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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

leden.2019 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:   

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je soustředit veřejnou podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty 
s vyšší přidanou hodnotou a na projekty ve státem podporovaných regionech. Návrh by měl současně 
zvýšit pružnost propojení systému investičních pobídek s aktuální hospodářskou situací převedením 
nastavení bližších specifik podporovaných investic do kompetencí nařízení vlády. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Náklady státního rozpočtu by se neměly zvyšovat, naopak by mělo dojít ke snížení nákladů státního 
rozpočtu, jelikož se předpokládá, že zavedením nových podmínek pro naplnění vyšší přidané hodnoty 
poklesne počet žádostí o investiční pobídku z důvodu vyloučení výrobních projektů s nižší přidanou 
hodnotou. Současně ale zůstane zachováno zvýhodnění projektů realizovaných v hospodářsky 
problémových regionech. Na druhé straně se předpokládá nárůst projektů z oblasti technologických 
center a center strategických služeb, pro které bude zvýšena dotační forma podpory. Tato změna 
nebude zvyšovat náklady státního rozpočtu, protože se bude jednat o zvýšení jedné formy podpory na 
úkor daňové formy podpory, ale dojde spíše k přesunu čerpání podpory v čase. Celkové náklady 
státního rozpočtu byly vyčísleny v diskontované hodnotě na 3,154 mld. Kč ročně. Blíže viz str. 37 - 40. 

Přínosy pro státní rozpočet jsou kalkulovány v podobě zvýšeného inkasa z titulu investičních pobídek, 
neboť bude podpora soustředěna na projekty s vyšší přidanou hodnotou, které jsou doprovázeny 
vyššími tržbami i vyššími mzdami, z nichž poplynou i vyšší příjmy do státního rozpočtu. Přínosy 
státního rozpočtu z podpořených projektů byly vyčísleny v diskontované hodnotě na 3,731 mld. Kč. 
Kalkulace přínosů byla provedena v minimalistické verzi, kdy byly počítány přínosy pouze z 30 % 
nově vytvořených pracovních míst. Pro nedostatek důvěryhodných dat nebyl do přínosů kalkulován 
multiplikační efekt investic, příjmy z nepřímých daní plynoucí z vyšší produktivity investic či příjmy 
z daní z příjmů odvedených nad rámec přislíbené pobídky, ani nebyl ze stejného důvodu zohledněn 
možný negativní vliv nedostatečného motivačního efektu u některých investic. S ohledem na nízkou 
míru nezaměstnanosti nebyla ani kalkulována nákladová úspora státu z důvodu absence vyplácení 
dávek v nezaměstnanosti. Blíže viz str. 44 - 48. 
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Změny by měly napomoci zachovat hospodářskou konkurenceschopnost České republiky v získávání 
přímých zahraničních i domácích investic vůči okolním státům, ale také posílit konkurenceschopnost 
České republiky při získávání investic s vyšší přidanou hodnotou. Nově zavedená opatření by měla 
přispět ke zvyšování inovačního potenciálu české ekonomiky, růstu produktivity práce a tvorbě 
pracovních míst s vyšší kvalifikací.  Blíže viz str. 49 - 50. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Lze předpokládat, že navrhované změny budou mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. Mělo 
by dojít k navýšení dotační formy podpory pro ty investiční akce, kde je největší předpoklad realizace 
přidané hodnoty v naší zemi, dále dojde k odstranění některých administrativních překážek při 
zaměstnávání nových pracovníků v rámci realizace podpořených investic a také k omezení podmínky 
tvorby nových pracovních míst pouze na podpořenou provozovnu. U výrobních projektů bude zcela 
odstraněn požadavek na tvorbu nových pracovních míst, který jde proti technologickému pokroku ve 
výrobě. Také se navrhuje zlepšení v dostupnosti investičních pobídek pro malé a střední podniky 
úpravou vstupních limitů na polovinu. Jednou z hlavních změn pak je i návrh na zvýšení flexibility 
systému investičních pobídek a zlepšení jeho provázanosti s aktuální hospodářskou situací, zejména 
pak situací na trhu práce, a to konkretizováním parametrů pro jednotlivé investice prostřednictvím 
prováděcího právního předpisu.  Blíže viz str. 40 a 48 – 49. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

 -  

3.5 Sociální dopady: Ne  

- 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 - 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

 -  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 - 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 - 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 - 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 - 
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 
1.1 Název 

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. 

1.2 Definice problému 

Investiční pobídky jsou nástrojem hospodářské politiky státu, který je využíván k podpoře 
hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky a také k udržení 
mezinárodní hospodářské konkurenceschopnosti země v soutěži s okolními státy. Při pohledu 
na poslední hospodářské výsledky české ekonomiky je zřetelné, že Česká republika překonala 
hospodářskou krizi, vykázala v posledních letech ekonomický růst a došlo k poklesu 
nezaměstnanosti. Příznivý růst české ekonomiky a velmi nízká nezaměstnanost, která vytváří 
nedostatek volné pracovní síly, jsou hlavní důvody, kvůli kterým se v posledních letech velmi 
diskutuje i adekvátnost nastavení současného systému investičních pobídek a jeho schopnost 
pružně reagovat na proměňující se situaci na trhu práce a v národním hospodářství.  

Protože je systém investičních pobídek upraven na zákonné úrovni, jakékoli změny v jeho 
nastavení lze činit pouze opět prostřednictvím zákona. 

Nízká nezaměstnanost 

Díky oživení hospodářského růstu a obnovené tvorbě nových pracovních míst se český trh 
práce v současné době pohybuje za hranicí přirozené míry nezaměstnanosti. K 31. prosinci 
2017 činila obecná míra nezaměstnanost očištěná od sezónních vlivů v České republice 2,4 %.1 
Za velmi pozitivní lze považovat fakt, že se meziročně snížil také podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná statistickým úřadem 
EUROSTAT pro mezinárodní srovnání byla v prosinci 2017 pro Českou republiku 2,3 %, 
v Evropské unii 8,6 %.2   

Přes pozitivní vývoj na trhu práce zejména co se týče míry nezaměstnanosti, se na druhé straně 
u mnoha povoláních objevují výrazné disproporce mezi poptávkou a nabídkou, kdy poptávka 
mnohdy převyšuje nabídku. V oblasti poptávky a nabídky pracovní síly lze vysledovat hlavní 
faktory, které omezují funkční zprostředkování zaměstnání a vytvářejí nesoulad na trhu práce: 

• nesoulad v kvalifikačních požadavcích zaměstnavatelů a v kvalifikaci, kterou zaměstnanci 
disponují (zejména technické obory), 

• rozdílné pohledy zaměstnavatelů a zaměstnanců na mzdové, pracovní a životní podmínky,  
• problematika zadluženosti domácností a sociálních dávek na straně zaměstnanců.  

                                                 
1 Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-

zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-leden-2018 
2 EUROSTAT [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plu
gin=1 
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Důsledkem nesouladu mezi poptávkou na lokální či regionální úrovni trhu práce a nabízenými 
dovednostmi pracovníků, kteří zde hledají zaměstnání, je strukturální nezaměstnanost. I když 
počet volných pracovních míst může být stejný nebo vyšší než počet nezaměstnaných, 
diskvalifikuje nezaměstnané nedostatek (či naopak přebytek) dovedností potřebných pro 
nabízená zaměstnání. Problémem bývá často také skutečnost, že žijí mimo lokalitu, kde jsou 
pracovní místa k dispozici. 

Problémy investorů spojené se zajišťováním kvalifikované pracovní síly se dlouhodobě 
opakují. V poslední době, v souvislosti s růstem české ekonomiky a zvyšující se poptávkou po 
práci, nabývá nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro technické a další výrobní obory na 
svém významu. 

Systém investičních pobídek, jakožto hospodářsko-politický nástroj státu, se od svého zavedení 
zaměřuje na podporu hospodářského růstu prostřednictvím povzbuzení soukromých investic 
a s tím spojené tvorby nových pracovních míst. Z toho důvodu byl také původně cílen výlučně 
na zpracovatelský průmysl, který je největším zaměstnavatelem v podnikatelském sektoru. 
Tvorba nových pracovních míst tak byla hlavním přínosem investičních pobídek a byla 
postupně zakotvena jako jedna z explicitních podmínek v zákoně o investičních pobídkách.  

Novým pracovním místem se však rozumí pracovní místo nejen vytvořené, ale také obsazené 
zaměstnancem. Pokud investor nové pracovní pozice vytvoří, ale reálně není schopen tato 
pracovní místa obsadit, byť z důvodu nedostatku disponibilní pracovní síly na trhu práce, dojde 
k nesplnění podmínek udělení podpory a ztrátě investiční pobídky.  

Současná situace na trhu práce tak ztěžuje možnost podpory nejen vlastní výroby, ale i podpory 
nevýrobních projektů. Pokud má totiž investor více provozů, je povinen prokázat zvýšení počtu 
zaměstnanců nejen za podpořený provoz, ale za celou společnost (IČ), kde se zohledňují 
všechny provozy. 

Vzhledem k současné situaci na trhu práce jsou tak příjemci investičních pobídek nuceni 
zaměstnávat i kvalifikačně neodpovídající zaměstnance, což snižuje efektivitu prováděné 
činnosti a oslabuje produktivitu práce, což následně ovlivňuje i konkurenceschopnost 
společností. Podmínka vzniku nových pracovních míst i přes nízkou míru nezaměstnanosti také 
podporuje snahu o přeplácení kvalifikovaných zaměstnanců ve snaze získat je od 
konkurenčních společností. Tato snaha sice vede k pozitivnímu zvyšování mezd a zlepšování 
životní úrovně, pokud však není tento růst mezd doprovázen vyšší produktivitou práce, která 
by vedla k vyšším ziskům, nebudou schopny společnosti tento trend dlouhodobě ustát. 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti je také všem projektům podporovaným v rámci zákona 
o investičních pobídkách i nadále dostupná možnost poskytnutí hmotné podpory vytváření 
nových pracovních míst v okresech, kde je míra nezaměstnanosti alespoň o 25 % vyšší než 
republikový průměr. Při nízké průměrné míře nezaměstnanosti (např. 4 %) je však již i v těchto 
podporovaných okresech míra nezaměstnanosti velmi nízká (tj. 5 %). Protože účelem 
poskytování hmotné podpory (tj. finančního příspěvku na nové pracovní místo) je snížení 
nezaměstnanosti v okrese, míjí se při takto nízké míře nezaměstnanosti její poskytování svým 
účelem a dochází pouze k podpoře přetahování nedostatkových zaměstnanců. 

Současné nastavení podmínek investičních pobídek tak při stávající nízké míře nezaměstnanosti 
nevede k pozitivním dopadům na trh práce, ale spíše naopak. 
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Nízká přidaná hodnota podporovaných projektů 

Významným faktorem růstu české ekonomiky byly od přelomu tisíciletí přímé zahraniční 
investice. Cílem investičních pobídek tak bylo přilákat do země zahraniční kapitál a zvýšit 
konkurenceschopnost země. Ačkoliv jsou firmy pod zahraniční kontrolou stěžejními nositeli 
růstu, působí převážně v nižších stupních globálních hodnotových řetězců, s nižším podílem na 
tvorbě přidané hodnoty, která navíc podléhá přerozdělování v rámci nadnárodních firem. 

Ve struktuře české ekonomiky je cca 60 % hrubé přidané hodnoty vytvářeno v odvětví služeb, 
nicméně průběh hospodářského cyklu je primárně určován průmyslem, který se na její tvorbě 
podílí zhruba jednou třetinou. Bylo tomu tak v době nedávné hospodářské krize, kdy pokles 
ekonomiky byl vyvolán především propadem průmyslu, ale platí to i pro současné období 
prosperity, kdy je průmysl hlavním tahounem ekonomiky.  

Výroba ve zpracovatelském průmyslu je zatím stále uskutečňována s nižšími náklady a nízkým 
odměňováním práce. Výrazně lépe jsou odměňovány předprodukční a poprodukční fáze 
výrobního procesu. Jedná se především o oblasti výzkumu, vývoje, designu, managementu, 
marketingu a prodejní služby. Je oceňována schopnost výrobek či službu vymyslet, navrhnout 
ekonomický způsob výroby a způsob poskytování, a samotný prodej. Pakliže má hospodářská 
politika zacílit svou snahu na zvyšování produktivity, s čímž souvisí i lepší odměňování 
zaměstnanců, je třeba hledat cesty, jak se stát koncovým dodavatelem a obsáhnout celý 
hodnotový řetězec. 

V rámci současného nastavení systému investičních pobídek jsou z více než 90 % předkládány 
žádosti o podporu z oblasti výroby, kde se zákon ukázal jako velmi motivační. Jsou 
podporovány všechny druhy výrob, bez ohledu na odvětví, region (kromě Prahy), 
technologickou náročnost výroby, technickou vyspělost výrobku, apod. Jedinými kritérii je 
hodnota investice provedené do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktuálně je 
min. 100 mil. Kč a v některých lokalitách dokonce pouze 50 mil. Kč) a počet vytvořených 
pracovních míst (ve výrobě 20). Toto nastavení vede i k podpoře technologicky nenáročných 
výrob či výroby produktů, které jsou jen striktním subdodavatelským mezičlánkem bez 
možnosti vlastní inovace. Systém investičních pobídek v tuto chvíli ani neumožňuje zvýhodnit 
projekty, které jsou více technologicky náročné, mají větší podíl zapojení do výzkumu a vývoje 
nebo vyšší podíl kvalifikovanější pracovní síly.  

