
 IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 18. dubna 
2018, s termínem dodání stanovisek do 18. května 2018. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce. Materiál byl zaslán 
28 připomínkovým místům.  

Zásadní připomínky zaslala následující připomínková místa: 
Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
životního prostředí, Kabinet vedoucího Úřadu vlády, ministr a předseda Legislativní rady vlády, Český statistický úřad, Hospodářská komora, 
Středočeský kraj, Zlínský kraj, Svaz průmyslu a dopravy, Technologická agentura a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Připomínková místa, která neuplatnila žádné připomínky: 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace, Agrární komora, Asociace krajů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, 
Moravskoslezský kraj a Unie zaměstnavatelských svazů. 

Doporučující připomínky vzal předkladatel v úvahu a podle jejich obsahu je zohlednil v předkládaném materiálu. K připomínkám legislativně-
technického nebo formálního charakteru bylo předkladatelem přihlédnuto, přičemž většina těchto připomínek byla do návrhu zapracována. 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení s důrazem na vypořádání zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.       

Ministerstvo financí Zásadní připomínky 
1. Zpráva RIA, Důvodová práva a další:  

 
 
Vysvětleno. 
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Z návrhu tohoto zákona vyplývá, že odhadovaný dopad 
na státní rozpočet je očekáván ve výši 3,135 mld. Kč 
každoročně a je uváděno, že tato výše nebude 
představovat dodatečné zvýšené výdaje pro státní 
rozpočet, tj. že příslušné rozpočtové kapitoly státního 
rozpočtu s tímto výdajem již počítají v rámci stávajícího 
schváleného rozpočtu a schváleného střednědobého 
výhledu. Zde požadujeme doplnit, že deklarovaná výše 
nároků na státní rozpočet je pokrytá v rámci schváleného 
objemu výdajů státního rozpočtu v rámci jednotlivých 
rozpočtových kapitol a také v rámci schváleného 
střednědobého výhledu a že nebude v závislosti na 
schválení tohoto návrhu zákona požadováno navýšení 
výdajů na danou problematiku. 
2. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl G:  
Na str. 16 jsou uvedeny částky nákladů a přínosů pro 
státní rozpočet v souvislosti s nově vytvořenými 
pracovními místy. V materiálu postrádáme podrobnější 
vyčíslení předpokládaných dopadů novely zákona o 
investičních pobídkách. Rovněž by bylo žádoucí vyčíslit 
náklady a přínosy jako celek a neomezovat se výlučně 
na pracovní místa. Finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet rovněž podle našeho názoru 
nezohledňuje potenciální rizika zhoršení hospodářského 
vývoje. 
 
3. Obecně:  
Vzhledem k vyššímu počtu správních orgánů, kterým 
aktuálně přísluší výkon kontrol investičních pobídek, 
navrhujeme kontroly centrálně koordinovat a evidovat 
jejich výsledky v jednotném registru, vedeném oddělením 
investičních pobídek Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 

Odhadovaný dopad na státní rozpočet, který je očekáván ve 
výši 3,135 mld. Kč ročně, a tvrzení, že tato výše nebude 
představovat dodatečné zvýšené výdaje pro státní rozpočet, 
se týká porovnání s dosavadním stavem výdajů pro státní 
rozpočet v rámci současného fungování systému investičních 
pobídek. Z velké části je tato částka tvořena ušlým příjmem 
státního rozpočtu z důvodu slevy na dani. Nároky na státní 
rozpočet z titulu hmotné podpory založené touto novelou 
budou reálně čerpány nejdříve ve 3. roce po nabytí účinnosti 
novely zákona. 
Dle požadavku MF byla do důvodové zprávy doplněna věta, 
že výdaje na hmotnou podporu budou uplatněny v rámci 
přípravy rozpočtu na příslušné roky. 
 
 
Vysvětleno. 
Podrobnější vyčíslení předpokládaných dopadů novely 
zákona o investičních pobídkách je především součástí 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Hlavním 
argumentem pro zahrnutí pouze přínosů z tvorby nových 
pracovních míst je nedostatek relevantních a dostupných dat 
pro vyhodnocení dalších multiplikačních efektů v rámci 
investičních pobídek. 
Jak je v Závěrečné zprávě uvedeno, v případě zhoršení 
hospodářské situace očekáváme, že přínosy státu 
z pracovních míst budou dokonce vyšší z důvodu úspory 
státu na dávkách v nezaměstnanosti. 
 
Vysvětleno.  
Ministerstvo financí již investovalo prostředky do zavedení 
systému kontrol, který by měl právě k danému účelu 
koordinace a evidence sloužit. Zřizování dalších kontrolních 
systémů nepovažujeme za účelné, doporučujeme raději tento 
systém dotáhnout do plně funkčního stavu, aby pokryl 
navrhované potřeby MF, s kterými se ztotožňujeme. Rovněž 
se nebrání jakékoliv formě koordinace po vzájemné dohodě. 
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4. Obecně: 
Předložený návrh novely zákona obsahuje další kontroly 
nově zavedených podmínek, které jsou zaváděny do již 
stávajícího systému kontrol, a proto považujeme za 
účelné řešit komplexně i samotný systém kontroly 
investičních pobídek, aby bylo jasné rozdělení 
kompetencí k výkonu těchto kontrol.  
V § 7 odst. 2 zákona o investičních pobídkách je 
stanoveno, že výkon kontrol přísluší Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, Ministerstvu životního prostředí, 
Úřadu práce České republiky, Ministerstvu financí a 
finančnímu úřadu. Příjemce tak může být v rámci jedné 
investiční pobídky zatížen několika kontrolami ze strany 
všech pěti uvedených správních orgánů a dále i dalšími 
kontrolami, které budou teprve zavedeny. Doporučujeme 
proto koncepční revizi a následnou aktualizaci 
stávajícího systému kontrol, jelikož v současné době 
mohou nastávat situace, kdy:  
- v krátkém časovém intervalu může u příjemce investiční 
pobídky probíhat více kontrol,- může v důsledku velkého 
množství samostatných dílčích předmětů kontroly 
(jednotlivé podmínky) a období, v rámci kterých by tyto 
měly být prověřeny, docházet k reálnému zamezení 
možnosti splnit veškeré povinnosti kontrolních orgánů v 
plném rozsahu a požadovaných, respektive 
preferovaných termínech,- v důsledku realizace 
koncepčních změn v rámci aktuálně platného 
legislativního rámce v kontrolní oblasti, zejména v oblasti 
veřejnosprávní kontroly pro oblast veřejné podpory, 
případně kontroly daňové, by mohlo docházet stávajícím 
způsobem zajišťování kontrol v oblasti investičních 
pobídek k duplicitám kontrol a tím i k neúčelnosti a 
neefektivnosti opakovaně prováděných šetření. 
V důvodové zprávě je uvedeno že „v rámci stávajícího 
systému poskytování investičních pobídek již existuje 

 
Vysvětleno 4. – 5. 
Nerozumíme, v čem je časové určení lhůty 3 let pro výkon 
kontroly právním nonsensem, nicméně navrhujeme pro lepší 
srozumitelnost následující úpravu textu § 7 odst. 3 zákona o 
investičních pobídkách, a to „..povinny provést nejpozději 
k datu uplynutí 3 let od vydání…“. 
 
Provádění kontrol ze strany Ministerstva financí nemůže být 
vázáno jen na čerpání slevy na daních z příjmů, neboť jde jen 
o jednu formu investiční pobídky, přičemž splnění 
všeobecných podmínek, které Ministerstvo financí kontroluje, 
je nezbytným předpokladem pro čerpání všech forem 
investiční pobídky. Upravení časové posloupnosti není nutné, 
neboť pozbytí platnosti rozhodnutí nevyplývá z provedené 
kontroly, ale již ze samotného faktu, že společnost podmínku 
nesplnila, čehož by si měla být společnost vědoma a 
případné důsledky nesplnění se vztahují nikoli k datu kontroly, 
ale k datu, kdy tato okolnost nastala. 
 
Vymezení oblastí, které jsou příslušné ke kontrole danému 
orgánu, jsou definované v § 7 odst. 2 písm. a) až d). 
Navíc jednotlivé resorty kontrolují odlišné podmínky, k čemuž 
jsou vyžadovány rozdílné dokumenty. 
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funkční systém kontroly včetně sankčního mechanismu a 
příslušné pravomoci jsou tak jednoznačně rozloženy 
mezi několik orgánů veřejné správy, a to vždy s ohledem 
na věcnou působnost těchto orgánů“, nicméně na 
základě výše uvedeného navrhujeme zvážit aktualizaci 
nastavení provádění kontrol tak, aby docházelo k nižšímu 
časovému a finančnímu zatížení jak kontrolovaných 
osob, tak kontrolních orgánů např. sloučením kontrol 
shodného charakteru pod jednu komplexní kontrolu, 
případně zvážit možnost využívání společných 
sloučených kontrolních skupin, zahrnujících pracovníky, 
respektive přizvané osoby, specializované na danou 
oblast, která má být kontrolována. Navrhujeme ujasnit a 
vymezit odpovědnosti jednotlivých správních orgánů 
příslušných ke kontrole, a to ve věcné i časové souvislosti 
tak, aby nedocházelo k různým výkladům zákona a 
neefektivnímu výkonu kontrol.  
Považujeme za účelné při změně systému investičních 
pobídek provést analýzu stávajícího nastavení 
kontrolního systému investičních pobídek, a to i s 
ohledem na množství kontrolních orgánů a dělení 
kompetencí a pravomocí k výkonu kontroly všeobecných 
podmínek investičních pobídek mezi Ministerstvo financí 
a Finanční správu, kdy jasné rozdělení kompetencí k 
výkonu těchto kontrol není v zákoně o investičních 
pobídkách definováno (viz § 7 odst. 2 písm. d) zákona o 
investičních pobídkách), případně vzít do úvahy 
ponechání kontroly všeobecných podmínek investičních 
pobídek zcela v kompetenci Finanční správy. 
5. Obecně:  
Je potřeba zpřesnit věcnou a časovou posloupnost 
kontrol, a to zejména u kontrol podle § 7 odst. 3 zákona 
a jednoznačně stanovit lhůtu k provedení kontroly 
jednotlivých všeobecných podmínek.  
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V § 7 odst. 3 zákona je uvedeno:“… povinny provést 
nejpozději po uplynutí 3 let od vydání…“ Požadujeme 
toto znění nahradit časovým údajem, nyní se totiž jedná 
o právní nonsens. 
Také by bylo vhodné stanovit přiměřený časový odstup 
mezi koncem lhůty pro splnění všeobecných podmínek a 
koncem lhůty pro kontrolu jejich dodržení. 
Z tohoto důvodu by měl být v § 7 odst. 3 ZIP stanoven 
časový odstup u lhůt pro kontrolu všeobecných podmínek 
spadajících do působnosti Ministerstva financí a 
finančních úřadů, a to v návaznosti na vznik „prvního 
zdaňovacího období“, vymezující začátek doby pro 
uplatňování slevy na daních z příjmů (5/10 po sobě 
bezprostředně následujících zdaňovacích období). 
Jelikož začátek prvního zdaňovacího období může 
spadat již do kalendářního roku, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, nejpozději 
však zdaňovací období, jehož začátek spadá do 
kalendářního roku, v němž uplynou 3 roky od vydání 
rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, bylo by 
jednoznačnější navázání konce lhůty k provedení kontrol 
všeobecných podmínek spadajících do působnosti 
Ministerstva financí a finančních úřadů stanovit na den, v 
němž uplynou cca 3/6 měsíců od skončení „prvního 
zdaňovacího období“, popřípadě na den, v němž uplynou 
cca 3/6 měsíců po uplynutí lhůty pro podání daňového 
přiznání za toto zdaňovací období. 
6. Návrh zákona, novelizační bod 20 (§ 3 odst. 3 
písm. a):  
Z návrhu vyplývá, že žadatel, který byl založen dříve než 
dva roky před předložením záměru a není součástí 
podnikatelského uskupení, může doložit údaje jen za 
jedno účetní období popř. za žádné. Tento stav není 
žádoucí. Požadujeme doplnit povinnost doložit buď za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Zákon může předepisovat povinnost předložení dokladů jen v 
návaznosti na nutnost prokázání některé podmínky poskytnutí 
podpory, není proto možné po žadatelích vyžadovat 
předložení účetních dokumentů za min. 2 uzavřená účetní 
období, aniž by tato skutečnost jasně vyplývala z podmínek 
poskytnutí podpory. Navrhujeme proto doplnit do § 3 odst. 1 
větě první zákona o investičních pobídkách následující text: 
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žadatele, nebo ovládající osobu finanční historii vždy 
minimálně za dvě uzavřená účetní období před podáním 
záměru (ústupek oproti současnému stavu - 3 roky, 
avšak obdobně jako u evropských dotací; včetně nutnosti 
doložit, zda se podnik nenachází v obtížích ve smyslu 
Nařízení komise (EU) č. 651/2014), aby se zabránilo 
budoucím výkladovým problémům a podmínka jasně ze 
zákona vyplývala. Není žádoucí poskytovat investiční 
pobídky žadatelům bez jakékoliv historie, mají-li být 
posuzovány předpoklady splnění podmínek pro realizaci 
investičního záměru a bylo-li již v minulosti upuštěno od 
nutnosti dokládat zajištěné zdroje pro financování celého 
záměru (nyní dokládáno pouze popisně).  
7. Příloha nařízení vlády, tiskopis pro uplatnění 
záměru:  
V návaznosti na předchozí připomínku upozorňujeme, že 
změna v povinnosti dokládání údajů nebyla promítnuta 
do tiskopisu obsaženého v nařízení vlády, kde je tabulka 
pro vyplnění ekonomických údajů včetně dovětku pod 
tabulkou: „byl-li žadatel založen méně než 3 roky před 
podáním záměru a je součástí podnikatelského 
seskupení, vyplní zbývající údaje za ovládající osobu“. 
Požadujeme sjednotit výše uvedený bod v tiskopisu s 
paragrafovým zněním v novele zákona s jasným 
výkladem tohoto paragrafového znění, a to, že žadatel je 
povinen doložit svou finanční historii minimálně za 
poslední dvě uzavřená účetní období a pokud existuje 
kratší dobu než dva roky, tak pouze pokud je součástí 
podnikatelského seskupení, může doložit zbývající údaje 
za ovládající osobu. 
8. Nařízení vlády:  
Podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 navrhovaného nařízení 
vlády je podmínkou „uzavření smlouvy o spolupráci s 
výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu 
výzkumných organizací nebo vysokou školou v oblasti 

„..může být podnikající právnická nebo fyzická osoba, která 
má v rámci v rámci své podnikatelské činnosti 2 uzavřená 
účetní nebo zdaňovací období.“.  V návaznosti na tuto 
změnu bude upraven i navrhovaný text § 3 odst. 3 písm. a), a 
sice bude vypuštěna věta „V případě, že byl žadatel založen 
méně než 2 roky před předložením záměru, připojí k záměru 
výroční zprávy nebo účetní uzávěrky anebo konsolidované 
účetní uzávěrky za účetní období, za která je má k dispozici, 
a pokud je žadatel zároveň součástí podnikatelského 
seskupení, připojí za zbývající účetní období k záměru 
výrobní zprávy nebo účetní závěrky nebo konsolidované 
účetní závěrky ovládající osoby.“ , tj. budou pevně ponechány 
2 roky pro všechny žadatele. 
 
Akceptováno. 
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku 
byl upraven, a to v souladu s vypořádáním zásadní 
připomínky č. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Dle § 7 odst. 2 písm. a) náleží kontrola povinností 
vyplývajících z § 2 odst. 2 písm. f) zákona o investičních 
pobídkách, které se týkají podmínek spojení investiční akce 
s vyšší přidanou hodnotou, MPO.  
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aktivit výzkumu a vývoje, které mají za cíl zvýšit přidanou 
hodnotu“. Není zřejmé, jak se bude ze strany poplatníka 
dokazovat a ze strany správce daně kontrolovat „které 
mají za cíl zvýšit přidanou hodnotu“.  Obdobně 
považujeme za obtížně kontrolovatelné, zda je či není 
zaměstnanec „výzkumným a vývojovým pracovníkem“. 
 
 
9. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl A, 2: 
Navrhuje se nastavit podmínku minimální absolutní výše 
nezaměstnanosti, a to ve výši 7,5 %, kdy by při 
překročení této míry nezaměstnanosti bylo možné 
poskytovat hmotnou podporu vytváření pracovních míst i 
do oblasti výroby. Stanovení právě této výše není nikde 
v materiálu zdůvodněno. V této souvislosti 
upozorňujeme, že v současné chvíli je novelizován pouze 
§ 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti., kde je 
zrušena selekce hmotné podpory na vytváření 
pracovních míst dle výše nezaměstnanosti. V tomto 
případě považujeme za vhodné, aby součástí 
předloženého návrhu novely byla i novelizace nařízení 
vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření 
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo 
školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.  Dle 
předložené novely bez aktualizace výše uvedeného 
nařízení lze nabýt dojmu, že hmotnou podporu vytváření 
pracovních míst lze poskytnout komukoliv a ve všech 
okresech mimo hl. město Prahu. 
Také je zde časová prodleva – uzavření dohody s ÚP do 
3 let od vydání Rozhodnutí. V tomto mezičase se může 
míra nezaměstnanosti rapidně změnit a klesnout pod 
stanovenou hranici. Požadujeme vysvětlit, jak budou tyto 
situace řešeny. 

Z důvodu nejistoty při posuzování cíle zvýšení přidané 
hodnoty byl text § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 upraven, a to 
následujícím způsobem: 
text „,které mají za cíl zvýšit přidanou hodnotu,“ byl vypuštěn, 
neboť se domníváme, že podmínka spočívající v povinnosti 
uzavření smlouvy o spolupráci s výzkumnou organizací nebo 
vysokou školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje by měla být 
již sama o sobě pro potřeby splnění podmínky dostačující. 
 
Akceptováno částečně. 
Navržení minimální absolutní výše nezaměstnanosti na úrovni 
7,5 % jako práh pro poskytování hmotné podpory vytváření 
nových pracovních míst bylo provedeno na základě 
dlouhodobých trendů na trhu práce, které byly v rámci 
systému investičních pobídek sledovány, a také odvozením 
od přirozené míry nezaměstnanosti v ČR, kterou lze 
odhadovat kolem 6 % z celkového objemu pracovní síly.  
Návrh znění nařízení vlády č. 514/2004 bude k materiálu 
přiložen, nicméně v souladu s legislativními pravidly bude 
návrh na novelu tohoto nařízení předkládán MPSV a bude 
předmětem samostatného připomínkového řízení, obdobně 
jako při minulých novelizacích zákona. 
K pozdějším změnám nezaměstnanosti v regionu nebude 
přihlíženo, rozhodující bude míra nezaměstnanosti v době 
podání žádosti, neboť od tohoto data již investor může zahájit 
tvorbu a obsazování nových pracovních míst, čímž může sám 
ke změně nezaměstnanosti přispět. 
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10. Návrh zákona, novelizační bod 21 (§ 3 odst. 3 
písm. b):  
Požadujeme vysvětlit použití pojmu „jednoduchá 
evidence podle zákona o daních z příjmů“ a nahradit ho 
jiným pojmem, protože zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
daních z příjmů“), takovou evidenci neupravuje a takový 
pojem nepoužívá. 
11. Obecně k zákonu:  
Požadujeme přehodnotit používání odkazů na zákon o 
účetnictví. Zákon o účetnictví totiž nedefinuje pojem 
„dlouhodobý hmotný majetek“ ani pojem „dlouhodobý 
nehmotný majetek“. 
 
 
 
 
12. Návrh zákona, novelizační bod 51 (§ 11):  
Zmocnění k vydání prováděcího předpisu doporučujeme 
přesunout do samostatného odstavce. Zároveň máme 
pochybnosti o ústavnosti tohoto zmocnění – podle čl. 78 
Ústavy může vláda vydávat nařízení v mezích zákona. V 
tomto případě však postrádáme jakékoliv vymezení 
prostoru, v němž by se nařízení vlády mělo pohybovat. 
Obdobná připomínka týkající se mezí pro vydání 
prováděcího předpisu platí i pro zmocnění uvedené v 
navrhovaném znění § 2 odst. 2 písm. d) a e), § 6a odst. 
7 písm. b) (bod 42) a § 11a odst. 5. 
13. Návrh zákona, novelizační bod 51 (§ 11):  
Upozorňujeme na značnou rizikovost přesunu části 
definice všeobecných podmínek do Návrhu prováděcího 

Akceptováno. 
V souladu s připomínkou byl text § 3 odst. 3 písm. b) zákona 
o investičních pobídkách změněn a nyní zní „..účetní závěrky 
nebo daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani 
z příjmů…“. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
V návaznosti na tuto připomínku navrhujeme nahrazení 
poznámky pod čarou č. 14, která odkazuje na zákon o 
účetnictví, odkazem na vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně dojde 
k zavedení nové poznámky pod čarou pro potřeby odkazu na 
zákon o účetnictví v případě dokladů předkládaných podle § 3 
odst. 3 ZIP. 
 
Akceptováno 12. – 13. 
Do § 2 zákona o investičních pobídkách bude doplněn nový 
odstavec 3, který zní: 
„3) Vláda stanovuje minimální částky dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, minimální počty nových 
pracovních míst a vymezení investičních akcí s vyšší 
přidanou hodnotou na základě analýzy ekonomického a 
průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry 
nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení přínosů 
dosud podpořených investičních akcí. Analýzu ekonomického 
a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry 
nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení přínosů 
dosud podpořených investičních akcí zpracovává ministerstvo 
ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními 
úřady.“ 
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předpisu - Nařízení vlády, a to zejména § 3 prováděcího 
předpisu - Minimální částky pořízeného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku a minimální počty 
nových pracovních míst v rámci všeobecných podmínek.  
Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny meze parametrů 
v zákoně, je možné parametry v Nařízení nastavovat 
libovolně a také kdykoli, jelikož parametry ani frekvence 
novelizace Nařízení nejsou vztáhnuty k žádným 
konkrétním, např. ekonomickým skutečnostem. 
Zdůvodnění, že jde o zlepšení flexibility systému ve 
vztahu k aktuální hospodářské situaci, je příliš vágní. 
Systém se tak může stát politickým nástrojem, byť možná 
flexibilnějším, avšak nečitelnějším (čili zároveň méně 
stabilním) a to jak pro samotné investory, tak pro státní 
aparát. 
Zde spatřujeme nejasnosti při administraci procesních 
postupů a úkonů v případě neplnění podmínek, příp. 
jiných povinností stanovených prováděcím předpisem, a 
to právě s ohledem na skutečnost, kdy definice podmínek 
nebude upravena zákonem. V důsledku by mohlo 
docházet k příliš častým změnám minimální hodnoty 
pořízené investice upravené pouze v prováděcím 
předpise, což může způsobit značnou nepřehlednost a v 
neposlední řadě vést k účelným změnám této hodnoty. 
Potenciální žadatel o poskytnutí investiční pobídky tak 
nemusí být v dostatečném časovém předstihu (tj. v době, 
kdy bude zpracovávat podnikatelský záměr) seznámen 
mj. s výší limitů pořízení investice, jejichž splněním bude 
podmíněno poskytnutí investiční pobídky v době, kdy 
bude o její poskytnutí žádat. 
14. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl 1, B I:  
Z předloženého návrhu vyplývá, že když výrobní firma 
zavede technologické centrum a převede sem 
zaměstnance z výroby, dosáhne se požadovaného 
efektu. V souvislosti se změnou definice nového 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že se jedná spíše o hypotetickou možnost, i 
tak ovšem plně v souladu s cílem podpořit hospodářsky slabé 
regiony a úsilí vyrovnávat regionální rozdíly napříč ČR, 
k čemuž má regionální podpora primárně sloužit. 
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pracovního místa by však mohla nastat situace, kdy by 
čistě výrobní firma pouze přesunula své zaměstnance do 
regionu, který bude splňovat parametry pro poskytnutí 
hmotné podpory vytváření pracovních míst (a tím pádem 
by byla stanovena výjimka z vyšší přidané hodnoty). 
Domníváme se, že pro investiční akce ve výrobě, kdy se 
současně nebude zavádět nebo rozšiřovat technologické 
centrum nebo centrum strategických služeb, by měl být i 
nadále požadován nárůst zaměstnanců na celou 
společnost. V dřívějších fázích projednávání bylo 
avizováno, že nárůst počtu zaměstnanců za provozovnu 
se nebude týkat investičních akcí ve výrobě, avšak ze 
znění návrhu novely zákona toto nevyplývá. 
15. Návrh zákona, novelizační bod 38 (§ 6a odst. 1 
písm. b):  
Poskytování hmotné podpory na vytvoření nových 
pracovních míst je v rozporu s možností volby 
způsobilých nákladů. Zvolením mezd zaměstnanců jako 
způsobilých nákladů podle navrhovaného § 6a odst. 1) 
písm. b) a zároveň čerpání hmotné podpory na vytvořená 
pracovní místa by tato byla podpořena dvakrát. 
 
