
Získejte finanční podporu
na rozvoj svého podnikání!
Plánujete, nebo dokonce již realizujete projekt, který byste chtěli podpořit z dotace, 
případně na něj uplatnit slevu na dani? Nejste si ale jisti, která z dostupných pří-
ležitostí by byla nejvhodnější a zda máte na daný druh veřejné podpory nárok? 
Anebo nevíte, jak při jejím vyřizování postupovat? Potom neváhejte a obraťte se na 
nás, rádi vám se získáním veřejné podpory pomůžeme! Veškeré její možnosti navíc 
umíme kombinovat klientům přímo na míru.

Pomůžeme vám se získáním dotace na vaše záměry, s uplatněním 
daňového odpočtu i vyřízením žádosti o investiční pobídku.



Jak vám můžeme pomoct?

 • Posoudíme, zda má váš záměr potenciál uspět v rámci 
aktuálních dotačních programů, a doporučíme vám 
další postup.

 • Zpracujeme dotační žádost, která je klíčová pro 
úspěch projektu a přiznání dotace.

 • Pomůžeme vám při řízení a administraci dotačního 
projektu a zajistíme činnosti ve fázi realizace, jako je 
např. organizace výběrových řízení, příprava zpráv 
o realizaci projektu a žádostí o platbu, dohled na 
dodržování pravidel udržitelnosti i povinné publicity 
projektu apod.

Jak vám můžeme pomoct?

 • V rámci vašeho podniku identifikujeme výzkumně-
vývojové činnosti a nákladové položky odečitatelné od 
základu daně.

 • Soudní znalec posoudí způsobilost činností výzkumu 
a vývoje pro odpočet.

 • Zpracujeme nebo zrevidujeme veškerou nezbytnou 
dokumentaci.

 • Zastoupíme vás při kontrole ze strany úřadů.

Podporu z dotačních zdrojů lze využít pro více typů investič-
ních či inovačních aktivit, jako jsou například: 

 • Investice do infrastruktury potřebné pro výzkum a vývoj nových 
výrobků nebo technologií

 • Financování provozních nákladů spojených s realizací výzkumu 
a vývoje 

 • Investice do zvýšení energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů

 • Investice související s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů

 • Investice související s přechodem na čistou mobilitu (alternativní 
pohony jako LNG, CNG, elektromobilita, vodík)

 • Investice související s efektivním nakládáním s vodou a cirkulární 
ekonomikou

 • Pořízení nových výrobních technologií a souvisejícího HW/SW 
vybavení

 • Investice související s rozvojem digitální infrastruktury a digitální 
transformací

Využít možnosti snížení daňového zatížení o operativní 
náklady lze například u aktivit, jako jsou:

 • Výzkum a vývoj nových produktů, procesů nebo technologií 
vč. zakázkového výzkumu a vývoje

 • Návrhy, projekční a konstruktérské práce sloužící k vývoji 
produktů a technologií

 • Výzkum a vývoj softwaru (výpočty, simulace, řídící systémy aj.), 
vývoj algoritmů, procesů a architektur IT řešení a jejich testování

 • Zpracování nových nebo alternativních surovin či návrh nových 
ekologicky šetrnějších technologií

Dotace na podporu podnikání

Daňový odpočet na výzkum a vývoj

Téměř 1 000 firem uplatnilo v ČR v roce 2019 
daňový odpočet na výzkum a vývoj v celkové 
výši přes 14 mld. Kč, čímž tyto firmy uspořily 
v souhrnu téměř 2,7 mld. Kč na dani z příjmu.

Formou přímých dotací bude českým soukromým i veřejným 
subjektům v období 2021 až 2027 rozdělen více než 1 bilion Kč.

Získejte finanční podporu na rozvoj svého podnikání!
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Jak vám můžeme pomoct?

 • Zohledníme specifika vašeho záměru a doporučíme 
investiční pobídku (nebo jejich vhodnou kombinaci). 

 • Zpracujeme spolu s vámi veškerou projektovou 
dokumentaci. 

 • Zajistíme za vás komunikaci s příslušnými státními 
orgány.

Zajistíme komplexní administrativní podporu v průběhu 
investiční pobídky. Pomůžeme vám v rámci projektů/záměrů 
jako:

 • Investice do technologií ve výrobě, do technologických center 
nebo center strategických služeb

 • Zavedení nové výroby, případně rozšíření či modernizace 
stávající

 • Založení výzkumně-vývojového centra

 • Vytváření nových pracovních míst

Nejprve se vás zeptáme na několik základních otázek, jako 
například:

 • Co jsou hlavní cíle vašeho záměru, čeho se týká?

 • Plánujete energetické úspory nebo jiná opatření související se 
snižováním emisí skleníkových plynů?

 • Je součástí záměru efektivnější nakládání se zdroji?

 • Jak vysoké jsou předpokládané operativní a investiční výdaje?

 • Chystáte se v rámci projektu přijímat nové zaměstnance? 

 • Budete chtít do projektu zapojit další podniky či instituce? 

 • Jaká je vaše očekávaná daňová povinnost v následujících letech?

A posléze se domluvíme na konkrétních krocích.

 • Provedeme podrobnou analýzu a doporučíme vhodný způsob 
podpory.

 • Kvalifikovaně se rozhodnete, který způsob podpory chcete 
využít. 

 • Zpracujeme pro vás veškerou potřebnou dokumentaci. 

 • Zařídíme kompletní administraci projektu.

 • V případě kontrol ze strany státních orgánů vás budeme 
zastupovat.

 • A podpoříme vás i během dalších kroků v závislosti na zvoleném 
typu podpory. 

Investiční pobídky

Jak spolupráce s námi probíhá v praxi?

Celkem 217 investorů využilo od roku 2017 možnost 
požádat o investiční pobídku, a získali tak možnost 
uspořit téměř 35 mld. Kč.

Získejte finanční podporu na rozvoj svého podnikání!
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Proč spolupracovat s Deloitte
 • V oblasti veřejné podpory působíme od roku 2004

 • Poskytujeme kvalitní služby v mnoha oblastech

 • Naši odborníci na právo, daně a účetnictví jsou špičkou v oboru

 • Posuzování vývojových činností zajišťuje náš znalecký ústav Deloitte Advisory 

 • Technické konzultace probíhají přímo mezi našimi techniky a technickým oddělením klienta 

 • Klientům poskytujeme odborný názor, zda má jejich projekt šanci na úspěch, 
a upozorňujeme je na potenciální rizika

 • Zastupujeme klienty při jednání se státní správou, poskytovateli dotace a správcem daně

 • V oblasti veřejné podpory poskytujeme kompletní servis od A do Z
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