I výroba ve zpracovatelském průmyslu se postupně adaptuje na dynamicky se měnící podmínky 
v celém ekonomickém prostředí a reaguje na nastupující vývojové trendy technologických 
inovací. To vede ke stále větší a větší automatizaci a nastupující digitalizaci výroby a také 
k výrazné změně pracovní náplně některých pracovních pozic, a to nejen ve výrobních 
profesích. Podmínka vzniku nových pracovních míst pro poskytnutí pobídky v oblasti výroby 
tak jde proti technologickému trendu v celém hospodářství, neboť postupující robotizace 
a digitalizace výroby vede ke snižování potřeby výrobních zaměstnanců.  

Široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje společnosti k investicím do 
náročnějších aktivit. Pokud jde o nevýrobní projekty, tj. projekty technologických center nebo 
strategických služeb, pro které jsou investiční pobídky také dostupné, zde se zatím zvýšení 
počtu předkládaných žádostí neprojevilo. Od roku 2012, kdy byla do zákona o investičních 
pobídkách zavedena podpora technologických center a center strategických služeb, bylo k 31. 
prosinci 2017 přijato celkem 502 žádostí o podporu, z toho 8 žádostí bylo z oblasti 
technologických center a 22 z oblasti center strategických služeb.  
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Graf č. 1 Počet a struktura přijatých žádostí o podporu v letech 2012-2017 

 
Zdroj: MPO 

V současné ekonomické situaci je důležité vést debatu o tom, jaká národohospodářská opatření 
by měl stát uplatnit, aby se podařilo posunout Českou republiku dále na cestu rychlejšího 
přibližování k ekonomikám vyspělých států a udržitelnému ekonomickému růstu, čemuž by 
mělo odpovídat i nastavení investičních pobídek. Hlavní cíl investičních pobídek, kterým je 
snižování nezaměstnanosti, se stal při aktuální nízké míře nezaměstnanosti irelevantní. Je proto 
potřeba na tomto základu vystavět navazující systém, který se bude specializovat na podporu 
projektů zaměřených na vyšší přidanou hodnotu. Je to zcela logický, navazující krok k tomu, 
aby Česká republika mohla dlouhodobě dohnat ostatní vyspělé státy světa. 

Nízký podíl malých a středních podniků v systému investičních pobídek 

Investiční pobídky cílily od svého počátku na velké zahraniční investice, čemuž odpovídalo 
i nastavení vstupních podmínek. Při zavedení v roce 2000 byla minimální výše investice 350 
mil. Kč, přičemž min. 145 mil. Kč muselo být hrazeno z vlastních prostředků. Je zřejmé, že 
takové investice mohly být realizovány převážně velkými podniky. Nicméně investiční pobídky 
od té doby ušly již velký kus cesty, na které se postupně otevřely i menším a domácím 
podnikům. S postupným snižováním minimální výše investice (aktuálně je povinná investice 
50-100 mil. Kč) se navyšoval i počet žádostí malých a středních podnikatelů. Systém 
investičních pobídek je tedy i pro jejich investiční aktivity dostatečně motivační.  

I přesto má segment malých a středních podnikatelů v systému investičních pobídek 
dlouhodobě nízké zastoupení (jak vyplývá z grafu níže, v roce 2017 tvořil podíl malých 
a středních podniků 14,5 % na celku podaných záměrů získat investiční pobídku v tomto roce). 
Nicméně je patrné, že novelou z roku 2015 se podařilo některé další bariéry v přístupu malých 
a středních investorů do systému investičních pobídek odstranit, neboť jejich počet oproti 
předchozím letům výrazně stoupl i přesto, že povinná minimální výše investice zůstala 
nezměněná. Tento účinek lze připisovat zejména odstranění podmínky financování alespoň 
poloviny povinné minimální investice z vlastního kapitálu. 
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Graf č. 2 Vývoj podílu malých a středních podniků na počtu podaných záměrů 

 
Zdroj: MPO 

Malé a střední podniky jsou významnou hnací silou v inovačním rozvoji a představují 
významnou součást každé vyspělé ekonomiky, proto i systém investičních pobídek by měl být 
pro tento segment podnikatelů přiměřeně dostupný, pokud je jeho cílem udržitelný hospodářský 
růst a zvýšení konkurenceschopnosti země. 
 

Nízká flexibilita systému investičních pobídek 

Investiční pobídky mají v zásadě dvojí podobu: a) formu daňové úlevy (sleva na dani z příjmů, 
osvobození od daně z nemovitých věcí) a b) formu finančního příspěvku (hmotné podpory 
pořízení majetku nebo vytváření pracovních míst a s tím související rekvalifikace a školení 
zaměstnanců, příp. snížení ceny pozemku). 

Aby mohli příjemci investičních pobídek čerpat daňové úlevy je oproti standardním dotačním 
programům nezbytné ukotvení systému investičních pobídek přímo v zákoně. Zákonná úprava 
je pro investory také více transparentní a zamezuje vzniku potenciálně korupčních situací. 
Navíc poskytuje investorům jistotu při procesu posuzování jejich žádostí i při vlastním čerpání 
investičních pobídek.  

Zákon však přímo také stanovuje i konkrétní parametry podporovaných investic (výše investice 
u jednotlivých typů investičních akcí, počet nových pracovních míst, apod.). Současný systém 
investičních pobídek v případě změny ekonomické situace není schopný pružně reagovat na 
tyto změny, a to ani dílčími úpravami. Jakékoli změny je zapotřebí realizovat pouze změnou 
zákona, což s sebou nese výraznou časovou prodlevu (průměrná doba potřebná ke změně 
v systému je nyní rok a půl) a odráží se i v počtu novel zákona o investičních pobídkách.  

 

9,5%
9,1%

4,6%

16,4%
17,3%

14,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5AZ2)



- 8 - 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Investiční pobídky jsou v České republice poskytovány od roku 1998 za účelem podpory 
hospodářského rozvoje a vytváření nových pracovních míst. Proces udělování investičních 
pobídek byl započat usnesením vlády č. 298/1998, kterým vláda odsouhlasila poskytování této 
investiční podpory pro investory v České republice, tehdy ještě v tzv. „předzákonném režimu“. 
Jako hlavní důvody pro zavedení investičních pobídek byly uváděny zejména: 

• eliminování rozdílů mezi méně a více rozvinutými regiony v zemi,  

• snižování rozdílů v míře nezaměstnanosti v jednotlivých regionech prostřednictvím 
tvorby nových pracovních míst, 

• zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti přílivu zahraničních investic 
vůči ekonomikám dalších středoevropských států, aj. 

Zákonem jsou investiční pobídky upraveny od roku 2000, konkrétně od 1. května 2000, kdy 
nabyl účinnosti zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon o investičních pobídkách“). Ten stanovuje formy investičních pobídek, 
všeobecné podmínky pro jejich poskytování, postup při jejich poskytování a výkon státní 
správy s tím související. Tvoří tak základní právní normu celého systému investičních pobídek. 
Mimo zákon o investičních pobídkách tvoří systém investičních pobídek i další právní 
předpisy, a to především: 

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 
- 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, 

- nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory 
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon o investičních pobídkách upravuje systém poskytování veřejné podpory v mezích 
Evropskou unií stanovené blokové výjimky. Povolená výše veřejné podpory pro velké podniky 
činí v souladu s Mapou regionální podpory 25 % způsobilých nákladů. 

Investičními pobídkami se podle současného zákona o investičních pobídkách rozumí: 
a) sleva na daních z příjmů (aktuálně na dobu 10 zdaňovacích období), 
b) převod pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, 
c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst v okresech s mírou nezaměstnanosti 

alespoň o 25 % vyšší než je průměr ČR nebo na území zvýhodněných průmyslových 
zón (ve výši 100 – 300 tis. Kč na jedno pracovní místo),  

d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v okresech s mírou 
nezaměstnanosti alespoň o 25 % vyšší než je průměr ČR (ve výši 25 – 50 % nákladů na 
rekvalifikaci nebo školení, u malých a středních podniků se míra ještě navyšuje),  
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e) hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro 
strategické investiční akce (pro projekty výroby a technologických center až do výše 
10 % hodnoty pořízeného způsobilého majetku), 

f) osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách (až na 
dobu 5 let). 

Od svého zavedení byly investiční pobídky dostupné pouze pro výrobní projekty ve 
zpracovatelském průmyslu. Nevýrobní činnosti jako jsou strategické služby a činnost 
technologických center byly podporovány od roku 2002, a to dotacemi poskytovanými na 
základě rámcových programů. Fungování těchto programů však bylo ukončeno již v roce 2008. 
V roce 2012 byla proto podpora těchto činností zařazena přímo do zákona o investičních 
pobídkách. V rámci stávajícího znění zákona o investičních pobídkách jsou tak podporovány 
následující činnosti: 

a)  zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu; 
b) vybudování nebo rozšíření technologického centra se zaměřením na aplikovaný 

výzkum, vývoj nebo inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních 
procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty; 

c) zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb, což zahrnuje centra pro 
tvorbu softwaru, opravárenská centra, centra sdílených služeb, datová centra a centra 
zákaznické podpory. 

Zákon o investičních pobídkách byl za svou existenci několikrát novelizován, naposledy 
zákonem č. 84/2015 Sb., s účinností od 1. května 2015. Touto novelou byla v zákoně 
o investičních pobídkách provedena adaptace nových evropských předpisů pro oblast veřejné 
podpory a byly zavedeny i některé nové stimuly a odstraněny nejvýraznější limitující překážky 
v systému investičních pobídek za účelem kompenzace nižší míry veřejné podpory, která začala 
v České republice platit od 1. července 2014. V souvislosti s novelou zákona o investičních 
pobídkách z roku 2015 došlo zejména k těmto změnám: 
 zavedení tzv. zvýhodněných průmyslových zón s širší nabídkou forem podpory 

(osvobození od daně z nemovitostí, atraktivní hmotná podpora na nová pracovní místa), 
 zavedení podpory datových center a velkých center zákaznické podpory, 
 rozšíření regionů s možností hmotné podpory tvorby nových pracovních míst, 
 zvýšení hmotné podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku až 

na 10 % z investičních nákladů, 
 snížení limitů tvorby nových pracovních míst pro technologická centra a centra 

strategických služeb, 
 zrušení nutnosti financování části investice z vlastních zdrojů, 
 narovnání veřejné podpory pro všechny výrobní sektory, 
 změna výpočtu fixované částky daně (S2) u slevy na dani z příjmů stávajících poplatníků, 
 zmírnění sankcí v případě nedodržení podmínek zákona o daních z příjmů, ad. 

Poslední novelou se tak podařilo eliminovat některé největší nevýhody, které do té doby český 
systém investičních pobídek ve srovnání s okolními zeměmi měl. 

Níže je uveden přehled dosavadního fungování systému investičních pobídek od jeho zákonné 
úpravy v roce 2000. 
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Tabulka č. 2 Historický přehled investičních pobídek 

         Zdroj: MPO 

Na základě této statistiky lze sledovat změny v objemu investic v rámci investičních záměrů 
i počtu pracovních míst, jež jsou nejenom odrazem vývoje ekonomiky, ale i nabídky investiční 
podpory státu.  

