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> p
 odnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky – MSVP)
Podporované obory podnikání: rostlinná a živočišná výroba,
myslivost a související činnosti, lesnictví, těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla,
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, energetika, voda, odpady, IT a telekomunikace, obchod
a služby, peněžnictví a pojišťovnictví, výzkum a vývoj, pronájem
a správa nemovitostí s nebytovými prostory, administrativní
a podpůrné činnosti, vzdělávání, zdravotní a sociální péče.
Jak vysokou dotaci lze získat?
>	minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 250 mil. Kč
Míra podpory
>	50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	40 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	30 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců)
>	na energetický audit je maximální výše podpory 350 tis. Kč

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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Na co lze dotaci získat?
>	zvýšení energetických úspor: dlouhodobý hmotný
majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, ekologické
studie vč. energetického auditu
>	modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu
a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích
výrobních podniků za účelem zvýšení účinnosti
>	zavádění a modernizace měřicích a regulačních systémů
>	modernizace, rekonstrukce a zvýšení účinnosti stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
>	modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových
areálů (zejména náhrada zastaralých technologií za nové
vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. LED diody)
>	opatření ke snižování energetické náročnosti budov
v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového
pláště, výměna oken, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
>	využití odpadní energie ve výrobních procesech
>	snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování
energetické účinnosti výrobních a technologických
procesů
>	instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní
spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná
čerpadla, fotovoltaické systémy)
>	instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím
elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
podniku

Březen 2017

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl,
úprava odpadů.
Jak vysokou dotaci lze získat?
>	minimální výše dotace: 2 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 75 mil. Kč
>	minimální výše investice do dlouhodobého majetku
využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro
malé a střední podniky 4 mil. Kč, v případě velkých
společností 10 mil. Kč (součástí minimální investice
mohou být pouze náklady, které jsou způsobilými investičními výdaji v rámci výzvy)
>	náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše
10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady
na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb
pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů
>	mzdy budou vypláceny pouze malým a středním
podnikům, a to jen na absolventy provádějící výzkum
a vývoj
Míra podpory
>	50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
>	podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně
do výše 10 % alokace na tuto výzvu
Na co lze dotaci získat?

Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele

>	založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov,
strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro
zajištění aktivit tohoto centra
>	z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek

Kdy lze dotaci získat?
Kde lze dotaci čerpat?
>	termín vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016
>	termín pro příjem žádostí: od 15. 12. 2016
do 30. 3. 2018
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření
výzvy v případě vyčerpání alokace.
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti, přičemž
výjimku tvoří energetický posudek a projektová dokumentace stavby. Dotace je proplacena zpětně až po dokončení
projektu, je tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr).

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy lze dotaci získat?
>	termín vyhlášení výzvy: 11. 11. 2016
>	termín pro příjem žádostí: od 16. 1. 2017
do 17. 4. 2017 (další výzva 8–11/2017)
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření
výzvy v případě vyčerpání alokace.

Program Potenciál, III. výzva
Kdo může o dotaci žádat?
>	podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky)
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Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr).

Dotace Česká republika
Ostatní skutečnosti
>	pokud je součástí aktivit podpořené výzkumně-inovační kapacity činnost v oblasti výzkumu a vývoje
produktů či produktových řad, jejímž výstupem je
stavba či konstrukce prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit prototypové zkoušky, o kterých bude
proveden detailní záznam a vyhodnocení. Pokud budou
prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány
jako prodej zkušebního prototypu za cenu nepřevyšující
přímé materiálové náklady
>	příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu
a po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu
používat majetek pořízený s účastí dotace, který má
ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým
činnostem (tj. k výzkumu a vývoji)
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	míra podpory v případně průmyslového výzkumu:
80 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců), 75 %
pro střední podnik (do 250 zaměstnanců), 65 % pro
velký podnik (více než 250 zaměstnanců)
 míra podpory v případě experimentálního vývoje:
60 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců), 50 %
pro střední podnik (do 250 zaměstnanců), 40 % pro
velký podnik (více než 250 zaměstnanců)
 zároveň maximální míra podpory za celý projekt
nesmí překročit 70 %
Na co lze dotaci získat?

Program Aplikace, III. výzva

>	podporované jsou pouze náklady na výzkum a vývoj
v podobě vybraných osobních nákladů, vybraných provozních nákladů výzkumu a vývoje, náklady na smluvní
výzkum, náklady na nástroje a zařízení formou odpisů,
z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek

Kdo může o dotaci žádat?

Kde lze dotaci čerpat?

