
Novinky roku 2022 v oblasti investičních pobídek
Dopady na příjemce

V současné turbulentní době musí společnosti rychle reagovat na 

nečekaná rozhodnutí a opatření Vlády České republiky. Nachází se Vaše 

společnost v režimu investičních pobídek nebo zvažuje podat žádost

o investiční pobídky v roce 2022 a zajímá Vás, jak efektivně plnit 

podmínky pro jejich čerpání?

Zveme Vás na webinář, na kterém Vás provedeme novými opatřeními 

a změnami v oblasti investičních pobídek, které byly přijaty nejen 

v reakci na ekonomické výkyvy v předešlém roce. Novinky v oblasti 

investičních pobídek reagují na ztíženou situaci ve firmách, zejména 

v oblasti tvorby nových pracovních míst, ale také v dalších aspektech.

Nastíníme Vám konkrétní situace, které aktuálně řešíme s našimi 

klienty v rámci kontrol investičních pobídek ze strany státních institucí 

s důrazem na téma plnění podmínky tvorby a udržení nově vytvořených 

pracovních míst.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 

navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 

nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

PROGRAM

Novinky roku 2022 v oblasti investičních pobídek – aktuální stav 

a hlavní změny

Jana Zelinková, senior konzultant PwC

Co se řeší při kontrolách

Petr Mašek, ředitel PwC

ON-LINE - 20. dubna 2022, 9:00–10:00

REGISTRUJTE SE >

Během webináře nám budete moci Vaše dotazy zasílat průběžně 

prostřednictvím live chatu.

Seminář proběhne v českém jazyce. Účast na akci je bezplatná.

Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Radka Plchová, 

radka.plchova@pwc.com.

Smluvní podmínky naleznete zde.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_dbyV05ueKoSMhiC
mailto:radka.plchova@pwc.com
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html


Investment incentives news for 2022
Impact on recipients

In these turbulent times, companies have to quickly respond to the 

unpredictable decisions and measures adopted by the Government 

of the Czech Republic. Is your company involved in the investment 

incentive regime or considering filing an application for investment 

incentives for the year 2022, and would you like to know how to meet 

the conditions for using them efficiently?

Let us invite you to our webinar where we will go through the new 

measures and changes in the area of investment incentives, adopted not 

only in response to the economic challenges of the previous year. 

Investment incentives news reflect the challenges that companies 

need to face, including the area of job creation and other aspects.

We will outline the specific situations which we currently need to 

resolve along with our clients within the investment incentive inspections 

performed by state institutions, emphasizing the topic of fulfilment of the 

job creation and protection condition.

Please note: Photographs and/or audio/video recordings can be taken at the event and subsequently used within internal and external promotional activities of PricewaterhouseCoopers Česká

republika, s.r.o., generally at the company website and on social networks to arrange follow-up communication with event participants and similar or follow-up events. More information about our 

Privacy Statement can be found here: https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/ochrana-osobnich-udaju2020.html

If you do not wish to be recorded (photographs, audio or video material), please contact the event organiser. Acquired records will be kept for the aforementioned purposes for the necessary 

period, but not more than 12 months.

PROGRAMME

Investment incentives news for the year 2022 – current status and 

major changes

Jana Zelinková, Senior Consultant at PwC

What you need to know with respect to inspections

Petr Mašek, Director at PwC

ONLINE – 20 April 2022, 9.00 a.m. – 10.00 a.m.

REGISTER >

Any queries can be made throughout the webinar via our live chat.

The event will be held in Czech. Attendance is free of charge.

Feel free to contact Radka Plchová, radka.plchova@pwc.com with respect 

to any organisation issues related to the event.

Terms & Conditions can be found here.

https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/ochrana-osobnich-udaju2020.html
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_dbyV05ueKoSMhiC
mailto:radka.plchova@pwc.com
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html

