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Bez kompromisů.
Získáte vše. Samozřejmě.

V oblasti podpory investic poskytujeme našim klientům následující služby:

• asistence při počátečním rozhodnutí, jakož i při strukturaci a plánování investice a samotné investiční pobídky;
• příprava žádosti o udělení investiční pobídky, včetně přípravy finančních příloh nezbytných k úspěšnému 
 podání žádosti;
• poradenství ohledně splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek;
• asistence při zavádění účinného kontrolního systému plnění podmínek pro čerpání podpory;
• optimální využití investičních pobídek a řádná evidence/notifikace;
• průběžné sledování plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek;
• asistence při kontrolách plnění podmínek pro investiční pobídky prováděných finančními úřady či ministerstvy;
• daňová strukturalizace a plánování pro investora za účelem zjištění nejvýhodnější formy podpory.

PRK Partners je připravena poskytnout svým klientům dlouhodobou spolupráci spolu s důkladnou znalostí předmětu 
jejich podnikání, což je nezbytným předpokladem úspěšného strategického partnerství mezi klientem a jeho 
poradcem. Naším cílem je předvídat dopady námi poskytovaného právního poradenství na podnikání klienta.

Investiční pobídky

“Tuzemská firma, která je mnohými vnímána jako jedna 
z nejlepších českých právních firem poskytující 
finanční služby; klienti obdivují její flexibilní, proaktivní 
a obchodní přístup. Firemní kultura je orientovaná na 
zákazníka.“
(Chambers Global o PRK Partners)

PRK Partners poskytuje komplexní právní služby nezbytné k získání a udržení investičních pobídek v České 
republice.

Investoři, kteří chtějí čerpat v České republice investiční pobídky, musí splnit náročná kritéria požadovaná pro udělení 
investiční pobídky a projít přísnými kontrolami. Z  důvodu složitosti a komplexnosti dané problematiky poskytuje PRK 
Partners řadě svých klientů poradenství v oblasti investičních pobídek pomocí svého vysoce specializovaného týmu 
právních odborníků, kteří se zaměřují na komplexní poradenství v průběhu celého procesu podpory investic. 

Poskytujeme kompletní servis poradenských služeb sahající od počáteční daňové strukturace a plánování 
investiční podpory, přes nastavení mechanismu plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek až po 
následnou asistenci při provádění pravidelných kontrol ministerstev, která investiční pobídky schvalují a 
kontrolují plnění podmínek pro jejich čerpání. 
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Níže uvádíme výčet pověření PRK Partners, která považujeme z Vašeho hlediska za nejvýznamnější:

• právní pomoc společnosti Jeyes, která je specializovanou firmou v oblasti klimatizace a vzduchotechniky, v souvislosti  
 s výstavbou výrobního závodu v České republice a se získáním podpory na školení či rekvalifikaci zaměstnanců 
 a tvorbu nových pracovních míst; poradenství při uzavírání smlouvy o investiční podpoře s Ministerstvem práce 
 a sociálních věcí České republiky, včetně problematiky poskytování záruk a garancí; příprava a realizace plánu  
 optimálního využití investičních pobídek;

• právní pomoc ohledně nákupu strojního zařízení a poradenství v souvislosti se zvolením správné investiční struktury 
 v České republice za účelem optimálního využití investičních pobídek;

• právní poradenství dopravní společnosti AWT v souvislosti s udělením a čerpáním dotací na školení či rekvalifikaci  
 zaměstnanců; asistence při vypracování systému kontroly a řízení nákladů, včetně přípravy veřejné zakázky a smluv  
 s dodavateli;

• právní poradenství společnosti Brose CZ ohledně problematiky čerpání a strukturace investičních pobídek; asistence 
 při nákupu strojního zařízení a právní pomoc v souvislosti se zvolením správné investiční struktury v České republice 
 za účelem optimálního využití investičních pobídek; právní podpora při přípravě podkladů ke kontrole státní správy;

• právní pomoc společnosti PPG Czech Republic představující centrum sdílených služeb v souvislosti s realizací  
 kompletní kontroly „Health Check“ (tj. „zdraví“ klienta v oblasti investičních pobídek) za účelem ověření plnění 
 podmínek pro čerpání investičních pobídek; příprava podkladů ke kontrole státní správy;

• právní pomoc významnému pivovaru v souvislosti s poskytováním a čerpáním investičních pobídek na provoz centra 
 sdílených služeb.

Náš odborný tým v oblasti investičních pobídek