Rok Počet 
žádostí 
na MPO 

Plánovaná 
výše investice 
(v mil. Kč) 

Plánovaný 
počet PM 

Legislativní 
úprava 

Investiční pobídky 
(výběr hlavních forem) 

2000 41 47 624 8 484 1. 5. 2000 sleva na daních z příjmů  
                   dle § 35a – 10 let 
                   dle § 35b – 5 let 
hmotná podpora PM 
               region A 200 tis. Kč 
               region B 120 tis. Kč 
               region C   80 tis. Kč 
hmotná podpora rekvalifikace 
               regiony A, B, C 

2001 66 81 072 21 254 

2002 47 39 712 11 650 

2003 45 64 659 11 584 

2004 73 48 410 9 573 1. 5. 2004 sleva na daních z příjmů 
                   dle § 35a – 10 let 
                   dle § 35b – 10 let 
hmotná podpora PM 
              region A 200 tis. Kč 
              region B 100 tis. Kč 
              region C          0 Kč 
hmotná podpora rekvalifikace 
              regiony A, B, C 

2005 81 59 195 11 424 

2006 106 122 601 28 944 

2007 108 69 295 22 842 
2. 7. 2007 sleva na daních z příjmů  

                   dle § 35a – 5 let 
                   dle § 35b – 5 let  
 
od 29. 2. 2008 
hmotná podpora PM 
                region A  50 tis. Kč 
                region B         0 Kč 
                region C         0 Kč 
hmotná podpora rekvalifikace 
                pouze region A 

2008 61 24 209 5 965 

2009 26 15 005 2 852 

2010 19 9 908 3 062 

2011 45 24 331 5 514 

2012 44 23 094 5 326 12. 7. 2012 sleva na daních z příjmů 
                   dle § 35a – 10 let 
                   dle § 35b – 10 let 
hmotná podpora PM 
                region A  50 tis. Kč 
                region B         0 Kč 
                region C         0 Kč 
hmotná podpora rekvalifikace 
                pouze region A 

2013 96 42 750 10 535 

2014 134 93 215 13 990 

2015 67 33 301 6 293 
 1. 5. 2015 sleva na daních z příjmů 

                   dle § 35a – 10 let 
                   dle § 35b – 10 let 
hmotná podpora PM 
                region A  200 tis. Kč 
                region B  100 tis. Kč 
                region C            0 Kč 
                ZPZ         300 tis. Kč 
hmotná podpora rekvalifikace 
regiony A, B 

2016 77 41 848 7 521 

2017 80 44 984 7 643 

PM: pracovní místa,  
regiony A: s mírou nezaměstnanosti nad 50 % průměru ČR,  
regiony B: s mírou nezaměstnanosti nad 25 % průměru ČR, 
regiony C: s mírou nezaměstnanosti nad průměr ČR 
ZPZ: zvýhodněné průmyslové zóny 
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Pokles počtu žádostí v letech 2009 a 2010 lze zčásti přičíst ekonomické recesi. Zároveň je však 
patrné, že počet přijatých žádostí vykazuje závislost na nabídce hlavních druhů podpor 
upravovaných příslušnými novelami zákona. Největší nárůst byl v době před omezením 
investičních pobídek (před změnou mapy regionální podpory v roce 2006 a před zkrácením 
lhůty pro čerpání slevy na daních z příjmů na 5 let a omezením hmotné podpory nových 
pracovních míst a rekvalifikace v roce 2007). Po znovuprodloužení lhůty pro čerpání slevy na 
daních z příjmů začal opět narůstat objem investic a tím i veřejná podpora. Další nárůst žádostí 
byl zaznamenán v roce 2014, který byl způsoben především plánovanou změnou mapy 
regionální podpory v tomto roce, která vedla ke snížení míry podpory ze 40 % na současných 
25 % pro velké podniky.  

Cílem předchozí novely bylo zejména udržet atraktivnost systému investičních pobídek i po 
výše zmiňovaném snížení přípustné míry veřejné podpory od 1. července 2014, ke kterému 
musela Česká republika přistoupit v návaznosti na podmínky pro poskytování regionální 
podpory upravené na úrovni Evropské unie.  Jak je patrné z přehledu výše, podařilo se úpravou 
podmínek a odstraněním některých bariér vysoký počet žádostí zachovat i po roce 2014.  

Systém investičních pobídek je nedílnou součástí získávání investic. Stávající úprava je však 
nastavena zejména na podporu tvorby nových pracovních míst, což je vhodné a žádoucí spíše 
při vysoké míře nezaměstnanosti. Jak již bylo vysvětleno v úvodní kapitole, z důvodu potřeby 
transparentnosti jsou investiční pobídky ukotveny zákonem. Díky tomu je však tento systém 
podpory méně pružný, než jsou systémy podpory nastavené na úrovni programů, neboť veškeré 
změny musí být schvalovány Parlamentem České republiky a realizovány prostřednictvím 
novely zákona. Stávající systém tak neumí rychleji reagovat na posuny v hospodářském cyklu 
a na další s tím spojené změny v ekonomice. Zaměření stávající podoby systému může následně 
vést k prohlubování současných problémů na trhu práce. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Realizací zákona o investičních pobídkách jsou přímo dotčeny tyto subjekty: 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(popř. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest), 

• podnikatelské subjekty (žadatelé, nežadatelé) 

• Ministerstvo financí (popř. orgány Finanční správy České republiky), 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí (popř. Úřad práce České republiky), 

• Ministerstvo životního prostředí, 

• Ministerstvo zemědělství, 

• územní samosprávné celky (obce, kraje). 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zákon o investičních pobídkách spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. To 
zabezpečuje administraci celého systému a nese za celý systém zodpovědnost. Ve spolupráci 
s dalšími dotčenými orgány posuzuje žádosti o investiční pobídky a v rámci zákona 
o investičních pobídkách vydává rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky nebo 
o příslibu investiční pobídky. Má kontrolní pravomoc u vybraných podmínek a povinností 
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stanovených tímto zákonem. Dohlíží, aby nedocházelo k překročení přípustné míry veřejné 
podpory. Z vlastní kapitoly státního rozpočtu vynakládá prostředky na administraci a procesní 
zabezpečení systému a na výkon kontrolních pravomocí. Dále je poskytovatelem hmotné 
podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční 
akce. 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvkovou organizací 
podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně je subjektem zmocněným zákonem 
k příjmu nových žádostí v rámci systému investičních pobídek. 

Podnikatelské subjekty 

Nynější struktura investorů, kteří o investiční pobídky žádají, se etabluje ze dvou oblastí – 
z oblasti výroby ve zpracovatelském průmyslu a z oblasti technologických center a center 
strategických služeb. Jedná se jak o zahraniční subjekty, tak i subjekty domácí. Zákon 
o investičních pobídkách je primárně zaměřen na podporu velkých podniků, nicméně žadateli 
mohou být podniky všech velikostí, pokud prokážou, že jsou schopny splnit zákonné podmínky. 

V České republice existují samozřejmě i investoři, kteří o investiční pobídky nežádají. Ti se 
zpravidla skládají z investorů, kteří si za místo realizace zvolí hl. m. Prahu, nesplní zákonné 
minimální podmínky pro kvalifikaci nebo se rozhodnou pro svoje projekty využít jinou formu 
podpory, např. dotace ze strukturálních fondů.  

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. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ze své kapitoly státního rozpočtu zajišťuje prostředky na vyplácení dvou forem investičních 
pobídek - hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace 
nebo školení zaměstnanců. Hmotné podpory jsou poskytovány prostřednictvím Úřadu práce 
České republiky podle zákona o zaměstnanosti, a to na základě specifických dohod uzavíraných 
mezi Úřadem práce České republiky a příjemcem investiční pobídky v závislosti na vydaných 
rozhodnutích o příslibu.  

V řízeních o poskytnutí investiční pobídky je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připomínkovým místem u těch projektů, u kterých je žádáno o zmíněné hmotné podpory. 
Kontrolní pravomoc nad čerpáním hmotných podpor a plněním vybraných povinností zákona 
o investičních pobídkách má Úřad práce České republiky. 

 Ministerstvo životního prostředí 

Šetrnost k životnímu prostředí je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí investičních 
pobídek. V rámci zákona o investičních pobídkách je proto Ministerstvo životního prostředí 
připomínkovým místem u všech projektů. Není poskytovatelem žádné formy podpory. Podle 
zákona má kontrolní pravomoc u vybrané všeobecné podmínky.  
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Ministerstvo zemědělství 

Toto ministerstvo je připomínkovým místem pro posuzování žádostí o investiční pobídku 
u projektů z oblasti potravinářské výroby a podle své působnosti se vyjadřuje k předpokladům 
naplnění vybrané všeobecné podmínky. 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Pokud investor žádá o pobídku ve formě převodu pozemků včetně související infrastruktury za 
zvýhodněnou cenu, obec nebo kraj, na jejichž katastrálním území se výstavba uskuteční, se 
podle zákona o investičních pobídkách vyjádří k poskytnutí této investiční pobídky na základě 
žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu.  

V případě investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí ve 
zvýhodněných průmyslových zónách jsou obce, na jejichž katastrálním území se bude 
realizovat investiční akce, připomínkovým místem u této formy investiční pobídky, neboť její 
poskytnutí v konečném důsledku znamená snížení příjmu obcí.   

1.5 Popis cílového stavu 

Hlavní cíle poskytování investičních pobídek jsou zakotveny přímo v zákoně o investičních 
pobídkách. Jde o podporu hospodářského rozvoje a vytváření nových pracovních míst na území 
České republiky. Je nutné si však uvědomit, že investiční pobídky mají pouze napomoci k jejich 
plnění jako jeden z podpůrných nástrojů, avšak sami o sobě nemůžou být dostačujícím 
činitelem při plnění těchto cílů. 

Primární cíl investičních pobídek, kterým je snižování nezaměstnanosti, se stal při aktuální 
nízké míře nezaměstnanosti irelevantní. Je proto potřeba na tomto základu vystavět navazující 
systém, který se bude soustředit na podporu projektů, u nichž je větší předpoklad, že vyšší 
přidaná hodnota bude ve větší míře realizována v České republice. Je to zcela logický, 
navazující krok k tomu, aby se mohla Česká republika dlouhodobě přiblížit k ještě vyspělejším 
státům světa. 

S ohledem na velmi nízkou nezaměstnanost je zřejmé, že investiční pobídky se již nemohou 
soustředit na všechny investory ve zpracovatelském průmyslu a posuzovat možnost poskytnutí 
investiční pobídky jen prostřednictvím výše investice a počtu nově vytvořených pracovních 
míst. Je nutné stanovit i další dodatečné podmínky, které budou reflektovat potřeby vyššího 
navazujícího zaměření investičních pobídek – vyšší přidanou hodnotu, tvorbu pracovních míst 
s vyššími kvalifikačními nároky, vyšší produktivitu práce. Investiční pobídky by se tedy měly 
posunout od podpory kvantitativních zdrojů hospodářského růstu, k podpoře zdrojů 
kvalitativních. 

V rámci výše uvedených obecných cílů – podpora hospodářského rozvoje a tvorba nových 
pracovních míst – můžeme konkretizovat dílčí cíle napomáhající k jejich plnění. 

1. Podpora projektů s vyšší přidanou hodnotou  

Investiční pobídky by měly cílit na projekty, které zvýší inovativní potenciál české ekonomiky. 
Systém investičních pobídek by se měl proto soustředit zejména na projekty jako jsou 
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strategické služby a technologická centra, která se vyznačují vysokým podílem vzdělané 
pracovní síly a kde lze předpokládat, že přidaná hodnota bude ve větší míře realizována přímo 
v naší zemi. Na druhé straně by se ale neměly opominout ani projekty výrobní, neboť je to 
právě průmysl, který se na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílí zhruba jednou třetinou a drží si 
pozici významného zaměstnavatele na trhu práce. Bylo tomu tak v době nedávné hospodářské 
krize, kdy pokles ekonomiky byl vyvolán především propadem průmyslu, ale platí to i pro 
současné období prosperity, kdy je průmysl hlavním tahounem ekonomiky. Vyšší přidanou 
hodnotu v rámci výroby však bude velmi náročné posoudit, neboť i technicky či jinak velmi 
vyspělý výrobek může být při výrobě montován za využití levné pracovní síly. V případě 
výrobních projektů by proto měla být posuzována souvislost s vyšší přidanou hodnotou v rámci 
širší činnosti žadatele. 

Cíle:  
-  zvýšit počet žádostí technologických center a center strategických služeb, 
-  soustředit podporu výrobních projektů od kvantity ke kvalitě, tj. omezit počet podpořených 

výrobních projektů s nízkou přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu, 
-  zachovat, příp. zvýšit objem investic do technologií, event. dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku v rámci výrobních projektů. 

Obecně lze konstatovat, že investice do poskytování služeb budou vyžadovat nižší míru investic 
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, než investice ve výrobě, které se spíše 
zaměřují na investice do technologií. Z toho důvodu se jako cíl předkládá zvýšení počtu žádostí 
technologických center a center strategických služeb, zatímco u výrobních projektů se jako 
vhodnější ukazatel ukazuje kromě počtu předložených žádostí i objem investic do 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

2. Tvorba kvalifikovaných pracovních míst 

Některé komparativní výhody, o které se Česká republika opírala v předchozích letech (např. 
relativně levnější pracovní síla), začínají být vyčerpány. Atraktivita naší země by se nyní měla 
zakládat na vysoce kvalifikované a kreativní pracovní síle, která zvyšuje produktivitu práce 
a díky které bude možné realizovat přidanou hodnotu přímo na našem území. Investiční 
pobídky by proto měly cílit na projekty, které přispějí k tvorbě pracovních s vyššími nároky na 
kvalifikaci.  

Cíl:  
-  zvýšit počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů technologických center a center 

strategických služeb. 

3. Eliminovat rozdíly mezi méně a více rozvinutými regiony v zemi 
Hlavním atributem investičních pobídek je jejich potenciální vliv na rozhodování investorů 
o umístění jejich investic. Z toho důvodu mohou být využity jako nástroj k podpoře rozvoje 
těch území, které ve svém ekonomickém rozvoji zaostávají za ostatními regiony, potýkají se 
s vysokou mírou nezaměstnanosti, příp. musí řešit jiné specifické problémy.  
 
Na základě multikriteriální analýzy sociálně ekonomických podmínek rozvoje území 
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
identifikovalo regiony, které ve svém rozvoji musí řešit problémy, jejichž zvládnutí je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5AZ2)



- 15 - 

s ohledem na příčiny problémů obtížné a nelze je zvládnout bez širší, koordinované spolupráce 
více subjektů včetně aktivní pomoci státu. Jedná se o tzv. státem podporované regiony, které 
jsou vymezeny na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro období 
2014-2020 jej tvoří hospodářsky problémové regiony, které v rámci republikového srovnání 
vykazují z hlediska vybraných hospodářských a sociálních ukazatelů podstatně nižší úroveň, 
než je průměrná úroveň v České republice. Takto identifikované regiony jsou charakterizované 
především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, dále nízkou životní úrovní, nízkým stupněm 
ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem obyvatel a nepříznivým demografickým 
vývojem. 
 
