
P O K Y N Y
k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

nositeli investičních pobídek
a k vyplnění zvláštní přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 

II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Všeobecně 

Nositelé příslibů investičních pobídek budou uvádět počínaje zdaňovacím obdobím roku 2000 v kódu rozlišení 
daňového přiznání (první místo zleva položky 03 záhlaví tiskopisu) příslušný specifi cký typ poplatníka, a to
8 - nositel investiční pobídky v daňové oblasti podle usnesení vlády,
9 - nositel investiční pobídky uplatňující slevu na dani podle § 35a zákona o daních z příjmů,
0 - nositel investiční pobídky uplatňující slevu na dani podle § 35b zákona o daních z příjmů.

Nositelé příslibů investičních pobídek v daňové oblasti, schválených příslušným usnesením vlády České republiky, 
uvedou typ poplatníka 8 počínaje zdaňovacím obdobím, v němž bylo na základě příslušného usnesení vlády podepsáno 
Prohlášení o společném záměru (dále též ”prohlášení”). Jestliže prohlášení bylo podepsáno před rokem 2000, začnou 
uvádět typ poplatníka 8 počínaje zdaňovacím obdobím roku 2000.

Naposledy bude specifi cký typ poplatníka 8 uveden v daňovém přiznání za zdaňovací období, v němž uplyne lhůta 
pro vynaložení poskytnuté účelové dotace na pořízení hmotného a nehmotného majetku, popřípadě na pořízení služeb 
a jiných dodávek (s výjimkou zásob) spojených s výkonem podnikání. Při zrušení investičních výhod z důvodu porušení 
povinností stanovených v prohlášení bude specifi cký typ poplatníka 8 uveden v daňovém přiznání za zdaňovací období, 
v němž byly vráceny poskytnuté částky nebo uhrazeny dlužné částky vzniklé zvýhodněním oproti zákonné povinnosti 
k úhradě.

Nositelé investičních pobídek uplatňujících slevy na dani podle § 35a zákona o daních z příjmů (specifi cký typ 
poplatníka 9) nebo § 35b zákona o daních z příjmů (specifi cký typ poplatníka 0) začnou uvádět příslušný specifi cký typ 
poplatníka počínaje zdaňovacím obdobím, v němž bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek podle § 5 
odst. 3 a 4 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ”zákon o investičních pobídkách” nebo ”ZIP”).

Údaj o specifi ckém typu poplatníka 9 bude naposledy uveden v daňovém přiznání za zdaňovací období, v němž 
uplyne lhůta pro vyměření daně podle § 38r odst. 1 zákona o daních z příjmů nebo za zdaňovací období, v němž došlo 
k zániku nároku na slevu na dani podle § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů, anebo za zdaňovací období, v němž 
pozbylo platnost rozhodnutí o příslibu investičních pobídek (§ 5 odst. 5 zákona o investičních pobídkách). Specifi ckým 
symbolem poplatníka 9 budou označena též případná dodatečná daňová přiznání podle § 35a odst. 6 zákona o daních 
z příjmů.

Údaj o specifi ckém typu poplatníka 0 bude naposledy uveden v daňovém přiznání za zdaňovací období, v němž 
uplyne lhůta pro vyměření daně podle § 38r odst. 1 zákona o daních z příjmů nebo za zdaňovací období, v němž došlo 
k zániku nároku na slevu na dani podle § 35b odst. 7 zákona o daních z příjmů, anebo za zdaňovací období, v němž 
pozbylo platnost rozhodnutí o příslibu investičních pobídek (§ 5 odst. 5 zákona o investičních pobídkách). Specifi ckým 
symbolem poplatníka 0 budou označena též případná dodatečná daňová přiznání podle § 35b odst. 7 zákona o daních 
z příjmů.

Zvláštní příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Tuto zvláštní přílohu vyplňují pouze poplatníci typu 
9 - nositel investiční pobídky uplatňující slevu na dani podle § 35a zákona o daních z příjmů a
0 - nositel investiční pobídky uplatňující slevu na dani podle § 35b zákona o daních z příjmů,
a to počínaje zdaňovacím obdobím, v němž lze slevu uplatnit poprvé (§ 35a odst. 3, resp. § 35b odst. 4 zákona o daních 
z příjmů).

Postup výpočtu částek uvedených druhů slev a jejich uplatňování je dán uspořádáním a věcnou náplní příslušných 
řádků a sloupců tiskopisu. Poplatník, jemuž bylo poskytnuto více příslibů investičních pobídek, může slevu na dani 
za zdaňovací období uplatnit pouze podle jednoho z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého 
příslibu, nemůže za všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve vydaných příslibů (§ 35a 
odst. 2 písm. f) a § 35b odst. 6 zákona).

