Služby musí být 
poskytovány v min. 3 

státech

Technologická centra 20* 10* Ne

Strategická investice – Technologická centra 70 200 Ne

Centra strategických 
služeb

Vývoj software 20* 0 Ano

Datová centra 20* 0 Ano

Centra sdílených 
služeb

70* 0 Ano

Opravárenská centra 50* 0 Ano

Opravárenské centrum     
Strategická investice

100 200 Ano

Zdroj: Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., 2019
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* v případě středního podniku se investice sníží na polovinu a malého podniku na čtvrtinu, v případě nových pracovních míst se u MSP sníží na polovinu



Databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů

Databáze nemovitostí

• Neveřejná, 800 aktivních záznamů

• Průmyslové zóny a pozemky 

• Průmyslové parky, areály a výrobní haly

• Kancelářské prostory 

• Vědeckotechnické parky

Národní databáze brownfieldů 

• Veřejně přístupná na www.brownfieldy.eu

• 3 565 záznamů, publikováno 450 brownfieldů
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http://www.brownfieldy.eu/


Podpora startupů - program Technologická 
inkubace

• startupy do stáří 5 let

• MSP

• alokace ve výši 1 mld. Kč do roku 2027 na podporu 250 startupů 

• přímá podpora ve výši 1 100 000 – 4 500 000 Kč – finanční podpora v režimu 
de minimis

• cílem je vyhledávat a pomáhat vzniku projektů, které jsou výjimečně 
inovativní, proveditelné a škálovatelné

• první výzva byla uzavřena 17. srpna, vyhlášení další výzvy je plánováno 
na podzim 2022
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Technologická inkubace – podporovaná 
technologická odvětví



Inkubace nebo…?
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https://www.czechstartups.org/wp-content/uploads/2019/04/CzechMatch_barva-1024x459.png
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Délka trvání Inkubace až 
2 roky

Podpora rozvoje podnikání 
a poradenství

CO 
NABÍZÍME?

Technická podpora a 
odborné znalosti

Finanční 
prostředky 
ve výši 1,6 

mil.

Praktická asistence 
na míruOtevíráme dveře do 

mezinárodních sítí 
průmyslových hráčů, 
výzkumných ústavů 

a univerzit.
Síť startupů

Kancelářské prostory a 
sdílené prostory ve všech 

regionech České 
republiky



Agentura CzechTrade - spolupráce

• Národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a 
obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou 
spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty

• Informační a asistenční služby

• Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří - servis pro české exportéry v 56 
zemích na 5 kontinentech

• Mapování situace na zahraničních trzích

• Komplexní exportní servis – příprava strategie pro vstup na 
zahraniční trhy s přihlédnutím k individuálním potřebám
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www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Děkuji za pozornost!

Prosím, kontaktujte nás

praha@czechinvest.org

www.czechinvest.org

https://www.czechinvest.org/