>	podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky)

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl,
výroba a rozvod elektřiny, úprava odpadů, stavebnictví,
informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké
a technické činnosti, činnosti související se zaměstnáním,
opravy počítačů.

Kdy lze dotaci získat?
>	termín vyhlášení výzvy: 29. 11. 2016
>	termín pro příjem žádostí: od 20. 1. 2017
do 20. 4. 2017 (další výzva 8–11/2017)

Jak vysokou dotaci lze získat?
>	minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 100 mil. Kč

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnocení),
ovšem s možností předčasného uzavření výzvy
v případě vyčerpání alokace.

Míra podpory
>	v případně průmyslového výzkumu: 70 % pro malý
podnik (do 50 zaměstnanců), 60 % pro střední podnik
(do 250 zaměstnanců), 50 % pro velký podnik (více než
250 zaměstnanců)
>	v případě experimentálního vývoje: 45 % pro malý
podnik (do 50 zaměstnanců), 35 % pro střední podnik
(do 250 zaměstnanců), 25 % pro velký podnik (více než
250 zaměstnanců)
>	v případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou
spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra
veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit
a velikosti podniku následující:

Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr).
Ostatní podmínky
>	projekt musí vést k zaregistrování patentu, licence,
průmyslového vzoru, nebo musí být výsledkem funkční
prototyp či poloprovoz
Program Inovace, III. výzva – Inovační projekt
Kdo může o dotaci žádat?
>	podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky)

Zdroj: archiv Rödl & Partner

Podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl
(mimo 19.10 a 30.11), úprava odpadů, vydavatelství, pořizování zvukových nahrávek, tvorba programů a vysílání,
technické zkoušky a analýzy, opravy počítačů.
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Jak vysokou dotaci lze získat?
>	minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 100 mil. Kč
Míra podpory
>	45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)
Na co lze dotaci získat?
>	zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
>	zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
(procesní inovace)
>	zavedení nových metod organizace firemních procesů
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů
integrující procesy uvnitř podniku zaměřené především
na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační
inovace)
>	zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím
významné změny v designu produktu nebo balení,
lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových
trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Podmínkou podpory je ukončený výzkum a vývoj, podporováno je až zavedení inovace do sériové výroby (prodeje).
Pro realizaci projektu musí být splněny všechny následující
podmínky:
>	existence funkčního vzorku či prototypu
>	transfer technologie (nákup průmyslových práv nebo
prokázání vlastního výzkumu a vývoje)
>	vysoká inovativnost produktu a výrobního procesu: min.
5. inovační řád inovace produktu (nová varianta) a min.
4. řád inovace procesu pro malé a střední podniky, min.
6. inovační řád (nová generace) produktové a procesní
inovace pro velké podniky
>	tržní uplatnitelnost výsledků projektu

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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Dotaci lze získat na investice při zavádění inovací, a to do:
výrobních technologií, IT technologií (nehmotný dlouhodobý
majetek do výše 50 % celkových výdajů, z nichž je počítána
dotace), práv duševního vlastnictví (patenty, licence apod.),
certifikace produktů, částečně i na stavební výdaje (do 20 %
celkového objemu výdajů, z nichž je počítána dotace).
Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy lze dotaci získat?
>	termín vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016
>	termín pro příjem žádostí: od 18. 1. 2017
do 18. 4. 2017 (další výzva 7–10/2017)
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření
výzvy v případě vyčerpání alokace.
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace
je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy
nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr). V případě stavby se stavební povolení
dokládá nejdříve k podpisu podmínek (pokud stavba povolovacímu procesu podléhá).
Program Nízkouhlíkové technologie, II. výzva
Kdo může o dotaci žádat?
>	podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky)
Nepodporované obory podnikání v aktivitě: Elektromobilita:
zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba a dobývání, výroba
tabákových produktů, ubytování, stravování a pohostinství,
peněžnictví a pojišťovnictví, činnost v oblasti nemovitostí,
právní a účetnické činnosti, činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení, činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, veřejná správa
a obrana; povinné sociální zabezpečení, kulturní, zábavní
a rekreační činnosti, činnosti organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů, činnosti pro
osobní a fyzickou pohodu, poskytování ostatních osobních
služeb jako např. činnosti domácností jako zaměstnavatelů,
činnost exteritoriálních organizací a orgánů.
Nepodporované obory podnikání v aktivitě: Akumulace
energie: zemědělství, lesnictví, rybářství, výroba tabákových
produktů, ubytování, stravování a pohostinství, činnost
v oblasti nemovitostí, činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, veřejná správa
a obrana; povinné sociální zabezpečení, kulturní, zábavní
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a rekreační činnosti, činnosti organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů, činnosti domácností jako zaměstnavatelů, činnost exteritoriálních organizací a orgánů.