Doporučující připomínky 
16. Obecně: 
Ministerstvo financí je toho názoru, že návrhu změny 
systému poskytování investičních pobídek, resp. 
novelizaci zákona č. 72/2000 Sb., o investičních 
pobídkách musí předcházet důkladná analýza 
stávajícího fungování systému, zejména vyhodnocení 
jeho přínosů a nákladů, motivačního účinku, nezbytnosti 
atp. A až poté musí být stanoveny konkrétní cíle, kterých 
má být dosaženo a v konečném kroku jakou vhodnou 
formou a jakými způsoby jich lze dosáhnout. 
Komplexnímu posouzení je nutné podrobit fungování 

Definice nového pracovního místa je navržena v souladu s 
definicí nového pracovního místa uvedenou v GBER, podle 
které je důležitý pouze nárůst zaměstnanců za provozovnu, 
což zcela odpovídá logice regionální podpory, jejímž cílem je 
podpora a zvýhodnění určitého regionu za účelem jeho 
rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Investiční pobídka je definována jako veřejná podpora 
poskytovaná v několika formách (hmotná podpora vytváření 
pracovních míst, sleva dani, ad.), přičemž tyto formy mohou 
být různě vzájemně kombinovány až do výše jednotného 
stropu podpory – maximální výše investiční pobídky. Nejedná 
se tedy o dvojí podporu, ale o kumulaci forem investiční 
pobídky v rámci investiční pobídky. K této situaci již nyní 
dochází např. při poskytování hmotné podpory pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při 
současném čerpání slevy na dani z příjmů. 
 
Vysvětleno. 
K takové analýze je zapotřebí velké množství dlouhodobě 
kvantifikovaných ekonomických dat, přičemž součástí těchto 
dat musí být i konkrétní data od příjemců investičních 
pobídek. Taková data nebyla v minulosti od příjemců pobídek 
shromažďována. K jejich sběru dochází postupně od r. 2016 
za účelem vyhodnocení systému investičních pobídek 
v souladu s Plánem hodnocení, který však očekává výsledky 
z konečného hodnocení až v roce 2021.  
S ohledem na aktuální socio-ekonomickou situaci v naší zemi 
není možné ponechat stávající systém pobídek do té doby 
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systému i z hlediska jeho stávající formy - tedy zákonné 
úpravy (bez ohledu na to, zda má či nemá předkladatel v 
úmyslu daňové pobídky zrušit, tato varianta by dle 
našeho názoru neměla chybět ani ve zprávě hodnocení 
dopadů regulace, kde byla zvažována pouze varianta 
nulová - současný stav a varianta navrhovaná a zároveň 
preferovaná). Jsme si vědomi, že takové vyhodnocení 
není jednoduché, nicméně po téměř dvaceti letech 
účinnosti zákona nezbytné. Opakovanými novelizacemi, 
kdy nově navržená kritéria a změny nejsou hlouběji 
podloženy či zdůvodněny (pro ilustraci lze uvést jako 
příklad nastavení kritéria 10 % podílu VŠ zaměstnanců), 
není jisté, že bude dosaženo kýženého cíle. Tedy obecně 
stanovené vyšší přidané hodnoty investic a zlepšení 
inovačního potenciálu ČR či podnikatelského prostředí, 
což jsou cíle obtížně definovatelné, splnitelné a tedy i 
vyhodnotitelné. Výsledkem je, že ať budou cíle naplněny 
nebo nenaplněny, bude vždy následovat další novela. 
Tímto způsobem budou dílčí změny zákona vždy pouze 
reakcí na aktuální situaci. Zároveň těmito změnami roste 
náročnost administrace procesu státem na jedné straně 
a obtížnost orientace v systému včetně s tím 
souvisejícího zatížení příjemců četnými kontrolami na 
straně druhé. 
17. Obecně: 
Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst je 
podnikatelskou sférou vnímána velmi negativně, 
považována za diskriminační a narušující konkurenční 
prostředí, vytváří nerovnost na trhu práce („dotované“ 
firmy přetahují zaměstnance nedotovaným).  Zároveň se 
domníváme, že podporovat jakákoli pracovní místa při 
současné výši nezaměstnanosti je nelogické. Předložená 
novela naopak hmotnou podporu ještě navyšuje a staví 
na ní hlavní motivační prvek pro nárůst počtu žádostí o 
investiční pobídku pro investiční akce v oblasti 
technologických center a center strategických služeb. 

beze změny a je nezbytně nutné bezodkladně reagovat 
úpravou podmínek. Je nezpochybnitelné, že hlavní cíl 
investičních pobídek, kterým dosud byla obecná podpora 
tvorby pracovních míst (bez ohledu na jejich kvalitu), je při 
současné míře nezaměstnanosti irelevantní a není možné 
připustit, aby investiční pobídky vedly ke zhoršování již tak 
napjaté situace na trhu práce.   
V rámci hodnocení dopadů regulace bylo provedeno dle 
našeho názoru dostatečné zhodnocení stávajícího stavu 
v rámci varianty 0, které vychází z aktuální potřeby 
hospodářství a dostupných dat v rámci pobídek. Také 
nesouhlasíme s tvrzením, že by předložené návrhy nebyly 
podloženy. Způsob navržení jednotlivých řešení je 
v Závěrečné zprávě z RIA vysvětlen. 
Také je nutné podotknout, že v rámci pracovních jednání 
k novému nastavení investičních pobídek, jichž se účastnilo i 
MF, nezazněl žádný návrh na zrušení systému investičních 
pobídek. Do Závěrečné zprávy RIA bylo doplněno vysvětlení, 
proč nebylo v rámci podrobnějšího hodnocení uvedeno více 
variant. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nedomníváme se, že by se jednalo o nelogický krok, jedná se 
o podporu „přeměny“ výrobních pozic na pozice 
kvalifikovanější. Účelem je selektivně poskytnout finanční 
příspěvek, který je pro investory zajímavější než daňová 
úleva, těm investorům, kteří vytvářejí kvalifikovanější pracovní 
místa. Zákon však naopak předpokládá omezení stávající 
hmotné podpory vytváření pracovních v oblasti výroby, a to 
právě s ohledem na velmi nízkou míru nezaměstnanosti v ČR. 
Předpokládaný nárůst žádostí z oblasti technologických 
center a center strategických služeb bude oproti dosavadní 
praxi znamenat v celku jen marginální nárůst v oblasti 
finančních výdajů pro stát. Předpokládá se cca jen 10 
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Domníváme se, že toto opatření může ve výsledku vést 
k neefektivní alokaci zdrojů, kdy firmy budou 
zaměstnávat více lidí, než je potřeba, protože příjem z 
dotace pokryje náklady na pracovní místo. 
 
 
 
18. Obecně: 
Určení vyšší přidané hodnoty je velmi obtížné, jak sám 
předkladatel uvádí. Proto nebyla zvolena optimální 
varianta, jak od sebe odlišit projekty s nízkou a vyšší 
mírou přidané hodnoty, nýbrž ta jediná relativně přijatelná 
a zároveň alespoň zdánlivě spravovatelná (nastavení 
podmínek a jejich následná kontrola). S ohledem na 
obtížně nastavitelná kritéria vyšší přidané hodnoty by 
měla být zodpovězena zásadní otázka, zda je tato forma 
- zákon o IP - vůbec vhodná pro tento typ podpory a 
podporovaných projektů? Pochybnostem přispívá i 
samotný materiál např. svým tvrzením, že sleva na dani 
z příjmů, která je hlavní investiční pobídkou, není pro 
centra dostatečně motivační (Důvodová zpráva, obecná 
část B. 1.1) nebo konstatováním, že zásadním 
problémem investorů je mj. nedostatek kvalifikované 
pracovní síly, který se očekávaným přílivem zacílených 
investic ještě zhorší. 
19. Obecně: 
Investiční pobídky jsou již z definice cíleny na významné 
investice v České republice a jejich smyslem je motivovat 
investory (a to především zahraniční) k novým investicím 
a rozšiřování stávajících provozů. Tomu také odpovídá 
celkové nastavení parametrů pro jejich získání. Proto se 
navrhovaná novela jeví tak, že jde proti původnímu 
smyslu zákona, zvláště ve větším příklonu k malým a 
středním podnikům, i když je v materiálu uvedeno, že pro 

projektů z oblasti technologických center a center 
strategických služeb ročně (oproti stávajícím 5 projektům 
ročně). 
Také se nedomníváme, že by docházelo k umělému 
zaměstnávání pracovníků, neboť navrhovaná výše dotace 
200 tis. Kč pokryje náklady zaměstnavatele na takové 
pracovní místo po dobu cca 3 měsíců, toto místo však bude 
muset zachovat po dobu 5 let. 
 
Vysvětleno. 
Hlavním cílem investičních pobídek i nadále zůstává podpora 
investic. Protože ne všechny formy veřejné podpory musí být 
vhodné pro všechny typy investic, obsahuje zákon o 
investičních pobídkách těchto forem více. Citovaný text není 
výrokem o nevhodnosti pobídky ve formě slevy na dani 
z příjmů, nýbrž argumentem pro zacílení dotační formy 
podpory na technologická centra a strategické služby. 
Zkušenosti s fungováním dotačních programů naopak 
potvrzují vhodnost ukotvení pobídek zákonem, neboť se 
jedná o stabilní a transparentní formu. Vhodnost zákonné 
úpravy pobídek tak již byla zhodnocena v roce 2000, kdy bylo 
upuštěno od realizace tzv. předzákonného režimu pobídek, 
ale také v roce 2008, kdy byl ukončen rámcový program na 
podporu technologických center a center strategických služeb 
a následně převeden do zákona. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Příklon k možnosti většího zapojení malých a středních 
podniků do systémů investičních pobídek vzešel především 
z požadavků organizací účastnících se pracovních skupin a 
kulatých stolů, týkajících se problematiky novely zákona o 
investičních pobídkách. Domníváme se, že bližší monitoring 
zapojení malých a středních podniků do ostatních dotačních 
titulů není nyní z časových důvodů možný s ohledem na 
urgentní potřebu uvést novelu zákona do praxe co nejdříve, a 
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malé a střední podniky jsou k dispozici jiné formy 
podpory. Bylo by vhodné do materiálu doplnit informace 
a porovnání o využívání zmíněných jiných dotačních 
titulů malými a středními podniky ve srovnání s 
investičními pobídkami. 
20. Obecně: 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn (v zákoně, 
který má 14 paragrafů, se navrhuje provedení téměř 
šedesáti změn) důrazně doporučujeme, aby předkladatel 
v zájmu přehlednosti zvážil zpracování zcela nového 
zákona. Tento postup by podle našeho názoru mohl vést 
k lepší systematice a zpřehlednění úpravy poskytování 
investičních pobídek. 
21. Obecně: 
Upozorňujeme na nesoulad mezi výkonem kontroly podle 
§ 7 odst. 3 povinností uvedených v § 6a odst. 7 - do 3 let 
provést kontrolu, ačkoli je příjemce povinen splnit 
uvedenou povinnost do 4 let od vydání rozhodnutí; 
zároveň došlo oproti současnému znění k posunutí lhůty 
pro splnění povinností ze 3 na 4 roky od vydání 
Rozhodnutí a tato změna není zdůvodněna. 
22. Závěrečná zpráva RIA: 
Upozorňujeme na nesoulad informací v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace - shrnutí závěrečné 
zprávy RIA na straně 12, kde se uvádí: „Ministerstvo 
financí - v rámci dosud platného systému investičních 
pobídek je připomínkovým místem pro posuzování 
žádostí o investiční pobídky a je poskytovatelem 
investiční pobídky ve formě slevy na daních z příjmů. 
Prostřednictvím orgánů Finanční správy České republiky 
provádí kontroly vybraných podmínek a povinností 
stanovených zákonem. 
V souvislosti s kompetencí Ministerstva financí vykonávat 
kontroly všeobecných podmínek navrhujeme upravit text 

ani nedokážeme vyhodnotit, jaký by byl konkrétní přínos 
tohoto monitoringu pro účely nastavení investičních pobídek. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
S ohledem na urgentní potřebu uvést změny systému 
investičních pobídek do praxe co nejdříve bylo přistoupeno 
k novele zákona, neboť příprava nového zákona je časově 
náročnější proces, který by přinesl delší časovou prodlevu 
v nabytí účinnosti změn. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Povinnost podle § 6a odst. 7 ZIP bude kontrolována po 
dokončení investiční akce (viz nově navrhovaný § 7 odst. 7 
ZIP), nikoli po 3 letech. Lhůta je prodloužena jen pro 
strategické investiční akce s ohledem na větší rozsah 
pracovních míst, který musí být vytvořen. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace bude 
změněn dle požadavku. 
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na znění:  „Ministerstvo financí – v rámci dosud platného 
systému investičních pobídek je připomínkovým místem 
pro posuzování žádostí o investiční pobídky a včetně 
Finanční správy je příslušné provádět kontrolu vybraných 
podmínek a povinností stanovených zákonem.“ 
23. Obecně: 
Vzhledem k formě investiční pobídky spočívající v 
osvobození od daně z nemovitých věcí, která je příjmem 
rozpočtů obcí, doporučujeme v příslušných částech textu 
závěrečné zprávy doplnit do vyhodnocení nákladů 
jednotlivých variant (počínaje str. 33) k dopadům na 
státní rozpočet rovněž dopady na ostatní veřejné 
rozpočty, obdobně jako je tomu ve Shrnutí závěrečné 
zprávy RIA v bodě 3.1 Dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty. 
24. Obecně: 
V rámci vyšší přidané hodnoty by bylo vhodné zahrnout 
do systému pobídek i sektor služeb, který se na celkovém 
saldu obchodní bilance podílí z jedné třetiny. Rovněž by 
bylo vhodné podporovat kulturu start-up firem, kde se 
vytváří vysoká přidaná hodnota na začátku výrobního 
řetězce. (viz také souvislost s připomínkou týkající 
vhodnosti využití zákona o investičních pobídkách pro 
tento typ podpory) 
25. Návrh zákona, novelizační bod 38 (§ 6a odst. 1 
písm. b): 
V materiálu postrádáme zdůvodnění možnosti volby 
způsobilých nákladů - požadujeme vysvětlit a doplnit do 
materiálu.  
 
 
26. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl A, 4: 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Forma investiční pobídky spočívající v osvobození od daně 
z nemovitých věcí nebyla prozatím poskytnuta, 
nedisponujeme tedy ani žádnými příslušnými daty, na základě 
kterých by bylo možné do vyhodnocení dopady na veřejné 
rozpočty zahrnout. Poskytnutí této podpory bude i nadále 
zcela v kompetenci obce a bude tedy čistě na jejím 
posouzení, jak vyhodnotí přínosy a náklady z této formy 
pobídky. 
 
 
Vysvětleno. 
Investiční pobídky jsou regionální investiční podporou a 
v rámci možností tohoto nástroje je již podpora služeb a 
zavádění nových výrob zřízena. Cíleně pro start-upy není 
regionální investiční podpora vhodná a slouží k ní jiné 
nástroje. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se spíše o legislativně technickou změnu, jelikož zákon 
samotný nebude po novele definovat konkrétní typy 
investičních akcí a není tedy možné navázat druh způsobilých 
nákladů na různé typy investičních akcí. I přes zavedení 
možnosti volby způsobilých nákladů se neočekává, že by 
investiční akce ve výrobě nyní uplatňovaly způsobilé náklady 
ve formě mzdových nákladů.  
 
Vysvětleno. 
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Domníváme se, že ohýbání a štěpení zacílení systému 
pro využití segmentu MSP není nezbytné, vzhledem k 
velkému množství specifických možností pouze pro MSP 
a již aktuálnímu navýšení stropu veřejné podpory pro 
MSP. Rovněž nelze souhlasit s tvrzením, že 15 % podíl 
MSP je nízký, naopak lze usuzovat o motivačním účinku 
a dostupnosti. Žádoucí by spíš bylo, kdyby systém 
investičních pobídek segment MSP nepoškozoval. 
27. Obecně: 
Z povahy technologických center vyplývá, že případný 
zisk z vývoje je realizován až se zpožděním a ne přímo 
centrem, ale až následnou výrobou vyvinutých produktů. 
Sleva na dani z příjmu tedy nebude mít pro technologická 
centra příliš motivační účinek. Je možné, že ani upravené 
parametry nebudou mít žádoucí efekt. Doporučujeme 
doplnit srovnání s jinými formami podpory. 
28. Obecně: 
Je žádoucí, aby investoři otevírali nové výrobní závody a 
rozšiřovali výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Bylo by 
možné investory k tomuto motivovat například 
podmínkou, že při žádosti o pobídku v oblasti výroby 
zároveň otevře nebo rozšíří technologické centrum nebo 
centrum strategických služeb.  
29. Obecně: 
Co se týká návrhu účinnosti tohoto zákona, tak z hlediska 
jeho povahy, tj. oblast investičních pobídek, se jeví 
vhodné stanovit účinnost ke konkrétnímu přesně 
stanovenému datu (ideálně k prvnímu dni určitého 
měsíce), a to pro zvýšení právní jistoty. Podotýkáme, že 
ustanovení o účinnosti zákona 15. dnem po jeho 
vyhlášení je nadbytečné, jelikož tento princip automaticky 
vyplývá ze zákona o Sbírce zákonů (§ 3 odst. 3). 

Příklon k možnosti většího zapojení malých a středních 
podniků do systémů investičních pobídek vzešel především 
z požadavků organizací účastnící se pracovních skupin a 
kulatých stolů, týkajících se problematiky novely zákona o 
investičních pobídkách. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V Závěrečné zprávě RIA jsou uvedena veškerá relevantní 
srovnání, pro která měl předkladatel dostupná data. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Tato možnost byla zvažována a byla i předmětem diskuzí 
v rámci pracovních jednání a kulatých stolů. Tato podmínka 
by ale byla značně limitující (až vyřazující) pro nové investory, 
kteří chtějí investovat do zavádění nových výrob. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Navrhované datum účinnosti je v souladu s LPV. Účinnost ke 
konkrétnímu datu není navrhována konkrétním pevným 
datem z toho důvodu, že nelze odhadnout vzhledem k 
současné politické situaci délku legislativního procesu. 
Navrhovaná účinnost je stanovena v souladu s Legislativními 
pravidly vlády, konkrétně s čl. 53 odst. 1 písm. a) bod 4 LPV. 
Je žádoucí, aby novela začala platit co nejdříve po vstupu 
v platnost. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5E9H)



Stránka 16 (celkem 70) 

30. Návrh zákona, novelizační bod 1 (§ 1a odst. 1 
písm. b):  
Podle nového navrženého § 1a odst. 1 písm. b) se 
investiční akcí rozumí investice do dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku uskutečněná na území 
České republiky v rámci podnikatelské činnosti příjemce 
investiční pobídky,“. Podle § 3 odst. 4 nařízení vlády musí 
být v rámci investiční akce v centru strategických služeb 
pouze vytvořeno nejméně 20, 50, 70 nebo 500 nových 
pracovních míst. Nemusí být tedy investováno do 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podle 
našeho názoru se v tomto případě nebude jednat o 
investiční akci dle § 1a odst. 1 písm. b) ZIP. 
31. Návrh zákona, novelizační bod 8 (§ 1c a 1d): 
Doporučujeme vypustit bez náhrady odstavec 2 (a zrušit 
označení odstavce 1). Pokud strategickou investiční akcí 
je taková akce, kterou schválila vláda (přičemž z textu 
vyplývá, že tak učinit může, ale nemusí) považujeme za 
zbytečné, aby ji ještě vymezoval prováděcí předpis 
(jehož změna je stejně v rukou vlády). Pokud by byla tato 
připomínka akceptována, je třeba ji promítnout i do změn 
v § 11 
32. Návrh zákona, novelizační bod 8 (§ 1a a 1d): 
Není jasné, jak se má hodnotit, zda investiční akce 
přispívá k hospodářskému rozvoji České republiky. Podle 
našeho názoru je toto možné posoudit až v konkrétní 
dané chvíli, kdy je předložen návrh investice. Nelze to 
dopředu stanovit právním předpisem.  
 
33. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl B, 1.1 III.: 
Investorovi má být uložena povinnost provést vyčíslení 
nákladů a přínosů z investiční akce pro region a stát při 
předkládání žádosti o investiční pobídku, současně je ve 

Vysvětleno. 
V souladu s GBER může být veřejná podpora poskytována 
jen na počáteční investici. To, že ZIP nepředepisuje minimální 
výši, neznamená, že k takové investici nedochází. Není 
reálné předpokládat, že by investor vytvářel nová pracovní 
místa bez investice do dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. Naopak považujeme za vhodné 
umožnit centrům strategických služeb investovat do nájmu, 
což je z pohledu GBER akceptovatelná forma investice. 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Ustanovení § 1d odst. 2 ZIP nelze vypustit, jelikož se jedná o 
legislativně technický aspekt. V návaznosti na tuto připomínku 
a připomínku Úřadu vlády však došlo k přeformulování celého 
§ 1d a jeho sloučení s § 1c ZIP. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Není možné posuzovat předložené žádosti individuálně, 
neboť by se nejednalo o transparentní způsob posuzování, 
který lze uchopit zákonem. Investice obecně přispívají 
k hospodářskému růstu a domníváme se proto, že je možné 
vytipovat druhy investic, které je žádoucí podporovat 
z pohledu působnosti MPO. 
 
