CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB
Investiční pobídky určené pro Centra sdílených služeb mohou čerpat podniky všech velikostí
působící v oblasti sdílených služeb, dále centra pro tvorbu software či opravárenská centra
působící v high-tech sektoru.
PODMÍNKY PRO KVALIFIKACI
• zahájení investiční akce až p o předložení záměru CzechInvest,
• splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek,
• zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5
let.
INVESTIČNÍ AKCE V CENTRU STRATEGICKÝCH SLUŽEB – SPECIFICKÉ PODMÍNKY
• vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst:
o vývoj software – 20 nových pracovních míst,
o datová centra – 20 nových pracovních míst,
o centra sdílených služeb – 70 nových pracovních míst,
o opravárenská centra – 70 nových pracovních míst,
o call centra – 500 nových pracovních míst,
• mezinárodní přesah – služby poskytované centrem musí kromě České republiky
přesáhnout na území nejméně dvou dalších států.
FORMY INVESTIČNÍCH POBÍDEK
Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let
• úplná – lze uplatňovat po dobu 10 let až do výše stropu veřejné podpory,
• částečná – lze uplatňovat po dobu 10 let až do výše stropu veřejné podpory, část
splatné daně je vypočtena jako průměr za 3 zdaňovací období, která předchází splnění
minimálních podmínek zákona.
Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst
• zvýhodněné průmyslové zóny – 300 tis. Kč,
• regiony s mírou nezaměstnanosti 50% nad průměrem v ČR – 200 tis. Kč,
• regiony s mírou nezaměstnanosti 25% nad průměrem v ČR – 100 tis. Kč.
Specifikace regionů na vyžádání u projektových manažerů CzechInvest. Regiony jsou
vyhodnocovány každé pololetí v závislosti na průměrné míře nezaměstnanosti.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců
• regiony s mírou nezaměstnanosti 50% nad průměrem v ČR – 50% uznatelných
nákladů,
• regiony s mírou nezaměstnanosti 25% nad průměrem v ČR – 25% uznatelných
nákladů.
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Osvobození od daně z nemovitosti
• pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách,
• poskytnuto po dobu až 5 let na základě souhlasu obce s osvobozením,
• míra osvobození od daně z nemovitosti je stanovena obcí.
UZNATELNÉ NÁKLADY
Investiční majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit min. 50% hodnoty pořízeného
majetku nebo 2leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech.

2