Na co lze dotaci získat?

Nepodporované obory podnikání v aktivitě: Druhotné
suroviny: činnosti v odvětví oceli, v uhelném průmyslu,
v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken,
v odvětví dopravy, jakož i v odvětví související infrastruktury,
ve výrobě a distribuci energie a v oblasti energetické infrastruktury. Oblasti cestovního ruchu, zemědělství a tabákového průmyslu jsou rovněž nepodporovaná odvětví.

>	pořízení nových elektromobilů – bateriové elektrické
vozidlo a elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem
(součástí způsobilých výdajů je také studie proveditelnosti):
 L7e (malá užitková) – způsobilé výdaje tvoří 30 %
ceny elektromobilu
 M1 (osobní) – způsobilé výdaje tvoří 45 % ceny elektromobilu
 M2 a M3 do 7,5t (minibus) – způsobilé výdaje tvoří
45 % ceny elektromobilu
 N1 nákladní do 3,5t (nákladní) – způsobilé výdaje
tvoří 45 % ceny elektromobilu
 pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní
potřebu (způsobilé výdaje jsou: stroje a zařízení,
stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace, podnikatelský záměr: max.
30 tis. Kč)

Jak vysokou dotaci lze získat?
Elektromobilita (včetně nabíjecích stanic)
> p
 ořízení elektromobilů:
 minimální výše dotace: 50 tis. Kč
 maximální výše dotace: 10 mil. Kč
> p
 ořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily:
 minimální výše dotace: 50 tis. Kč
 maximální výše dle pravidel veřejné podpory de
minimis
Míra podpory
>	až 75 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	až 65 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	až 55 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)
Akumulace energie, rychlonabíjecí stanice
>	minimální výše dotace: 50 tis. Kč
>	maximální výše dotace: do 30 mil. Kč (v případě uznatelných nákladů na kombinaci akumulace a nabíjecí
stanice nebo jen nabíjecí stanice do výše dle pravidel
veřejné podpory de minimis)

Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti
nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel):

Akumulace energie
>	inovativní projekty na zavádění technologií akumulace
energie
>	inovativní projekty na zavádění technologií akumulace
energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie
(OZE)
>	pořízení kompaktních (rychlo)nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní
potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní
rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídajícího kapacitě
akumulace energie
>	způsobilé výdaje v rámci této aktivity jsou: stroje
a zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost,
projektová dokumentace a podnikatelský záměr (max.
80 tis. Kč)

Míra podpory
Druhotné suroviny
>	až 80 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	až 70 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	až 60 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

Druhotné suroviny
>	minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 100 mil. Kč
Míra podpory
>	až 45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	až 35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	až 25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

>	zavádění technologií k získávání druhotných surovin
v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě
např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu,
plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších
energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
>	zavádění inovativních technologií, kterými se budou
z použitých výrobků získávat efektivním způsobem
cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní
(zejména kritické suroviny)
>	zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně
náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam
kde je to ekonomicky výhodné
5
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Březen 2017

Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (například článek v tisku, informace na webu,
zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast
na tematické konferenci/semináři), v rámci kterých budou
prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu. Prezentace výsledků projektu
proběhne v rámci období udržitelnosti projektu, které je
stanovené výzvou.
Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
Zdroj: archiv Rödl & Partner

Program Obnovitelné zdroje energie, II. výzva

>	způsobilé výdaje v rámci této aktivity jsou: stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace a podnikatelský záměr (max. 80 tis.
Kč)

Kdo může o dotaci žádat?

Kde lze dotaci čerpat?

Jak vysokou dotaci lze získat?

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
>	v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace

>	minimální výše dotace: 1 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 100 mil. Kč
>	pro ekologické studie činí maximální podpora: 350 tis.
Kč

>	podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky)

Míra podpory
Kdy lze dotaci získat?
>	termín vyhlášení výzvy: 24. 1. 2017
>	termín pro příjem žádostí: od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017
(další výzva 6–11/2017)
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření
výzvy v případě vyčerpání alokace.
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace
je proplacena zpětně až po dokončení projektu nebo jeho
etapy, je tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr).
Ostatní podmínky
Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
>	TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí
(průmyslově významné prostředí v případě klíčových
technologií)
>	TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí
(průmyslově významné prostředí v případě klíčových
technologií)
>	TRL 7 – demonstrace systémového prototypu
v provozním prostředí
>	TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
>	TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním
prostředí
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>	pro MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
 až 80 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
 až 70 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
 až 60 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)
>	pro vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic a pro ekologické studie:
 pro malý podnik až 50 %
 pro střední podnik až 45 %
 pro velký podnik až 40 %
Na co lze dotaci získat?
>	vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici
k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných
zařízení do místa spotřeby
>	vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic
pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační
jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové
stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného
do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování
tepelnou energií
>	výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby
elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu
a vyvedení tepla do výměníkové stanice
>	výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo
vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové
stanice