Investiční pobídky by se proto měly v rámci svého lokalizačního efektu soustředit na státem 
podporované regiony a obecně regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. 
Cíle:  
-  udržet / zvýšit počet žádostí s místem realizace ve státem podporovaných regionech, 
-  udržet / zvýšit objem investic ve státem podporovaných regionech, 
 -  udržet / zvýšit počet nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech. 

4. Dostupnost pobídek pro všechny typy podniků 

Investiční pobídky při svém zavedení byly cíleny na přilákání nových zahraničních investorů. 
Postupně se systém podpory otevřel i pro domácí podniky. Stávající struktura žadatelů 
o investiční pobídku ukazuje na výraznou převahu společností již etablovaných na českém trhu. 

V rámci české podnikatelské sféry působí podnikatelé různých velikostí, a pokud jde 
o nastavení investičních pobídek, je tento systém podpory otevřený pro žadatele všech 
velikostí. Je obtížné nadefinovat jeden systém podpory tak, aby byl spravedlivě dostupný jak 
pro malé podniky, tak pro ty velké, neboť různě velké podniky disponují i rozdílnými 
kapacitami. 

Malé a střední podniky představují významnou součást každé vyspělé ekonomiky. Jsou 
významnou hnací silou inovací i konkurenceschopnosti a představují také významného 
zaměstnavatele. Jako celek reprezentují malé a střední podniky v České republice více než 1 
milion ekonomických subjektů, přičemž podíl přidané hodnoty malých a středních podniků 
v roce 2016 činil 56 % a podíl zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské 
sféry v roce 2016 činil 59 %. V rámci systému investičních pobídek by proto měl být podpořen 
větší podíl malých a středních podniků na účasti v tomto systému podpory. Vzhledem k tomu, 
že na malé a střední podniky je však cílena velká řada dalších programů, z nichž často naopak 
bývají velké podniky zcela vyloučeny, neměla by jít snaha o podporu malých a středních 
podniků v rámci investičních pobídek na úkor jednotnosti systému podpory a zachování 
efektivity i pro velké investory. Velké podniky se na celkovém počtu aktivních podnikatelských 
subjektů dlouhodobě podílejí jen cca 0,2 %, i přesto však zaměstnávají přes 40 % všech 
zaměstnanců v podnikatelské sféře.  
 
Cíl: 
-  zvýšit počet žádostí malých a středních podnikatelů.  

5. Provázanost systému investičních pobídek s aktuální hospodářskou situací 
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Základním cílem investičních pobídek stále zůstává podpora hospodářského růstu, konkrétní 
způsob dosažení tohoto cíle je však závislý i na stavu ekonomiky a trhu práce. Jak již bylo 
uvedeno výše, zákonná podoba investičních pobídek je pro investory nejvíce důvěryhodná 
a transparentní. Současně však vytváří překážku pro jeho pružnější reakci na aktuální 
ekonomický vývoj v zemi, byť právě k podpoře hospodářského rozvoje je tato podpora určena. 
Dalším cílem by proto mělo být zlepšení pružnosti systému investičních pobídek ve vztahu 
k aktuální hospodářské situaci a situaci na trhu práce.  

 
Cíl:  
-  zkrátit časovou prodlevu při realizaci změn v nastavení podporovaných investic. 
 

6. Udržení konkurenceschopnosti České republiky v získávání přímých zahraničních 
i domácích investic 

Dostupnost veřejné podpory je jen jedním z faktorů, na nichž závisí mezinárodní hospodářská 
konkurenceschopnost země. Různé formy investičních pobídek však poskytují všechny země 
středoevropského regionu, které můžeme z hlediska přílivu zahraničních investic, ale 
i z hlediska snahy o udržení investic domácích považovat za své hlavní konkurenty. Protože 
tyto země mají podobné komparativní výhody jako Česká republika, může být investiční 
podpora rozhodujícím faktorem pro umístění investice v daném státu. A investice jsou stále 
jedním z nejdůležitějších faktorů hospodářského růstu. Česká republika by však již neměla 
v této soutěži usilovat o veškeré investice ve zpracovatelském průmyslu, ale zaměřit se na 
progresivní technologie, aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním 
potenciálem, které přispějí k dlouhodobé udržitelnosti růstu. 

Podíl investičních pobídek na plnění vytčených cílů lze těžko kvantifikovat, jednak z důvodu 
nedostatečného množství relevantních a dlouhodobě kvantifikovaných dat, ale také i z důvodu 
velkého množství dalších ovlivňujících faktorů. Důležitými aspekty zůstávají i nadále potřeba 
vysoké úrovně vzdělání a požadované kvalifikace pracovníků, stejně jako vytváření vhodného 
prostředí pro spolupráci firem s vysokými školami či přiměřená administrativní zátěž 
podnikatelů. Nezbytné jsou i veřejné investice do infrastruktury a další zlepšování 
podnikatelského prostředí. 

Lze tak těžko stanovit měřitelné indikátory, na jejichž základě by bylo možné jednoznačně 
měřit naplňování vytčených cílů investičních pobídek, případně zjišťovat přesnost jejich 
nastavení. Nicméně dílčí plnění nastavených cílů lze průběžně ověřovat ze statistik vedených 
v rámci systému investičních pobídek, ze kterých je možné vysledovat počty podpořených 
projektů i hlavní parametry podpořených investic. 

Cíl:  
-  zachovat poskytování veřejné podpory na soukromé investice podnikatelů. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Investiční pobídky nepochybně ovlivňují konkurenceschopnost i hospodářský výkon země. 
Investiční pobídky nemohou být hlavním faktorem rozhodování o umístění investice, nicméně 
v konečné fázi rozhodování může dostupnost a výše pobídky hrát roli v tom, do kterého regionu 
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investor nakonec svoji investici umístí. Jak je patrné z úvodní kapitoly, s ohledem na nízkou 
míru nezaměstnanosti byl primární cíl investičních pobídek naplněn. Při setrvání investičních 
pobídek ve stávajícím nastavení můžeme identifikovat následující rizika. 

Vzhledem k aktuální dostupnosti – nebo spíše nedostupnosti – disponibilní pracovní síly, vede 
povinnost tvorby nových pracovních míst v rámci investičních pobídek ke zcela jiným efektům, 
než ke kterým by měl systém investičních pobídek směřovat.   

V současnosti je na trhu práce velmi příznivá situace, co se týče míry nezaměstnanosti. Avšak 
na druhou stranu nyní značně převažuje poptávka po pracovní síle nad její nabídkou. V poslední 
době tak přibývá společností, které mají problém sehnat zaměstnance, a to především v rámci 
požadované kvalifikace. V případě, že by současné vstupní požadavky týkající se počtu 
pracovních míst v systému investičních pobídek nebyly změněny, byly by společnosti 
podpořené pobídkou nuceni zaměstnávat i kvalifikačně neodpovídající zaměstnance, což by 
následně vedlo k neefektivitě v prováděné činnosti a ke snižování produktivity práce 
a následnému snižování konkurenceschopnosti těchto firem.  

Podmínka vzniku nových pracovních míst i přes nízkou míru nezaměstnanosti také podporuje 
trend přeplácení kvalifikovaných zaměstnanců ve snaze získat je od konkurenčních společností. 
Tato snaha vede k pozitivnímu zvyšování mezd a zlepšování životní úrovně zaměstnanců, 
pokud však není tento růst mezd současně doprovázen vyšší produktivitou práce, která by vedla 
k vyšším ziskům, nebudou schopny společnosti tento trend dlouhodobě ustát a v dlouhodobém 
měřítku by mohla vést tato situace ke snížení konkurenceschopnosti České republiky. 

Navíc v případě výroby ve zpracovatelském průmyslu jde podmínka vzniku nových pracovních 
míst proti technologickému trendu v celém hospodářství. Nastupující vývojové trendy 
technologických inovací a jejich zavádění do praxe vede k větší automatizaci a digitalizaci 
výroby, a tím pádem ke snižování potřeby výrobních zaměstnanců. Investoři, kteří tedy 
investují do náročných technologií, nebudou moci podmínku vzniku nových pracovních míst 
splnit a nebudou tak moci pobídky zahrnout do svých rozhodovacích procesů o realizaci, příp. 
umístění investice. Investiční pobídky tím budou přístupné pouze výrobám s jednoduššími 
technologiemi a nižší produktivitou práce, což směřuje proti jejich snaze o podporu 
udržitelného hospodářského růstu. 

Z výročních hodnotících zpráv vyplývá, že zhruba 15 % příjemců investiční pobídky intenzivně 
a cca 45 % příjemců okrajově spolupracuje s vysokými školami nebo výzkumnými institucemi 
v České republice. Zbylých 40 % příjemců investiční pobídky nespolupracuje ani s vysokými 
školami, ani výzkumnými institucemi. Dále bylo v rámci hodnocení zjištěno, že u cca 40 % 
investorů přispěly investiční pobídky k podpoře aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. 
 
Z dalšího šetření Ministerstva průmyslu a obchodu provedeného mezi příjemci investičních 
pobídek z roku 2014, kdy bylo dotázáno 31 příjemců z celkového počtu 101 aktivních příjemců 
z oblasti výroby v daném roce, vyplynulo, že průměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců v těchto podpořených výrobních firmách je 11 %. Nejvíce příjemců (přes 60 %) 
uvedlo podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců do 10 %, přičemž celkem čtvrtina 
dotázaných měla podíl těchto zaměstnanců pouze do 5 %. 

Nečinnost v oblasti snahy o získávání projektů s vyšší přidanou hodnotou by vedla 
k pokračujícímu trendu stávající situace, a sice jednoznačné převaze výrobních projektů s nižší 
mírou přidané hodnoty. Výroba by tak nadále byla uskutečňována s nízkými náklady a nízkým 
odměňováním práce. Motivace společností zaměřit se i na zvyšování přidané hodnoty ve 
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výrobě by se tak mohla snížit. Mohl by se tím zpomalit růst podílu vyšší přidané hodnoty na 
exportech, z čehož plyne, že by Česká republika mohla zpomalit v dalších posunech 
v globálních hodnotových řetězcích. Česká republika by tak přicházela o jednu z možností, jak 
napomáhat zvyšování své konkurenceschopnosti a produktivity práce. 

Nebude-li systém investičních pobídek reagovat podobným způsobem jako okolní státy, které 
posilují podporu přidané hodnoty i dotační prvky podpory, může být snížena účinnost pobídek 
v podpoře přílivu nových zahraničních investic, ale i k udržení investorů stávajících.  

Jak již bylo řečeno, systém investiční pobídek musí být, zejména kvůli možnostem příjemců 
investiční pobídky čerpat daňové úlevy, ukotven zákonem. Zákon však také přímo stanovuje 
konkrétní parametry podporovaných investic. Při potřebě změny těchto parametrů je nutná 
změna samotného zákona, což představuje velmi časově náročnou proceduru. V případě 
ponechání současného stavu by tak při změně ekonomické situace České republiky bylo možné 
tyto parametry přizpůsobit aktuálním potřebám ekonomiky až s velkým časovým zpožděním, 
což by následně vedlo k existenci podmínek pro udělení investiční pobídky, které neodpovídají 
aktuálním potřebám v hospodářství.   

Za stávajícího nastavení mohou investiční pobídky při takto nízké míře nezaměstnanosti 
fakticky směřovat k jiným účinkům, než ke kterým jsou určeny. Hlavním rizikem v takovém 
případě je, že namísto k podpoře hospodářského růstu povedou investiční pobídky spíše 
k prohlubování současných problémů na trhu práce a k oslabování konkurenceschopnosti 
země. Pravděpodobnost vzniku těchto rizik při míře nezaměstnanosti 2,4 % je vysoká. 
V důsledku těchto rizik může dojít ke kontraproduktivnosti poskytování investičních pobídek. 
 

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

Z věcného hlediska se nabízejí 3 možné varianty řešení, a to ponechání stávajícího systému 
investičních pobídek v nezměněné podobě, změna systému investičních pobídek, anebo zrušení 
systému investičních pobídek. V rámci změny systému investičních pobídek jsou možná dvě 
technická řešení, a to novelou zákona o investičních pobídkách, anebo zrušením zákona 
o investičních pobídkách a přetransformováním systému pobídek do dotačního programu. 

Z pracovních jednání u kulatých stolů vyplynulo, že ani zástupci státní správy a ani zástupci 
podnikatelské sféry nepovažují zrušení systému investičních pobídek za adekvátní řešení. 
Česká republika by se tímto krokem připravila o účinný způsob stimulace soukromých investic 
a důležitý nástroj podpory hospodářského rozvoje a zaměstnanosti, jehož stávající nastavení 
sice nemusí být konzistentní s aktuálními potřebami hospodářství v období prosperity, ale je 
nezbytné uvažovat i se změnou hospodářské situace a s očekávatelným posunem 
v hospodářském cyklu. Vzhledem k tomu, že toto řešení by nevedlo k naplnění vytčených cílů, 
nebyla tato varianta ani dále zahrnuta do podrobnějšího vyhodnocení uvedeného dále 
v Závěrečné zprávě.    

