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

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

II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob
Všeobecně 

Nositelé příslibů investičních pobídek uvádějí 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 ve formě slevy na dani podle § 35a zákona,
0 – nositel investiční pobídky ve formě slevy na dani podle § 35b zákona.

Nositelé příslibů investičních pobídek v daňové oblasti, schválených příslušným usnesením vlády České republiky, uvedou specifi cký 
typ poplatníka 8 jen jestliže to bude situace vyžadovat.

Nositelé investičních pobídek ve formě slevy na dani podle § 35a zákona (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. 4 a 5 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, na které připadne konec 
lhůty pro uplatnění nároku na slevu na dani podle § 35a odst. 3 zákona nebo v němž nastane některá ze situací uvedených v § 35a 
odst. 7 až 9 zákona, popřípadě za zdaňovací období, v němž dojde k zániku nároku na slevu na dani podle § 35a odst. 6 zákona. 
Specifi ckým symbolem poplatníka 9 budou označena též případná dodatečná daňová přiznání podle § 35a odst. 6 zákona.

Údaj o specifi ckém typu poplatníka 0 bude naposledy uveden v  daňovém přiznání za zdaňovací období, na které připadne konec 
lhůty pro uplatnění nároku na slevu na dani podle § 35b odst. 4 zákona nebo v němž nastane některá ze situací uvedených v § 35a 
odst. 7 až 9 zákona, popřípadě za zdaňovací období, v němž dojde k zániku nároku na slevu na dani podle § 35b odst. 7 zákona. 
Specifi ckým symbolem poplatníka 0 budou označena též případná dodatečná daňová přiznání podle § 35b odst. 7 zákona.
Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Tuto samostatnou přílohu vyplňují pouze poplatníci typu 
9 – nositel investiční pobídky ve formě slevy na dani podle § 35a zákona a
0 – nositel investiční pobídky ve formě slevy na dani podle § 35b zákona,
a to počínaje zdaňovacím obdobím, v němž lze slevu uplatnit poprvé (§ 35a odst. 3, resp. § 35b odst. 4 zákona). Zdaňovací období 
podle § 35a odst. 3, resp. § 35b odst. 4 zákona, které je poplatníkem zvoleno jako první zdaňovací období v rámci desetiletého období, 
po které lze uplatňovat slevu na dani, se uvede do příslušného sloupce ř. 1 tabulky „Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona“, 
resp. „Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona“.

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 pro stejný typ investiční akce, 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 pro stejný typ investiční akce 
(§ 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), se postupuje podle algoritmu vyplývajícího z věcné náplně řádků náledujících tabulek:
Výpočet nepřekročitelného souhrnu slev na dani za uplynulou část doby podle § 35a odst. 3 nebo § 35b odst. 4 zákona (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

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

2 Míra veřejné podpory stanovená rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže podle § 6 odst. 3 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (v %)

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

ř. 1 x ř. 2 
100

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

4
Úhrnný objem investic do vhodných nákladů, vymezených rozhodnutím Úřadu pro ochranu
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)

5
Maximální celková hodnota veřejné podpory stanovená rozhodnutím Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže podle § 6 odst. 3 zákona č. 59/2000 Sb., 
o veřejné podpoře, uplatnitelná do konce hodnoceného období (v celých Kč)            

    ř. 4 x ř. 2 
100

6

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

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

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

25 5404/C/1   MFin 5404/C/1 - vzor č. 17  (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2018 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2019, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2019)
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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)                                                                                                                     

ř. 1 x ř. 2 
100

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)                                                                                  

ř. 4 x ř. 2 
100

6

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

*) Částka na ř. 8 se přenese do druhého sloupce řádku 1 tabulky „Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona“, resp. „Uplatňování slev podle § 35b 
odst. 5 zákona“, které jsou součástí „Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu“ přiznání k dani z příjmů právnických osob.

III. v režimu platném od 12. července 2012
a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu

Řádek Ukazatel Poplatník

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

2 Maximální výše veřejné podpory podle § 5 odst. 5 písm. d),
ve spojení s § 6 odst. 2 ZIP (v celých Kč)

b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle § 6a odst. 1 ZIP

31) Způsobilé náklady (§ 6a odst. 1 písm.           ),  bod            .  ZIP),
vynaložené do konce hodnoceného období (v celých Kč) 

4 Maximální výše veřejné podpory uplatnitelná do konce hodnoceného období,
nejvýše do částky na ř. 2 (v celých Kč)

ř. 3 x ř. 1
100

5 Skutečná částka cenového zvýhodnění při převodu pozemků včetně související infrastruktury
(§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 2) ZIP), poskytnutého do konce hodnoceného období (v celých Kč)

6
Skutečné čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst
(§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 ZIP) do konce hodnoceného období (v celých Kč)