Dotace Česká republika
>	výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních
elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
>	v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace
Kdy lze dotaci získat?
>	termín vyhlášení výzvy: 25. 1. 2017
>	termín pro příjem žádostí: od 15. 2. 2017
do 15. 7. 2017 (další výzva 9–12/2017)
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího
procesu), ovšem s možností předčasného uzavření
výzvy v případě vyčerpání alokace.
Náklady je možné realizovat až po podání žádosti, přičemž
výjimku tvoří energetický posudek a projektová dokumentace stavby. Dotace je proplacena zpětně až po dokončení
projektu nebo jeho etapy, je tedy nezbytné předfinancování
projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr).
Program Rozvoj venkova (PRV)
Opatření 4.1.1. – Investice do zemědělských podniků
Kdo může o dotaci žádat?
>	zemědělský podnikatel – fyzická nebo právnická
osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů
> skupina zemědělců – podnikatelský subjekt, který je
výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo
služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování
a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky
nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě (Subjekt musí
splňovat tyto podmínky: každý jeho vlastník je zemědělským prvovýrobcem, což znamená, že má příjmy ze
zemědělské prvovýroby a zároveň má v LPIS a/nebo IZR
vedeny ha/VDJ)

Březen 2017

Na co lze dotaci získat?
>	stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se
týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků
a koní):
	výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor
a chovatelských zařízení
 výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro
druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy
a zpracování
 výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor
pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu
v podniku
 pořízení technologií pro živočišnou výrobu
>	stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou
výrobu:
 výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování
a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě
obilovin a olejnin) včetně technologií, i technologií
na čištění technologických vod
 pořízení technologie skladování obilovin a olejnin
	výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů
včetně protikroupových a protidešťových systémů
a ochranných sítí proti ptactvu
	výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí
chmelnic včetně protikroupových a protidešťových
systémů
	výstavba nosných konstrukcí v nových výsadbách
révy vinné včetně protikroupových a protidešťových
systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů
a ochranných sítí proti ptactvu ve stávajících
výsadbách révy vinné
 výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií
 výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických
a speciálních staveb včetně souvisejících technologií.
Jedná se o dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy
apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny
hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy
vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky
pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na
zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě

Jak vysokou dotaci lze získat?

>	peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována
přímo v zemědělském podniku

>	minimální výše dotace: 0,1 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 150 mil. Kč

>	nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu

Míra podpory

>	nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající
10 % způsobilých výdajů

>	40 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec, + 10 % pro
oblast čelící přírodním zvláštním omezením či znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.)

>	obecné náklady spojené s přípravou a realizací
projektu:
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dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby
či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné
posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení
stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta
konzultace k vypracování a administraci žádosti
o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení

Březen 2017

Výše podpory a financování způsobilých výdajů
>	limit celkové míry podpory:
 regionální podpora pro VP – 25 %, SP – 35 %,
		 MP – 45 %
>	dotace:
 maximální výše dotace ve výzvě je stanovena
jednotně pro MSP 30 % a pro VP 25 %

> nákup běžných zemědělských strojů
Kde lze dotaci čerpat?
> n
 a celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy lze dotaci získat?
> t ermín vyhlášení výzvy: 07/2017
> termín pro příjem žádostí: od 1. 10. do 15. 10. 2017
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího
procesu).
Dotace je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je
tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr).

> O
 perační program Životní prostředí
(OPŽP)

>	zvýhodněný úvěr (pouze pro MSP):
 žadatel o zvýhodněný úvěr musí mít minimálně dvě
uzavřená účetní období
 rozdíl mezi regionální podporou a maximální dotací
ve výzvě je kompenzován zvýhodněným úvěrem
 MSP mohou čerpat zvýhodněný úvěr (zvýhodněná
fixní úroková sazba) až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací a způsobilými výdaji v maximální délce
splatnosti 10 let
 zvýhodněná fixní úroková sazba je stanovena od
0,97 % p.a. do 1,86 % p.a.
Na co lze dotaci získat?
>	výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové
využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů
17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu
odpadů). V rámci zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů nebudou podporovány kompostárny či
jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO. Podíl
materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti
odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně
50 %.
Kde lze dotaci čerpat?