Varianta přetransformování systému investičních pobídek do dotačního programu je v zásadě 
jen jiným technickým řešením oproti novele zákona o investičních pobídkách, byť věcné 
nastavení parametrů by bylo při obou variantách stejné. Vzhledem k tomu, že investiční 
pobídka ve formě slevy na daních musí být založena zákonem, není z praktického hlediska 
možné jeho převedení do dotačního programu. 
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Možné alternativy, které byly zvažovány v rámci varianty změny systému investičních pobídek, 
jsou pak uvedeny dále u představení varianty I. 

Varianta 0: Ponechání stávajícího znění zákona o investičních pobídkách 

Podle současného znění zákona o investičních pobídkách je možné podpořit zavedení 
a rozšíření výroby ve zpracovatelském průmyslu, zavedení a rozšíření činnosti technologických 
center a center strategických služeb. Každá podporovaná oblast musí splnit zákonné minimální 
podmínky, a to do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, přičemž hlavní 
podmínky jsou navázány zejména na minimální hodnotu investice do dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku a na minimální počet vytvořených pracovních míst.  
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V. 
 

Tabulka č. 3 Přehled stávajících podmínek pro poskytnutí investičních pobídek 
 

Zdroj: MPO 

V případě investiční akce ve výrobě v oboru zpracovatelského průmyslu musí investor pořídit 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nejméně v částce 100 mil. Kč, z toho minimálně 
částka 50 mil. Kč musí být vynaložena na pořízení nového strojního zařízení. Tyto částky jsou 

Typ investiční 
akce  

Minimální 
hodnota investice 
do DHNM 

Minimální 
počet nových 
pracovních 
míst 

Strategická 
investiční akce 

Způsobilé 
náklady 

Výroba ve 
zpracovatelském 
průmyslu 

50 mil. Kč - 100 
mil. Kč, dle 
regionu,  
z toho nejméně 
50 % do nových 
strojů 

20 ANO,  
min. investice do 
DHNM 500 mil. 
Kč, z toho nejméně 
50 % do nových 
strojů  
a současně min. 500 
nových pracovních 
míst 

investice do 
pořízení DHNM 

Technologická 
centra 

10 mil. Kč,  
z toho nejméně 
50 % do nových 
strojů 

20 ANO, 
min. investice do 
DHNM 200 mil. 
Kč, z toho nejméně 
50 % do nových 
strojů  
a současně min. 100 
nových pracovních 
míst 

investice do 
pořízení DHNM  
nebo  
dvouleté mzdové 
náklady na nová 
pracovní místa 

Centra 
strategických 
služeb 

0 centrum 
softwaru: 20  
centrum 
sdílených 
služeb: 70  
high-tech 
opravárenské 
centrum: 70  
datové 
centrum: 20  
centrum 
zákaznické 
podpory: 500 

NE investice do 
pořízení DHNM  
nebo  
dvouleté mzdové 
náklady na nová 
pracovní místa 
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ve státem podporovaných regionech a zvýhodněných průmyslových zónách sníženy na 
polovinu. Zároveň investor musí vytvořit a obsadit nejméně 20 nových pracovních míst bez 
ohledu na místo realizace investiční akce. V oblasti výroby se podle současné právní úpravy 
nerozlišuje mezi sektory a všechna odvětví zpracovatelského průmyslu se podporují stejnými 
formami investičních pobídek.  

Investor v oblasti technologických center musí pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejméně částka 5 mil. Kč musí být vynaložena na pořízení 
nového strojního zařízení. Zároveň investor musí vytvořit a obsadit 20 nových pracovních míst.  

Investor v centru strategických služeb musí splnit podmínku vytvoření a obsazení minimálního 
počtu nových pracovních míst v závislosti na typu centra a mezinárodní přesah poskytovaných 
služeb. V případě center pro tvorbu softwaru a datových center je nutné vytvořit a obsadit 
alespoň 20 nových pracovních míst, v případě opravárenských center a center sdílených služeb 
70 nových pracovních míst a v případě center zákaznické podpory 500 nových pracovních míst.  

Strategickou investiční akcí může být pouze investiční akce ve výrobě nebo investiční akce 
v technologickém centru, kterou schválí vláda a které může být následně poskytnut finanční 
příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Investiční akci v centru 
strategických služeb současný zákon nedefinuje, a to z toho důvodu, že poskytování služeb 
vyžaduje podstatně nižší míru investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, než 
investice ve výrobě nebo v technologickém centru. Minimální limity strategické investiční akce 
musí být splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. 

Míra podpory je upravena v nařízení vlády č. 596/2006 Sb. Dle § 1 je přípustná míra veřejné 
podpory pro investiční akce 25 % ve všech regionech soudržnosti, kromě Prahy. Toto nařízení, 
konkrétně jeho § 4, dále upravuje míru podpory pro datová centra, která činí 25 % hodnoty 
z celkové přípustné míry podpory, tj. 6,25 %.  

Jednotlivé formy investičních pobídek jsou definovány v § 1a odst. 1. zákona o investičních 
pobídkách a jsou poskytovány v rámci stropu veřejné podpory, který se vypočítává jako 25 % 
způsobilých nákladů pro velké obchodní společnosti. Všechny investiční akce můžou v rámci 
stropu veřejné podpory žádat o slevu na dani z příjmů až na dobu 10 let, hmotnou podporu na 
vytváření nových pracovních míst a dále o osvobození od daně z nemovitých věcí ve 
zvýhodněných průmyslových zónách až po dobu 5 let. Hmotná podpora na vytváření nových 
pracovních míst se poskytuje ve zvýhodněných průmyslových zónách a v okresech, ve kterých 
je míra nezaměstnanosti alespoň o 25 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v České 
republice vypočtená z údajů za dvě předcházející pololetí. Hmotná podpora rekvalifikace nebo 
školení nových zaměstnanců se poskytuje nad rámec stropu veřejné podpory v okresech, ve 
kterých je míra nezaměstnanosti alespoň o 25 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti 
v České republice, vypočtená z údajů za dvě předcházející pololetí.  

Zákon o investičních pobídkách vymezuje podporované typy investičních akcí, formy 
poskytovaných investičních pobídek, všeobecné podmínky pro jejich poskytování, včetně 
minimálních limitů pro jednotlivé typy investičních akcí, postup při jejich poskytování a výkon 
státní správy s tím související. Prováděcím předpisem je pak stanovena výše veřejné podpory 
i výše hmotných podpor vyplácených z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Poslední novelou také došlo k zavedení konceptu zvýhodněných průmyslových zón, které 
schvaluje vláda. Na základě usnesení vlády č. 537 ze dne 8. července 2015 byly schváleny tři 
strategické průmyslové zóny se státní podporou jako „Zvýhodněné průmyslové zóny“. Jedná 
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se o Strategickou průmyslovou zónu Ostrava – Mošnov, Strategickou průmyslovou zóna 
Holešov a Strategickou průmyslovou zónu SPZ Most – Joseph. 

Na těchto zónách oproti ostatním regionům je dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově 
vytvořené pracovní místo (300 000 Kč), pozemky a stavby v těchto zónách je možno osvobodit 
od daně z nemovitých věcí až po dobu 5 let (pouze se souhlasem zastupitelstva obce, ve které 
se průmyslová zóna nachází) a je zde o možnost sníženého odvodu za vynětí ze zemědělského 
půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov  
- nachází se v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín, 
- velikost rozvojové plochy 185 ha, 
- na infrastrukturu průmyslové zóny dosud vyplaceno na dotaci celkem 846,68 mil. Kč,  
- na území průmyslové zóny je aktuálně 7 investorů, jejich obor podnikání je především 

výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, 
- obsazeno je celkem 109 ha ze 165 ha investičně připravených ploch. 

Strategická průmyslová zóna SPZ Most – Joseph 
- nachází se v Ústeckém kraji, okrese Most, 
- velikost rozvojové plochy 196,5 ha, 
- na infrastrukturu průmyslové zóny dosud vyplaceno na dotaci celkem 145 mil. Kč, 
- na území průmyslové zóny je aktuálně 8 investorů,  
- obsazeno je celkem 81,3 ha ze 143 ha investičně připravených ploch (dalších 14 ha je 

zarezervováno). 

Strategická průmyslová zóna Holešov 
- nachází se ve Zlínském kraji, okrese Holešov, 
- velikost rozvojové plochy 280 ha, 
- na infrastrukturu průmyslové zóny dosud vyplaceno na dotaci 1,1 mld. Kč, 
- na území průmyslové zóny je aktuálně 1 investor a vědeckotechnologický park, 
- obsazeno je 5,29 ha z 280 ha investičně připravených ploch (dalších 20 ha je 

rezervováno pro nového investora). 

Obsazování průmyslové zóny Holešov je výrazně negativně ovlivněno aktivitou ekologických 
spolků. Z důvodu jejich působení je zóna téměř prázdná, neboť spolky výrazně zpomalují 
veškerá stavební řízení. Ostatní dvě průmyslové zóny jsou aktivně obsazovány investory. 

Varianta I: Změna systému investičních pobídek 

Varianta I pracuje s verzí přijetí změn v podobě novely zákona o investičních pobídkách 
a zákona o zaměstnanosti, neboť novela zákona je jediný způsob, jak lze změnit systém 
investičních pobídek. V souladu s problémy uvedenými v první kapitole a cíli definovanými 
v kapitole následující by se změny systému investičních pobídek měly soustředit na následující 
oblasti: 
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1. Zacílení investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na tvorbu 
kvalifikovanějších pracovních míst 

V rámci hledání vhodného způsobu budoucího nastavení systému investičních pobídek bylo 
srovnáváno i nastavení investičních pobídek v okolních státech. Pro porovnání pobídkových 
systémů různých států bylo provedeno vlastní šetření agenturou CzechInvest a dále byla využita 
studie Limity pro investice v ČR zpracovaná Milanem Damborským a kol., kde je uvedeno 
srovnání pobídkových systémů 38 států. Některé státy klasické investiční pobídky do podpory 
výroby téměř neposkytují (např. Rakousko, Norsko, Velká Británie ad.), ale poskytují podporu 
výzkumu, vývoje a inovací nebo podporu rizikového kapitálu. Podpora výzkumu, vývoje 
a inovací je společným prvkem pro nejvyspělejší ekonomiky. Ve státech, kde se realizují 
investiční pobídky do zpracovatelského průmyslu (jedná se zejména o státy dlouhodobě 
zaměřené na průmysl), bývají základní hodnotící kritéria nastavena přes objem investovaných 
prostředků a počet nových pracovních míst, často také dochází ke zvýhodnění velkých investic. 
Mezi nejčastěji využívané nástroje, napříč všemi sledovanými státy, patří sleva na dani. Ta je 
typická pro evropské i mimoevropské státy. Zatímco podpora nových pracovních míst je 
běžným nástrojem pro země jižní a střední Evropy. Pro země střední Evropy je také příznačné 
poskytování podpory na školení.  

Níže je uvedeno porovnání s vybranými evropskými státy z pohledu podpory vyšší přidané 
hodnoty na základě průzkumu provedeného agenturou CzechInvest: 

Slovensko 

V rámci slovenského systému investičních pobídek jsou upřednostňována pracovní místa 
vytvořená v rámci technologických center a center strategických služeb, na která je možné 
získat příspěvek ve formě dotace ve všech podporovaných regionech Slovenska. Centra jsou 
navíc podmíněna i podílem 60-70 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Přiznání 
investiční pobídky podléhá vždy schválení vládou. 

Maďarsko 

Zde závisí poskytnutí podpory na individuálním posouzení vládou. Kromě předem stanovených 
podmínek (např. výše investice, počet pracovních míst) je možné v rámci schvalování podpory 
dojednat i další podmínky poskytnutí podpory. 

Polsko 

Hmotná podpora na pracovní místa je za určitých podmínek poskytována kdekoliv pro centra 
strategických služeb (min. 250 pracovních míst), technologická centra (pouze pro 
vysokoškolsky vzdělané zaměstnance) a investice významného rozsahu. U výroby je možné 
poskytnout podporu pracovních míst pouze v prioritních sektorech a při vytvoření alespoň 250 
pracovních míst. 

Bulharsko 

Kritéria pro přidělení investiční podmínky (př. minimální investice nebo minimální počet nově 
vytvořených pracovních míst) se snižují, pokud se jedná o projekt v high-tech, sektoru služeb 
znalostně zaměřeném nebo v high-tech výrobě. 
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Irsko 

Granty na školení zaměstnanců jsou poskytovány zejména firmám, které chtějí rozšít znalosti 
a dovednosti stávajících zaměstnanců, přičemž tyto granty jsou zaměřeny zejména na firmy, 
které chtějí dosáhnout diverzifikace a rozšíření portfolia svých produktů nebo služeb. Vyloučen 
ze školení je klasický rutinní provozní výcvik. 

 

Zá účelem zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti země a z důvodu potřeby větší 
specializace investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou by proto do zákona 
o investičních pobídkách byla přidána nová všeobecná podmínka. Nově by bylo možné 
podpořit pouze takové investiční akce, které by byly spojeny s vyšší přidanou hodnotou, 
přičemž vyšší přidaná hodnota by byla dále definována v prováděcím předpise, aby bylo možné 
ji případně upravit podle ekonomické situace. 