 
Akceptováno částečně. 
Text bude sjednocen podle zvláštní části. Nebude však 
předepsána jednotná metodika, neboť přínosy z různých 
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zvláštní části - bod 19 § 3 odst. 2 vloženo písm. j) a zní: 
„v případě strategické investiční akce vyčíslení a 
zdůvodnění předpokládaného přínosu investiční akce 
pro region a stát“ - odlišná formulace, doporučujeme 
sjednotit podle obecné části. Jakým způsobem bude 
žadatel dokládat? Má se jednat například analýzu 
nákladů a přínosů (CBA)? Jak toto budou ministerstva, 
resp. vláda posuzovat? 
34. Nařízení vlády:  
§ 1 písm. b) nařízení vlády uvádí, že Investičními akcemi, 
na které lze poskytnout investiční pobídku, jsou investiční 
akce realizované za účelem vybudování nebo rozšíření 
technologického centra (dále jen „investiční akce v 
technologickém centru“), přičemž technologickým 
centrem se rozumí obchodní závod nebo jeho část se 
zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace) 
technicky či jinak vyspělých výrobků, technologií a 
výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich 
softwaru, za účelem zvýšení přidané hodnoty,“. Nařízení 
vlády v § 4 odst. 1 písm. a) dále uvádí, že: 
„Vyšší přidanou hodnotou je a) realizace investiční akce, 
která je investiční akcí v technologickém centru nebo v 
centru strategických služeb,“.  
Dle našeho názoru se jedná o definici v kruhu. 
Také nerozumíme, jak se bude plnit podmínka „spojení 
investiční akce s vyšší přidanou hodnotou do 3 let od 
vydání rozhodnutí“ u investiční akce v technologickém 
centru, když ta splňuje podmínku „přidané hodnoty“ již ze 
své definice (nebo zda je tato podmínka u investiční akce 
v technologickém centru nutná). 
35. Návrh zákona, novelizační bod 31 (§ 5 odst. 8 a 9):  
V tomto bodu se doplňuje odstavec 8, který zní:  
„Datum vydání rozhodnutí o příslibu je datem poskytnutí 
veřejné podpory).“. 

druhů investic mohou být odlišné a investoři je budou moci 
prokazovat různými způsoby. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Souhlasíme s uvedenou připomínkou a spojení „, za účelem 
zvýšení přidané hodnoty,“ bude z definice technologického 
centra vypuštěno, neboť již samotné zaměření centra na 
výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, 
technologií a procesů by mělo k vymezení technologického 
centra postačovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že právní nárok společnosti vzniká již 
vydáním rozhodnutí o příslibu, neboť tímto právním aktem je 
investorovi dána jistota, že pokud zrealizuje investiční záměr 
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Domníváme se, že datum poskytnutí veřejné podpory 
nelze odvozovat od data vydání rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky vydaném Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, kterým je poskytnutí veřejné podpory 
přislíbeno. Právní nárok na veřejnou podporu vzniká 
příjemci až za předpokladu splnění všech podmínek 
definovaných v Rozhodnutí a splnění dalších podmínek 
definovaných v zákoně o investičních pobídkách. Z takto 
nově definované úpravy zákona by příjemce mohl 
dovodit, že již datem vydání rozhodnutí o příslibu vzniká 
příjemci veřejné podpory ve formě slevy na dani i právní 
nárok na tuto veřejnou podporu. Pokud měl zákonodárce 
na mysli určení okamžiku, kdy se stává žadatel o 
investiční pobídku příjemcem, pak si dovolujeme 
navrhnout, aby byl tento odstavec přesunut do § 1 
zákona o investičních pobídkách jako výklad pojmů.  
V této souvislosti dále upozorňujeme na právní úpravu 
formy investiční pobídky spočívající v osvobození 
pozemků, staveb a jednotek od daně z nemovitých věcí, 
stanovenou zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.  Aby 
mohlo být osvobození pro danou investiční akci 
aplikováno, musí být splněny podmínky stanovené touto 
citovanou speciální právní úpravou. Mezi tyto podmínky 
patří kromě jiného to, že obec vydá obecně závaznou 
vyhlášku, v níž stanoví, zda se jedná o osvobození od 
daně z pozemků, resp. ze staveb a jednotek úplné či 
částečné a stanoví dobu, na kterou se osvobození 
uplatní (nejdéle 5 let). Osvobození se tedy poskytne na 
základě platné a účinné obecně závazné vyhlášky obce. 
36. Návrh zákona, novelizační bod 35 (§ 6a odst. 1 
písm. a):  
V § 6a odst. 1 ZIP je vymezení způsobilých nákladů 
upřesněno o text „a jsou určené k činnosti, jež je 
vykonávána v důsledku realizace investiční akce,“. Z 

v podobě předkládané v žádosti, má jistotu, že může 
investiční pobídku čerpat. Naproti tomu splnění podmínek již 
umožňuje pouze vykonatelnost rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nejde o zúžení vymezení nákladů, ale o zachování 
stávajícího rozsahu. Navržené spojení „a je určeno pro 
výrobní účely“, které je již nyní v ZIP obsaženo, již není 
možné s ohledem na ostatní prováděné změny použít, neboť 
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důvodové zprávy lze usuzovat, že záměrem je zúžení 
definice způsobilých nákladů. Přesto není zřejmé, zda lze 
či nelze za způsobilé náklady považovat např. náklady 
vynaložené na nevýrobní zařízení a další nevýrobní 
majetek (vrátnice, počítače účetního oddělení, sklady, 
účetní software, apod.). Pokud by se dosavadní výklad 
způsobilých nákladů neměnil, potom navrhujeme 
přesnější legislativní text jako například „a jsou určené 
pro výrobní účely“. 
37. Návrh zákona, novelizační bod 35 (§ 6a odst. 1 
písm. a):  
Podle § 6a odst. 1 zákona budou nově způsobilé náklady 
tvořeny i „hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého 
hmotného majetku ve formě strojního zařízení“. Z 
důvodové zprávy vyplývá, že záměrem je nově i 
podpoření technického zhodnocení strojního zařízení, 
které samo o sobě není způsobilým nákladem. 
Podle § 1a odst. 1 písm. d) ZIP je „e) strojním zařízením 
dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen za tržní 
cenu, nebyl vyroben více než 2 roky před pořízením a 
spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku),“. 
Z toho usuzujeme, že do způsobilých nákladů bude 
možné nově zahrnout pouze výdaje na to technické 
zhodnocení, které je realizované pouze na strojním 
zařízení, které splňuje definici v § 1a odst. 1 písm. d) ZIP. 
38. Návrh zákona, novelizační bod 35 (§ 6a odst. 1 
písm. a):  
K navrhovanému textu § 6a odst. 1 písm. a) 
upozorňujeme, že v textu pododstavce označeného 
písmenem by neměly být obsaženy samostatné věty 
začínající velkým písmenem. Doporučujeme text 
začínající slovy „Dlouhodobý nehmotný majetek…“ 
vyčlenit do samostatného odstavce (po odpovídající 
formulační úpravě).  Do dalšího samostatného odstavce 

by tím byly vyloučeny investice do strojního zařízení v rámci 
technologických center a center strategických služeb. Proto 
od něj bylo v rámci novely upuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
V návaznosti na připomínku jsme přistoupili k úpravě definice 
strojního zařízení tak, aby byl zachován záměr prezentovaný 
v důvodové zprávě, tj. aby bylo umožněno zahrnutí 
technického zhodnocení na stávajícím strojním zařízení. 
Nová definice strojního zařízení bude znít: 
„e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný majetek, který 
spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku17), nebo 
technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, 
který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku,“ 
Podmínka, že majetek nesmí být vyroben dříve než 2 roky 
před zahájením pořizování a že musí být pořízen za tržní 
cenu, bude převedena přímo do § 6a odst. 1 písm. a) ZIP. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Stávající zákonné ustanovení § 6a odst. 1 písm. a) se 
předloženým návrhem zákona pouze doplňuje a zpřesňuje. 
Zachovává se stávající struktura uvedeného zákonného 
ustanovení, a to především z důvodu, aby byla navrhovaná 
změna pro příslušné adresáty daného právního předpisu 
přehledná a jednoznačná. 
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pak doporučujeme vyčlenit úpravu toho, co nelze 
zahrnout do způsobilých nákladů. Obě úpravy by podle 
našeho názoru text výrazně zpřehlednily. 
39. Návrh zákona, novelizační bod 42 (§ 6a odst. 5):   
V textu § 6a odst. 7 písm. c) doporučujeme nahradit slova 
„…. v dohodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle  
§ 11a…“ slovy „…v dohodě podle § 11a“. 
40. Návrh zákona, novelizační bod 44 (§ 6a odst. 10):  
V textu § 6a odst. 10 je třeba neoznačený text na konci 
odstavce vyčlenit do samostatného odstavce. 
 
 
41. Návrh zákona, novelizační bod 44 (§ 6a odst. 10): 
Doporučujeme zákon o daních z příjmů z poznámky pod 
čarou 8c vypustit, a to z toho důvodu, že ačkoli se jedná 
o demonstrativní výčet, tento zákon neobsahuje speciální 
úpravu sankcí vztahujících se k problematice investičních 
pobídek (upravené zejména v § 35a, § 35b a § 38r 
zákona o daních z příjmů), tudíž se ve smyslu § 4 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“), použijí příslušná 
ustanovení daňového řádu (zejména obsažená v jeho 
části čtvrté – následky porušení povinností při správě 
daní). 
42. Návrh zákona, novelizační bod 45 (§ 6a odst. 11 
a 12):  
Doporučujeme slova „příslušného penále nebo dalších 
sankcí“ nahradit slovy „příslušných sankcí“, která jsou 
obecnější, protože z textu navrhované novely ani z 
důvodové zprávy k této novele není zřejmé, z jakého 

 
 
 
Vysvětleno. 
Původní návrh považujeme za přesnější, neboť se jedná o 
uvedení celého názvu dohody. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zachovává se stávající struktura a použité formulace v 
platném zákoně o investičních pobídkách. 
Navrhované ustanovení odstavce 10 je naformulováno 
obdobně jako v současném dosavadním odstavci 9 zákona o 
investičních pobídkách. 
 
Akceptováno. 
V poznámce pod čarou bude použit odkaz na daňový řád, 
namísto odkazu na zákon o daních z příjmů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text bude upraven ve smyslu připomínky. 
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důvodu je v příkladném výčtu sankcí uvedeno pouze 
penále. 
43. Návrh zákona, novelizační bod 45 (§ 6a odst. 11 
a 12): 
Nově navrhovaným zněním se podstatným způsobem 
zmírňují sankce za nesplnění povinností zachovat 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a pracovní 
místa. Tato změna není v materiálu zdůvodněna. 
44. Návrh zákona, novelizační bod 46 (§ 7 odst. 2 
písm. a):  
Slova „nahrazují slovy“ doporučujeme nahradit slovy 
„nahrazují textem“. Vzhledem k rozsahu prováděných 
změn bychom však považovali za vhodnější reformulaci 
celého ustanovení § 7 odst. 2 písm. a). 
45. Návrh zákona, novelizační bod 51 (§ 11): 
Před text „1c“ je třeba doplnit paragrafovou značku. 
46. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl C: 
Na str. 12 důvodové zprávy je uvedeno, že bez motivací 
v podobě investičních pobídek by se „zpomalil růst podílu 
vyšší přidané hodnoty na exportech, z čehož plyne, že by 
Česká republika mohla zpomalit v dalších posunech v 
globálních hodnotových řetězcích“. Z textu není zřejmé, 
z jakých statistik zpráva při měření podílu s vyšší 
přidanou hodnotou ve výrobě vychází. Doporučujeme 
zdroj doplnit. 
47. Důvodová zpráva, obecná část, oddíl G: 
Na str. 17 důvodové zprávy je uvedeno, že „Navrhovaná 
právní úprava by měla zlepšit podnikatelské a investiční 
prostředí v České republice“. Právní úprava řeší pouze 
systém pobídek a možnost jejich dosažení. Neříká nic o 
podnikatelském prostředí jako takovém. Naopak, s 
ohledem na nově navržené podmínky nutné k získání 

 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o zpřesnění textu za účelem sjednocení rozrůzněné 
praxe vycházející z nejednoznačnosti výkladu daného 
ustanovení. 
 
 
 
Vysvětleno. 
V navrhovaném novelizačním bodě 46 je použita formulace 
„nahrazují slovy“ protože nová nahrazovaná slova obsahují 
slovo „a“, tj. jedná se o slova a nikoliv text. 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Citovaný text nebyl převzat ze statistik, jedná se pouze o 
naznačení možných budoucích rizik. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Veškeré podmínky budou prokazovány ze stávající účetní a 
pracovně-právní dokumentace příjemce vedené v návaznosti 
na jiné právní předpisy. 
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pobídky (výše mzdy, podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, 
minimální počet zaměstnanců, prokázání vyšší přidané 
hodnoty, vyčíslování nákladů aj.) se nelze ubránit dojmu, 
že administrativní zátěž podnikatelům naopak vzroste.  
48. Návrh zákona, novelizační bod 6 (§ 1a odst. a 
písm. h): 
V § 1a odst. a písm. h je uvedeno: počtem zaměstnanců 
- evidenční počet zaměstnanců příjemce investiční 
pobídky s místem výkonu práce v místě realizace 
investiční akce přepočtený na plnou pracovní dobu podle 
metodiky Českého statistického úřadu. 
Doporučujeme uvést odkaz na metodiku ČSÚ. 
49. Návrh zákona, novelizační bod 16 (§3 odst. 2 
písm. d):  
Doporučujeme upřesnit, zda se jedná o spotřebu energie 
pouze nově pořizované technologie nebo celého 
výrobního provozu. Má se v tomto případě jednat o např. 
o uvedení energetické náročnosti budovy? V této 
souvislosti by bylo vhodné uzpůsobit také část II. 14 
Tiskopisu.  

 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V návaznosti na připomínku Českého statistického úřadu 
bude zmínka o metodice Českého statistického úřadu z textu 
zákona vypuštěna. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
Text ustanovení i na něj navazující text tiskopisu bude 
upraven ve smyslu připomínky. Úprava textu směřuje ke 
zobecnění a pokrytí různých typů projektů investičních akcí, 
kdy se může jednat o projekty s dopadem na spotřebu 
energie v důsledku změn ve výrobě, ale i v budově, kde je 
ekonomická činnost provozována. Záměrem tudíž není 
specifikovat konkrétní dokument, a tím zvyšovat 
administrativní zátěž předkladatele projektu. Snahou je 
umožnit potřebné informace o spotřebách energie čerpat 
z dokumentů, které má předkladatel k dispozici. Např. pokud 
se jedná o budování a rozšiřování technologického centra 
v souladu s požadavky zákona o hospodaření energií vzniká 
stavebníku prokázat plnění zákonných požadavků na 
energetickou náročnost budov doložením průkazu 
energetické náročnosti. Naopak výrobní provozy jsou ve 
většině případů dotčeny povinností zpracovat energetický 
audit. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Zásadní připomínky 
1. Obecná připomínka  

 
 
Akceptováno. 
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K materiálu by měly být připojeny alespoň teze 
obsahující změny 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, které mají být v tomto prováděcím předpise 
provedeny v návaznosti na navrhované změny zákona o 
investičních pobídkách a zákona o zaměstnanosti.  

K části první - Změna zákona o investičních pobídkách 

2. Obecná připomínka 
Užívanou terminologii (pracovní místo, podporované 
pracovní místo, nové pracovní místo) je nutné sjednotit, 
nebo vysvětlit rozdíl mezi těmito pojmy a nutnost jejich 
užívání. Za nejvhodnější považujeme pojem „nové 
pracovní místo“.  
3. K bodu 38 [§ 6a odst. 1 písm. b) - str. 5] 
Ve větě třetí tohoto ustanovení se nově stanoví, že do 
hodnoty měsíčních mzdových nákladů lze zahrnout 
hrubou mzdu zaměstnanců a příslušné odvody 
povinného pojistného zaměstnavatele za zaměstnance.  
Pojem „povinné pojistné“ je zaveden jako legislativní 
zkratka v § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro částku 
odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému 
na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních 
právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. Tuto 
legislativní zkratku není možné využít v jiném zákoně. 
4. K § 7 odst. 2 písm. c) 
Slova „a Úřadu práce České republiky - krajské pobočce 
a pobočce pro hlavní město Prahu u povinnosti uvedené 
v § 6a odst. 5,“ požadujeme vypustit. 

K materiálu bude přiložen návrh změn nařízení vlády č. 
515/2004 Sb. vyznačený do úplného znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
V souladu s připomínkou byly pojmy sjednoceny a 
v případech, kde se odkazuje k definici nového pracovního 
místa, je používán pouze pojem „nové pracovní místo“. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 6a dost. 1 písm. b) zákona o investičních 
pobídkách bude upraven v tom smyslu, že do mzdových 
nákladů lze zahrnout hrubou mzdu zaměstnanců a příslušné 
odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem za 
zaměstnance. 

 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Materiál byl upraven ve smyslu navržené úpravy s tím, že 
došlo pouze k vyškrtnutí slov „Úřadu práce České republiky – 
krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu“. Je totiž 
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Výkon kontroly bude příslušet jen generálnímu ředitelství 
Úřadu práce České republiky, který investiční pobídky 
administruje, vyplácí a kontroluje dodržování sjednaných 
dohod.  
5. K § 7 odst. 6 
Na konci ustanovení požadujeme slova „5 letech ode dne 
připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce 
investiční pobídky“ nahradit slovy „8 letech ode dne 
vydání rozhodnutí o příslibu“.  
Smyslem připomínky je sjednocení definice pětileté 
udržitelnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K části druhé - Změna zákona o zaměstnanosti 

6. Obecná připomínka 
V celém ustanovení § 111 zákona o zaměstnanosti je 
třeba pojem „nový zaměstnanec“ nahradit pojmem 
„zaměstnanec na novém pracovním místě“.  

nutné zachovat určení kontrolního orgánu pro povinnost podle 
§ 6a odst. 5 zákona o investičních pobídkách. 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Navržená úprava by nevedla k požadovanému sjednocení 
definic udržitelnosti, neboť povinnost udržitelnosti je 
vymezena primárně v § 6a ZIP a termíny kontrol by měly 
navazovat právě na vymezení povinností v § 6a ZIP. Na 
základě vzájemné dohody jsme proto přistoupili k úpravě § 6a 
odst. 5 a § 7 odst. 6 ZIP následujícím způsobem: 
„(5) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) 
bodu 3 je povinen zachovat počet nových pracovních míst 
a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní 
pracovní dobou8a), na která byla čerpána investiční pobídka 
podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3, po dobu nejméně 5 let 
ode dne připsání první platby hmotné podpory na účet 
příjemce investiční pobídky. V případě, že nové pracovní 
místo není ke dni připsání první platby hmotné podpory na 
účet příjemce investiční pobídky obsazeno, začne běžet lhůta 
podle věty první pro toto pracovní místo až ode dne jeho 
obsazení vzniku prvního pracovního poměru na každém 
novém pracovním místě.“ 

„(6) Kontrola investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) 
bodů 3 až 5 se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné 
dohodě uzavřené podle § 11a nebo zvláštního právního 
předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 
5 se provede po 5 letech ode dne připsání první platby 
hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky uplynutí 
pětileté lhůty pro zachování počtu nových pracovních 
míst podle § 6a odst. 5.“  

 
Akceptováno.  
Do ustanovení § 111 zákona o zaměstnanosti byla 
zapracována navržená změna a byly do předloženého návrhu 
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7. K § 111 odst. 3 a 4 v návaznosti na odst. 12 
Úpravou ustanovení § 111 odst. 3 a 4 je podmínka 
poskytování hmotné podpory na území s nejméně o 25 
% vyšším podílem nezaměstnanosti v ČR nahrazena 
podmínkou, že se jedná o území ČR, mimo hl. m. Prahu. 
Důvodová zpráva k tomu uvádí – „změna souvisí 
s rozšířením možnosti poskytování hmotné podpory na 
vytváření pracovních míst pro technologická centra a 
centra strategických služeb na celé území České 
republiky. Pro oblast výrobních projektů bude i nadále 
platit podmínka minimálního podílu nezaměstnanosti 
v okrese (nad 125 % průměrné nezaměstnanosti České 
republiky), která bude nově obsažena v prováděcím 
právním předpise v souvislosti se stanovením konkrétní 
výše hmotné podpory.“ 
Ustanovení § 111 odst. 12 zmocňuje vládu stanovit 
nařízením „výši hmotné podpory na jedno nově vytvořené 
pracovní místo a výši hmotné podpory na rekvalifikaci 
nebo školení zaměstnanců v závislosti na typu investiční 
akce a na situaci na trhu práce, vyjádřeným podílem 
nezaměstnanosti nebo dalšími ukazateli, okruh osob, 
které mohou být umístěny na podpořených nových 
pracovních místech, a formu poskytnutí hmotné 
podpory“. Toto ustanovení však neobsahuje zmocnění 
k určení regionů, do kterých lze podporu poskytovat. 
Je tedy potřeba zmocnění obsažené v § 111 odst. 12 
v tomto smyslu rozšířit o určení regionů, do kterých lze 
hmotnou podporu poskytovat, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě (tj. pro technologická centra a centra 
strategických služeb a pro oblast výrobních projektů).  
8. K § 111 odst. 3 a 4 v návaznosti na odst. 12 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava zákona o 
zaměstnanosti v § 111 odst. 8 mění lhůtu pro splnění 
podmínek sjednaných v dohodě o poskytnutí hmotné 
podpory v případě strategické investiční akce ze 3 let na 

zákona doplněny příslušné novelizační body obsahující tuto 
změnu. 
  
Akceptováno. 
Ustanovení § 111 odst. 2 zákona o zaměstnanosti tak bude 
znít:  
„(12) Výši hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní 
místo a výši hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení 
zaměstnanců v závislosti na typu investiční akce a na 
situaci na trhu práce, vyjádřeným podílem nezaměstnaných 
osob nebo dalšími ukazateli, určení regionů, do kterých lze 
hmotnou podporu poskytovat, okruh osob, které mohou být 
umístěny na podpořených nových pracovních místech, a 
formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením.“. 
 
Příslušný novelizační bod, upravující změnu § 111 odst. 2, byl 
ve smyslu navrhované změny doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Dle našeho názoru je text přechodného ustanovení k zákonu 
o zaměstnanosti v tomto směru dostačující, neboť jasně 
stanovuje, že pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení 
podle zákona o investičních pobídkách zahájeném před 
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4 roky, je třeba tuto situaci řešit přechodným 
ustanovením, tj. stanovit, jak bude postupováno u dohod 
uzavřených před účinností novely. 

K návrhu prováděcího předpisu  

 
9. K § 4 odst. 1 písm. b) 
Ustanovení je třeba formulovat srozumitelněji:  
- Uvádí se zde, že vyšší přidanou hodnotou se rozumí 

sjednání, stanovení či určení mzdy k 31. prosinci 
daného kalendářního roku. Není zřejmé, co je 
myšleno daným kalendářním rokem a zda by 
podmínka měla být plněna po celé období realizace 
projektu. 

- Dále je definováno, co se rozumí průměrnou měsíční 
hrubou mzdou a uvádí se, že jde o údaj zveřejňovaný 
ČSÚ, tj. průměrnou hrubou mzdu na přepočtené 
počty zaměstnanců za 1. až 4. čtvrtletí. Není však 
zřejmé, proč věta dále pokračuje slovy „společně s 
údajem o průměrné měsíční hrubé mzdě za 4. 
čtvrtletí předchozího kalendářního roku“.  

- Dále se uvádí, že příjemce investiční pobídky má 
uzavřenu smlouvu o spolupráci s výzkumnou 
organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných 
organizací, nebo vysokou školou v oblasti aktivit 
výzkumu a vývoje, které mají za cíl zvýšit přidanou 
hodnotu. Pojem „přidaná hodnota“ je třeba blíže 
specifikovat. Na tento pojem lze nahlížet 
nejrůznějšími způsoby – mikroekonomickým, 
makroekonomickým, daňovým atd.  

 
Doporučující připomínky 
10. K bodu 38 [§ 6a odst. 1 písm. b) - str. 5] 
Podmínky pro zápočet způsobilých nákladů se u 
mzdových nákladů jejich novým vymezením výrazně 

nabytím účinnosti novely se použije zákon o zaměstnanosti 
ve znění účinném před novelou. Je tedy zřejmé, že pro 
dohody uzavírané po nabytí účinnosti novely se bude 
postupovat vždy podle takového znění zákona o 
zaměstnanosti, které bylo účinné v době zahájení řízení o 
vydání rozhodnutí o příslibu, k němuž se uzavíraná dohoda 
vztahuje. 
 
