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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. Obecná část 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2014, schváleným usnesením vlády 

č. 165 ze dne 12. března 2014, vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 

(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Návrh novely byl vypracován v návaznosti na změnu evropských předpisů pro oblast veřejné 

podpory, zejména pak v návaznosti na přijetí nového obecného nařízení o blokových 

výjimkách, které je přímo použitelným předpisem k zákonu o investičních pobídkách, a na 

schválení nové mapy regionální podpory na období 1. 7. 2014–31. 12. 2020, která snižuje 

přípustné intenzity veřejné podpory ve všech regionech České republiky (s výjimkou Prahy, 

kde není regionální podpora povolena). 

Cílem materiálu je zajistit soulad poskytování podpory s relevantními předpisy Evropské unie 

a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními 

státy. Navrhovaná změna zákona o investičních pobídkách zajišťuje implementaci předpisu 

EU, konkrétně adaptaci nového obecného nařízení o blokových výjimkách - nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, do právního řádu České 

republiky. Úprava současně zajistí v České republice atraktivní investiční prostředí, které 

přispěje k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti země v přílivu zahraničních investic 

a zvýší její úspěšnost v soutěži o kvalitní zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou.  

Navrhovaná úprava systému investičních pobídek vyžaduje změnu těchto zákonů: 

- zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se předpokládá novelizace nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná 

míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 

a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu provede prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže oznámení novely zákona o investičních pobídkách Evropské komisi. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9NLJTU1R)