V rámci stávajícího zákona o investičních pobídkách jsou podporovány tyto typy investiční 
akce: 

- výroba ve zpracovatelském průmyslu, 
- technologická centra, 
- centra strategických služeb. 

1.1 Technologická centra, strategické služby 

Již samotným účelem činnosti technologických center a center strategických služeb je 
zvyšování přidané hodnoty. Tedy samotná náplň investiční akce by měla být dostačující 
zárukou naplnění podmínky vyšší přidané hodnoty. 

Vznik a rozšíření technologických center a center strategických služeb je Ministerstvem 
průmyslu a obchodu podporován od roku 2002: v letech 2002-2008 prostřednictvím rámcových 
programů, kde byla příjemcům poskytována dotace na úhradu mzdových nebo investičních 
nákladů, a od roku 2012 prostřednictvím zákona o investičních pobídkách, kde je příjemcům 
poskytována zejména sleva na dani z příjmů. 

Vývoj podpořených technologických center a center strategických služeb byl následující: 

Tabulka č. 4 Vývoj počtu rozhodnutí pro technologická centra a strategické služby 

Rok TC SC Celkem 
2003 5 1 6 
2004 16 7 23 
2005 21 11 32 
2006 17 35 52 
2007 7 6 13 
2008 7 21 28 
2009 2 16 18 
2010 - - - 
2011 - - - 
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2012 1 0 1 
2013 2 3 5 
2014 1 7 8 
2015 1 3 4 
2016 2 4 6 
2017 1 2 3 

Zdroj: MPO 

Poslední novelou zákona o investičních pobídkách z roku 2015 došlo k následujícím změnám 
v podpoře technologických center a center strategických služeb za účelem zvýšení počtu 
podpořených projektů z těchto oblastí: 

- snížení povinného počtu vytvořených nových pracovních míst, 
- navýšení hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro 

strategická technologická centra. 
Ze statistiky předložených žádostí o podporu vyplývá, že změna podmínky vzniku nových 
pracovních míst neměla požadovaný efekt. Příčiny mohou být následující: 

- povinné počty pracovních míst, nebo povinná výše investice je pro investory stále těžko 
dosažitelná, 

- vznik nových pracovních míst se posuzuje za celou společnost. Pro získání investiční 
pobídky musí investor prokázat čistý nárůst pracovních míst za celou obchodní 
společnost (IČ), tj. i za ostatní provozy. Pokud investor vedle center provozuje i výrobní 
činnost, kde vlivem inovací či modernějších technologií, příp. vlivem jiných skutečností 
sníží počet zaměstnanců, znemožňuje mu to získat investiční pobídku i na projekty center, 

- nová pracovní místa se nedaří kvalifikovaně obsadit, 
- překážky pro zaměstnavatele při obsazování nových pracovních míst – zákon 

o investičních pobídkách např. neumožňuje obsadit nová pracovní místa zkrácenými 
úvazky nebo občany (příp. rodinnými příslušníky) z jiných zemí než Evropské unie, 

- investoři využívají možností veřejné podpory z jiných programů, zejména dotačních, 
- sleva na dani z příjmů, která je hlavní investiční pobídkou, není pro centra motivační, 
- na českém trhu není dostatečný potenciální počet takovýchto center. 

Při srovnání podmínek tvorby nových pracovních míst s rámcovými programy fungujícími do 
r. 2008 je zřejmé, že systém investičních pobídek je v tomto ohledu nastaven na relativně 
podobné úrovni a nebude se tedy jednat o primární příčinu nedostatečného počtu těchto žádostí. 
Navíc další snižování počtu nových pracovních míst by šlo proti záměru podporovat tvorbu 
pracovních míst s vyššími nároky na kvalifikaci. S ohledem na statistiky z rámcových 
programů by však bylo možné přistoupit ke snížení počtu pracovních míst u strategických 
technologických center, kde je v tuto chvíli požadavek 100 nových pracovních míst. 

Centra strategických služeb nemají zákonem předepsanou povinnost investovat do pořízení 
vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a umožňuje se tím pádem realizovat 
centra např. v pronajatých prostorách. V případě technologických center je investice ve výši 10 
mil. Kč (v případě strategických technologických center 200 mil. Kč), což dle statistik 
předložených projektů je výše, která by neměla být překážkou v dostupnosti investičních 
pobídek pro tato centra. 
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Pokud jde o počet potenciálních investorů na českém trhu, zde Ministerstvo průmyslu 
a obchodu nedisponuje potřebnými informacemi pro jejich vyhodnocení, zejména i z toho 
důvodu, že potenciální investoři se mohou nacházet i v zahraničí a cílem je povzbudit vznik 
těchto center v České republice. 

Pro technologická centra je dostupná veřejná podpora i v jiných programech, především ze 
strukturálních fondů. Tyto fondy však bývají omezeny pro velké podniky a pro velké investiční 
akce, také tyto programy nebývají otevřeny kontinuálně a mají předem omezený rozpočet. 
Navíc podle evropských pravidel nemají evropské dotační programy suplovat programy 
národní. Z těchto důvodů by měl systém investičních pobídek i nadále cílit na aktivity 
technologických center, neboť nejlépe přispívají k vytčeným cílům. Je však nutné zamezit 
překračování povolených stropů veřejné podpory.  

S ohledem na další možné překážky, které nebyly vyloučeny jako nesouvisející příčiny nízkého 
počtu žádostí z těchto center, by v rámci novely zákona o investičních pobídkách byla přijata 
následující opatření: 

I. Změna definice nového pracovního místa 
a) novým pracovním místem by bylo takové pracovní místo, které povede k nárůstu počtu 

pracovních míst nikoli za celou obchodní společnost, ale pouze za provozovnu, tj. místo 
realizace investiční akce, 

b) nová pracovní místa by bylo možné obsadit zaměstnanci i se zkrácenými úvazky, 
přičemž tyto zkrácené úvazky by se do nových pracovních míst započítávaly příslušným 
zlomkem vyjadřujícím délku zkráceného pracovního úvazku, 

c) podle práva Evropské unie navíc vyplývá právo na rovné postavení s občany České 
republiky v oblasti přístupu k zaměstnání (viz zejména směrnice Rady 2003/109/ES 
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími residenty) nejen státním příslušníkům Evropské unie, ale i dlouhodobě 
pobývajícím rezidentům v Evropské unii. Právní úprava investičních pobídek by se 
tomu tedy měla přizpůsobit a nová pracovní místa by bylo možné obsadit i těmito 
dlouhodobě pobývajícími rezidenty v Evropské unii. 

II. Změny v hmotné podpoře pracovních míst 
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. 
 

III. Změny v hmotné podpoře strategické investiční akce 
a) snížení minimálního počtu nových pracovních míst u technologických center na 70 (při 

zachování minimální investice do DHNM 200 mil. Kč), 
b) zavedení možnosti strategické investiční akce i pro opravárenská centra (při minimální 

investici do DHNM 200 mil. Kč a vytvoření alespoň 100 nových pracovních míst),  
c) zvýšení limitu finančního příspěvku u technologických center a opravárenských center 

až na 20 % způsobilých nákladů (ve výrobě zůstává 10 % způsobilých nákladů). 
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Strategickou investiční akcí je investiční akce velkého rozsahu, kterou schválí vláda a které 
následně může být poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu 
na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Protože se jedná o příspěvek na 
pořízení investičního majetku, je tato pobídka dostupná pro investice, u nichž zákon 
předpokládá vysoké náklady právě do tohoto majetku. U strategických služeb se předpokládají 
spíše než náklady do majetku, investice do mzdových nákladů, to ovšem neplatí pro 
opravárenská centra.  

Po zavedení strategické investiční akce do zákona o investičních pobídkách v roce 2012 byly 
přijímány žádosti o tuto podporu pouze z oblasti výroby. V roce 2015 byla novelou zákona 
zvednuta hodnota povolené hmotné podpory z 5 % na 10 % způsobilých nákladů a byl snížen 
povinný počet nových pracovních míst u technologického centra ze 120 na 100. Od roku 2015 
byly přijaty 2 žádosti o tuto podporu z oblasti technologických center oproti 4 žádostem 
z oblasti výroby. 

Zhodnocení rizik: 

V rámci navrhovaných opatření lze identifikovat následující riziko při změně definice 
pracovního místa. Díky posuzování pracovních míst za provozovnu hrozí možnost spekulace 
investorů s přesouváním zaměstnanců mezi provozovnami. Cílem změn je nicméně podpořit 
tvorbu pracovních míst s vyššími znalostními nároky a umožnit rušení méně kvalifikovaných 
pracovních míst, což by zachování podmínky čistého nárůstu pracovních míst za IČ 
neumožnilo. Současně se v dalších opatřeních navrhuje zrušení povinné tvorby nových 
pracovních míst u výrobních projektů, tudíž při stávající míře nezaměstnanosti budou pracovní 
místa posuzována výlučně v rámci investic technologických center a strategických služeb. 
Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika vidíme proto jako nízkou. 

Dále zavedení finančních příspěvků na pracovní místa v rámci technologických center koliduje 
s možností uplatnění mzdových nákladů v rámci odčitatelné položky na podporu výzkumu 
a vývoje. V daném roce, kdy bude podpora na pracovní místa poskytnuta, nebude moci investor 
mzdy těchto zaměstnanců uplatnit v přiznání k dani z příjmů. Nejedná se tedy ani tak o riziko, 
jako spíše o vedlejší dopad, který je však zcela logický, neboť by v daném roce došlo k dvojí 
podpoře stejných nákladů. 

 

1.2 Výroba ve zpracovatelském průmyslu 

V rámci stávajícího zákona o investičních pobídkách jsou podporovány všechny druhy výrob, 
bez ohledu na odvětví, region (kromě Prahy), technologickou náročnost výroby, technickou 
vyspělost výrobku, apod. Jedinými kritérii je hodnota investice provedené do dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku a počet vytvořených pracovních míst. Ve snaze nastavit 
podmínku vyšší přidané hodnoty pro oblast výroby je nutné stanovit taková kritéria, která budou 
respektovat následující požadavky: 
 budou transparentní a kontrolovatelná, 
 musí být predikovatelná - předpoklad naplnění kritérií musí být možné posoudit ještě 

před vlastní realizací investiční akce (a to jak ze strany poskytovatele podpory, který 
o udělení podpory rozhoduje, tak ze strany investora, který musí být schopen naplnění 
kritérií zajistit a jejich splnění dopředu odhadnout a naplánovat), 
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 měla by být univerzální – tj. platná pro všechna odvětví zpracovatelského průmyslu, pro 
všechny velikosti podniků, pro různé formy investic (greenfieldy i brownfieldy), 

 musí být objektivní – aby bylo možné jejich splnění jednoznačně posoudit bez možnosti 
subjektivního zkreslení.  

Vyšší přidanou hodnotu v rámci výroby tak bude velmi náročné transparentně nastavit, neboť 
i technicky či jinak velmi vyspělý výrobek může být ve výsledku při výrobě jednoduše 
montován za využití levné pracovní síly. V případě výrobních projektů by proto měla být 
posuzována souvislost s vyšší přidanou hodnotou v rámci širší činnosti žadatele. 

Byly zvažovány následující ukazatele pro určení vyšší přidané hodnoty ve výrobě: 

- účetní přidaná hodnota (v rámci sektoru, v přepočtu na zaměstnance apod.), 

- produktivita práce, 

- vývozní výkonnost, 

- výdaje na výzkum a vývoj, včetně odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje, 

- spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi, 

- vzdělání zaměstnanců, 

- úroveň mezd zaměstnanců, 

- technologická náročnost výroby a průmysl 4.0,  

- kombinace výroby s technologickým nebo vývojovým centrem, 

- národní domény specializace v rámci Národní RIS3 Strategie, ad. 

Některé ukazatele nebylo možné použít z důvodu jejich špatné uchopitelnosti, obtížné 
spravovatelnosti či nedostatečné predikovatelnosti. Stejně tak se nepodařilo právně uchopit 
nastupující vývojové trendy technologických inovací způsobem, aby byly naplněny shora 
uvedené požadavky pro jejich zapracování do systému investičních pobídek, zejména 
požadavek univerzálnosti bez nutnosti subjektivního posuzování. Posouzení stupně 
implementace konceptu Průmyslu 4.0 nebo připravenosti na jeho implementaci neexistuje.  

Pro určení vyšší přidané hodnoty výrobních projektů proto byly zohledněny i první výsledky 
za rok 2014 z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+. 

„Cílem projektu ‚INKA – Inovační kapacity 2014+‘ bylo vytvoření metodiky pro mapování 
inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem 
mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje je doporučení (či přímo 
stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření 
v oblasti Výzkumu, vývoje a inovací (dále také jako VaVaI). 