7
Částka hmotné podpory rekvalifi kace nebo školení zaměstnanců (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 4,
ve spojení s § 2 odst. 8 ZIP), uhrazované do konce hodnoceného období samostatně vedle 
investičních pobídek podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3 a 5 ZIP (v celých Kč)

8
Skutečné čerpání hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
pro strategickou investiční akci (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 5 ZIP),
do konce hodnoceného období (v celých Kč)

9 Nepřekročitelný souhrn slev na dani (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 1. ZIP) do konce hodnoceného
období, stanovený podle § 35a odst. 4 nebo § 35b odst. 5 zákona (ř. 4 - 5 - 6 - 7 - 8) > 0*)

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

1) Konkretizace způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 ZIP se provede v editovatelném poli doplněním odkazu na příslušné písmeno tohoto ustanovení. 
V případě investiční akce v oblasti technologických center nebo v oblasti center strategických služeb budou způsobilé náklady podle § 6a odst. 1 písm. 
b) zvolené žadatelem podrobněji konkretizovány v druhém editovatelném poli doplněním číslovky příslušného bodu § 6a odst. 1 písm. b) ZIP; v případě 
způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 písm. a) ZIP se toto editovatelné pole proškrtne.
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IV. v režimu platném od 1. května 2015
a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu

Řádek Ukazatel
Poplatník

nominální hodnota čistá současná hodnota

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

21) Maximální výše veřejné podpory podle § 5 odst. 5 písm. d),
ve spojení s § 6 odst. 2 ZIP (v celých Kč)

3 Diskontní sazba platná při poskytnutí veřejné podpory, t.j. k datu vydání 
příslibu investiční pobídky nebo k datu podpisu investiční smlouvy (v %)

b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle § 6a odst. 1 ZIP, ve spojení s § 35a odst. 4, resp. 
s § 35b odst. 5 zákona

Řádek Ukazatel
Poplatník

nominální hodnota čistá současná hodnota3)

42) Způsobilé náklady (§ 6a odst. 1 písm.           ),  bod           .   ZIP),
vynaložené do konce hodnoceného období (v celých Kč) 

5 Maximální výše veřejné podpory uplatnitelná do konce 
hodnoceného období, nejvýše do částky na ř. 2 (v celých Kč)

ř. 4 x ř. 1
   100

6
Skutečná částka cenového zvýhodnění při převodu pozemků včetně 
související infrastruktury (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 2 ZIP), poskytnutého 
do konce hodnoceného období (v celých Kč)

7
Skutečná částka čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních 
míst (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 3. ZIP) do konce hodnoceného období 
(v celých Kč)

8

Skutečná částka hmotné podpory rekvalifi kace nebo školení zaměstnanců 
(§ 1a odst. 1 písm. a) bod 4., ve spojení s § 2 odst. 8 ZIP), uhrazená 
samostatně vedle investičních pobídek podle § 1a odst. 1 písm. a) 
bodů 1. až 3. a 5. a 6. ZIP, do konce hodnoceného období (v celých Kč)

9
Skutečná částka čerpání hmotné podpory na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci (§ 1a odst. 1 
písm. a) bod 5. ZIP), do konce hodnoceného období (v celých Kč)

10
Skutečná částka osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných 
průmyslových zónách (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 6. ZIP), poskytnutého 
do konce hodnoceného období (v celých Kč)

11
Nepřekročitelný souhrn slev na dani z příjmů (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 1. ZIP) 
do konce hodnoceného období, stanovený podle § 35a odst. 4 nebo § 35b 
odst. 5 zákona: (ř. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10) > 0*)

*) Částka ze ř. 11 ve sloupci „nominální hodnota“ se přenese do sloupce 1 řádku 1 tabulky „Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona”, resp. 
„Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona”, které jsou součástí „Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu” přiznání 
k dani z příjmů právnických osob; sloupec „čistá současná hodnota“ je informativní a slouží pro kontrolu, a nikoliv pro stanovení výše slevy.

c) Kontrola dodržení celkové maximální míry veřejné podpory podle § 6a odst. 1 ZIP od počátku běhu lhůty pro uplatňování slevy 
na dani podle § 35a odst. 4, resp. s § 35b odst. 5 zákona

12 Souhrnná částka slev na dani z příjmů (§ 1a odst. 1 písm. a) bod 1. ZIP), 
skutečně uplatněných do konce hodnoceného období, max. částka ze ř. 11**)

134)
Míra veřejné podpory všech forem 
investiční pobídky skutečně dosažená 
do konce hodnoceného období (v %)

(ř. 6 + ř. 7 + ř. 9 + ř. 10 + ř. 12) x 100
ř. 4

**) Na ř. 12 bude ve sloupci „nominální hodnota“ uveden součet částek ze sloupců 2 a 4 na řádku 1 dílčí tabulky ”Uplatňování slev podle § 35a 
odst. 4 zákona”, resp. „Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona”, které jsou součástí ”Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy 
č. 1 II. oddílu” přiznání k dani z příjmů právnických osob; ve sloupci „čistá současná hodnota“ bude uveden součet čistých současných 
hodnot částek slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích a čisté současné hodnoty částky slevy, jež má být uplatněna 
v daném zdaňovacím období.