Prioritní osa 3 – Zpracování odpadu, oblast podpory
3.2 zvýšení podílu materiálového a energetického
využití odpadů

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele

Kdo může o dotaci žádat?
Kdy lze dotaci čerpat?
>	kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky
státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové
organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

>	termín vyhlášení výzvy: 08/2017
>	termín pro příjem žádostí: od 1. 9. do 30. 11. 2017

Jak velkou podporu lze získat?
>	minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
>	maximální výše dotace: 50 mil. Kč
Míra podpory
>	30 % pro malý a střední podnik,
>	25 % pro velký podnik
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Zdroj: archiv Rödl & Partner

Dotace Česká republika
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), kolová
(okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci hodnotícího
procesu).
Dotace je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je
tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr)
Prioritní osa 4 – Ochrana péče o přírodu a krajinu,
aktivita 4.3.2 vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků a struktur
Kdo může o dotaci žádat?
>	kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky
státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké
školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Březen 2017

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího procesu). Náklady je možné realizovat až po podání
žádosti.
Dotace je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je
tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr).
Prioritní osa 4 – 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkci vodních a na vodu vázaných ekosystémů
Kdo může o dotaci žádat?

Jak vysokou dotaci lze získat?

>	kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky
státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké
školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

>	minimální výše způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Jak vysokou dotaci lze získat?

Míra podpory

>	minimální výše způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

>	až 80 % celkových způsobilých výdajů

Míra podpory

Na co lze dotaci získat?

>	až 80 % celkových způsobilých výdajů

>	vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační
funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží,
které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce
nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např.
lužních lesů)

Na co lze dotaci získat?

Ostatní podmínky
>	projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem
nebo schválenou pozemkovou úpravou
>	projekt výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní
nemá za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční apod.)
Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy lze dotaci získat?
>	termín pro příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 31. 7. 2017

>	vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
(přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých)
zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných
úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných
překážek), a to včetně zakládání nových břehových
porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území před povodněmi
>	obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem
je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí
>	posílení ekologicko-stabilizačních
a pramenišť

funkcí

rašelinišť

>	podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující
přirozené korytotvorné procesy 	v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav,
zejména:
	vytváření a obnova prvků posilujících druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
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Dotace Česká republika


t erénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace
vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů
spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních
druhů geograficky původními apod.

Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy mohu dotaci získat?
>	příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 31. 7. 2017
Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), průběžná
(okamžik podání žádosti hraje roli v rámci hodnotícího procesu). Náklady je možné realizovat až po podání
žádosti.

Březen 2017

Na co lze dotaci získat?
>	podporované jsou aktivity spojené s produkčním zařízením a vybavením pro chovatele ryb
>	podpořeny jsou investiční výdaje na vybavení (včetně
užitkových dopravních prostředků), omezeně nákupy
pozemků a staveb, stavební výdaje, výdaje na odbahnění rybníků o rozloze do 2 ha
>	podpořeny jsou investiční výdaje včetně stavebních
úprav
Kde lze dotaci čerpat?
>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele
Kdy lze dotaci čerpat?
>	příjem žádostí plánován na duben 2017
Ostatní podmínky

Dotace je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je
tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných
zdrojů (půjčka, úvěr).

>	v případě, že projekt obsahuje stavební výdaje, je
povinnou přílohou žádosti stavební povolení s nabytím
právní moci a položkový stavební rozpočet projektu

Ostatní podmínky
>	projekt revitalizace vodního toku a nivy či říčních ramen
(včetně slepých a mrtvých) sleduje a rozvíjí aspekty
ekologicko-morfologického zlepšení vodního toku
a nivy, cíle revitalizací nebo procesy renaturací

> Operační program Rybářství (OPR)

Opatření 2.2 – Produktivní investice do akvakultury,
záměr b) diverzifikace akvakultury
Kdo může o dotaci žádat?
>	malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) akvakultury s roční produkcí ryb vyšší než 3 tuny, které mají
příjmy z akvakultury vyšší než 50 % celkových příjmů
Jak vysokou dotaci lze získat?

Opatření 2.2 – Produktivní investice do akvakultury,
záměr a) produktivní investice do akvakultury
Kdo může o dotaci žádat?
>	malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) akvakultury s roční produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny

Míra podpory

Jak vysokou dotaci lze získat?