Současně bylo předmětem také zjišťování inovačního potenciálu a absorpční kapacity subjektů 
VaVaI pro příští léta, a vůči těmto subjektům získat ukazatele, které mohou dopomoci určit či 
doporučit volbu vhodných nástrojů intervence (podpor) pro dotační politiku (z národních 
i evropských zdrojů), případně ukázat také zpětnou vazbu mezi intervencí a jejím dopadem.“3 

V rámci tohoto projektu byl sledován u firem s inovativním předpokladem: 
                                                 
3 Technologická agentura ČR [online]. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://inka.tacr.cz/ 
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- počet zaměstnanců a z toho počet v činnostech výzkumu a vývoje,  
- výkony a výdaje na výzkum a vývoj, 
- podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. 

Výsledná čísla jsou značně odlišná mezi malými, středními a velkými podniky, kdy z důvodu 
úspor z rozsahu ve velkých firmách není v průměru stejný podíl vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců nebo výdajů na výzkum a vývoj jako ve firmách malých. Pro účely investičních 
pobídek byly relevantní zejména výsledky, kterých dosahovaly firmy s 750 a více zaměstnanci. 

Jako nejvhodnější ukazatele, které budou použity pro další vyhodnocování dopadů, tak byly 
využity následující: 

I. Úroveň mezd zaměstnanců  

Vyšší mzdy by měly být logickým důsledkem vyšší produktivity práce a zárukou vyšší životní 
úrovně. Současně se jedná o ukazatel, který je dobře kontrolovatelný a žadatel má možnost 
tento faktor ovlivnit. Samozřejmě úroveň mezd je diferencovaná podle jednotlivých sektorů 
zpracovatelského průmyslu i podle regionů.  

Dle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že průměrné hrubé mzdy stávajících 
příjemců investičních pobídek dosahují u: 
- 77 % průměrné hrubé mzdy v daném kraji, 
- 64 % průměrné hrubé mzdy v daném sektoru, 
- 67 % průměrné hrubé mzdy v daném sektoru a kraji. 

Příjemce investiční pobídky však může působit ve více regionech i ve více sektorech. 
V případě, že by podmínka mezd byla nastavena pouze na zaměstnance působící v rámci 
podpořeného projektu, mohlo by dojít k obcházení této podmínky vytvářením mzdové 
nerovnosti mezi stejnými zaměstnanci v rámci jedné firmy a ke sporům při rozhodování o tom, 
který zaměstnanec v rámci podpořeného projektu prokazatelně pracuje/nepracuje. Pokud by 
byla podmínka nastavena na všechny zaměstnance firmy, docházelo by v rámci podmínky 
k porovnávání nesourodých mezd, neboť ty se liší podle regionů i sektorů. Podmínka by proto 
byla nastavena na ty zaměstnance, kteří mají místo výkonu práce souhlasné s místem realizace 
investiční akce a úroveň mezd by pak byla proto porovnávána podle lokálního hlediska, tj. 
s úrovní mezd v kraji. Lze však připustit, že v rámci každé výrobní firmy budou pracovat 
zaměstnanci, jejichž pracovní činnost nemůže dosahovat nastavené úrovně mezd, podmínka by 
proto nebyla nastavena pro zcela všechny zaměstnance.  

Podmínka: 

- alespoň 80 % zaměstnanců s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce má 
sjednánu hrubou mzdu nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve 
kterém se investiční akce realizuje. V případě, že má zaměstnanec sjednánu kratší 
pracovní dobu, přepočítá se jeho mzda odpovídajícím poměrem na mzdu při plné 
pracovní době. 

II. Vzdělání zaměstnanců 

Vyšší vzdělání zaměstnanců je předpokladem pro existenci kvalifikovanějších pracovních míst, 
která budou zvyšovat přidanou hodnotu v rámci činnosti investora. Jedná se opět 
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o transparentní ukazatel, který by měl být zárukou, že v rámci činnosti příjemce investiční 
pobídky bude výroba navázána na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Podmínka by proto byla 
nastavena jako předepsaný podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním s tím, že v rámci 
této podmínky bude ještě požadována smlouva o spolupráci s výzkumnou organizací či 
vysokou školou, jelikož kombinace podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se 
smlouvou o spolupráci se jeví jako silnější spojení a sníží riziko pouze formálního naplňování 
počtu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.  

Podmínka: 

- uzavření smlouvy o spolupráci s výzkumnou organizací nebo vysokou školou v oblasti 
aktivit výzkumu a vývoje a zároveň alespoň 10% podíl zaměstnanců s vysokoškolským 
vzděláním s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce na celkovém 
přepočteném počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce. 

III. Počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji 

Výzkum a vývoj zvyšují inovativní potenciál žadatele, a tím i celé ekonomiky. Podniky 
s výzkumem, vývojem a inovacemi dosahují významně vyšší produktivity práce. Protože 
výdaje na výzkum a vývoj mohou mít nejrůznější podobu, byly by pro nastavení investičních 
pobídek využity zejména náklady na výzkumné a vývojové pracovníky.  

Podmínka: 

- podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na celkovém přepočteném počtu 
zaměstnanců nejméně 2 %. Výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí 
zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná a prokazatelná činnost v 
oblasti výzkumu a vývoje příjemce investiční pobídky. 

Všechny výše uvedené podmínky směřují k zajištění provázanosti investiční akce ve výrobě 
s vyšší přidanou hodnotou, byť každá jinou cestou. Nebylo by proto vyžadováno splnění všech 
3 podmínek najednou, ale jen některých. Podmínka úrovně mezd uvedená pod bodem I by byla 
povinná pro všechny příjemce ve výrobě, neboť se jedná o chtěný výsledný stav, a současně by 
byla stanovena povinnost fakultativního splnění jedné z dalších dvou podmínek – vzdělání 
zaměstnanců nebo počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. 

IV. Zrušení podmínky vzniku nových pracovních míst 

Aby zůstala výroba ve zpracovatelském průmyslu konkurenceschopná, musí se přizpůsobovat 
technologickému pokroku a reagovat na vývoj v technologických inovacích. Vyšší produktivita 
práce v oblasti výroby tak není spojena se vznikem nových pracovních míst, ale naopak 
s vyššími náklady do nejnovějších technologií nevyžadujících permanentní přítomnost lidské 
obsluhy. Vyšší stupně automatizace a nastupující digitalizace výroby tak přispívají naopak ke 
snižování výrobních míst. V rámci novely zákona o investičních se tak navrhuje v návaznosti 
na zavedení podmínky propojenosti investiční akce s vyšší přidanou hodnotou odstranit 
povinnost vzniku nových pracovních míst. 

Zhodnocení rizik: 

V rámci navrhovaných opatření lze očekávat riziko vzniku následujících situací. 
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U podmínky úrovně mzdy zaměstnanců a podmínky minimálního podílu vysokoškolsky 
vzdělaných zaměstnanců může dojít k obcházení podmínek posilováním podílu agenturních 
pracovníků. V případě agenturních pracovníků se nejedná o kmenové zaměstnance, ale 
o čerpané služby agentur. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je vysoká. Bude proto nutné 
při kontrolách důsledně ověřovat stavy zaměstnanců i agenturních pracovníků před podáním 
žádosti o podporu a při kontrole splnění podmínek, aby byla vyloučena spekulace investorů.  

U výzkumných a vývojových pracovníků může dojít k rozdílným pojetím v chápání pracovní 
náplně těchto zaměstnanců z pohledu investora a kontrolního orgánu. Pravděpodobnost vzniku 
tohoto rizika je však nízká, a to z toho důvodu, že předpokládaná pracovní náplň zaměstnanců 
bude prověřována již při předkládání žádostí o investiční pobídku, což by investorům mělo 
poskytnout jistotu pro budoucí naplnění podmínky. 

2. Dostupnější podpora v hospodářsky problémových regionech 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Ministerstvo pro místní rozvoj na základě 
multikriteriální analýzy sociálně ekonomických podmínek rozvoje území navrhuje v rámci 
strategie regionálního rozvoje ČR vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat 
s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj České republiky, zvyšování hospodářské a sociální 
úrovně územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.  
 
Pro období 2014-2020 se jedná o hospodářsky problémové regiony, které jsou tvořeny územím 
57 obcí s rozšířenou působností. Zvýhodnění těchto regionů v rámci programů veřejné podpory 
je Ministerstvu průmyslu a obchodu uloženo usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 2013. 
Pro tyto regiony by proto novelou zákona o investičních pobídkách byla stanovena výjimka 
z vyšší přidané hodnoty za účelem směřování výrobních investic do těchto regionů. 
 
V rámci investiční pobídek jsou regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti zvýhodňovány 
nejen prostřednictvím státem podporovaných regionů, ale vzhledem k jejich dlouhodobému 
vymezení (aktuálně na 6 let) je využíváno i pružnější hledisko přes míru nezaměstnanosti 
v okrese. Na tuto míru nezaměstnanosti je pak navázáno i poskytování hmotné podpory na 
pracovní místa. S ohledem na velmi nízkou nezaměstnanost, a tím pádem i sníženou potřebu 
k poskytování těchto příspěvků, by pro projekty výroby bylo zachováno relativní poměřování 
míry nezaměstnanosti (tj. příspěvky na pracovní místa by byly poskytovány pouze tehdy, 
přesáhne-li míra nezaměstnanosti v okrese 125 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice) a zároveň by byla nastavena absolutní míra nezaměstnanosti ve výši 7,5 %. Jednalo 
by se o nastavení automatického mechanismu, kdy při překročení fixní míry 7,5 % 
nezaměstnanosti se aktivuje možnost poskytování finančních příspěvků na pracovní místa 
i v oblasti výroby, a v případě nižší míry nezaměstnanosti v okrese nebude možné ve výrobě 
tyto příspěvky na pracovní místa poskytovat. Aktuálně nastavené částky hmotných podpor by 
zůstaly zachovány, tj. 

- 100 tis. Kč na tvorbu pracovních míst a 25 % z nákladů na rekvalifikaci a školení 
v okresech s mírou nezaměstnanosti o 25 % vyšší než průměr ČR a současně alespoň 
ve výši 7,5 %, 

- 200 tis. Kč na tvorbu pracovních míst a 50 % z nákladů na rekvalifikaci a školení 
v okresech s mírou nezaměstnanosti o 50 % vyšší než průměr ČR a současně alespoň 
ve výši 7,5 %, 
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- 300 tis. Kč na tvorbu pracovních míst ve zvýhodněných průmyslových zónách. 

3. Zlepšení dostupnosti pobídek pro malé a střední podniky 

Veřejná podpora v rámci systému investičních pobídek je formálně dostupná pro podnikatele 
všech velikostí. I přesto jsou malé a střední podniky, které jsou hlavní hybnou silou 
v inovačním pokroku, zastoupeny v systému investičních pobídek jen menším dílem (cca 1/6).  

Jak vyplývá ze statistik v úvodní kapitole, vývoj počtu žádostí malých a středních podnikatelů 
reaguje na změny v nastavení podmínek investičních pobídek a investiční pobídky jsou tedy 
i pro ně dostatečným motivačním nástrojem. Dle analýz, ze kterých Ministerstvo průmyslu 
a obchodu vycházelo při nastavování podmínek vyšší přidané hodnoty, je patrné, že malí 
a střední podnikatelé by neměli mít obecně problém při plnění podmínek vyšší přidané hodnoty, 
protože dosahují vyšších podílů vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, vyšších podílů ve 
výdajích na výzkum a vývoj apod. Zatímco u velkých podniků z důvodu úspor z rozsahu jsou 
tyto podíly nižší. V případě, že by došlo k dalšímu snižování minimálních povinných investic 
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, byly by investiční pobídky pro velké 
podniky zase příliš snadno dostupné a nemotivovaly by tyto firmy k větším investicím do 
moderních technologií. 

Navrhuje se proto snížit požadavky na minimální výši investice a na nová pracovní místa 
v případě příjemců z řad malých a středních podnikatelů na polovinu. 

4. Zvýšení pružnosti systému investičních pobídek ve vztahu k aktuální hospodářské 
situaci 

Veškeré podmínky, povinnosti i podporované typy investičních akcí jsou aktuálně vymezeny 
zákonem. Jakákoli změna může být tedy opět provedena pouze zákonem, což je spojeno 
s výraznou časovou prodlevou při provádění jakýchkoli úprav (cca 1,5 roku). V rámci změn se 
proto navrhuje zavést těsnější provázání systému investičních pobídek s aktuální hospodářskou 
situací v zemi, a to umožněním vládě rozhodovat o nastavení bližšího provádění některých 
podmínek zákona o investičních pobídkách prostřednictvím prováděcího právního předpisu, 
jehož změna je méně časově náročná. Díky této úpravě by tak byl systém investičních pobídek 
schopný rychleji reagovat na změny v ekonomice. 

Zákon o investičních pobídkách by nově vymezoval následující oblasti pouze v obecné rovině: 
- podporované investiční akce, 
- podmínky a povinnosti příjemců investiční pobídky, 
- strategickou investiční akci.  

Prováděcí právní předpis (nařízení vlády) by následně stanovilo: 
- které konkrétní investiční akce bude možné podpořit investiční pobídkou za účelem 

hospodářského rozvoje země, 
- minimální výši pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v závislosti 

na jednotlivých podporovaných typech investičních akcí,  
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- minimální počet vytvořených nových pracovních míst v závislosti na potřebách trhu 
práce, 

- konkrétní způsob prokázání vyšší přidané hodnoty, 
- minimální limity pro strategickou investiční akci, 
- maximální výši finančního příspěvku na pořízení majetku při strategické investiční akci, 
- vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku. 