Vysvětleno. 
Daným kalendářním rokem se myslí každý kalendářní rok 
v období, po kterou musí být podmínka plněna. Podmínka 
musí být v souladu s § 6a odst. 2, příp. odst. 3 zákona o 
investičních pobídkách plněna po dobu nejméně 5 let od 
splnění všeobecných podmínek. 
 
Vysvětleno. 
Český statistický úřad uveřejňuje průměrnou měsíční hrubou 
mzdu, přičemž tento údaj je v průběhu roku ještě dále 
upřesňován. Zmiňovaný dovětek je tedy časovým upřesněním 
toho, který údaj o průměrné měsíční hrubé mzdě má být 
použit. 
 
Akceptováno. 
V návaznosti na tuto připomínku jsme přistoupili k vypuštění 
sporného textu – „, které mají za cíl zvýšit přidanou hodnotu,“, 
neboť se domníváme, že podmínka spočívající v povinnosti 
uzavření smlouvy o spolupráci s výzkumnou organizací nebo 
vysokou školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje by měla být 
již sama o sobě pro potřeby splnění podmínky dostačující. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
K domnívanému zhoršení nedochází, neboť i podle stávající 
úpravy jsou do mzdových nákladů zahrnované částky 
odpovídající částky povinného pojistného. Navržená změna 
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zhoršují tím, že se do nich započítává částka 
odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému 
na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních 
právních předpisů povinen platit zaměstnavatel, přičemž 
uznatelná výše je stále stejně limitována maximálně 
trojnásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 
kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr. 
Vzhledem k tomu, že se do průměrné mzdy v národním 
hospodářství nezapočítávají uvedená povinná pojištění, 
bude možné započítat do způsobilých nákladů cca o 
jednu třetinu méně oproti současnému stavu. Zhoršení 
poněkud zmírňuje nová skutečnost, že se do mzdových 
nákladů nově nezahrnují jiné náklady, například na 
pracovněprávní náhrady mzdy. Doporučujeme doplnit 
zdůvodnění, proč k uvedenému zhoršení dochází. 
11. K závěrečné zprávě z RIA - (str. 26) 
Zde je uvedeno, že změny hmotné podpory se týkají: 

a) rozšíření hmotné podpory rekvalifikace nebo 
školení nových zaměstnanců na všechny regiony, 
kromě hlavního města Prahy, ve výši 25 % 
nákladů na rekvalifikaci a školení,  

b) rozšíření hmotné podpory vytváření nových 
pracovních míst na všechny regiony, kromě 
hlavního města Prahy, ve výši 200 tis. Kč na jedno 
pracovní místo. 

To nekoresponduje s důvodovou zprávou, podle které by 
se mělo rozšíření týkat pouze technologických center a 
center strategických služeb. Pokud jde o hmotnou 
podporu do výroby, zde by naopak mělo v konečném 
důsledku dojít k zúžení regionů, protože kromě 
stávajících podmínek minimálního podílu 
nezaměstnaných osob má být stanoven fixní podíl 
nezaměstnaných na 7,5 %. Doporučujeme uvedený text 
uvést do souladu s důvodovou zprávu tak, aby bylo 

tedy nemění podmínky, pouze dochází ke zpřesnění textu za 
účelem zvýšení právní jistoty příjemců i poskytovatelů 
podpory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Uvedené texty nejsou v rozporu, naopak spolu plně 
korespondují. Zmiňovaný text Závěrečné zprávy z RIA je 
obsažený v rámci kapitoly „1.1 Technologická centra, 
strategické služby“, tudíž návrh se netýká všech 
podporovaných investičních akcí, ale v souladu se závěrem 
uvedeným v důvodové zprávě pouze podpory center. 
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zřejmé, čeho má být zásahem do zákona o 
zaměstnanosti a nařízení vlády č. 515/2004 Sb. 
dosaženo. 
12. K návrhu prováděcího předpisu  
V návrhu nového nařízení vlády, kterým se stanoví 
investiční akce, na které lze poskytnout investiční 
pobídku je používán pojem „podíl nezaměstnanosti“. 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
dokonce „míra nezaměstnanosti“. Doporučujeme 
terminologii sjednotit a užívat pojem „podíl 
nezaměstnaných osob“. 
13. K příloze Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat 
investiční pobídku, část - III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ 
POBÍDCE, bodům 5 a 6  
Počet sloupců tabulky doporučujeme snížit na 
maximálně 6 - jeden na popis hmotné podpory a 5 
sloupců pro jednotlivé roky. 

 
 
 
 
Vysvětleno. 
V návrhu nařízení vlády je užíván pojem „podíl 
nezaměstnanosti“, neboť tento pojem se objevuje i v § 111 
zákona o zaměstnanosti a v jeho prováděcím předpise, 
kterým je nařízení vlády č. 515/2004 Sb. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text vzoru tiskopisu byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínky 
1. Vzhledem ke strategii budoucího vývoje 
doporučujeme snížit limity pro poskytování podpory, aby 
byly investiční pobídky aplikovatelné pro rozvoj středních 
a malých podniků. Prováděcí nařízení v § 3 převzalo 
původní limity ze zákona a zvýhodňuje pouze velké 
podniky.  
2. Jedním z cílů materiálu je, aby byl systém 
investičních pobídek lépe dostupný pro malé a střední 
podnikatele. Doporučujeme v tomto směru ještě 
přehodnotit nastavené minimální limity, které jsou pro 
malé a střední podniky stále příliš vysoké. 
3. Navrhujeme přeformulovat nová písmena d) a e) 
v § 2 odst. 2, ustanovení jsou v navržené podobě těžko 
srozumitelná. 
 

 
Vysvětleno – připomínky 1. – 2. 
Předchozí úprava zákona neumožňovala žádné zvýhodnění 
pro malé a střední podniky, nyní jsou částky i požadavky na 
nová pracovní místa sníženy na polovinu. Systém 
investičních pobídek však stále není primárně určen pro 
podporu malých podnikatelů, pro které jsou cíleny jiné formy 
státní podpory.  
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že nová písmena jsou dostatečně 
srozumitelná, použité definice se z velké části podobají 
původní úpravě. 
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4. Současně upozorňujeme na nejasné určení lhůt 
pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a vytvoření nových pracovních míst v ustanovení 
§ 2 odst. 2 písm. d) a e) (všeobecná podmínka - 3 letá 
lhůta pro všechny investiční pobídky) ve vazbě na 
ustanovení § 6a odst. 7 (4 letá lhůta pro investiční 
pobídky na strategické investiční akce). 

Vysvětleno. 
Delší časová lhůta pro strategické investiční akce je 
navrhována z toho důvodu, že se standardně jedná o 
investice velkého rozsahu, většího než je tomu u běžné 
investiční akce, proto se navrhuje o rok delší časový horizont 
pro splnění podmínky minimální proinvestované částky i 
vytvoření pracovních míst.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínky 
1. K čl. I bodu 5 [§ 1a odst. 1 písm. g)] 

Z důvodové zprávy k návrhu zákona není zřejmé, 
z jakého důvodu by měla být nová pracovní místa, 
vytvořená v přímé souvislosti s investiční akcí, 
obsazována toliko dlouhodobě pobývajícími residenty 
v Evropské unii na území České republiky, a nikoliv 
rovněž cizinci, již v České republice pobývají na základě 
povolení k přechodnému pobytu. Především obsazení 
míst vyžadujících vysokou odbornou kvalifikaci cizinci 
s povolením k přechodnému pobytu může být v řadě 
případů nevyhnutelné. Požadujeme proto doplnit 
důvodovou zprávu o zhodnocení důvodnosti 
předloženého návrhu, popřípadě pak rozšířit možnost 
obsazovat nová pracovní místa o cizince s příslušným 
povolením k přechodnému pobytu.      

2. K čl. I bodu 10 [§ 2 odst. 2 písm. f)] 
Slovní spojení „spojení investiční akce s vyšší přidanou 
hodnotou“ považujeme za nejasné. Uvedené spojení lze 
interpretovat dvěma způsoby, přičemž ani v jednom 
nelze uvedenou definici považovat za vhodnou. Za prvé, 
ustanovení lze interpretovat tak, že se má investiční akce 
spojit s jinou akcí s vyšší přidanou hodnotou, jež splňuje 
kritéria stanovená v § 4 předloženého návrhu nařízení 
vlády. Pro takový případ však zákon nestanoví způsob 
spojení akcí, přičemž takovéto spojení by bylo možné 
považovat za rozporné s právem EU. Za druhé, 

 
 
Vysvětleno. 
Máme pochybnosti o reálnosti naplnění podmínek zákona o 
investičních pobídkách v případě obsazení nových 
pracovních míst cizinci s povolením k přechodnému pobytu, 
neboť jednou z hlavních podmínek nového pracovního místa 
je uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Domníváme 
se, že povolení k přechodnému pobytu bude časově 
ohraničené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Definice v § 2 odst. 2 písm. f) zákona o investičních 
pobídkách byla přeformulována a nyní zní „realizace 
investiční akce s vyšší přidanou hodnotou“. Dále byl v tomto 
smyslu upraven i text příslušných ustanovení v § 6a a § 7 
zákona o investičních pobídkách. 
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ustanovení je možné interpretovat rovněž tak, že se má 
vyšší přidaná hodnota pojit s investiční akcí samotnou. 
Pro takový případ považujme navržené slovní spojení za 
složitě konstruované, když za výstižnější lze považovat 
např. slovní spojení „investiční akce s vyšší přidanou 
hodnotou“.  

Požadujeme proto upřesnění navrženého pojmosloví ve 
smyslu předestřených argumentů. 

3. K čl. I bodům 20 a 21 [§ 3 odst. 3 písm. a) a b)] 
Není zřejmé, z jakého důvodu by měly právnické osoby, 
resp. podnikající fyzické osoby k žádosti obligatorně 
připojovat výpisy z veřejného rejstříku, pakliže návrh 
zároveň stanovuje, že další listiny uchovávané ve sbírce 
listin nemusí žadatel fyzicky předkládat. Požadujeme 
proto v návrhu stanovit, že si výpis z veřejného, tedy 
obchodního rejstříku, pořizuje sám správní orgán.  
Dále upozorňujeme na nesoulad pojmu „doklady 
obdobného charakteru“, jenž se vztahuje k výroční 
zprávě a účetní závěrce zahraniční osoby, s terminologií 
užívanou v § 69 písm. a) zákona o veřejných rejstřících. 
Navrhujeme proto nahradit slova „doklady obdobného 
charakteru“ slovy „účetní záznamy v souladu 
s povinností jejich kontroly, zpracování a zveřejnění 
podle právního řádu, jímž se zahraniční osoba řídí“.  

4. K čl. I bodu 20 [§ 3 odst. 3 písm. a)] 
Upozorňujeme na skutečnost, že stanovy společnosti 
jsou jejím zakladatelským právním jednáním. 
Požadujeme proto slova „a stanovy, nejsou-li 
zakladatelským právním jednáním“ bez náhrady vypustit. 

5. K čl. I bodu 49 (§ 7 odst. 4) 
Upozorňujeme, že v návaznosti na doplnění uvedeného 
ustanovení o odkaz na povinnosti podle § 6a odst. 7 
písm. c) návrhu zákona je třeba v ustanovení rovněž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) i b) bude upraven v tom 
smyslu, že výpis z veřejného rejstříku bude vyžadován pouze 
u žadatelů, kteří jsou zahraničními osobami. Zbývající text byl 
upraven také podle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Tato skutečnost nemusí být pravdivá v případě zahraničních 
společností, které se řídí právními předpisy jiných států. 
Protože se jedná o dokumenty, které jsou vyžadovány pouze 
od zahraničních žadatelů, jsme toho názoru, že by měl zůstat 
text ponechán v navrhovaném znění. 
 
Vysvětleno. 
Rozhodný okamžik, od kterého plyne lhůta pro zachování 
dlouhodobého majetku, je definována pouze v § 6a odst. 2, 
event. odst. 3, nikoliv však v odstavci 7 písm. c) tohoto 
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doplnit určení rozhodného okamžiku, od kterého plyne 
lhůta pro zachování dlouhodobého majetku. Požadujeme 
proto za slovy „majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3“ vložit 
slova „, podle § 6a odst. 7 písm. c),“. 
 
Doporučující připomínky 

6. K čl. I bodu 3 [§ 1a odst. 1 písm. f)] 
Uvedené ustanovení definuje místo realizace investiční 
akce jako „obchodní závod nebo jeho část, kde je 
investiční akce realizována“. Upozorňujeme, že použití 
pojmu obchodní závod není pro dané účely vhodné. 
Podle § 502 občanského zákoníku se obchodním 
závodem rozumí organizovaný soubor jmění, který slouží 
k provozování činnosti podnikatele. Tento pojem tedy 
neobsahuje místní kritérium, na základě něhož by bylo 
možné bezprostředně určit místo realizace investiční 
akce. Zároveň konstatujeme, že není zřejmé, zda se 
pojmem „část obchodního závodu“ myslí pobočka ve 
smyslu § 503 občanského zákoníku, přičemž opětovně 
upozorňujeme, že tento pojem sám o sobě neobsahuje 
místní kritérium.  
S ohledem na shora uvedené doporučujeme nahradit 
slova „obchodní závod“ slovy „provozovna podnikající 
právnické nebo fyzické osoby“.  

7. K čl. I bodu 8 (§ 1c, § 1d odst. 2) 
V uvedených ustanoveních použitá textace „investiční 
akce […] stanoví prováděcí právní předpis“ chybně 
navozuje dojem, že prováděcím předpisem lze stanovit 
konkrétní akce, na něž lze poskytnout investiční pobídku. 
Zároveň upozorňujeme, že v návrhu nového znění § 111 
odst. 12 zákona o zaměstnanosti se používá termín „typ 
investiční akce“, jenž po našem soudu lépe vystihuje 
zákonem předvídaný účel prováděcího předpisu, tedy 
vymezení typů investičních akcí. Doporučujeme proto ve 

paragrafu zákona o investičních pobídkách. Navrhovaný text 
proto považujeme za správný. 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Souhlasíme s uvedenou připomínkou, a přehodnotili jsme 
proto nezbytnost definování takového pojmu. Vhledem 
k tomu, že již z podstaty samotného spojení „místo realizace 
investiční akce“ je patrný obsah takového pojmu, tj. že se 
jedná o prostor, kde je investiční akce uskutečňována, 
rozhodli jsme se od definování pojmu upustit a tuto definici v 
§ 1a zákona o investičních pobídkách nezavádět.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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shora uvedených ustanoveních slova „Investiční akce“ 
nahradit slovy „Typy investičních akcí“.     

8. K čl. I bodu 17 [§ 3 odst. 2 písm. g)] 
Navrženou změnu textace nepovažujeme za přiléhavou, 
jelikož využití slova „volba“ navozuje dojem, že si má 
žadatel v záměru zvolit, které ze způsobilých nákladů 
bude uplatňovat, tedy zda způsobilé náklady podle § 6a 
odst. 1 písm. a), nebo písmene b). Uvedenou interpretaci 
je však třeba považovat za chybnou, jelikož žadatel může 
zároveň uplatňovat způsobilé náklady podle obou výše 
uvedených ustanovení. Doporučujeme proto slovo 
„volbu“ nahradit slovem „určení“, popřípadě jiným 
vhodným ekvivalentem.  

9. K čl. I bodu 35 [§ 6a odst. 1 písm. a)] 
Uvedené ustanovení používá termínu „dlouhodobý 
hmotný majetek ve formě pozemků nebo staveb“. 
Upozorňujeme, že s ohledem na § 495 občanského 
zákoníku, podle něhož se majetkem rozumí „souhrn 
všeho, co osobě patří“ není pojem majetek v návrhu § 6a 
užíván ve významu stanoveném občanským zákoníkem, 
když tento má v návrhu zákona spíše vyjadřovat hodnotu 
věcí, jež mohou tvořit způsobilé náklady. Dále 
podotýkáme, že ve vztahu k jednotlivým hmotným věcem 
není vhodné hovořit o „formě“, jak činí návrh zákona. 
Doporučujeme proto namísto slov „ve formě pozemků 
nebo staveb“ užít spojení „tvořeného nemovitými věcmi“.   

10. K čl. II bodu 1  
Nepovažujeme za vhodné používat v přechodném 
ustanovení ve vztahu k probíhajícím řízením termínu 
„posuzují se“, jež naznačuje posouzení řízení jako celku, 
resp. posouzení toliko rozhodných kritérií, a nikoliv jeho 
dokončení za použití dosavadní právní úpravy. 
Doporučujeme proto slovo „posuzují“ nahradit slovy 
„dokončí“.  

 
 
Vysvětleno. 
Navození dojmu, že si má žadatel zvolit způsobilé náklady, je 
správné. Přestože přímo použitelný předpis Evropské unie 
umožňuje kombinaci způsobilých nákladů, zákon o 
investičních pobídkách nikoliv a žadatel o investiční pobídku 
si musí vybrat, zda si za způsobilé náklady zvolí hodnotu 
dlouhodobého majetku nebo mzdové náklady. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pro účely zákona o investičních pobídkách se v terminologii 
týkající se majetku vychází ze zákona o účetnictví, jak je 
uvedeno v poznámce pod čarou č. 14. V návaznosti na 
diskuzi s Ministerstvem financí jsme však přistoupili ke změně 
odkazu na vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví, nikoli však na občanský zákoník. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Navržený text považujeme za správný. Domníváme se, že 
práva a povinnosti se vydáním rozhodnutí o příslibu 
nedokončují. 
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11. K § 3 odst. 2 písm. a) a § 7 návrhu nařízení vlády  
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) předloženého návrhu 
nařízení vlády obsahuje úpravu, jež v současnosti 
obsahuje návrhem zákona rušený § 2 odst. 7 zákona o 
investičních pobídkách. Upozorňujeme, že s ohledem na 
systematiku návrhu nařízení vlády se pravidlo o 
polovičním snížení částek, v jejichž výši musí příjemce 
investiční pobídky pořídit dlouhodobý majetek, nepoužije 
na příjemce podpory na strategickou investiční akci ve 
výrobě, jelikož v jeho případě není rozhodný § 3 odst. 2 
písm. a) návrhu nařízení vlády, ale § 7 tohoto návrhu, jež 
však obdobné pravidlo nezakotvuje. Doporučujeme proto 
zvážit zavedení pravidla obdobného pravidlu podle § 3 
odst. 2 písm. a) rovněž do § 7 návrhu nařízení vlády. 

Vysvětleno. 
O zavedení pravidla snížení částek i pro strategické investiční 
akce nebylo uvažováno, jelikož hlavní podstatou 
strategických investičních akcí bývá právě jejich velký rozsah. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní připomínka 
1. Ke změně zákona o zaměstnanosti  
S ohledem na komunikaci při zpracovávání plánu 
legislativních prací vlády ohledně požadavku MŠMT 
zařadit do návrhu Plánu úkolů pro MPSV návrh novely 
zákona o zaměstnanosti z důvodu zpřesnění akreditací 
v § 108 (zakotvení požadavků na odbornou kvalifikaci a 
praxi garanta kurzu z důvodu zvýšení kvality vzdělávání, 
provádění kurzů a kvalifikace vzdělavatelů) prosíme, aby 
do § 108 byla doplněna taková ustanovení, která by 
umožňovala po žadatelích o akreditaci vyžadovat 
dokládání následujících skutečností a plnění těchto 
povinností:  

1. Rekvalifikační program je zakončen závěrečnou 
zkouškou před zkušební komisí, která je složena 
z garanta kurzu, statutárního zástupce 
vzdělávacího zařízení nebo jím pověřené osoby, 
a z člena komise, není-li stanoveno jinak. Není-li 
člen zkušební komise zároveň lektorem, doloží 
kvalifikaci a délku praxe v oboru rekvalifikace a 

 
 
Vysvětleno. 
Předkládaným zákonem má být novelizován zákon o 
investičních pobídkách a s ním nezbytně související změna 
§ 111 zákona o zaměstnanosti. MPO není nositelem úkolu 
připravit novelu zákona o zaměstnanosti z důvodu potřeby 
zpřesnění akreditací, a řešení této problematiky nijak 
nesouvisí se systémem investičních pobídek, ani s žádným 
ustanovením, které se navrhuje v rámci materiálu novelizovat. 
Doporučujeme tuto problematiku konzultovat s MPSV, 
kterému byl podle připomínky úkol uložen. 
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písemný souhlas se zařazením do zkušební 
komise.  

2. Garant kurzu dokládá kvalifikaci a praxi v oboru 
rekvalifikace. Lektoři uvádějí doklady, že jsou 
odborně způsobilí pro tematické celky, které 
budou vyučovat.   

3. Výuku v rekvalifikačním programu zajišťují 
minimálně dva lektoři. 

4. Rekvalifikační programy se realizují v prostorech, 
jejichž zabezpečení (zajištění) musí být doloženo 
v žádosti o akreditaci. Z dokladu musí vyplývat, 
že prostory jsou zabezpečeny po dobu minimálně 
tří let. 

5. Vzdělávací zařízení je povinno vést dokumentaci 
o ověření vstupních předpokladů uchazečů, 
průběhu vzdělávání, prezenční listinu, evidenci 
vydaných osvědčení o rekvalifikaci a potvrzení o 
účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 
výstupů rekvalifikačního programu a protokol o 
závěrečné zkoušce, není-li upraveno jinak. 

MŠMT je připraveno spolupracovat na legislativní 
podobě výše uvedeného. 
 
Doporučující připomínky 
2. Ke změně zákona č. 72/2000 Sb. – body 9 a 10:  
V § 2 odst. 2 písm. d) až f) doporučujeme formální 
úpravu, a sice použít slovosled jako v předchozích 
ustanoveních. 
3. K návrhu prováděcího právního předpisu, 

k příloze,  část III, bod 5.1:   
Doporučujeme v předmětné tabulce požadovat také 
údaje vyjadřující způsob zajištění pracovníků pro 
vytváření nových pracovních míst a kvalifikace těchto 
pracovníků (VŠ, SŠ, ZŠ).  
Důvod: Nedostatek odborných pracovníků na trhu práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že použitý slovosled zcela odpovídá účelu, 
ke kterému byl použit. 
 
 
Vysvětleno. 
V tiskopise je možné požadovat pouze údaje, které jsou 
navázány na splnění podmínek poskytnutí podpory. Způsob 
zajištění pracovníků je ponechán v pravomoci 
zaměstnavatele. 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínky  
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1. K čl. I bodu 21 – k § 3 odst. 3 písm. b) 
Za účelem sjednocení úpravy předkládání účetních 
dokladů pro právnické a fyzické osoby navrhujeme mezi 
slova „2 účetní“ vložit slovo „uzavřená“. Dále 
doporučujeme v odstavci 3 písm. a) a b) sjednotit užívání 
množného a jednotného čísla. 
2. K čl. I bodu 31 – k § 5 odst. 9 
Domníváme se, že v odůvodnění není dostatečně 
vysvětleno, z jakých důvodů je stanoveno, že rozklad 
proti rozhodnutí o příslibu nemá odkladný účinek, a jak 
bude docházet ke stanovení data poskytnutí veřejné 
podpory v případě úspěšného rozkladu. Žádáme proto  
o vysvětlení, jak bude postupováno (například k jakému 
datu bude počítán měnový kurz či diskontní sazba) 
v případě, že žadateli bude v rozhodnutí o příslibu 
vyhověno pouze částečně (dojde tedy k poskytnutí 
veřejné podpory v nižší výši, než zájemce požadoval), 
podá rozklad a následně mu bude vyhověno v plném 
rozsahu. 
Po formální stránce upozorňujeme, že v komentáři 
k tomuto novelizačnímu bodu ve zvláštní části důvodové 
zprávy se chybně hovoří o odvolání a nikoli o rozkladu.  
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K čl. I bodu 3 – k § 1a odst. 1 písm. e):  
Dáváme ke zvážení, zda by s ohledem na důležitost 
jednotlivých podmínek nebylo vhodné upravit definici 
strojního zařízení následujícím způsobem: 
„e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný majetek, který 
spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku17), byl 
pořízen za tržní cenu a nebyl vyroben více než dva roky 
před pořízením,“.  
Definující je totiž dle našeho názoru primárně zařazení 
v celním sazebníku, nikoli doba pořízení a cena. 