>	50 % celkových způsobilých výdajů

>	minimální výše způsobilých výdajů jednotlivého projektu
(podporované výdaje): 50 tis. Kč
>	maximální výše způsobilých výdajů jednotlivého
projektu: 4 999 999 Kč

Do jedné výzvy lze podat více projektových žádostí (počet
není omezen).

Míra podpory

>	podporované jsou aktivity spojené s rozšířením možností
příjmů o doplňkové aktivity úzce spojené s produkční
činností – např. zařízení pro volnočasové aktivity
spojené se sportovním rybařením (ubytovací a stravovací zařízení pro sportovní rybáře, chov trofejních ryb
apod.)

>	50 % celkových způsobilých výdajů
Do jedné výzvy lze podat více projektových žádostí (počet
není omezen).
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Kde lze dotaci čerpat?

Kde lze dotaci čerpat?

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele

>	na celém území České republiky mimo území hlavního
města Prahy, rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo
žadatele

Kdy lze dotaci čerpat?
>	příjem žádostí plánován na duben 2017

Kdy lze dotaci čerpat?
Ostatní podmínky
>	příjem žádostí plánován na duben 2017
Ostatní podmínky
>	v případě, že projekt obsahuje stavební výdaje, je
povinnou přílohou žádosti stavební povolení s nabytím
právní moci a položkový stavební rozpočet projektu
Opatření 2.3 – Podpora nových chovatelů

>	v případě, že projekt obsahuje stavební výdaje, je
povinnou přílohou žádosti stavební povolení s nabytím
právní moci a položkový stavební rozpočet projektu

Možnosti veřejné podpory
z národních zdrojů ČR

Kdo může o dotaci žádat?
>	malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) akvakultury, které nezahájily svou činnost dříve než před 5
lety k datu podání žádosti o podporu
>	žadatelem může být fyzická osoba podnikající, která
splňuje kvalifikační předpoklady (absolvent odborné
školy v oblasti akvakultury nebo min. 5 let praxe) nebo
právnická osoba, která je ze 100 % vlastněna jedinou
fyzickou osobou, která splňuje uvedené kvalifikační
požadavky
Jak vysokou dotaci lze získat?
>	minimální výše způsobilých výdajů jednotlivého projektu
(podporované výdaje): 50 tis. Kč
>	maximální výše způsobilých výdajů jednotlivého
projektu: 4 999 999 Kč
Míra podpory
>	50 % celkových způsobilých výdajů
Do jedné výzvy lze podat více projektových žádostí (počet
není omezen).
Na co lze dotaci získat?
>	podporované jsou aktivity spojené s produkčním zařízením a vybavením začínajících chovatelů.
>	podpořeny jsou investiční výdaje na vybavení (včetně
užitkových dopravních prostředků), omezeně nákupy
pozemků a staveb, stavební výdaje, výdaje na odbahnění rybníků o rozloze do 2 ha
>	podpořeny jsou investiční výdaje včetně stavebních
úprav

> Daňový odpočet na výzkum a vývoj
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Kdo může o dotaci žádat?
> p
 odnikatelské subjekty: fyzické a právnické osoby
podnikající v průmyslu, IT
>	podnikatelské subjekty musí mít sídlo na území ČR
včetně hl. m. Prahy
>	podnikatelské subjekty mohou být jakékoliv velikosti
Forma daňové úlevy
>	snížení daňového základu o náklady spojené s vlastním
výzkumem a vývojem
>	jedná se o úsporu ve výši 19 % nákladů vynaložených
na vlastní výzkum a vývoj v podobě slevy na dani
Na co lze dotaci získat?
>	mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících se na
výzkumu a vývoji (VaV)
>	odpisy majetku, který je využíván pro VaV
>	materiál a energie spotřebované při realizaci VaV
>	náklady na nákup služeb v rámci VaV a nehmotných výsledků VaV pořízených od vysoké školy nebo
výzkumné organizace – za předpokladu, že tyto výsledky
jsou potřebné k dalšímu vlastnímu výzkumu nebo vývoji
ve firmě
>	cestovné spojené s realizací VaV
>	telekomunikační poplatky spojené s realizací VaV
11
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Podmínky uplatnění daňové úlevy

> Investiční pobídky

>	podnik realizuje výzkum a vývoj splňující znaky platné
legislativy
>	podnik musí mít sepsán dokument Projekt výzkumu
a vývoje a vést oddělenou evidenci nákladů pro tuto
činnost
>	na odlišné předměty výzkumu a vývoje musí být vedeny
odlišné projekty
>	na stejné výdaje, na něž je uplatňován daňový odpočet,
nelze čerpat dotace z veřejných zdrojů
>	u jednoho projektu lze kombinovat daňový odpočet
a dotace (např. program Potenciál či Aplikace), ovšem
pouze na odlišné výdaje (např. investiční výdaje
z programu Potenciál s daňovou úlevou na mzdové
výdaje)

