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Program 

INOSTART



Další výhody Programu INOSTART

 ZDARMA:

- Pomoc při vyhodnocení způsobilosti žadatele

- Pomoc při zpracování žádosti

- Při schválení úvěru: odborné poradenství v rozsahu 150 tis. vč. DPH

 Jednoduchá administrace žádosti i prokazování nákladů (ve srovnání s dotací)

 Volnější pravidla pro prokazování inovace

 Počet žádostí/úvěrů není omezen



Investiční 

pobídka



Forma veřejné podpory

OBECNĚ:

 SLEVA NA DANI 

z příjmů právnických osob 

(DPPO) po dobu až 10 let

 HMOTNÁ PODPORA na nové 

pracovní místo (200/300 tis. Kč) *)

 HMOTNÁ PODPORA na 

školení/rekvalifikaci  ve výši 50 % 

nákladů *)

*) U okresů s nezaměstnaností min. 7,5 % a zároveň 

o 50 % vyšší nezaměst. než je průměr ČR za poslední pololetí.

SPECIALIZOVANÁ VÝROBA:

Výrobky pro ochranu života 

a zdraví osob

-> Finanční příspěvek na

investici ve výši až 10 % 

způsobilých nákladů a zároveň

-> odpadá povinnost podmínky 

tzv. „přidané hodnoty“.



Míra regionální podpory 2022+

JTF očekává bonus pro podniky: 

• Karlovarského, 

• Ústeckého a 

• Moravskoslezského kraje 

v rozsahu 10 procentních bodů (navýšení míry podpory).



Výpočet daňové slevy

Podání 

žádosti IPO

Splnění min. 

zákonných 

podmínek

Zahájení 

uplatnění daň. 

slevy za rok 

2023

Daňovou slevu lze uplatňovat za roky 2023-2032

03/2022 01/2023 2024

Schválení 

žádosti IPO

11/2023

Celková výše max. slevy je % (určená mírou podpory pro daný okres a velikostí podniku) z celkové investice.

Roční výše max. slevy je rozdíl aktuální DPPO a aritmetického průměru DPPO za poslední 3 roky předcházející 

roku, kdy došlo ke splnění zákonných podmínek.

Do výpočtu slevy půjde aritmetický průměr DPPO 2020-2022

Ukázkový příklad



Zákonné 

podmínky 

– min. výše 

investice



Obecné zákonné podmínky 

Zpracovatelský průmysl (CZ-NACE 10-33)

Zavedení nebo rozšíření výroby (tzv. expanze)

Celá ČR, tj. včetně hl. m. Prahy

1. Investiční výdaje lze uplatnit až ode dne 

předložení žádosti

(tzn. např. vydání objednávky, uzavření smluv

s dodavateli).

2.  Min. 50 % hodnoty investice musí být na 

stroje/technologie/nehmotný majetek.

Oblast podnikání:

Důvod investice podniku:

Podporovaný region:

Další podmínky:



Zákonné podmínky – min. výše investice

Rozvinuté regiony

Hospodářsky slabé a sociálně 

ohrožené regiony

Malý podnik Střední podnik

Minimální výše investice v mil. Kč Uplatnění pravidla 

přidané hodnoty

ANO

10 mil. Kč NE

20 mil. Kč 40 mil. Kč

20 mil. Kč



Zákonné podmínky – přidaná hodnota

NE

Min. 80 % 

zaměstnanců musí 

dosahovat hrubé 

mzdy odpovídající 

průměrné měsíční 

mzdě v kraji realizace
A zároveň jedna 

z následujících podmínek A-C

A. Vynaložení min. 1 % z investice na aktivní 

spolupráci s V&V organizací

+ podíl VŠ zaměstnanců je > než 10 %

B. Podíl V&V pracovníků je > než 2 %

C. Podíl strojního zařízení převážně pro účely 

V&V činí > než 10 % hodnoty investice



Podmínky pro pořizované stroje

Lze uplatnit stroj, který:

1. byl pořízen za tržní cenu od jiných než spojených osob;

2. nebyl vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho 

pořizování;

3. bude využíván příjemcem investiční pobídky výhradně 

v místě realizace investiční akce;

4. byl pořízen do 5 let od vydání rozhodnutí MPO.



Doba schvalování žádosti

cca 10 měsíců

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

Příprava dokumentů žádosti

Podání žádosti na CzechInvest

Vypracování posudku - CzechInvest

Posuzování MPO

Posuzování ostatními ministerstvy

Posuzování Vládou ČR

(do 3 měsíců)

Rozhodnutí o příslibu investiční 

pobídky

Cca 7 měsíců



Povinné přílohy a bodovaná témata

 Výpočet velikosti podniku (tj. vč. partnerských a propojených podniků)

 Predikce uplatňování slevy na DPPO

 Výpočet a popis přínosů projektu pro stát a region – bonifikovány témata jako:

o Unikátnost pořizované technologie

o V&V

o Ekologie, cirkulární ekonomika

o Společenská odpovědnost

o Podpora místní infrastruktury

Výběr



Výhody investiční pobídky

 Žádosti mezi sebou nesoutěží v rámci výzvy pro dané 

období

 Pro nákup majetku není třeba realizovat zadávací 

řízení 

 Menší nároky na administraci oproti dotacím

 Vysoká míra podpory MSP (snížené nároky zákonných 

podmínek)



Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
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