 
Akceptováno. 
Mezi slova „ 2 účetní“ bylo vloženo slovo „uzavřená“. Dále 
bylo sjednoceno používání jednotného a množného čísla.  
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl rozšířen a upraven podle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Definice strojního zařízení byla upravena ve smyslu 
uplatněné připomínky a dále v návaznosti na připomínku 
Ministerstva financí. 
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K čl. I bodu 20 – k poznámce pod čarou č. 27:  
Navrhujeme vypustit slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“, neboť předmětná ustanovení nebyla dosud 
novelizována. 
K čl. I bodu 24 – k § 3 odst. 4 bodu 6:  
Upozorňujeme, že v § 3 odst. 4 bodě 5 je uveden odkaz 
na poznámku pod čarou přímo za předmětným slovem, 
zatímco v bodě 6 je termín navíc specifikován slovy 
„podle použitelného předpisu Evropské unie 
prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem“. Doporučujeme proto způsob 
odkazování sjednotit. 
K čl. I bodu 26 – k § 3 odst. 5:  
S ohledem na čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a 
slovo „zrušují“ nahradit slovem „zrušuje“. S ohledem na 
čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
obdobně upravit také body 46 a 51. 
K čl. I bodu 44 – k poznámce pod čarou č. 8c:  
S ohledem na čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme text „Např.“ nahradit slovem „Například“. 
To je ostatně použito v řadě jiných legislativních zkratek, 
které se v předmětném zákoně vyskytují. 

 
Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou č. 27 se v návaznosti na vypořádání 
připomínky Ministerstva financí zrušuje. 
 
 
Akceptováno. 
V textu ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) zákona o investičních 
pobídkách i v dalších ustanovení zákona bude v případě 
odkazu na GBER jednotně používáno označení „přímo 
použitelný předpis Evropské unie“. 
 
 
 
Vysvětleno. 
V navrhovaném novelizačním bodě 26 je použita formulace 
„nahrazují slovy“ protože nová nahrazovaná slova obsahují 
slovo „a“, tj. jedná se o slova a nikoliv text. Obdobně je tomu i 
v novelizačních bodech 46 a 51. 
 
Akceptováno. 
V textu poznámky pod čarou č. 8c bylo slovo „Např.“ 
nahrazeno slovem „Například“. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínka 
Dáváme ke zvážení, zda nepředřadit definici strojního 
zařízení jejímu prvnímu použití v §  1a odst. 1 písm. c) 
bodě 3. 

Vysvětleno. 
Nelze dát definici uvedeného pojmu za písmeno c) (tj. jako 
písmeno d)), protože v novém písmeni d) se definuje pojem 
„příjemce investiční pobídky“, který je uveden v textu zákona 
dříve než pojem „strojní zařízení“ /uveden v § 1a odst. 1 písm. 
b)/. Před definicí strojního zařízení proto musí být definován 
pojem „příjemce investiční pobídky“ dříve. 
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Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínka  
1. Do překládané novely zákona o investičních 
pobídkách navrhujeme vložit zvláštní zvýhodněný 
program pro podporu využití ploch získaných zbořením 
přežilých budov a zařízení (tzv. brownfieldů). 
Zdůvodnění:  
Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí 
považujeme za zásadní, aby stát podporoval využívání 
již jednou zastavěných ploch před rozšiřováním 
zástavby.  
Ústředním zájmem MŽP je snižování záborů nenarušené 
krajiny pro nové aktivity a zvýšení efektivnosti využití 
zastavěných území. Při procesu záboru ploch novou 
výstavbou nedochází jen k bezprostřednímu zničení 
půdy, na níž stavba stojí, ale závažnější jsou také 
následné dopady, které takovéto umístnění stavby 
vytváří (např. snížení retenčních schopností krajiny, 
úbytek biotopů pro volně žijící živočichy atd.). 
 
 
 
Doporučující připomínka 
1. V novelizačním bodu č. 51 doporučujeme doplnit 

znak paragrafu před slovo „1c“, tzn. „V § 11 se slova 
„§ 6 odst. 1 a 3“ nahrazují slovy „§ 1c, § 1d odst. 2, § 
2 odst. 2 písm. d) až f), § 3 odst. 1, § 6 odst. 1 a 3, § 
6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5“.“ 

2. V novelizačním bodu č. 55 doporučujeme za slova 
„na něž se hmotná podpora poskytuje“ doplnit na 
konec čárku, tedy „na něž se hmotná podpora 
poskytuje,“. 

Vysvětleno. 
MPO podporuje regeneraci brownfieldů v rámci „Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI)“, 
nového programu „Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů“ (příjemcem podpory jsou v obou programech 
obce a kraje) a „OP PIK Nemovitosti“ (příjemcem jsou malé a 
střední podniky). 
Z „Programu PPNI“ byla např. podpořena přestavba bývalého 
vojenského letiště Žatec na strategickou průmyslovou zónu 
Triangle. 
Program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ 
byl v r. 2018 aktualizován mimo jiné i na základě připomínek 
od žadatelů.  
Nová verze by měla podporu z tohoto programu zpřístupnit 
více žadatelům, zejména menším obcím.  
Cílem tohoto programu, který je zaměřen na menší projekty, 
je prostřednictvím regenerace zanedbaných ploch a objektů 
vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání a tvorbu pracovních 
míst, zlepšit životní prostředí, zvýšit atraktivitu oblasti, snížit 
zábory zemědělské půdy. 
Z výše uvedených důvodů nepovažujeme za vhodné 
realizovat další podporu prostřednictvím zákona o 
investičních pobídkách. 
 
 
Akceptováno. 
Symbol paragrafu byl do textu návrhu zákona doplněn. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bylo zrušeno odstranění čárky na konci textu § 11a odst. 2 
písm. c) zákona o investičních pobídkách. 
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Úřad vlády – 
Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

Zásadní připomínky 
1. Doporučujeme změnit text bodu 8. „§ 1c“ návrhu 
zákona následovně: „Investiční pobídku lze poskytnout 
na investiční akci, schválenou vládou příp. komisí 
složenou z členů vlády, která přispívá ke zvyšování 
konkurenceschopnosti a hospodářskému rozvoji České 
republiky. Investiční akce, na které lze poskytnout 
investiční pobídku, stanoví prováděcí právní předpis.“. 
Návrh předpokládá automatické udělování investičních 
pobídek bez předchozího schválení vládou (kromě 
strategických investičních akcí, které schvaluje vláda) 
příp. členy vlády. Vzhledem k proklamovanému cíli, aby 
byla zajištěna požadovaná strukturální změna 
investičních projektů směrem k vyšší přidané hodnotě, by 
bylo vhodné udělování příslibu poskytnutí všech 
investičních pobídek při splnění příslušných podmínek 
podmínit projednáním a schválením vládou, příp. zvláštní 
komisí složenou z členů vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
V loňském roce MPO přijalo 84 žádostí o investiční pobídku, 
v předchozím roce 77 žádostí. I přes očekávané snížení 
počtu žádostí v důsledku navrhovaných přísnějších opatření 
v oblasti výroby by se i nadále mohlo jednat o cca 50-55 
projektů ročně k posouzení. Domníváme se, že zajištění 
tohoto požadavku by ve vztahu k předpokládanému počtu 
žádostí bylo časově, administrativně i organizačně velmi 
náročné. 
Takový postup by vedl k časovým prodlevám při posuzování 
žádostí a k nadměrnému zatěžování státní správy v důsledku 
povinných mezirezortních připomínkových řízení k materiálům 
na vládu, kdy by docházelo k duplicitnímu vyjadřování 
některých rezortů (MF, MPSV, MŽP, příp. MZE se již 
k poskytnutí investiční pobídky vyjadřují v rámci standardního 
procesu správního řízení o poskytnutí investiční pobídky) a 
současně by byly nuceny se k těmto projektům vyjadřovat 
v meziresortním řízení i resorty, jimž je agenda značně 
vzdálená (ministerstvo kultury, obrany,…). 
Rovněž je problematické očekávání investora, kterému 
v první fázi budou vydána souhlasná stanoviska věcně 
příslušnými resorty a poté budou negována jednáním vlády. 
MPO proto navrhlo zařadit úřad vlády mezi povinná 
připomínková místa při posuzování žádostí o udělení 
investiční pobídky (viz § 4 odst. 4 zákona o investičních 
pobídkách). V případě nesouhlasu úřadu vlády (nebo jiného 
z dotčených orgánů) by nebyla investiční pobídka poskytnuta 
již v počátku. Úřad vlády by mohl v detailu posuzovat projekty, 
jak jsou předloženy a případně uplatňovat požadavky na další 
informace a doplnění. Takové řešení však nebylo Úřadem 
vlády vyhodnoceno jako adekvátní. 
V rámci ústního vypořádání připomínky byla řešena i 
možnost zavedení určitého limitu investice, od kterého by 
bylo udělení pobídky schvalováno vládou. Takový limit by 
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však vedl investory k obcházení podmínky a k umělému 
dělení investic na menší projekty tak, aby se vyhnuli 
projednávání ve vládě, kde by bylo udělení pobídky nejisté. 
Úřad vlády proto navrhl úpravu § 1d zákona o investičních 
pobídkách, kde bylo zvažováno vypuštění slov "jako 
strategické investiční akce" v odst. 2 tohoto ustanovení. 
Paragrafy 1c a 1d jsou pouze definicemi, na které pak dále 
v zákoně navazují správní procesy. Pouhou úpravou těchto 
definic nebude docílena změna procesu v poskytování 
investičních pobídek. Byla proto provedena změna v § 4 odst. 
2 tohoto zákona a to tak, aby si mohla vláda v nařízení vlády 
vymezit okruh investičních akcí, který bude podléhat jejímu 
schválení. V návaznosti na tuto změnu došlo 
k přeformulování § 1d a jeho sloučení s § 1c zákona o 
investičních pobídkách. 
Ve smyslu programového prohlášení vlády, kdy by měly 
být investiční pobídky poskytovány jen ve výjimečných 
případech, navrhujeme zapracovat přísnější nastavení 
limitů pro vstup do systému podpory v nařízení vlády, 
jehož finální podoba bude diskutována v rámci 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení.  
V rámci přípravy současného návrhu zákona se v souladu 
s legislativními pravidly vlády přikládá pouze nezávazný 
koncept tohoto nařízení. Při přípravě vlastního materiálu 
k návrhu nařízení vlády je MPO připraveno navýšit limity 
podporovaných investic a upravit vymezení investic 
s vyšší přidanou hodnotou tak, aby pobídky směřovaly 
pouze k omezenému počtu příjemců. Schválení těchto 
limitů bude vždy v kompetenci vlády, příp. je možné podmínit 
vymezení samotné vyšší přidané hodnoty investiční akce přes 
schválení vládou. V takovém případě by vláda jednak 
schvalovala obecně minimální limity investic, kterým 
může být investiční pobídka poskytnuta, a současně by 
rozhodovala o udělení každé jednotlivé podpory 
investicím do „nepostižených“ regionů, tzn. do všech 
regionů ČR s výjimkou státem podporovaných regionů. 
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2. Navrhujeme odpovídající změnou textu návrhu 
předpisu uvést do souladu požadavek vyplývající 
z povinnosti vytvoření počtu pracovních míst dle §3 odst. 
4 bodu d) Nařízení vlády a možnost snížení tohoto 
požadavku dle bodu 5 uvedeného paragrafu, tak aby byl 
odstraněn uvedený rozpor, např. úpravou textu bodu 5) 
dotčeného následovně: “….v odstavci 1,3 a 4 mimo bod 
d) se sníží na polovinu….“. 
V případě investic do center zákaznické podpory je 
navrhované snížení limitu vytvoření nových pracovních 
míst uvedené v § 3, odst. 4, b. d) Nařízení vlády 
(prováděcí předpis k  zákonu o investičních pobídkách) 
v praxi pro MSP nevyužitelné. Možnost snížení limitu 
vytvoření pracovních míst na polovinu tj. nejméně 250 
(polovina z 500) je v rozporu s požadavkem definice 
MSP, kde jednou z podmínek je požadavek zaměstnávat 
„méně než 250 zaměstnanců“. 

Ve státem podporovaných regionech by vláda 
rozhodovala pouze o minimálních limitech investice. 
Takováto úprava bude lépe akceptovatelná kraji, jejichž 
některé regiony spadají nadále do kategorie postižených 
regionů a u nichž se předpokládá podpora při splnění 
předem stanovených podmínek bez další diskrece, 
rovněž úprava lépe odpovídá i programovému prohlášení 
vlády podporovat projekty s lokací do strukturálně 
postižených regionů, přitom ponechává rozhodování o 
podpoře ostatních projektů, kterých je drtivá většina, 
zcela v rukou vlády. 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že byť záměr realizace zákaznického centra 
s 250 zaměstnanci z iniciativy malého či středního 
podnikatele je spíše teoretickou možností, nemusí se jednat o 
ustanovení v praxi zcela nevyužitelné. 
Příjemcem investiční pobídky se stává investor k datu vydání 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, přičemž na splnění 
podmínek má investor 3 roky od vydání rozhodnutí. V době 
podání žádosti a také v době vydání rozhodnutí o příslibu 
může být investor MSP, přičemž k vytvoření 250 
zaměstnanců (a tedy k překročení limitů pro statut MSP) 
může dojít až ve třetím roce od vydání rozhodnutí nehledě na 
to, že statut MSP investor ztrácí až ve chvíli, kdy jsou limity 
pro MSP překročeny ve dvou po sobě následujících účetních 
obdobích. 
Uvedená připomínka navíc směřuje k návrhu prováděcího 
předpisu, který je k zákonu přiložen jen jako koncept a který 
ještě bude předmětem samostatného připomínkového řízení 
před předložením jeho finální podoby ke schválení vládě. 
V rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu tak 
bude možné přesnou podobu nařízení ještě diskutovat. 

Úřad vlády – ministr 
a předseda 

Zásadní připomínky 
K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA): 
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Legislativní rady 
vlády 1. ZZ RIA se v rámci definice problému věnuje 

nefunkčnosti (překonanosti) stávajícího nástroje 
investičních pobídek. Jako řešení předkládá pouze 
variantu nulovou (stávající stav), která je pro řadu 
věcných důvodů odmítnuta, a navrhovanou. Opomíjí tak 
možná řešení ve vztahu k naplnění cílů. Žádáme proto u 
takto významné novely mající dopady na podnikatelské 
prostředí a veřejné rozpočty o rozšíření nebo vysvětlení, 
proč nebyly další varianty zvažovány.  
2. ZZ RIA postrádá dostatečné potvrzení vhodnosti 
konceptu investičních pobídek. Např. v rámci hodnocení 
dopadů na konkurenceschopnost ČR (a ve vztahu k 
naplnění cíle udržení konkurenceschopnosti ČR v 
získávání přímých zahraničních investic) se zpráva 
odvolává na statistiku mezinárodní 
konkurenceschopnosti, dle níž je jedním z největších 
problémů ČR efektivita trhu práce (41. místo), zatímco 
dle dílčího ukazatele nastavení pravidel vůči přímým 
zahraničním investicím přitom obsazuje (pozitivní) 16. 
místo. Dále chybí provázanost mezi investičními 
pobídkami a snižující se nezaměstnaností. Respektive je 
konstatováno, že „investiční pobídky v dosavadní podobě 
splnily svoji úlohu, neboť jejich primárním cílem bylo vždy 
zajištění snížení nezaměstnanosti“ a tento základní cíl 
byl naplněn. Toto tvrzení však není podloženo čísly a je 
vysloveno bez ohledu na vývoj hospodářského cyklu v 
ČR i EU. Žádáme proto o doplnění alespoň vlivu pobídek 
v hospodářsky problémových regionech. 
 
 
3. Investiční pobídky mají nadále směřovat mj. do 
zvýhodněných strategických průmyslových zón 
zřízených v roce 2014. V rámci popisu stávajícího stavu 
žádáme o doplnění funkčnosti a využitelnosti těchto 

Akceptováno. 
Do Závěrečné zprávy bude doplněna pasáž, ve které bude 
vysvětleno, proč nebylo v rámci detailnějšího hodnocení 
přistoupeno k více variantám. 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
Souhlasíme s nevhodností uvedené formulace ve vztahu 
k zaměstnanosti vzhledem k absenci relevantních dat 
prokazujících míru přispění investičních pobídek k nízké míře 
nezaměstnanosti. Přistoupili jsme proto k přeformulování 
textu v tom smyslu, že hlavní cíl investičních pobídek, kterým 
je snižování nezaměstnanosti, se stal při aktuální míře 
nezaměstnanosti irelevantní. 
Povinnost zvýhodňovat hospodářsky problémové regiony je 
MPO uložena usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 
2013. Hodnocení dopadů veřejné podpory na tyto regiony by 
proto mělo být provedeno v rámci revize tohoto usnesení. 
Usnesení pouze uvádí výčet státem podporovaných regionů, 
bez vymezení hlavních příčin problémů, na které by se měla 
podpora zaměřit.  
Pro vyhodnocení vhodnosti využití pobídek na rozvoj těchto 
regionů nemáme dostatečná data. Obecně vyhodnocení 
systému pobídek je předmětem hodnocení podle Plánu 
hodnocení schváleného Evropskou komisí, pro toto 
hodnocení jsou sbírána data od r. 2016 až do r. 2020. 
Konečné výsledky hodnocení však budou známy až v r. 2021. 
 
Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
Do vyhodnocení varianty 0 byla doplněna pasáž o 
vyhodnocení zvýhodněných průmyslových zón. 
Pokud jde o vyhodnocení dosavadní přidané hodnoty 
technologických center, zde máme značně omezená data, 
neboť od roku 2012 bylo vydáno jen 8 rozhodnutí pro 
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lokalit. Stejně tak by bylo vhodné vyhodnotit dosavadní 
přidanou hodnotu technologických center. 
 
 
 
Doporučující připomínky 
1. ZZ RIA vykazuje dílčí datovou nekonzistenci. 
Souhrnná čísla předpokládané výše investic za všechny 
podpořené investiční akce (237,2 mld.) a celkový počet 
nově vytvořených míst (35 853) za období 2013-17 (str. 
34) nekoresponduje součtům za uvedené roky v tabulce 
na str. 10. Souhrnná čísla předpokládané výše investic 
za všechny podpořené investiční akce činí 256 mld. a 
celkový počet nově vytvořených míst 46 tis. 
Doporučujeme sjednocení dat.  
 
 
2. Ke zvýšení transparentnosti doporučujeme uvést 
analýzy a studie, které se zabývaly deklarovanými 
pozitivními vlivy investičních pobídek na hospodářský 
růst země citovaných na str. 33. 
3. Doporučujeme opravit nefunkční odkaz na str. 37. 
 
4.   Doporučujeme přeformulování následujícího textu 
(str. 41), který nepřímo implikuje, že ochota investovat do 
vlastního rozvoje je přímo navázaná na investiční 
pobídku. „Poskytování veřejné podpory vytváří při obou 
variantách nerovnost mezi podnikateli – mezi příjemci 
investiční pobídky a mezi těmi, kteří pobídku neobdrželi, 
např. z důvodu, že o ni nemohou požádat. 
Předpokládáme, že v této druhé skupině převažují 

technologická centra, což odpovídá průměrně 1,5 rozhodnutí 
ročně. Navíc z těchto 8 byly již 3 rozhodnutí zrušeny, tzn. že 
centra nenaplnila podmínky a nepřistoupila k čerpání pobídky, 
a další 3 ještě nedosáhly lhůty pro splnění podmínek. 
 
 
 
Vysvětleno. 
V souhrnné tabulce na str. 10 jsou uvedena souhrnná data 
podle žádostí podaných na MPO. Počet podaných žádostí o 
podporu totiž lépe vypovídá o motivačním účinku podpory. 
Pro kalkulaci dopadů je ale nezbytné kalkulovat již se 
skutečnými závazky státu, které se zakládají až vydáním 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Časová prodleva 
mezi podáním žádosti o pobídku (pozn. tyto žádosti mohou 
být podávány kontinuálně v průběhu celého roku) a vydáním 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky je standardně 4-8 
měsíců, v komplikovanějších případech může tato prodleva 
činit až 1,5 roku. 
 
Akceptováno. 
Studie budou do závěrečné zprávy doplněny. 
 
 
Akceptováno. 
Odkaz byl opraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text byl přeformulován následujícím způsobem: 
„Poskytování veřejné podpory vytváří při obou variantách 
nerovnost mezi podnikateli – mezi příjemci investiční pobídky 
a mezi těmi, kteří pobídku neobdrželi, např. z důvodu, že o ni 
nemohou požádat nebo že obdrželi veřejnou podporu z jiných 
zdrojů. Společnosti nemohou požádat o investiční pobídku, 
pokud neinvestují do svého rozvoje.“. 
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společnosti, které dále neinvestují do svého rozvoje, 
nebo které obdržely veřejnou podporu z jiných zdrojů.“ 

Úřad vlády – Rada 
pro výzkum, vývoj a 
inovace 

--- 
 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínky 
Návrh zákona přímo nezapracovává do právního řádu 
ČR právo EU a není s právem EU v rozporu. 
Výše vznesené připomínky by měly být zapracovány, 
případně vyjasněny. Formální nedostatky návrhu by měly 
být odstraněny. 
1. Po stránce formální 

Ve výčtu relevantní právní úpravy EU v části E 
důvodové zprávy požadujeme doplnit také směrnici 
2003/109/ES a nařízení č. 2015/1589. 
2. K poznámce pod čarou č. 1: 
S ohledem na to, že nařízení o blokových výjimkách bylo 
již novelizováno nařízením 2017/1084, doporučujeme 
upravit poznámku pod čarou č. 1 tak, že bude doplněn 
dovětek „, v platném znění“ (viz čl. 48 odst. 2 LPV). 
3. K bodu 26 (§ 3 odst. 5): 
Mezi všeobecné podmínky, jejichž stav má být 
kontrolován díky zproštění povinnosti mlčenlivosti, by 
zřejmě měla být zahrnuta také písmena e) – f) § 2 odst. 
2, případně naopak odstraněno písmeno d), jehož znění 
je novelou měněno. 
4. K bodu 51 (§ 11): 
Upozorňujeme předkladatele, že zřejmě v důsledku 
písařské chyby není ve vkládaném textu označení „§“ pro 
§ 1c. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl doplněn ve smyslu připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Do návrhu zákona byl doplněn nový novelizační bod, který 
zní: 
„1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova 
„, v platném znění“. 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o investičních 
pobídkách obsahuje podmínky, které kontroluje MPO, nikoli 
MF ani finanční úřady. Naopak nově navrhované ustanovení 
§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o investičních pobídkách 
obsahuje podmínku, která bude kontrolována MF, příp. 
finančním úřadem. Navrhovaný text proto považujeme za 
správný. 
Akceptováno. 
Text byl doplněn o symbol paragrafu. 