Charakteristika podpory investičních pobídek dle
stávajících podmínek

Projekty a kontroly projektů VaV v oblasti odpočtu ze
základu daně
Kromě zpracování projektů na VaV je možné využít služeb
Rödl & Partner i v oblasti zajištění uznatelnosti odpočtu
ze základu daně u projektů VaV nebo v oblasti eliminace dodatečných sankcí již zpracovaných projektů.

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb jsou
poskytovány na základě zákona o investičních pobídkách
č. 72/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínky
této veřejné podpory se naposledy změnily prostřednictvím
novelizace zákona s platností od 1. května 2015.
Kdo může o dotaci žádat?
>	každý podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti
s historií i bez historie, který realizuje investici na
území ČR a který splní zákonem stanovené podmínky
Na co je lze podporu získat a za jakých podmínek?
Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech
zpracovatelského průmyslu
1. investice do DHM a DNM minimálně ve výši 100 mil. Kč
(min. 50 mil. Kč v regionech se soustředěnou podporou

Mapa I. – zdroj: archiv Rödl & Partner
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státu – viz Regiony I v mapce), z toho minimálně 50 %
musí směřovat do strojního zařízení

>	vytvoření min. počtu nových pracovních míst do 3 let od
udělení investiční pobídky

>	strojní vybavení, které lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90
celního sazebníku

>	služby poskytované centrem musí kromě ČR přesáhnout území nejméně dvou dalších států

>	pořizované stroje musí sloužit k výrobním účelům a musí
být nové:
 nebyly vyrobeny více než 2 roky před pořízením
 nebyly nikde odepisované

>	uznatelné náklady pro výpočet výše pobídky – je možné
zvolit ze dvou variant
 pořízený majetek, kde nové strojní zařízení musí
tvořit min. 50 % uznatelných nákladů
 2leté mzdové náklady na nově vytvořená pracovní
místa

2. vytvoření min. 20 nových pracovních míst
3. realizace min. objemu investice, vytvoření min. počtu
nových pracovních míst a zahájení výroby do 3 let od
udělení investiční pobídky

>	zachování majetku a pracovních míst po celou dobu
čerpání pobídek, nejméně však 5 let
Jaké jsou možné formy podpory?

4. zachování majetku a pracovních míst po celou dobu
čerpání pobídek, nejméně však 5 let
Vybudování nebo rozšíření technologického centra
1. investice do DHM a DNM minimálně ve výši min. 10 mil.
Kč, z toho minimálně 50 % musí směřovat do strojního
zařízení:
>	strojní zařízení, které lze zařadit do kapitol 84, 85 a 90
celního sazebníku

> sleva na dani z příjmů právnických osob
>	hmotná podpora vytváření nových pracovních
míst
>	hmotná podpora školení nebo rekvalifikace
nových zaměstnanců
> převod území za zvýhodněnou cenu
> osvobození od daně z nemovitostí
>	hmotná podpora (dotace) na pořízení majetku – pouze
na strategickou investiční akci ve zpracovatelském
průmyslu nebo technologických centrech

>	pořizované stroje musí být nové:
 nebyly vyrobeny více než 2 roky před pořízením
 nebyly nikde odepisované

Jakou míru a výši podpory lze získat?

2. vytvoření min. 20 nových pracovních míst

>	50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
>	40 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
>	30 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců)

3. realizace min. objemu investice a vytvoření min. počtu
nových pracovních míst do 3 let od udělení investiční
pobídky
4. uznatelné náklady pro výpočet výše pobídky – je možné
zvolit ze dvou variant
>	pořízený majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit
min. 50 % uznatelných nákladů
>	2leté mzdové náklady na nově vytvořená pracovní
místa
5. z achování majetku a pracovních míst po celou dobu
čerpání pobídek, nejméně však 5 let
Zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických
služeb
>	minimální počet nově vytvořených pracovních míst:
 centra pro vývoj softwaru a datová centra: 20
 centra sdílených služeb a opravárenská centra: 70
 call centra: 500

Míra podpory

Výše podpory
Sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let od
splnění všeobecných podmínek:
>	úplná sleva – u nově vzniklých subjektů bez historie
>	částečná sleva – rozdíl mezi výší daňové povinnosti
v období před splněním všeobecných podmínek (průměr
za poslední 3 zdaňovací období) a daňovou povinností
daného roku
>	hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst:
 ve zvýhodněných průmyslových zónách: 300.000 Kč
na jedno pracovní místo
 v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 50 %
vyšší než průměr ČR: 200.000 Kč na jedno pracovní
místo
 v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 25 %
vyšší než průměr ČR: 100.000 Kč na jedno pracovní
místo
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dopady za nesplnění podmínek stanovených zákonem
o investičních pobídkách.