Při stanovení nepřekročitelného souhrnu slev na dani od počátku období, za které lze tyto slevy uplatňovat (§ 35a 
odst. 3, resp. § 35b odst. 4 zákona o daních z příjmů), se postupuje podle algoritmu vyplývajícího z věcné náplně řádků 
příslušné tabulky na následující straně:
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Výpočet nepřekročitelného souhrnu slev na dani za uplynulou část doby podle § 35a odst. 3 nebo § 35b odst. 4 
zákona o daních z příjmů (dále jen ”hodnocené období”)
I. v režimu platném do 30. dubna 2004
a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 Řádek Ukazatel   Poplatník

  Objem nákladů vhodných na poskytnutí podpory, vztahujících se k investičnímu 
 1 projektu, stanovený rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
  podle § 6 odst. 3 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (v celých Kč)

  Míra veřejné podpory stanovená rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské
 

2
 soutěže podle § 6 odst. 3 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (v %) 

  Maximální celková hodnota veřejné podpory stanovená rozhodnutím 
 3 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle § 6 odst. 3 zákona ř. 1 x ř. 2 
  č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (v celých Kč) 100   

b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle § 5 odst. 5 ZIP

  Úhrnný objem investic do vhodných nákladů, vymezených rozhodnutím Úřadem pro ochranu
 4 hospodářské soutěže podle § 6 odst. 3 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, skutečně 
  vynaložený do konce hodnoceného období, maximálně do částky na ř. 1 (v celých Kč)

  Maximální celková hodnota veřejné podpory stanovená rozhodnutím 
 

5
 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle § 6 odst. 3 zákona 

  č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, uplatnitelná do konce  ř. 4 x ř. 2
  hodnoceného období (v celých Kč) 100  

  Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území 
  za zvýhodněnou cenu (§ 1 odst. 2 písm. b) ZIP) nebo při převodu pozemků
 6 (§ 1 odst. 2 písm. e) ZIP), odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou podle 
  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
  a cenou skutečně zaplacenou do konce hodnoceného období (v celých Kč)

 
7

 Skutečné čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst 
  (§ 1 odst. 2 písm. c) ZIP) do konce hodnoceného  období (v celých Kč)

  Skutečné čerpání hmotné podpory rekvalifi kace (§ 1 odst. 2 písm. c) ZIP) do konce 
 8 hodnoceného období (v celých Kč), pokud musí být na základě rozhodnutí Úřadu 
  pro ochranu hospodářské soutěže zahrnuta do celkové výše veřejné podpory

  Nepřekročitelný úhrn slev na dani (§ 1 odst. 2 písm. a) ZIP) do konce 
 9 hodnoceného období, stanovený podle § 35a odst. 4 nebo § 35b 
  odst. 5 zákona o daních z příjmů: (ř. 5 - 6 - 7 - 8) > 0)*

*) Částka na ř. 9 se přenese do sloupce 2 řádku 1 tabulky ”Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona”, resp. ”Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 
 zákona”, které jsou součástí ”Zvláštní přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu” přiznání k dani z příjmů právnických osob.

II. v režimu platném od 1. května 2004
a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu

 Řádek Ukazatel   Poplatník

 
1

 Náklady, které mohou být podpořeny (§ 3 odst. 2 písm. c) 
  ve spojení s § 6a odst. 1 ZIP) (v celých Kč)

 
2

 Přípustná míra veřejné podpory podle § 5 odst. 4 písm. d)  
  ve spojení s § 6 odst. 1 ZIP (v %) 

 
3

 Přípustná hodnota veřejné podpory podle § 6 odst. 2 ZIP 
  (v celých Kč)  

b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle § 5 odst. 5 ZIP
 

4
 Úhrnný objem investic do vhodných nákladů, skutečně vynaložený do konce 

  hodnoceného období, maximálně do částky na ř. 1 (v celých Kč)  

 
5

 Maximální přípustná hodnota veřejné podpory uplatnitelná do konce 
  hodnoceného období (v celých Kč) 

  Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou 
  cenu (§ 1 odst. 2 písm. b) ZIP) nebo při převodu pozemků (§ 1 odst. 2 písm. e) ZIP), 
 6 odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou podle zákona č. 151/1997 Sb., 
  o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a cenou skutečně zaplacenou 
  do konce hodnoceného období (v celých Kč)

 
7

 Skutečné čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst 
  (§ 1 odst. 2 písm. c) ZIP) do konce hodnoceného období (v celých Kč)

 
8

 Nepřekročitelný úhrn slev na dani (§ 1 odst. 1 písm. a) ZIP) do konce hodnoceného 
  období, stanovený podle § 35a odst. 4 nebo § 35b odst. 5 ZDP (ř. 5 - 6 - 7) > 0) *)

*) Částka na ř. 8 se přenese do sloupce 2 řádku 1 tabulky Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona, resp. Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona, 
které jsou součástí Zvláštní přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu

Upozornění:
Nositelé investičních pobídek udělených před nabytím účinnosti zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně 

některých zákonů, usnesením vlády České republiky (specifi cký typ poplatníka 8), při uplatnění nároku na vyplacení účelové dotace 
prokazují splnění podmínek stanovených v Prohlášení o společném záměru.

ř. 1 x ř. 2 
 100

ř. 4 x ř. 2 
 100
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