Agrární komora ----  
Asociace krajů ----  
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Doporučující připomínky 
1. V návrhu zákona se pracuje s pojmem „Místo realizace 
investiční akce“ – což je obchodní závod nebo jeho část, 
kde je investiční akce realizována (§1a, odst. 1, písm. f). 
Nová pracovní místa by se nyní týkala pouze tohoto 
obchodního závodu či jeho části. Není zřejmé, jak bude 
zabráněno „umělému“ přesouvání zaměstnanců z 
jednoho obchodního závodu (či jeho části) do druhého, 
kde se právě investiční akce realizuje. ČMKOS proto 
požaduje, aby předkladatel v předloženém návrhu tuto 
situaci lépe ošetřil.  
2. Dále ČMKOS připomíná, že se předpokládá 
novelizace 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. 
Požadujeme proto, aby návrh změny uvedeného nařízení 
byl součástí materiálu z důvodu komplexního posouzení 
změn v systému poskytování investičních pobídek. 

 
Vysvětleno. 
Definice nového pracovního místa je navržena v souladu s 
definicí nového pracovního místa uvedenou v GBER, podle 
které je důležitý pouze nárůst zaměstnanců za provozovnu, 
což zcela odpovídá logice regionální podpory, jejímž cílem je 
podpora a zvýhodnění určitého regionu za účelem jeho 
rozvoje. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Návrh změn v 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, bude 
zařazen jako součást materiálu.  

Český statistický 
úřad 

Zásadní připomínka 
1. Připomínka k čl. I bodu 6. (str. 2 materiálu) 
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) požaduje v § 1a 
odst. 1 písm. h) vypustit spojení „přepočtený na plnou 
pracovní dobu podle metodiky Českého statistického 
úřadu“ a definovat pojem „počet zaměstnanců“ jinak, než 
odkazem na metodiku Českého statistického úřadu.  
Odůvodnění: Zavádění odkazů na metodiku ČSÚ do 
právních předpisů výrazně komplikuje možnosti ČSÚ 
takovou metodiku v čase vyvíjet a měnit. Kromě toho 
zaváděné spojení „přepočtený na plnou pracovní dobu“ 
metodice ČSÚ neodpovídá (metodika ČSÚ využívá jiné 
spojení -  „přepočtené počty zaměstnanců“). 

Akceptováno. 
Text „podle metodiky Českého statistického úřadu“ byl z 
definice pojmu vypuštěn. Domníváme se, že pro účely zákona 
by mělo být definování počtu zaměstnanců následujícím 
způsobem dostačující – „počtem zaměstnanců (se rozumí) 
evidenční počet zaměstnanců příjemce investiční pobídky s 
místem výkonu práce v místě realizace investiční akce 
přepočtený na plnou pracovní dobu“. Odkaz na metodiku 
ČSÚ by využilo MPO jako doporučení zveřejněné na svých 
webových stránkách. 

Hospodářská 
komora 

Zásadní připomínky 
Obecné zásadní připomínky  

 
 
Bere se na vědomí. 
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1. Hospodářská komora České republiky sdílí názor, 
že stávající systém investičních pobídek je překonaný a 
vyžaduje novou úpravu, odpovídající dosaženým 
ekonomickým, společenským a vědecko-technickým 
podmínkám. Žádáme předkladatele, aby investiční 
pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako 
mimořádný nástroj vlády na inovativní projekty s 
vysokou přidanou hodnotou nebo na inovativní projekty 
řešící opravdu významné sociální a ekologické situace. 
 
 
 
 
 
2. Předkladatel se musí rozhodnout, zda pojímat 
investiční pobídky primárně jako nástroj vnitřní kohezní 
politiky vyrovnávající teritoriální rozdíly, anebo učinit 
zásadní strategický obrat s tím, že hlavní je zachytit 
nástup dramatických technologických inovací a 
motivovat jejich rozvoj v ČR obecně bez ohledu na 
lokalizaci s tím, že kohezní nástroje budou řešeny 
separátně, byť i souběžně jinými opatřeními státu. 
Rozhodnutí souvisí s tím, že sledování mnoha cílů 
jedním nástrojem nebývá ve výsledku efektivní ani u 
jednoho z nich. 
Předkladatel by se tak měl vyrovnat s námitkou, zda 
největšího národohospodářského přínosu – pokud jde o 
atrakci nejprogresivnějších inovací – nebude dosaženo, 
když podpoříme metropole jako Prahu, Brno a Ostravu 
v plné konkurenci proti Paříži, Frankfurtu či Varšavě. Jde 
konkrétně o to, že investoři primárně řeší otázku lokace 
cílového státu a mají v prvním přiblížení na mysli 
zejména metropole, zatímco dosavadní i předkládaný 

Systém investičních pobídek je upraven zákonem a od svého 
zákonného počátku funguje na obdobné úrovni, a sice jeho 
schvalovací proces probíhá na základě transparentního 
správního řízení. Převedení systému poskytování do 
kompetence vlády, jako její mimořádný nástroj, může vést 
k rapidnímu růstu korupčních rizik a značné nejistotě 
investorů, kteří nebudou mít jasně dostupné parametry pro 
kvalifikaci. Mimořádnosti poskytování investičních pobídek 
bude pravděpodobně vyhověno i ve smyslu zásadní 
připomínky vedoucího úřadu vlády, která vyplynula především 
z požadavku předsedy vlády, kdy je navrhováno, aby všechny 
projekty měla vláda schvalovat (či její vybraná komise). 
O omezení investičních pobídek a jejich využití jako 
mimořádného nástroje bude moci vláda rozhodnout 
prostřednictvím limitů nastavených nařízením vlády. 
 
Neakceptováno. 
Investiční pobídky by neměly být hospodářským nástrojem 
jenom pro období prosperity, Česká republika by se zrušením 
systému pobídek připravila o účinný nástroj k podpoře 
investic pro případ změny hospodářské situace a období 
recese. Z toho důvodu vnímáme úpravu spočívající 
v rozdělení systému mezi zákon a nařízení vlády jako 
z dlouhodobého hlediska vhodnější alternativu. 
Systém investičních pobídek je komplexním systémem, který 
vždy plnil zásadní úlohu ve snaze získávat nové investory, 
což bylo vždy logicky propojeno i s podporou lokalizace 
investic do méně rozvinutých regionů. Domníváme se, že je 
stále možné dosahovat těchto cílů společně, nikoliv 
separátně, aby se systém zaměřoval na investice bez 
zvýhodňování lokalit.  
Navíc systém investičních pobídek je regionální investiční 
podporou a řídí se tedy závaznými pravidly Evropské unie pro 
regionální investiční podporu (viz čl. 13 a 14 GBER ve spojení 
s mapou regionální podpory schválenou Evropskou komisí), 
dle kterých není možné podporovat území hlavního města 
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koncept českých investičních pobídek vychází z toho, že 
bude vůle zásadní projekty alokovat např. ve 
venkovských částech  Moravskoslezského nebo 
Ústeckého kraje. Je poněkud nerealistické očekávat, že 
klíčové služby, technologie a nejlépe placení 
zaměstnanci budou investorovi k dispozici kdekoliv mimo 
regionální metropole s dobrou leteckou a železniční 
dostupností. Vizte zprávu EK ze 7. března 2018 ohledně 
výzkumu a vývoje, z níž lze dovodit, že všichni – 
zjednodušeně řečeno – budou raději pracovat 
s vědeckými aparáty v Praze na Karlově náměstí než 
dojíždět 10 km za Prahu na nově vytvořené pracoviště 
formálně „splňující“ umělou podmínku lokalizace 
mimo Prahu. 
 
 
 
3. Celý koncept návrhu (detailně rozvedeno v § 3, 6 
a 7 navrhovaného nařízení vlády) stojí na požadavku 
budování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 
majetku. Předkladatel se musí vyrovnat s námitkou, zda 
by Česká republika neměla spíše motivovat k přesunu 
know-how, znalostí, myšlenek, patentů apod., jakkoliv 
lze takový benefit jen obtížně zachytit v účetnictví (možná 
prostřednictvím znaleckých posudků), a z takového 
přesunu vyplývajícího ziskového potenciálu. 
 
 
 
 
4. Dáváme ke zvážení, zda nepřehodnotit celkový 
přístup a poskytovat časově neomezenou výhodu, 
nikoliv výhodu, která se právě v důsledku existence limitu 

Prahy. Podmínkám regionální investiční podpory je systém 
investičních pobídek bezvýhradně podřízen a jeho 
přetransformování na jinou podobu podpory by tak 
vyžadovalo zrušení zákona a vytvoření jeho zcela nové 
podoby. Plně se ztotožňujeme s potřebou zabývat se 
celkovou revizí systému podpor (včetně pobídek) i ve smyslu 
obecných připomínek hospodářské komory, nicméně to je 
z časového hlediska velmi náročný krok. S ohledem na 
současný socio-ekonomický vývoj naší země je však 
nezbytné přistoupit k okamžité změně systému pobídek. Je 
nezpochybnitelné, že hlavní cíl investičních pobídek, kterým 
dosud byla obecná podpora tvorby pracovních míst (bez 
ohledu na jejich kvalitu), je při současné míře 
nezaměstnanosti irelevantní a není možné připustit, aby 
investiční pobídky vedly ke zhoršování již tak napjaté situace 
na trhu práce.   
 
 
Vysvětleno. 
Jak je již uvedeno výše, investiční pobídky jsou regionální 
investiční podporou. Dle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie prohlašující určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem (GBER), konkrétně pak článku 14, 
který se týká regionální investiční podpory a který definuje, že 
u velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek 
způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých 
investičních nákladů. Z tohoto důvodu není možná větší 
podpora bez současné investice do dlouhodobého hmotného 
majetku. Navíc předmětem podpory musí být vždy pouze 
počáteční investice, která ve smyslu definic GBER 
představuje vždy investice do dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. 
 
Neakceptováno. 
Domníváme se, že časová neomezenost je nejenom 
z hlediska čerpání například slevy na dani, ale i z hlediska 
zachování majetku po celou dobu čerpání investiční pobídky 
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firmou čerpající pobídku předem naplánuje, například na 
deset let, s tím, že je rovnou a bez jakýchkoliv alternativ 
kalkulováno s následnou realokací. 
 
 
 
 
5. Předkladatel (v širším smyslu vláda) by měl při 
formování pobídek přihlížet k jejich možnému 
modelovému uplatnění již pro nastávající přesuny 
firemních aktiv v souvislosti s brexitem. 
 
6. Je nutné zvýšit pružnost systému podpory ve 
vztahu k aktuální hospodářské situaci. Je zřejmé, že již 
implementace právě navrhovaného materiálu zabere 
podstatný čas, přičemž hospodářská situace se mění. 
Model by tedy měl být dlouhodobě funkční, a to i 
v krizových časech. Samotný přesun parametrů 
poskytnutí pobídky ze zákona do prováděcího předpisu 
je krok správným směrem. Legislativní konstrukci je však 
zapotřebí uchopit tak, aby ustála případnou námitku příliš 
vágního zákonného zmocnění. Přesto bychom uvítali, 
kdyby byl předkladatel připraven k zakotvení ještě 
flexibilnějších normativních nástrojů, anebo alespoň 
k vyšší frekvenci novel nařízení vlády. 
7. Flexibilita by měla být spojena s explicitním 
zapojením podnikatelské reprezentace do procesu 
poskytnutí pobídky. HK ČR jako zákonem zřízený 
zástupce zájmů podnikatelů, reprezentující byznys všech 
velikostí napříč odvětvími, je připravena poskytovat 
doporučení, resp. vyjádření k vládou vybíraným 
kandidátům na poskytnutí pobídky. Máme za to, že 
podnikatelé bezprostředněji vnímají aktuální výzvy trhu 

nereálná.  Taková opatření již navíc v rámci zákona o daních 
z příjmů existují, např. v podobě odčitatelné položky na 
výzkum a vývoj. Dovolujeme si nesouhlasit s tvrzením, že 
s přesunem investic je po vyčerpání pobídek kalkulováno. 
Statistiky a naše zkušenost hovoří o úplném opaku. Nicméně 
nepopíráme, že s ohledem na současný stav ekonomiky 
(rostoucí cenu práce), se může tento efekt v budoucnu více 
projevit. 
 
Vysvětleno. 
Tato problematika je pro řešení spíše mimo zákon o 
investičních pobídkách, konkrétně je k ní přispíváno v rámci 
činnosti agentury CzechInvest. Nespatřujeme nyní žádný 
nástroj, který by byl v tuto chvíli vhodný pro souvislosti 
s brexitem. 
 
Vysvětleno. 
Frekvence novel bude závislá na hospodářském vývoji. 
Souhlasíme, že systém podpory by měl být dlouhodobě 
funkční (viz vypořádání k zásadní připomínce č. 1), proto se 
nedomníváme, že by měl být systém investičních pobídek 
zrušen ve stávající podobě, ale měl by zahrnovat 
mechanismus podpory jak pro období expanze, tak recese. 

 

 

 

 
Neakceptováno. 
Zvyšováním počtu dalších případných připomínkových míst či 
zapojování širší veřejnost do procesu poskytování 
investičních pobídek by vedlo ke zvyšování nejistoty investora 
a pro vznik potenciálně-korupčních situací. 
Investiční pobídky jsou v tuto chvíli poskytovány na základě 
objektivních kritérií, bez subjektivního posuzování, což 
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než byť i kvalifikovaní státní úředníci nebo politická 
reprezentace. Zapojení HK ČR do procesu poskytování 
pobídek by mohlo přispět k jejich racionalitě. 
8. Za diskutabilní považujeme přetrvávající orientaci 
českých pobídek na vytváření vysokého počtu nových 
pracovních míst (tento parametr je v návrhu nařízení 
vlády povinnou součástí kumulativních podmínek), 
zejména když ty nejprogresivnější segmenty ekonomiky 
obsluhuje naopak malý počet zaměstnanců. 
Modernizace výroby ani progresivních služeb 
nemusí nutně souviset s vytvářením nových 
pracovních míst. 
9. Jakkoliv uznáváme racionalitu předpokladu o 
korelaci mezi takovými mikroekonomickými ukazateli 
jako je počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců 
nebo zaměstnanců působících ve výzkumu a vývoji a 
možnou inovativností byznysu, pro nějž pracují, 
vyjadřujeme obavu, zda při praktickém formálním 
naplňování předkladatelem nastavených číselných 
podmínek nebude docházet k zneužívání pobídek, 
respektive že výsledkem poskytnuté pobídky nebude 
očekávaný inovativní, technicky pokročilý produkt. 

 

 

Zásadní konkrétní připomínky 
1. K návrhu nařízení vlády, § 3 odst. 2 písm. a) 
Nepřistoupí-li předkladatel k úplnému přepracování 
konceptu v duchu obecných připomínek, požadujeme 
vedle relativního ukazatele limitní míry lokální 
nezaměstnanosti ve vztahu k míře celostátní 
nezaměstnanosti nastavit i „absolutní“ limity míry 

zvyšuje kredit investičních pobídek jakožto transparentního a 
stabilního nástroje. 

 
Vysvětleno. 
Požadavky na pracovní místa jsou novelou redukována, 
především v oblasti výroby není nově požadována žádná 
tvorba nových pracovních míst právě s ohledem na vámi 
zmiňované připomínky ohledně modernizace výrob (zavádění 
standardů Industry 4.0, apod.). Pracovní místa jsou naopak 
žádoucí u projektů s vyšší přidanou hodnotou, kdy cílem je 
přesun české ekonomiky od tzv. montoven. 

 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že mzdové náklady na zaměstnance jsou 
v České republice natolik vysoké, že nebude docházet 
k umělému zaměstnávání vysokoškolských pracovníků jen 
pro účely naplnění podmínek. Samozřejmě bude vždy 
existovat riziko formálního naplňování kritérií bez dosažení 
očekávaných pozitivních přínosů. Z toho důvodu má systém 
investičních pobídek zpracován Plán hodnocení v souladu 
s metodikou schválenou Evropskou komisí, a to až do r. 
2020, v rámci kterého by měl být zhodnocen praktický přínos 
podpořených investic. Pokud se navíc projeví vámi 
předeslaná obava, kterou ani my nedokážeme zcela vyloučit, 
umožní námi navržená úprava (zavedení nařízení vlády) 
flexibilně a poměrně rychle reagovat a systém upravit.  
 
Akceptováno. 
Do návrhu nařízení vlády § 3 odst. 2 písm. a) byl doplněn 
absolutní limit míry nezaměstnanosti pro kvalifikaci lokality, ve 
které budou sníženy částky povinné minimální investice na 
polovinu. Písmeno a) nyní zní „v okrese, v němž je podíl 
nezaměstnanosti k datu předložení záměru alespoň o 50 % 
vyšší, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České 
republice uvedený ve statistických údajích Ministerstva práce 
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nezaměstnanosti, které by kvalifikovaly lokalitu 
k investiční pobídce. 
HK ČR připouští (za určitých okolností) pozitivní význam 
investičních pobídek pro zvyšování zaměstnanosti 
v příslušném regionu, je však již s ohledem na 
současnou rekordně nízkou míru nezaměstnanosti 
přesvědčena že 1,5 násobek historicky minimální 
nezaměstnanosti je stále ještě velmi nízkou 
nezaměstnaností na to, aby investor do dané lokality byl 
tak významně zvýhodněn (navíc by dnes při realizaci 
pobídky stejně byl problém s faktickým naplněním 
pracovních míst). Na druhé straně považujeme za 
morální hazard, aby např. při hypotetické celostátní 
nezaměstnanosti ve výši 12 % byl tak zásadní rozdíl mezi 
kvalifikačními podmínkami pro okresy se 17% a  18% 
nezaměstnaností. 
2. K návrhu nařízení vlády, § 4 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme zásadně snížit nebo redefinovat parametr 
vyšší přidané hodnoty spočívající v 80% počtu 
zaměstnanců pobírajících alespoň průměrnou mzdu. 
HK ČR akceptuje okolnost, že vyšší přidaná hodnota 
vytvářená v konkrétní firmě by měla korelovat s vyššími 
mzdami v této firmě. Praktický byznys-model v tom 
kterém odvětví však může být spojen s rozdílným 
rozložením odborných a obecně profesionálních 
kompetencí mezi zaměstnanci. Investiční pobídka 
naformulovaná v návrhu nařízení vlády nicméně tlačí 
investory k univerzálnímu rovnostářskému přístupu 
při  odměňování zaměstnanců. Vyšší míra mzdové 
diferenciace uvnitř firmy není překážkou, ale ani zárukou, 
že investor přinese do ČR progresivní technologie. 
Striktní požadavek na 80% kvótu zaměstnanců 
s nadprůměrnou mzdou může být navíc v jednotlivých 
případech v rozporu s přirozenými ekonomickými 
zákonitostmi, kdy o podnikatelském úspěchu či 

a sociální věci za uplynulé 1. pololetí, a současně s podílem 
nezaměstnanosti nejméně ve výši 7,5 %,“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vysvětleno. 
Navrhovaná hodnota 80 % se opírá mj. o interní průzkum 
MPO u pobídkových společností. Tuto podmínku nesplňovaly 
především společnosti, u kterých lze konstatovat jednodušší 
výrobu s nízkou přidanou hodnotou, které by již neměly být 
primárně podporovány. Původně byla navrhována 70% 
hranice, v souladu s připomínkou i jiných subjektů (např. 
Rady pro výzkum a vývoj), které padly během jednání tzv. 
kulatých stolů, byla tato hodnota zvýšena na 80 % počtu 
zaměstnanců. Zbývající část 20 % zaměstnanců ponechává 
prostor pro mzdové diferenciace v rámci žádoucí 
podnikatelské volnosti. Domníváme se tedy, že není v tuto 
chvíli žádoucí tuto podmínku více zmírňovat.   

Uvedená připomínka navíc směřuje k návrhu prováděcího 
předpisu, který je k zákonu přiložen jen jako koncept a který 
ještě bude předmětem samostatného připomínkového řízení 
před předložením jeho finální podoby ke schválení vládě. 
V rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu tak 
bude možné přesnou podobu nařízení ještě diskutovat. 
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neúspěchu rozhoduje až faktická poptávka po 
vytvářeném inovativním produktu, nikoliv sama výše 
investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, počet zaměstnaných vysokoškoláků nebo počet 
výzkumných a vývojových pracovníků. Navrhovaná 
nepodkročitelná kvóta tak může být mimo hospodářskou 
a finanční realitu třeba jen dočasně neúspěšného 
projektu. 
3. K návrhu nařízení vlády, § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 
Požadujeme redefinovat parametr vyšší přidané hodnoty 
spočívající ve významné váze výzkumných a vývojových 
pracovníků. 
HK ČR vnímá racionalitu (relativního) počtu výzkumných 
a vývojových pracovníků jako parametru signalizujícího 
vyšší přidanou hodnotu. Relaci výhradně vůči místu 
realizace investiční akce však nepovažujeme za 
přiměřenou. Moderní řízení zejména větších korporací 
totiž často využívá efektu koncentrace výzkumu a vývoje 
do zvláštních center, obhospodařujících více „výrobních“ 
firemních pracovišť. Jsme přesvědčeni, že by podmínky 
českých investičních pobídek neměly velkým 
společnostem vnucovat model rozptýlené organizace 
výzkumu a vývoje, neboť tento model může být na 
základě praxe těchto firem již překonaný. 
4. Připomínka k návrhu nařízení vlády, § 6 odst. 1 
Nepřistoupí-li předkladatel k úplnému přepracování 
konceptu v duchu obecných připomínek, požadujeme 
ustanovený počet 500 nových pracovních míst razantně 
snížit. 
HK ČR souhlasí, že modernizace výroby nemusí nutně 
souviset s vytvořením nových pracovních míst, proto vítá 
odstranění této povinnosti ve zpracovatelském průmyslu. 
Pro strategické investiční akce ve výrobě však návrh 
zůstává u enormně vysokého požadavku na tvorbu 

 

 

 

 

 
 
Akceptováno. 
Splnění podmínky počtu výzkumných a vývojových 
pracovníků bude umožněno v rámci celé České republiky, 
aby nebyly společnosti nuceny přemisťovat výzkumná a 
vývojová pracoviště do místa realizace investiční akce. Text 
v navrhovaném § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 nařízení vlády byl 
přeformulován a nyní zní „příjemce investiční pobídky má 
uzavřenou smlouvu o spolupráci s výzkumnou organizací, 
která je zapsána v seznamu výzkumných organizací8, nebo 
vysokou školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje a zároveň 
podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na 
celkovém počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky 
nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem 
se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je 
soustavná a prokazatelná činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
příjemce investiční pobídky“. 

 
Vysvětleno. 
Strategické investiční akce jsou specifické akce, které jsou 
významné především svým rozsahem, ať už z hlediska tvorby 
pracovních míst či výše investice. Tyto investiční akce mohou 
také jako jediné obdržet hmotnou podporu na pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z těchto 
důvodu se neuvažuje o snížení požadavků na tvorbu počtu 
minimálních míst. 

Uvedená připomínka navíc směřuje k návrhu prováděcího 
předpisu, který je k zákonu přiložen jen jako koncept a který 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5E9H)



Stránka 51 (celkem 70) 

nových pracovních míst. Prioritou by i v tomto případě 
měla být kvalita investice z hlediska přidané hodnoty 
(vizte též obecnou připomínku A8). 

ještě bude předmětem samostatného připomínkového řízení 
před předložením jeho finální podoby ke schválení vládě. 
V rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu tak 
bude možné přesnou podobu nařízení ještě diskutovat. 