Zásadní změny v evidenci
tzv. skutečných majitelů
právnických osob

Mapa II. – zdroj: archiv Rödl & Partner

>	hmotná podpora školení a rekvalifikace
 v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 50 %
vyšší než průměr ČR: 50 %
 v okresech s mírou nezaměstnanosti min. o 25 %
vyšší než průměr ČR: 25 %
 tato podpora se nezapočítává do limitu stanoveného
dle maximální míry veřejné podpory
>	převod území za zvýhodněnou cenu
 převod pozemku od obce nebo kraje za nižší než
tržní hodnotu
 rozdíl mezi tržní a zvýhodněnou cenou se započítává
do limitu stanoveného dle maximální míry veřejné
podpory
>	osvobození od daně z nemovitosti
 až po dobu 5 let
 podmíněno souhlasem obce (kraje)
>	hmotná podpora (dotace) na pořízení majetku – pouze
na strategickou investiční akci ve zpracovatelském
průmyslu nebo technologických centrech
 až do výše 10 % uznatelných investičních nákladů
 až do výše 12,5 % uznatelných investičních nákladů
v případě kombinace strategické akce ve zpracovatelském průmyslu a technologických centrech

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která
mimo jiné přináší i povinnosti pro žadatele a příjemce
plnění z veřejných prostředků, kterou dále doplňuje Metodický pokyn (MF ČR) finančních toků z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu
soudržnosti a z Evropského námořního a rybářského fondu
na programovací období 2014–2020.
Povinnosti pro žadatele a příjemce plnění
z veřejných prostředků
Povinnosti se týkají všech fyzických a právnických osob,
které nejsou fyzickou osobou nebo právnickou osobou
veřejného práva a které mají plnění z veřejných prostředků
(např. veřejné zakázky, dotace, majetkoprávní transakce
s veřejnými korporacemi apod.). Jedná se o tyto povinnosti:
>	Povinnost žadatele o podporu poskytnout seznam
svých skutečných majitelů, a to formou čestného
prohlášení
>	Povinnost příjemce podpory bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů
> P
 ovinnost příjemce podpory kdykoli na vyzvání
předložit průkazné dokumenty, které dokládají
příjemcem předložené informace o jeho skutečném
majiteli nebo skutečných majitelích

Kdy lze projekt realizovat?
>	realizace projektu může být zahájena po registraci
(předložení) záměru (žádosti) agentuře CzechInvest
>	minimální podmínky stanovené zákonem musí být
splněny do 3 let od udělení investiční pobídky
>	realizace projektu musí být ukončena do 5 let od
udělení investiční pobídky
Kontrola splnění podmínek investičních pobídek
Rödl & Partner nabízí v rámci svých služeb rovněž kontrolu již udělených investičních pobídek s cílem maximalizovat výhody a naopak minimalizovat případné finanční
14
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Nesplnění povinností nebo nedoložení informací bude ze
strany poskytovatele podpory řešeno jako neoprávněné
použití peněžních prostředků dle § 3 písm. e) zákona
o rozpočtových pravidlech a bude uložena sankce.

Kontrola poskytnuté veřejné
podpory
Za účelem eliminace rizika krácení či odnětí dotace nebo
uložení penále (shoda s podmínkami dotace, dodržování
naplňování závazků/indikátorů definovaných ve smlouvě
o poskytnutí dotace) poskytuje Rödl & Partner takzvanou
dotační kontrolu. Výstupem kontroly je stanovisko, ve
kterém jsou identifikovány případy porušení podmínek
rozhodnutí o přidělení dotace a uvedena případná výše
možného postihu. V případě, že je stanovisko v rozporu
s nálezem kontroly poskytovatele veřejné podpory či jiného
oprávněného kontrolního orgánu, je Rödl & Partner dále
připraven poskytnout klientovi součinnost a zajistit zastupování klienta při komunikace s kontrolním orgánem.

Tvoříme základy
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Kontakt pro další informace:

David Rys
předseda představenstva
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
Tel.:
+420 281 962 084
E-mail: drys@optimus-as.cz

Jana Hrubá Rypová
obchodní ředitelka
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
Tel.:
+420 602 253 963
E-mail: rypova@optimus-as.cz

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