1) Hodnoty budou převzaty z rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, pokud čistá současná hodnota nebude v rozhodnutí uvedena, zůstane
tento údaj nevyplněn.

2) Konkretizace způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 ZIP se provede v editovatelném poli doplněním odkazu na příslušné písmeno tohoto 
ustanovení. V případě investiční akce v oblasti technologických center nebo v oblasti center strategických služeb budou způsobilé náklady 
podle § 6a odst. 1 písm. b) zvolené žadatelem podrobněji konkretizovány v druhém editovatelném poli doplněním číslovky příslušného bodu 
§ 6a odst. 1 písm. b) ZIP; v případě způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 písm. a) ZIP se toto editovatelné pole proškrtne.

3) Pro přepočet nominální hodnoty částek způsobilých nákladů (ř. 4) a částek čerpání jednotlivých druhů investičních pobídek (ř. 6 až 10 a 12) 
v průběhu hodnoceného období na jejich čistou současnou hodnotu, se použije Tabulka diskontování pro příjemce IP, dostupná na webové 
adrese Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-
zony/investicni-pobidky/diskontovani-v-systemu-investicnich-pobidek--223103/.

4) Pokud by výsledná hodnota v kterémkoliv ze sloupců převýšila % ze ř. 1, je nutné snížit částku slevy, kterou lze v hodnoceném zdaňovacím 
období uplatnit.

  



Vyplní se v celých Kč.

b) výpočet výchozích údajů pro stanovení částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b), ve spojení s § 35b odst. 3 zákona, ve znění 
účinném od 1. 5. 2015, s přihlédnutím k přechodnému ustanovení podle čl. IV části druhé zákona č. 84/2015 Sb.

*) Částka uvedená na ř. 9 bude přenesena na ř. 1 dílčí tabulky b) výpočet částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, jako výchozí částka S2.
**) Poplatník, od jehož registrace k dani z příjmů uplynula doba kratší než tři zdaňovací období, vyplní údaje pouze za zdaňovací období, za která podal 

daňová přiznání.

Řádek Název položky

Zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu 
uplatnit poprvé (§ 35b odst. 1 písm. b) zákona)**)

první 
od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

druhé
od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

třetí
od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

0 1 2 3 4

1

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové 
ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy 
podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle 
§ 20 odst. 8 zákona (ř. 270 II. oddílu, před 
zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů)

2
Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do 
základu daně podle § 20 odst. 1 zákona, převyšují 
s nimi související výdaje (náklady)

3 Základ daně po úpravě o částku na ř. 2 (ř. 1 – ř. 2)

4 Sazba daně (v %)

5 Částka daně nebo nulová hodnota,
bude-li na ř. 3 vykázána částka ≤ 0

6 Trvání zdaňovacího období v měsících

7 Částka daně přepočtená 
na období 12 měsíců

8
Úhrn částek daně ze ř. 7, za zdaňovací období 
bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, 
za které lze slevu uplatnit poprvé

9*)

Aritmetický průměr z úhrnné částky daně na ř. 8, 
vypočtený za všechna, nejvýše tři zdaňovací období 
bezprostředně předcházejí zdaňovacímu období, za 
které lze slevu uplatnit poprvé

ř. 3 x ř. 4
100

ř. 5 x 12
ř. 6

Vyplní se v celých Kč.

Stanovení výchozí částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, v platném znění, před její úpravou o hodnoty meziročních 
odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem

a) výpočet výchozích údajů pro stanovení částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b), ve spojení s § 35b odst. 3 zákona, ve znění 
účinném do 30. 4. 2015

*) Vyšší z částek daně vypočtených na ř. 5 bude přenesena na ř. 1 dílčí tabulky b) výpočet částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, jako výchozí 
částka S2.

Řádek Název položky

Zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, 
za které lze slevu uplatnit poprvé (§ 35b odst. 1 písm. b) zákona)

první 
od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

druhé
od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

0 1 2 3

1

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž 
je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle 
§ 20 odst. 8 zákona
(ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů)

2 Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 
odst. 1 zákona, převyšují s nimi související výdaje (náklady)

3 Základ daně pro výpočet výchozí částky S2 (ř. 1 – ř. 2)

4 Sazba daně (v %)

5*) Částka daně; údaj zůstane nevyplněn, 
bude-li na ř. 3 vykázána částka ≤ 0

ř. 3 x ř. 4
100

4