Jihočeský kraj Doporučující připomínky 
1. Úprava zákona v § 4 ve smyslu povinnosti vyžádat si 
stanovisko příslušného kraje (nyní je dotazována pouze 
obec) k návrhu investiční pobídky, resp. investičního 
záměru z pohledu rozvoje kraje, požadavků na 
infrastrukturu, resp. její rozvoj, z dlouhodobého hlediska 
požadavky na vzdělávací soustavu, dopravní obslužnost, 
změny územních plánů, atd. 
2. Doporučení ke zvážení doplnění zákona/nařízení 
vlády k bonifikaci při zaměstnání znevýhodněných osob 
na trhu práce, zejm. hendikepované občany, kteří by 
zejména v technologických centrech či centrech 
strategických služeb mohli najít řadu uplatnění. 
3. Zvážit možnost „výjimky“ z nastavených všeobecných 
pravidel pro vyšší přidanou hodnotu (§4 návrhu nařízení 
vlády) pro typické výroby jako je potravinářství, výroba 
nábytku, atd., pro které může být splnění podmínek 
(vysokoškolští a výzkumní pracovníci) těžko 
realizovatelné, které jsou zastoupeny v Jihočeském kraji 
a v případě schválení novely zákona by potencionální 
žadatelé z těchto oblastí měli horší možnosti podporu 
získat. 

 
Vysvětleno.  
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu obce s poskytnutím 
investiční pobídky se vztahuje pouze na pobídku ve formě 
osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných 
průmyslových zónách, nikoliv na všechny formy investiční 
pobídky. 
 
 
Vysvětleno. 
Předpokládáme, že zvýhodňování zaměstnavatelů, kteří 
zaměstnávají znevýhodněné osoby, je již řešeno MPSV 
v rámci jiných nástrojů. 
 
Vysvětleno. 
Zavedení výjimky pro určité výroby by nebylo v souladu 
s hlavním cílem novely zákona, a sice směřování a soustředění 
podpory na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Také se 
domníváme, že by bylo problematické určení a zdůvodnění 
výběru „typických výrob“. 
 

Karlovarský kraj Bez připomínek.  
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

----  

Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek.  

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  
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Středočeský kraj Zásadní připomínka 
V souvislosti s návrhem změn zákona č. 72/2000 Sb., o 
investičních pobídkách, navrhuje Středočeský kraj 
zahrnout do novely rovněž podporu regenerace 
brownfieldů (např. snížením minimální hodnoty 
vybraných kritérií, zvýšením hmotné podpory, příp. jinou 
vhodnou formou). 

Neakceptováno. 
MPO podporuje regeneraci brownfieldů v rámci „Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI)“, 
nového programu „Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů“ (příjemcem podpory jsou v obou programech 
obce a kraje) a „OP PIK Nemovitosti“ (příjemcem jsou malé a 
střední podniky). 
Z „Programu PPNI“ byla např. podpořena přestavba bývalého 
vojenského letiště Žatec na strategickou průmyslovou zónu 
Triangle. 
Program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ 
byl v r. 2018 aktualizován mimo jiné i na základě připomínek 
od žadatelů.  
Nová verze by měla podporu z tohoto programu zpřístupnit 
více žadatelům, zejména menším obcím.  
Cílem tohoto programu, který je zaměřen na menší projekty, 
je prostřednictvím regenerace zanedbaných ploch a objektů 
vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání a tvorbu pracovních 
míst, zlepšit životní prostředí, zvýšit atraktivitu oblasti, snížit 
zábory zemědělské půdy. 
V rámci zákona o investičních pobídkách si mohou investoři 
realizující investice na brownfieldech uplatnit investice do 
regenerace brownfieldů v rámci způsobilých nákladů pro 
poskytnutí investiční pobídky. V případech, kdy investicí dojde 
k nákupu nemovitosti, která již není využívána k provozu 
podnikatelské činnosti, je možné do způsobilých nákladů 
zahrnout i pořizovací cenu této nemovitosti. 
Z výše uvedených důvodů nepovažujeme za vhodné 
realizovat další zvýhodňování brownfieldů prostřednictvím 
zákona o investičních pobídkách, mj. i z toho důvodu, že 
zavedení takové definice do zákona považujeme za 
problematické a návrh definice předložený při vypořádání 
připomínky nepokládáme za zcela jednoznačný (např. čím by 
byla dána efektivnost využívání apod.). 

Svaz měst a obcí Bez připomínek.  
Svaz průmyslu a 
dopravy 

Zásadní připomínky  
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K návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb. 
1. § 6a odst. 1 
SP ČR požaduje pro způsobilé výdaje investice 
umožnění kombinace investiční pobídky s další 
podporou. 
Celý text §6a, odstavce 1 po doplnění připomínky by 
mohl znít následovně (či obdobně): 
„(1) Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené po dni 
předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 
odst. 1, které se vztahují k investiční akci a jsou určené 
k činnosti, jež je vykonávána v důsledku realizace 
investiční akce, na které nebyla dosud poskytnuta 
žádná veřejná podpora a pro které příjemce vede 
oddělenou evidenci; přičemž na způsobilé výdaje může 
být poskytnuta jiná veřejná podpora nebo podpora de 
minimis pouze nevede-li taková kumulace podpor k 
překročení nejvyšší intenzity nebo výše podpory, která se 
na danou podporu použije podle tohoto zákona nebo 
prováděcího předpisu; způsobilé náklady jsou tvořeny…“ 
Odůvodnění: 
Podmínky zákona o investičních pobídkách by měly 
umožnit kombinaci s dalšími podporami na investici, 
např. se zvýhodněnými úvěry a zárukami, a to v rámci 
pravidel pro kumulaci veřejné podpory. Taková 
kombinace podpor je dovolena dle čl. 8 odst. 3, písm. b) 
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, a mohla by být využívána ze strany 
malých a středních podniků. 
2. § 6a odst. 1 písm. a) bodu 1 
SP ČR žádá informaci, zda technické zhodnocení lze 
zařadit mezi způsobilé náklady. Svaz má za to, že 
předmětná definice způsobilého majetku umožňuje 

 
Akceptováno. 
V rámci textu ustanovení budou vyškrtnuta slova „na které 
nebyla dosud poskytnuta žádná veřejná podpora“. Další 
doplnění textu není podle našeho názoru nutné, neboť se 
jedná o obecná pravidla kumulace podpor vycházející z přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Technické zhodnocení bude možné zahrnovat do způsobilých 
nákladů, a to i na majetku, který není nově pořizovaný, za 
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zařazení technického zhodnocení majetku a nově i jeho 
části, pokud tento majetek nepochází od spojených osob 
a již v minulosti nebyl způsobilým nákladem. 
Odůvodnění: 
Nemožnost zařadit mezi způsobilé výdaje investice do 
technického zhodnocení majetku, které zvýší stávající 
kapacitu či funkcionalitu může výrazně ovlivnit 
způsobilost pro pobídku. 

K návrhu nařízení 

3. obecně 
SP ČR podporuje větší podporu technologických center. 
Odůvodnění: 
Svaz vítá navržené změny podpory pro technologická 
centra a centra strategických služeb (tj. zvýšení podpory 
pro strategická technologická centra až na 20 % 
způsobilých nákladů, snížení minimálního počtu nových 
pracovních míst u strategických technologických center 
na 70, počítání pracovních míst podle provozovny/území 
obce). Dle Svazu je zvýšená podpora technologických 
center přesně tím způsobem, který je vhodný pro 
modernizaci českého hospodářství. 
4. § 3 
SP ČR podporuje odstranění podmínky vytvoření nových 
pracovních míst v rámci investiční akce ve výrobě. 
Odůvodnění: 
Dle názoru Svazu průmyslu a dopravy ČR je podmínění 
podpory plošně vznikem pracovních míst za současné 
situace na trhu práce nejen kontroverzní, ale i 
bezpředmětné. Investiční podpora by i dle názoru vlády 
měla směřovat do míst s vyšší přidanou hodnotou, být 
flexibilní a podporovat modernizaci hospodářství 
a konkurenceschopnost. Musí dojít k přesunu vymezení 
pobídky od počtu zaměstnanců směrem k přidané 

předpokladu, že provedené technické zhodnocení bude 
splňovat podmínky zákona o investičních pobídkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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hodnotě, protože modernizace výroby nutně nesouvisí s 
vytvořením nových pracovních míst, což Svaz žádal již 
v Návrhu na změnu v systému investičních pobídek. 
Proto Svaz odstranění této podmínky za současné 
hospodářské situace plně podporuje. 
5. § 4 
SP ČR doporučuje některé definice v rámci § 4 
předmětného nařízení vyčlenit do vlastních (nových) 
odstavců § 4 nebo vytvořit na začátku nařízení vlastní 
paragraf s definicemi. Takto vyčleněnými definicemi by 
měly být zejména definice výzkumného pracovníka a 
nově vytvořeného pracovního místo pro výzkumného 
pracovníka. 
Odůvodnění: 
Dle názoru SP ČR by vyčlenění některých definic (do 
vlastního paragrafu či odstavců) zpřehlednilo text 
nařízení a zajistilo větší srozumitelnost podmínek. 
Zároveň by se zabránilo opakovanému znění definic 
a umožnila jejich případná jednodušší úprava 
v budoucnu. Obdobně by mohla být vyčleněna např. 
definice místa realizace investiční akce apod. 
6. § 4 písm. b) bodu 1 a 2 
SP ČR požaduje zavést podmínku „smlouvy o spolupráci 
s výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu 
výzkumných organizací, nebo vysokou školou v oblasti 
aktivit výzkumu a vývoje“ naopak pouze v případě volby 
plnění podmínky minimálního podílu vysokoškolského 
vzdělání. 
Celý text § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 po doplnění všech 
připomínek SP ČR by mohl znít následovně (či obdobně): 
 „1. příjemce investiční pobídky má uzavřenu 
smlouvu o spolupráci s výzkumnou organizací, která 
je zapsána v seznamu výzkumných organizací7) nebo 
vysokou školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje, 

 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Domníváme se, že návrh nařízení neobsahuje tolik definic, 
aby bylo nutné zřizování samostatného odstavce. Jedná se 
prozatím o pracovní návrh nařízení vlády, který bude 
následně upravován podle průběhu legislativního procesu 
k předloženému návrhu zákona o investičních pobídkách. 
Samotný návrh nařízení vlády, který bude následně předložen 
do meziresortního připomínkového řízení, bude ještě 
upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Podmínka „uzavření smlouvy o spolupráci“ byla přesunuta dle 
připomínky do § 4 písm. b) bodu 1 nařízení. Samotné 
nařízení vlády bude ještě projednáváno v rámci 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení.  
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které mají za cíl zvýšit přidanou hodnotu, a zároveň 
podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním78) s 
místem výkonu práce v místě realizace investiční akce 
dosahuje na počtu zaměstnanců s místem výkonu 
práce v místě realizace investiční akce nejméně 10 %, 
nebo“ 
Poznámky pod čarou č. 7 a 8 zní: 
„7) §33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 
194/2016 Sb. 
78) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
Celý text § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 po doplnění všech 
připomínek SP ČR by mohl znít následovně (či obdobně): 
 „2. příjemce investiční pobídky má uzavřenu smlouvu o 
spolupráci s výzkumnou organizací, která je zapsána v 
seznamu výzkumných organizací) nebo vysokou školou 
v oblasti aktivit výzkumu a vývoje, které mají za cíl zvýšit 
přidanou hodnotu, a zároveň podíl výzkumných a 
vývojových pracovníků s místem výkonu práce v místě 
realizace investiční akce dosahuje na počtu 
zaměstnanců s místem výkonu práce v místě 
realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž 
výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí 
zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je 
soustavná a prokazatelná činnost v oblasti výzkumu a 
vývoje příjemce investiční pobídky nebo“ (dále by 
navazoval bod 3. – viz připomínka č. 7) 
Odůvodnění: 
Kombinace podílu výzkumných pracovníků a smlouvy 
s VO/VŠ je z pohledu podpory vyšší přidané hodnoty 
mnohem „silnější“ než podmínka minimálního podílu 
formálně vysokoškolsky vzdělaného personálu. Proto by 
se tyto možnosti měly vyrovnat, aby jejich plnění bylo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5E9H)



Stránka 57 (celkem 70) 

z pohledu zavádění přidané hodnoty obdobně žádoucí a 
prospěšné. Podmínka smlouvy sníží riziko pouze 
formálního plnění minimálního podílu vysokoškolského 
vzdělání, více napomůže naplňovat základní cíl návrhu 
zákona – zvyšování přidané hodnoty ve výrobě, a 
zároveň podpoří spolupráci výzkumných organizací a 
vysokých škol s průmyslem. 
7. § 4 – vytvoření bodu 3 
SP ČR požaduje pro splnění definice vyšší přidané 
hodnoty v případě investiční akce ve výrobě zavést pro 
inovativní firmy jako další možnost vytvoření minimálního 
počtu výzkumných a vývojových pracovníků mimo místo 
realizace investiční akce, která je předmětem podpory 
(jako § 4, odstavec 1, písm. b), bod 3.).  
Celý text § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 po doplnění všech 
připomínek SP ČR by mohl znít následovně (či obdobně): 
„3. podíl výzkumných pracovníků příjemce investiční 
pobídky s místem výkonu práce v České republice 
dosahuje na celkovém počtu zaměstnanců příjemce 
investiční pobídky v ČR nejméně 2 %, a zároveň v 
přímé souvislosti s realizací investiční akce se na 
území ČR počet výzkumných pracovníků příjemce 
investiční pobídky prokazatelně zvýší nejméně o 2 % 
z počtu zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce 
v místě realizace investiční akce.“  nebo variantně: 
II. verze ke zvážení: 
„3. počet výzkumných pracovníků příjemce investiční 
pobídky se na území ČR v přímé souvislosti s 
realizací investiční akce prokazatelně zvýší nejméně 
o 2 % z počtu zaměstnanců, kteří mají místo výkonu 
práce v místě realizace investiční akce, a zároveň 
takto vytvořených míst bude nejméně 10.“  
Navazující odstavec 4 by mohl znít následovně (či 
obdobně): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Pro splnění definice vyšší přidané hodnoty v případě 
investiční akce ve výrobě bylo zavedena možnost vytvoření 
minimálního počtu výzkumných a vývojových pracovníků 
mimo místo realizace investiční akce. Pro zjednodušení a 
snazší kontrolovatelnost navrhujeme zapracovat návrh přímo 
do ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 navrhovaného 
nařízení vlády, a to následujícím způsobem: 
„podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na 
celkovém počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky 
nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem 
se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je 
soustavná a prokazatelná činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
příjemce investiční pobídky“. 
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„(4) Výzkumným pracovníkem se rozumí výzkumný či 
vývojový pracovník, jehož hlavní pracovní činností je 
soustavná a prokazatelná činnost v oblasti výzkumu 
a vývoje příjemce investiční pobídky.“ 
Navazující odstavec 5 by mohl znít následovně (či 
obdobně): 
„(5) Nově vytvořené pracovní místo pro výzkumného 
pracovníka nemůže být součástí jiné žádosti 
příjemce o investiční pobídku, ale může sloužit pro 
opakované hodnocení splnění podmínky vyšší 
přidané hodnoty v místě realizace investiční akce dle 
odstavce 1, písm. b, bodu 3.“ 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru je potřeba společnostem, které 
koncentrují svůj výzkum a vývoj v České republice 
zejména z důvodu jeho vyšší efektivity v samostatných 
centrech mimo své stávající výrobní provozy, umožnit 
čerpat podporu pro tyto výrobní provozy a odstranit tím 
diskriminaci v rámci podmínek podpory ve srovnání se 
společnostmi, které mají výzkum a vývoj sdružený 
s výrobními závody. Zároveň podmínka stanoví vytvoření 
nových výzkumných míst, čímž se odstraní pro 
společnost možnost započítat mimo podpořený 
provoz/lokalitu již existující místa výzkumných 
pracovníků a nová místa budou muset vzniknout v přímé 
souvislosti s podpořenou investiční akcí. Po jejich vzniku 
však musí být umožněno jejich existencí opakovaně 
prokázat splnění této podmínky „vyšší přidané hodnoty“, 
aby nemuselo docházet k dalšímu a opakovanému 
vytváření míst výzkumných pracovníků, což by bylo 
mnohem přísnějším požadavkem, než jak tomu je 
v podmínce dle § 4, odstavce 1, písmena b), bodu 2.  
I. verze 
Tato podmínka by byla posílena další podmínkou 
celkového počtu výzkumných míst za společnost a ČR, 
což zaručí, že čerpání podpory bude dostupné pouze pro 
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inovativní společnosti, které se již výzkumu a vývoji 
aktivně věnují a nedojde tak ke „zředění“ podmínek 
podpory. 
Variantně II. verze: 
Tato podmínka by byla posílena další podmínkou 
vytvoření nejméně 10 takových pracovních míst. 
8. § 6 odst. 1 
SP ČR požaduje v případě strategické investiční akce ve 
výrobě snížení minimálního počtu vytvořených 
pracovních míst z 500 na 300 nových pracovních míst. 
Odůvodnění: 
Vláda by měla mít větší variabilitu v rozhodování a 
možnost podpořit investice s vysoce inovativními 
a unikátními technologiemi či firmy s vysokým podílem 
vývoje. Moderní technologie by měly mít možnost 
hmotné podpory i při relativně nižších počtech nově 
vytvořených pracovních míst zejména s ohledem na 
průmysl 4.0, digitalizaci a také současnou situaci na trhu 
práce. 
 
Doporučující připomínky 
9. k názvu nařízení vlády 
Svaz doporučuje v zájmu praktičnosti a v rámci 
jednoduchosti a srozumitelnosti přejmenovat prováděcí 
předpis (např. „nařízení vlády, kterým se stanoví další 
podrobnosti, podmínky a kritéria veřejné podpory v rámci 
investičních pobídek“).  
 
 
 
10. k nařízení vlády § 4 písm. b) bodu 1 a 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Strategické investiční akce jsou specifické akce, které jsou 
významné i především svým rozsahem. Tyto investiční akce 
mohou také jako jediné obdržet hmotnou podporu na pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z těchto 
důvodů se neuvažuje o snížení požadavků na tvorbu počtu 
pracovních míst. 
Tato připomínka navíc směřuje k návrhu prováděcího 
předpisu, který je k zákonu přiložen jen jako koncept a který 
ještě bude předmětem samostatného připomínkového řízení 
před předložením jeho finální podoby ke schválení vládě. V 
rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu tak 
bude možné přesnou podobu nařízení ještě diskutovat. 
 
 
Vysvětleno. 
Tvorba názvu prováděcího předpisu se musí řídit 
legislativními pravidly a tento název byl připraven naším 
legislativním útvarem. Jedná se prozatím o pracovní návrh 
nařízení vlády, který bude následně upravován podle průběhu 
legislativního procesu k předloženému návrhu zákona o 
investičních pobídkách. Samotný návrh nařízení vlády, který 
bude následně předložen do meziresortního připomínkového 
řízení, bude ještě upraven včetně jeho případného názvu. 
 
 
Vysvětleno. 
U bodu 1 předmětného ustanovení není navrhované doplnění 
nutné, neboť počet zaměstnanců je definován v zákoně o 
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Svaz navrhuje upřesnění v tom smyslu, že v případě 
podílu pracovníků (výzkumných či s vysokoškolským 
vzděláním) s místem výkonu práce v místě realizace 
investice se podíl vztahuje pouze na počet pracovníků 
v takovém místě. 
Odůvodnění: 
Upřesnění faktu, že podíl pracovníků v místě realizace 
investice se vztahuje pouze na celkový počet pracovníku 
v takovém místě, zajistí právní jistotu a zabrání 
případným nejasnostem a možnosti vztahování podílu na 
celkový počet zaměstnanců žadatele. Přestože je tento 
postup již vysvětlen v důvodové zprávě navrhovaného 
materiálu, dle SP ČR by problematika měla být 
vysvětlena i v rámci samotného prováděcího předpisu. 
11. k problematice obecně 
Svaz žádá o informaci, v jakém termínu lze očekávat 
předložení návrhu novely 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. 

investičních pobídkách v § 1a odst. 1 písm. h), kde je 
uvedeno, že počtem zaměstnanců se rozumí evidenční počet 
zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu 
práce v místě realizace investiční akce přepočtený na plnou 
pracovní dobu.  
U bodu 2 ustanovení došlo k přeformulování textu 
v návaznosti na zásadní připomínku SPČR uvedenou pod č. 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Návrh novely nařízení vlády č. 515/2004 Sb. bude předložen 
vládě tak, aby bylo zajištěno nabytí účinnosti současně 
s novelou zákona. 

Technologická 
agentura Zásadní připomínky 

1. Požadujeme vysvětlení relevance navržených 
změn pro zajištění dopadu na zaměstnanost s ohledem 
na vysoce kvalifikované zaměstnance. Zákon sám o 
sobě totiž nezajišťuje státu zaměstnanost českých 
občanů za nadprůměrnou mzdu v perspektivním odvětví 
- v rámci zaměstnanosti lze vykázat pracovníky z ciziny a 
zdá se, že podle zákona je možné je zaměstnat za 
minimální mzdu. §1a, odst. 1, písm. g). Pokud se 
předpokládá řešit tuto problematiku detailně v 
navrhovaném budoucím nařízení vlády tak požadujeme 
detailnější vysvětlení této oblasti. Navrhujeme například 
úpravu v §6a, odst. 1, písm b), kde navrhujeme omezení 

 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 6a odst. 1 písm. b) zákona o investičních 
pobídkách je již v této podobě zpřísněním oproti možnostem 
vyplývajícím z GBER. Úpravou tohoto ustanovení by navíc 
došlo ke zpřísnění podmínek jen pro ty investice, které si zvolí 
za způsobilé náklady mzdy, zatímco investice, kde bude 
zvolen za způsobilé náklady majetek, nebudou tímto 
požadavkem nijak dotčeny. 
V rámci možností, jak zacílit investiční pobídky na tvorbu 
pracovních míst s vyšší kvalifikací, bylo zvažováno více 
kritérií (viz Závěrečná zpráva z RIA), avšak pouze u 
zvolených kritérií obsažených v návrhu novely se domníváme, 
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pro pozice například podle mezinárodní klasifikace 
ISCED. 
 
2. Požadujeme detailnější vysvětlení §6a, zejména 
způsobilých nákladů, a dalších. Navržené formulace 
umožňují dle našeho názoru aplikaci zákona způsoby, 
které nemusejí odpovídat další legislativě anebo 
deklarovaným cílům novelizace. 
a. Konkrétně navrhujeme vyškrtnutí slova 
"výhradně" v §6a, odst. 1, písm. a) a odst.2. Důvodem je, 
že většina nehmotného majetku (typicky licence k IPR) 
jsou sdílené povahy a naopak (oproti hmotnému majetku) 
je hospodářsky (z pohledu státu) výhodné multiplicitní 
využití.  
b. Dále navrhujeme vysvětlení č úpravu v §6a, odst. 
1, písm a), část 1. “...prohlášení předchozího vlastníka, 
že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že 
majetek…“. Pokud toto platí i pro nehmotný majetek (tedy 
IPR) tak to prakticky vylučuje např. nákup licence k 
patentu od výzkumných organizací. Toto je však zcela 
zásadně proti deklarovanému záměru podpory investic s 
tzv. "vyšší přidanou hodnotou" s napojením na české 
hospodářství. 
c. Požadujeme ověření a vyjasnění, zda dále 
uvedené části dokumentu jsou v souladu s účetními a 
daňovými pravidly - a to především protože pokud eviduji 
investiční majetek (hmotný i nehmotný), tak jakákoli 
dotace v jeho prospěch snižuje jeho cenu. A to jak účetní, 
tak daňovou. § 6a (7) b) “nesmí evidovat ke dni 
dokončení investiční akce podle odstavce 2 nižší 
hodnotu pořízeného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku o více než 15 % oproti 
předpokládané hodnotě tohoto majetku uvedené v 
záměru získat investiční pobídku a vytvořit nižší počet 
nových pracovních míst o více než 10 % oproti 

že bude zachován požadavek transparentnosti, 
předvídatelnosti a spravovatelnosti, a to tak, aby mohlo dojít 
k jejich zapracování do právního předpisu. 
 
Vysvětleno. 
Investiční pobídky jsou regionální investiční podporou, 
poskytovanou na základě čl. 13 a 14 GBER. Nutnost 
výhradního užívání nehmotného majetku v podpořené 
provozovně je zakotvena v čl. 14 odst. 8 GBER a tato 
podmínka je proto pro investory povinná již z titulu 
evropských předpisů. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Uvedený text se vztahuje pouze ke stavbám, a nikoli 
k nehmotnému majetku. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
V návaznosti na připomínku byl přeformulován text 
ustanovení § 6a odst. 7 písm. b) zákona o investičních 
pobídkách, a to následujícím způsobem: 
„b) nesmí evidovat ke dni dokončení investiční akce podle 
odstavce 2 způsobilé náklady v hodnotě nižší o více než 15 % 
oproti předpokládané hodnotě způsobilých nákladů uvedené v 
záměru získat investiční pobídku a …“ 
Domníváme se, že uvedené tvrzení v § 11a odst. 5 zákona o 
investičních pobídkách ve vztahu ke způsobilým nákladům 
nemá dopad na aplikaci účetních a daňových předpisů. 
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předpokládanému počtu nových pracovních míst 
uvedenému v záměru získat investiční pobídku” a § 11a 
(5) “Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu 
způsobilých nákladů. Způsobilými náklady pro poskytnutí 
hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku jsou náklady podle § 6a odst. 1 
písm. a). Maximální výši hmotné podpory pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanoví 
prováděcí právní předpis. 

Doporučující připomínky 
1. Požadujeme vysvětlení, jakým způsobem bude 
řešen pojem “vyšší přidaná hodnota” ve spojení s 
investiční akcí. Doporučujeme, aby “Vyšší přidaná 
hodnota” jako příslib spojení s investiční akcí byla v 
prováděcím předpisu definována jako poměrový ukazatel 
přidaná hodnota na zaměstnance a mimo území 
“regionech podporovaných státem” byla pevně 
stanovena hranice vymezená podle odvětví NACE např. 
“Přidaná hodnota na zaměstnance bude alespoň 120% 
příslušného odvětví NACE po sledované období.”. Je 
také vhodné, aby tato forma podpory směřovala k 
technologicky vyspělejším investorům, jak ostatně 
doporučuje rovněž MMF (doporučení MMF pro ČR z 
16.5.). 
2. Požadujeme detailnější vysvětlení realizace zahrnutí 
podpory regenerace brownfieldů. V rámci překládané 
novely zákona se navrhuje zahrnout podporu regenerace 
brownfieldů (např. snížením minimální hodnoty 
vybraných kritérií, zvýšením hmotné podpory, příp. jinou 
vhodnou formou, nebo provázáním s dalšími nástroji 
podpory).  Navrhovaná novela ve svém důsledku však 
fakticky znevýhodňuje investice směřující do brownfieldů 
(před investicemi směřujícími „na zelenou louku“) a 
snižuje efektivitu systému regenerace brownfieldů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Přidaná hodnota na zaměstnance je jedním z ukazatelů, které 
byly v rámci hodnocení dopadů regulace zvažovány, avšak 
od jeho použití bylo z několika důvodů upuštěno. Účetní 
přidaná hodnota není vypovídajícím kritériem o kvalitě 
vykonávané činnosti. Navíc se jedná spíše o ex-post 
ukazatel, který je těžko predikovatelný a jehož předpoklad 
naplnění by nemohl být posuzován ještě před zahájením 
prací na investici. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
MPO podporuje regeneraci brownfieldů v rámci „Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI)“, 
nového programu „Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů“ (příjemcem podpory jsou v obou programech 
obce a kraje) a „OP PIK Nemovitosti“ (příjemcem jsou malé a 
střední podniky). 
Z „Programu PPNI“ byla např. podpořena přestavba bývalého 
vojenského letiště Žatec na strategickou průmyslovou zónu 
Triangle. 
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Program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ 
byl v r. 2018 aktualizován mimo jiné i na základě připomínek 
od žadatelů.  
Nová verze by měla podporu z tohoto programu zpřístupnit 
více žadatelům, zejména menším obcím.  
Cílem tohoto programu, který je zaměřen na menší projekty, 
je prostřednictvím regenerace zanedbaných ploch a objektů 
vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání a tvorbu pracovních 
míst, zlepšit životní prostředí, zvýšit atraktivitu oblasti, snížit 
zábory zemědělské půdy. 
Z výše uvedených důvodů nepovažujeme za vhodné 
realizovat další podporu prostřednictvím zákona o 
investičních pobídkách. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

----  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Zásadní připomínky 
1. V ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) se uvádí, že do 
3 let od vydání rozhodnutí o příslibu musí být vytvořena 
nová pracovní místa nejméně v počtu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Pokud budou za 
způsobilé náklady zvoleny odhadované mzdové náklady 
(ve smyslu § 6a odst. 1 písm. b) návrhu zákona o 
investičních pobídkách), musí být všechna pracovní 
místa obsazena do tří let od dokončení prací (čl. 14 odst. 
9 písm. b) GBER). Je třeba zvážit zda/vyloučit že, 
nemůže nastat situace, kdy uvedená tříletá lhůta od 
vydání rozhodnutí může uplynout později než tříletá lhůta 
pro obsazení pracovních míst stanovená cit. článkem 
GBER. 
2. V ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) navrhuji upravit 
formulaci takto: „údaje o dalších investicích zahájených 
v předcházejících 3 letech přede dnem podání záměru 
získat investiční pobídku na území kraje, ve kterém má 
být realizován investiční záměr žadatelem nebo 
osobami považovanými za podniky propojené s 

 
Vysvětleno. 
Zmiňovaná tříletá lhůta pro obsazování pracovních míst, která 
vychází z GBER, platí pouze pro pracovní místa, jejichž 
mzdové náklady jsou předmětem podpory. To neplatí pro 
naplnění všeobecných podmínek zákona o investičních 
pobídkách, které jsou nastaveny nad rámec podmínek GBER. 
Vyjasnění tříleté lhůty pro ta pracovní místa, jejichž mzdy 
vstupují do způsobilých nákladů, je řešena úpravou § 6a odst. 
1 písm. b) zákona o investičních pobídkách – viz zásadní 
připomínka ÚOHS č. 8. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) zákona o investičních 
pobídkách bude novelizován ve smyslu připomínky. V případě 
odkazu na GBER bude jednotně používáno označení „přímo 
použitelný předpis Evropské unie“. 
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žadatelem podle přímo použitelného předpisu…..“.Dále 
navrhuji sjednotit odkazy na nařízení GBER v rámci 
celého zákona. Konkrétně v tomto ustanovení tedy 
ponechat pouze „podle přímo použitelné předpisu 
Evropské unie “ s poznámkou pod čarou č. 20 a slova 
„prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem“ neuvádět. Dosavadní text zákona pracuje 
s pojmem „přímo použitelný předpis Evropské unie“, 
přičemž je tímto myšlen GBER, zatímco v navrhovaném 
textu je používán pojem „přímo použitelný předpis 
Evropské unie prohlašující určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem“.  
Doporučuji použít v novelizovaném textu kratší variantu, 
tedy pouze „přímo použitelný předpis Evropské unie“. 
3. Ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) bod 5 navrhuji 
přeformulovat takto: „se nenachází v obtížích ve smyslu 
definice uvedené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie….“. Dále mám za to, že další část tohoto 
ustanovení se týká inkasního příkazu, doporučuji proto 
tuto formulaci: „…a nejedná se o žadatele, vůči němuž 
byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na 
základě kterého/jímž byla podpora obdržená od 
poskytovatele z České republiky prohlášena za 
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven 
inkasní příkaz, který je nesplacený.“. Obdobně u 
ustanovení § 6 odst. 4. 
Pokud je příjemce investiční pobídky odlišný od žadatele, 
je nezbytné, aby i příjemce doložil, že se v jeho případě 
nejedná o podnik v obtížích (zde zřejmě půjde o situace, 
kdy žadatel a příjemce patří do jedné skupiny podniků, k 
posuzování podniku v obtížích v rámci skupiny jsou 
k dispozici informace na stránkách Úřadu zde: 
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-
obtizich.html). V případech, kdy bude žadatel odlišný od 
příjemce, vyvstává otázka, zda a jakým způsobem se 
bude vyžadovat také po příjemci doložení, že nemá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
Obě ustanovení byla upravena ve smyslu první připomínky. 
 
 
V případech, kdy je příjemce odlišný od žadatele, může být 
příjemcem pouze taková právnická osoba, která nebyla 
založena více než 6 měsíců před podáním žádosti o 
investiční pobídku a žadatel v ní má 100% majetkovou účast. 
Domníváme se, že u této nově založené společnosti nemůže 
dojít k situaci, aby na ni byl v tak krátké době vydán inkasní 
příkaz, nebo aby se dostala do obtíží ve smyslu definice 
GBER. Také lze předpokládat, že u nově založené 
společnosti nemusí být ještě k dispozici žádná účetní závěrka 
za uzavřené účetní období. Navíc posuzování podniku 
v obtížích má být hodnoceno primárně na úrovni skupiny, jejíž 
součástí bude jak příjemce, tak žadatel.  
V případě podmínky nepřemístění souhlasíme s připomínkou 
a požadavek na doložení čestného prohlášení podle § 3 odst. 
4 písm. a) bodu 6 bude vyžadován i u zájemce podle § 5 
zákona o investičních pobídkách. 
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nesplacený inkasní příkaz a že neprovedl přemístění.  V 
ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) bod 7 navrhuji v poslední 
větě nahradit slovo „alespoň“ za „větší než“. 
 
4. V návaznosti na formulaci ustanovení § 5 odst. 8 
upozorňuji, že datem poskytnutí podpory je den, kdy na 
podporu vznikne právní nárok, tedy den, kdy příslušné 
rozhodnutí nabude právních účinků (Na uvedenou 
formulaci je tedy možné pohlížet jako na správnou pouze 
v případě, že rozhodnutí nabývá účinků dnem vydání). 
V případě, že rozhodnutí nenabývá účinků dnem vydání, 
doporučuji text upravit ve smyslu výše uvedeného. 
 
5. V souvislosti s ustanovením § 6 odst. 3 upozorňuji, že 
intenzita regionální podpory je stanovena a musí být 
v souladu s mapou regionální podpory pro ČR pro roky 
2014 – 2020, Předpokládám, že v cit. ustanovení 
zmiňovaný prováděcí předpis respektuje uvedenou 
mapu regionální podpory pro ČR.  
6. Z formulace ustanovení § 6a odst. 1 písm. a): 
„hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného 
majetku ve formě strojního zařízení a dále hodnotou 
nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve 
formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého 
nehmotného majetku, a to až do výše hodnoty strojního 
zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů.“ mám za to, 
že omezení „až do výše hodnoty strojního zařízení“ se 
vztahuje k dlouhodobému nehmotnému majetku. Můžete 
prosím potvrdit? Upozorňuji, že u velkých podniků může 
být dlouhodobý nehmotný majetek zahrnut do 
způsobilých nákladů jen do výše 50% celkových 
způsobilých investičních nákladů. Pokud budou celkové 
způsobilé náklady tvořit pouze náklady do strojů, nebude 
při této navrhované formulaci zákona tato podmínka 
splněna. Případně bude na jiném místě/v jiném předpise 

Text ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) bodu 7 byl formulován 
v souladu s příslušným ustanovením zákona o střetu zájmů, a 
proto preferujeme jeho ponechání v navrženém znění. 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o totožnou úpravu jako např. při poskytování dotací 
ze státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel – viz § 14n 
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z praktického hlediska není proveditelné, aby bylo 
za datum poskytnutí podpory považováno datum pozdější, 
neboť rozhodnutí obsahuje i vyčíslení podpory, kterou nelze 
přepočítat kurzem EUR budoucím. 
 
Vysvětleno. 
K provedení ustanovení je určeno nařízení vlády č. 596/2006 
Sb., ve znění nařízení vlády č. 100/2015 Sb., které plně 
koresponduje s mapou regionální podpory. 
 
 
Vysvětleno. 
Pokud bude strojní zařízení v hodnotě 100 mil. Kč, může být 
podpořen nehmotný majetek maximálně do výše 100 mil. Kč. 
V takovém případě bude celková hodnota způsobilých 
nákladů 200 mil. Kč, tudíž podíl nehmotného majetku nemůže 
být nikdy vyšší než 50 %. 
Domníváme se proto, že text ustanovení je v souladu 
s GBER, byť oproti GBER zavádí zpřísnění v případě malých 
a středních podniků. 
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uvedeno zmíněné omezení pro velké podniky? Požaduji 
objasnit. 
7. Dále označení „spojené osoby“ navrhuji nepoužívat a 
použít zde termín „nespřízněné osoby“, jak je uvedeno v 
čl. 14 odst. 8 písm. c) GBER (popř. je možno přímo 
odkázat na toto ustanovení). Je otázkou, do jaké míry 
použitý pojem „spojené osoby“ (dle § 23 odst. 7 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o daních z příjmu ve 
znění pozdějších novelizací) koresponduje s termínem 
„nespřízněné osoby“, který je uveden ve výše uvedeném 
ustanovení GBER. Pro to, aby byl kupující považovaný 
za nespřízněného s prodávajícím, nesmí kupující 
vykonávat žádnou kontrolu nad prodávajícím (nebo 
naopak), dále nesmí existovat žádný vliv na složení, 
hlasování a rozhodování v podniku. I velmi malý podíl 
účastenství (např. 1%) neznamená, že nejsou 
nespřízněné.“ 
8. Pokud rozumím správně, je v ustanovení § 6a odst. 1 
písm. b) uvedená podmínka „Do nových pracovních míst 
podle věty první lze zahrnout pouze nová pracovní místa 
vytvořená a obsazená zaměstnancem v období po dni 
předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 
odst. 1 do uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu“ 
je koncipována jako podmínka, která vychází z čl. 14 
odst. 9 písm. b) GBER? Je možné, aby byla investice 
ukončena dříve, než je vydáno rozhodnutí o příslibu? 
Pokud ano, nebyla by splněna podmínka vytvořit 
pracovní místa do 3 let od dokončení prací – čl. 14 odst. 
9 písm. b). 
9. K ustanovení § 6a odst. 2  
Vznikem pracovního poměru, jak uvádíte dále, se rozumí 
obsazení pracovní pozice (obdobně v § 6a odst. 7 písm. 
c na konci)? Požaduji objasnit. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
Termín „nespřízněné osoby“ není v GBER, ani v jiném 
právním předpise definován, a považujeme proto za 
problematické jeho užití v textu zákona. Vámi uváděný výklad 
pochází z neformálního vyjádření Komise a FAQ ke GBER – 
čl. 14 bod 73. Považujeme za vhodnější použít stávající 
označení „jiné než spojené osoby“ s odkazem na zákon o 
daních z příjmů. Vhodnost tohoto odkazu budeme dále 
s Komisí konzultovat. 
  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 6a odst. 1 písm. b) zákona o investičních 
pobídkách bude doplněn v tom smyslu, že do nových 
pracovních míst lze zahrnout pouze pracovní místa vytvořená 
do uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, nebo pokud 
byla investiční akce dokončena před vydáním rozhodnutí o 
příslibu, do uplynutí 3 let od dokončení investiční akce. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Podle zákoníku práce vzniká pracovní poměr dnem nástupu 
do práce nebo dnem jmenování na pracovní místo vedoucího 
zaměstnance. Domníváme se proto, že se současně jedná o 
obsazení pracovního místa zaměstnancem. 
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10. K ustanovení § 6a odst. 11 
Celá podpořená investice (a činnosti) musí být 
zachována po minimální dobu ve smyslu čl. 14 odst. 5 
GBER , tedy do 5 let od dokončení investice, a dále ve 
smyslu čl. 14 odst. 9 GBER musí být všechna pracovní 
místa obsazena do tří let od dokončení prací a zůstat 
zachována po dobu minimálně pěti let ode dne jejich 
prvního obsazení, přičemž se v předmětném ustanovení 
hovoří o „všech pracovních místech vytvořených 
investicí“ v případě, že byly za způsobilé náklady zvoleny 
mzdové náklady.  
K této problematice navrhuji detailnější diskusi mezi 
ÚOHS a MPO. 
 
 
 
11. Odkaz pod čarou č. 1 na straně 20 návrhu zákona 
doporučuji doplnit o novelu GBER takto: „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 ve znění 
novely, která byla provedena Nařízením č. 1084/2017 ze 
dne 14. června 2017.“ 

 
12. K návrhu prováděcího předpisu 
V prováděcím nařízení k zákonu o investičních 
pobídkách v ustanovení § 1 písm. a) doporučuji pro typ 
počáteční investice „rozšíření výrobního sortimentu“ 
definovat v nařízení vlády podmínku obsaženou v čl. 14 
odst. 7 druhé větě GBER. Pro typ počáteční investice 
„zásadní změna celkového výrobního postupu“ navrhuji 
v prováděcím nařízení definovat podmínku pro velké 

Akceptováno částečně, částečně vysvětleno. 
Pokud jde o zachování podpořené investice (činnosti), bude 
zpřesněno ustanovení § 6a odst. 3 zákona o investičních 
pobídkách v tom smyslu, že příjemce musí využívat a 
zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce 
dlouhodobý majetek nejméně po dobu 5 let od dokončení 
investiční akce (viz stejná úprava jako v § 6a odst. 2 téhož 
zákona). 
Pokud jde o podmínku zachování pracovních míst, zde se 
v zájmu zachování racionality ustanovení domníváme, že 
citovaná podmínka platí v případě, kdy je veřejná podpora 
poskytována vůči odhadovaným mzdovým nákladům na 
období 2 let pro všechna pracovní místa vytvořená investicí. 
Zákon o investičních pobídkách je v tomto směru více 
specifický, neboť umožňuje podporu pouze omezeného počtu 
takových pracovních míst a k vyplacení podpory dochází až 
na základě reálně vynaložených způsobilých nákladů. Tento 
výklad bude dále konzultován s Komisí. 
 
Akceptováno s úpravou. 
Poznámka pod čarou č. 1 byla upravena ve smyslu 
doporučující připomínky Úřadu vlády – odboru kompatibility 
tak, že na konci textu poznámky pod čarou č. 1 byla doplněna 
slova „, v platném znění“ (čl. 48 odst. 2 LPV) a předložený 
návrh zákona byl doplněn o příslušný nový novelizační bod. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text navrhovaného nařízení bude upraven ve smyslu 
připomínky. 
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podniky, obsaženou v čl. 14 odst. 7 GBER. Obě tato 
doporučení/podmínky platí i pro technologická centra a 
centra strategických služeb. 

Doporučující připomínky 
13. V ustanovení § 1a odst. 1 písm. g), doporučuji termín 
„nárůst“ nahradit termínem „čisté zvýšení“. 
 
14. Do ustanovení § 2 odst. 2 písm. c), navrhuji doplnit, 
co se rozumí „zahájením prací“, nebo odkázat na přímo 
použitelný předpis, a to konkrétně čl. 2 odst. 23 Nařízení 
č. 651/2014 ze dne 17. června, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
smlouvy za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“) 
ve znění novely, která byla provedena Nařízením komise 
č. 1084/2017 ze dne 14. června 2017. 

 
 
 
 
Vysvětleno. 
Domníváme se, že slovo „nárůst“ odpovídá čistému zvýšení a 
je současně pro příjemce lépe pochopitelný. 
 
Vysvětleno. 
Vymezení pojmu „zahájení prací“ je obsaženo v definicích v 
§ 1a odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách. 
 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 
1. K návrhu nařízení vlády 
Navrhujeme úpravu znění odst. 5 na znění následující:  
„Částky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
a počty nových pracovních míst uvedené v odstavci 1,3,4 
se sníží na polovinu, pokud by měl být příjemcem 
investiční pobídky malý nebo střední podnikatel5), nebo 
na čtvrtinu, pokud by měl být příjemcem investiční 
pobídky malý nebo střední podnikatel5) a zároveň by 
investiční akce měla být realizována na území 
zvýhodněné průmyslové zóny, která bude obsazena 
nejvýše do 50 % rozlohy zvýhodněné průmyslové zóny.“   

Odůvodnění: 
V §3 odst. 5 navrhujeme pro zvýhodněné průmyslové 
zóny, které nejsou obsazeny investory, snížení minimální 
hranice pro poskytnutí investiční pobídky pro drobné a 
střední podnikatele, kteří budou investovat 
v neobsazených zvýhodněných průmyslových zónách. 
Současný návrh toto nezohledňuje a drobný a střední 

 
Vysvětleno.  
Již nyní je ve zvýhodněných průmyslových zónách podpora 
pro podniky výrazně posílena, a sice ve formě zvýšené 
dotace na pracovní místa ve výši 300 000 Kč na jedno 
pracovní místo. Z větší části nyní zůstává neobsazena pouze 
zvýhodněná průmyslová zóna Holešov, kde hlavním 
problémem při obsazování této zóny je aktivita ekologických 
spolků, které výrazně zpomalují veškerá stavební řízení.  
Z těchto důvodů nepovažujeme za nutné dále navyšovat 
zvýhodnění zón.  
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podnikatel obdrží stejnou pobídku bez ohledu na místo 
podnikání. 
 
Doporučující připomínky 
K návrhu zákona 

2. V § 4 odst. 4 navrhujeme vypustit větu:  
„Obec, na jejímž katastrálním území bude realizována 
investiční akce (dále jen „obec“), vyjádří do 60 dnů od 
obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas 
s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. 
a) bodu 6.“ 

3. V souvislosti s návrhem dle předchozího odstavce 
navrhujeme vypustit navazující postup zamítnutí 
investiční pobídky na základě nesouhlasu obce v § 4 
odst. 5 a § 5a. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zjednodušení postupu tak, aby pobídka ve 
formě osvobození od daně z nemovitých věcí ve 
zvýhodněných průmyslových zónách dle § 1a odst. 1 
písm. a) bod 6. (neobsazené průmyslové zóny) byla 
uplatňována bez souhlasu obce, pouze na základě 
konkrétního daňového zvýhodnění, které bude 
definováno zákonem a obecně závaznou vyhláškou.  
Systém uplatnění pobídky z hlediska praxe je velmi 
složitý, a to zejména v případech, kdy má být investice 
realizována v katastru více obcí a zároveň, kdy majitelem 
pozemků není obec, ale např. kraj.  
Tuto pobídku je možné uplatnit pouze za předpokladu, že 
obec vydá obecně závaznou vyhlášku, jak stanovuje 
zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1 písm. x): 
„Od daně z pozemků jsou osvobozeny nejdéle na dobu 5 
let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné 
průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční 
pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vypuštění kroku, kterým obec vyjadřuje souhlas či nesouhlas 
s poskytnutím investiční pobídky, se nejeví v tuto chvíli 
z hlediska sytému investičních pobídek jako proveditelné. Bylo 
by vydáváno rozhodnutí, kterým se tato forma investiční 
pobídky přislíbí a nebylo by jasné, zda obec následně 
osvobození od daně z nemovitých věci žadateli poskytne či 
neposkytne, docházelo by tak ke zbytečnému matení a 
nejistotě investora. 
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kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 
ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže 
obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve 
zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou 
vyhláškou.“. 
Pokud obec vydá k osvobození pozemků od daně 
obecně závaznou vyhlášku, která upraví osvobození 
pozemků ve zvýhodněných průmyslových zónách, pak 
jsou dle našeho názoru kroky spočívající v udělení 
souhlasu nadbytečné, neboť již vydáním této vyhlášky 
obec se zvýhodněním souhlasí. 

V Praze dne 5. října 2018 

Vypracoval: Bc. Libuše Kovandová Podpis: 
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