Zhodnocení rizik: 

Při převedení limitů do prováděcího právního předpisu může dojít k častější změně v těchto 
limitech, což může zvyšovat nejistotu investorů. Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika však 
považujeme za nízkou, neboť limity budou vždy posuzovány podle data předložení žádosti 
a v souladu se zákonem o investičních pobídkách nemůže docházet ke změně podmínek, za 
nichž se rozhodnutí o příslibu investiční pobídky vydává. Současně o připravovaných změnách 
v legislativě investory vždy informuje agentura CzechInvest, která je pověřená k příjmu žádostí 
o investiční pobídky. 

3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Investiční pobídky jsou nástrojem hospodářské politiky státu, který pozitivně ovlivňuje 
konkurenceschopnost a hospodářský růst, zvyšuje zaměstnanost, umožňuje vstup nových 
technologií a vede k hospodářskému oživení a zlepšení podmínek v regionu. Investiční 
pobídky dynamizují některé tržní mechanismy. Výsledkem je vyšší dynamika restrukturalizace 
a technologický rozvoj, které jsou s novými investicemi spojeny. To přináší vyšší efektivnost 
využití výrobních faktorů a s tím související vyšší objem produkce a ziskovost podnikatelského 
sektoru, které se následně projevují růstem daňových příjmů státu. 
 
Přesto bývají investiční pobídky z ekonomického hlediska vnímány rozporuplně. 
Deklarovanými pozitivními vlivy investičních pobídek na hospodářský růst země se zabývala 
řada analýz a studií, zde lze uvést například analýzu „Vyhodnocení dopadů investic čerpajících 
pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest“, Analýza investičních pobídek v České 
republice či Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR 
a jejích regionů. Nepřekonatelným úskalím při vyhodnocování systému pobídek je však 
nedostupnost některých dat a omezené množství dlouhodobě kvantifikovaných ekonomických 
informací. 

Obecně lze dopady rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé efekty jsou spojeny s konkrétní investicí 
a dají se více nebo méně přesně vyjádřit. Nepřímé efekty naopak nejsou způsobeny přímo 
danou investicí, ale jsou až jejím následkem. Zatímco přímé efekty se projevují už v krátkém 
období, nepřímé efekty se mohou rozvinout až teprve v delším časovém horizontu.   

Dopad celého systému investičních pobídek a jeho případných změn můžeme identifikovat 
v rámci těchto oblastí: 
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− dopady na státní rozpočet, 

− dopady na podnikatelské prostředí, 

− dopady na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.2 Náklady 

3.2.1 Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet  

V důsledku poskytnutí investičních pobídek dochází ke vzniku nákladů na státní rozpočet. 
Celkově je možné shrnout přímé státní náklady v částce celkového stropu veřejné podpory, což 
je absolutní částka, kterou si mohou příjemci podpory uplatnit v rámci investičních pobídek.  

Investiční pobídky jsou poskytovány v různých formách, a to jako sleva na dani z příjmů 
a osvobození od daně z nemovitých věcí, které představují pro veřejné rozpočty ušlý příjem 
(v dalších částech textu se zaměřujeme pouze na slevu na dani z příjmů právnických osob, 
neboť osvobození od daně z nemovitých věcí doposud čerpáno nebylo), anebo jako hmotná 
podpora na vytváření nových pracovních míst, školení a rekvalifikace a pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, které představují výdaj pro státní rozpočet.  

Dopady systému investičních pobídek na státní rozpočet jsou tedy v podobě: 
− výdajů na vyplácení veřejné podpory, 
− snížení příjmů z důvodu daňových osvobození či snížení daní, 
− výdajů na administraci a procesní zabezpečení systému, 
− výdajů na zajištění kontrolních činností. 

V rámci analýzy nákladů na státní rozpočet stávajícího znění zákona o investičních pobídkách 
se pracovalo s údaji za investiční akce, které získaly rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 
za období posledních 5 let, tj. roky 2013 až 2017. Jako počátek byl zvolen rok 2013 z důvodu, 
že se jedná o období, kdy již došlo k oživení ekonomiky po jejím předchozím útlumu 
způsobeném doznívající finanční a ekonomickou krizí.  

V období od 2013 až 2017 bylo vydáno celkem 451 rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, 
přičemž přibližně 94 % (425 rozhodnutí) směřovalo do oblasti zavedení nebo rozšíření výroby 
ve zpracovatelském průmyslu. Ostatní rozhodnutí byla vydána na podporu technologických 
center (7 rozhodnutí) a center strategických služeb (19 rozhodnutí). Celková předpokládaná 
výše investic za všechny podpořené investiční akce činí 237,2 mld. Kč a celkový 
předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst je 35 853. Celkový strop veřejné 
podpory dosahuje výše 68,89 mld. Kč, což je maximální možná výše podpory, kterou si 451 
příjemců podpory může uplatnit v rámci investičních pobídek.  

Všechny podpořené investiční akce v období 2013 až 2017 (s výjimkou jediné) získaly pobídku 
ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob. Z celkového počtu 451 podpořených 
investic byla 50 projektům přislíbena, kromě slevy na dani z příjmů právnických osob, 
investiční pobídka ve formě hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, 36 
projektům investiční pobídka ve formě hmotné podpory na školení a rekvalifikaci nových 
zaměstnanců, 4 projektům investiční pobídka ve formě hmotné podpory na pořízení majetku 
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pro strategické investiční akce. Pouze 2 projektům byla přislíbena investiční pobídka ve formě 
převodu pozemku včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, neboť od r. 2014 
nebylo možné podle vyhodnocení Evropské komise tuto formu pobídky dále poskytovat.  

Ušlý příjem státního rozpočtu ve formě slevy na dani z příjmů nelze přesně vyčíslit. Příjemci 
mohou začít čerpat slevu na dani z příjmů poprvé v roce splnění všeobecných podmínek zákona 
o investičních pobídkách, což musí být nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky. Pro rozhodnutí vydaná v roce 2013 (sledované období) to může znamenat 
zahájení čerpání slevy na dani až v roce 2016. Příjemci pobídky ve formě slevy na dani ji mohou 
uplatňovat až po dobu 10 let (platí pro žádosti předložené CzechInvestu od 12. července 2012). 
Rozložení čerpání slevy na dani v průběhu 10 let tedy neumožňuje přesně analyzovat ušlý 
příjem státního rozpočtu. Dalším faktorem je i to, že příjemci mohou získat jak plnou slevu na 
dani (dle § 35a zákona o daních z příjmů), tak částečnou slevu na dani (dle § 35b zákona 
o daních z příjmů). Nově založeným poplatníkům je poskytnuta plná sleva na dani, stávajícím 
poplatníkům je poskytována částečná sleva na dani. Ta znamená, že poplatníkovi se zafixuje 
určitá část daňové povinnosti (S2) dle zákona o daních z příjmů a část daňové povinnosti nad 
touto fixovanou částkou je uplatňovaná jako sleva na dani. Stávající poplatníci, kteří čerpají 
slevu na dani, vždy určitou část daně z příjmů právnických osob odvedou (pokud jim daňová 
povinnost vznikne).  

Jedním z přímých výdajů státního rozpočtu v rámci investičních pobídek je hmotná podpora na 
pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tato forma pobídky se poskytuje 
pouze strategickým investičním akcím. Od roku 2013 do 2017, v rámci vydaných rozhodnutí 
o příslibu, naplnilo předpoklad strategické investiční akce 8 projektů. Z toho 7 projektů se 
uskuteční v oblasti zpracovatelského průmyslu, jeden projekt pak v technologickém centru. 
Příjemci, kteří podali žádost o investiční pobídku podle novely z roku 2012, získali hmotnou 
podporu na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 5 % ze způsobilých nákladů. Příjemci, kteří 
podali žádost o investiční pobídku podle novely z roku 2015, získali hmotnou podporu na 
pořízení dlouhodobého majetku ve výši 10 % ze způsobilých nákladů a v jednom případě 
dokonce ve výši 12,5 % ze způsobilých nákladů. Celkově činí přislíbený (očekávaný) výdaj 
státního rozpočtu pro všechny strategické investiční akce 2,095 mld. Kč.  

Dalším přímým výdajem státního rozpočtu je hmotná podpora na vytváření nových pracovních 
míst. Mezi lety 2013 až 2017 byla tato forma podpory přislíbena 50 projektům. Aby mohla být 
hmotná podpora příjemcům podpory poskytnuta, je nutné uzavřít dohodu o poskytnutí hmotné 
podpory s Úřadem práce ČR. Na základě této dohody je podpora vyplacena. Příjemci podpory 
musí dohodu uzavřít nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. 
Není proto možné v tuto chvíli přesně vyčíslit náklady za roky 2015–2017, neboť ne všichni 
příjemci, kterým byla tato pobídka přislíbena, nakonec zmíněnou dohodu uzavřou a vyčerpají. 
Odhadujeme, že výdaj státního rozpočtu ve formě hmotné podpory na pracovní místa by mohl 
činit až 1,188 mld. Kč, a to za předpokladu, že všech 50 příjemců podpory uzavře dohodu 
o poskytnutí hmotné podpory na všechna nová pracovní místa, která uvedli v žádosti 
o investiční pobídku.  

Posledním přímým výdajem státního rozpočtu je hmotná podpora na školení a rekvalifikaci 
nových zaměstnanců. V letech 2013 až 2017 byla tato forma podpory přislíbena 36 projektům. 
Stejně jako hmotná podpora na pracovní místa se podpora na školení a rekvalifikaci vyplácí na 
základě dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. Odhadujeme, že výdaj státního rozpočtu ve 
formě hmotné podpory na školení a rekvalifikace by mohl činit až 251,7 mil. Kč, a to za 
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předpokladu, že všech 36 příjemců podpory uzavře dohodu o poskytnutí hmotné podpory 
a jejich náklady na školení budou činit 100 000 Kč na jedno nově vytvořené pracovní místo.  

Shrnutí  

Celkový strop přislíbené veřejné podpory za roky 2013 až 2017 dosahuje výše 68,89 mld. Kč, 
což je maximální možná výše podpory, kterou si 451 příjemců podpory může uplatnit v rámci 
investičních pobídek, a to konkrétně v rámci slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na 
pořízení majetku pro strategickou investiční akci a hmotné podpory na tvorbu nových 
pracovních míst.  

Z celkového počtu 451 podpořených investičních akcí za roky 2013 až 2017 je již v současné 
době 60 rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zrušeno, což činí přibližně 13,3 % počtu 
vydaných rozhodnutí. Strop podpory se snížil o 9,16 mld. Kč na 59,73 mld. Kč. Předpokládáme, 
že v následujících letech bude zrušeno i několik dalších rozhodnutí o příslibu, která byla vydaná 
v letech 2015 až 2017. Ke zrušení rozhodnutí zpravidla dochází před vypršením tříleté lhůty 
pro splnění minimálních zákonných podmínek. 

V letech 2013-2014 byla standardní výše veřejné podpory pro velké podniky 40 % způsobilých 
nákladů. Od roku 2015 byla tato výše snížena na 25 % způsobilých nákladů. Předpokládáme 
tedy, že při zachování stávající podoby zákona o investičních pobídkách by průměrný strop 
přislíbené veřejné podpory činil cca 10,689 mld. Kč ročně. Hmotná podpora na školení 
a rekvalifikaci nových zaměstnanců je poskytována nad rámec regionální investiční podpory 
a předpokládáme, že ročně by její přislíbená výše mohla dosahovat cca 50,34 mil. Kč. 

Vyčíslená podpora bude postupně čerpána v průběhu 10 let, neboť hlavní složkou podpory stále 
zůstává sleva na dani z příjmů. Jedná se tedy o maximální přislíbený strop podpory, který podle 
statistik čerpání investičních pobídek nebude vyčerpán v plné výši. Na základě statistiky 
projektů z roku 2006, kdy bylo vydáno 149 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky a současně 
byly poskytovány investiční pobídky v obdobné podobě (10 let čerpání slevy na dani z příjmů, 
výše hmotné podpory na pracovní místa, apod.), očekáváme podle dosud vyčerpané částky 
podpory celkové čerpání investičních pobídek ve výši 35 %. S ohledem na změnu zákona 
o daních z příjmů z roku 2015, změnu výše fixovaného daňového základu s ohledem na 
současný hospodářský růst i s ohledem na změnu stropu veřejné podpory od r. 2014 
předpokládáme, že při ponechání stávajícího stavu bude průměrné čerpání pobídek ve výši cca 
45 % přislíbené částky. V případě varianty 0 tedy očekáváme reálný náklad 4,833 mld. Kč 
ročně. Protože částka regionální investiční podpory bude čerpána převážně ve slevě na dani 
z příjmů po dobu až deseti let, činil by tento náklad v čisté současné hodnotě při rovnoměrném 
rozložení čerpání 4,354 mld. Kč. Pro účely diskontování byla použita diskontní sazba 
zveřejněná Evropskou komisí pro Českou republiku na adrese:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, která je využívána 
pro účely diskontování veřejné podpory, tj. ve výši 1,95. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Dopady systému investičních pobídek na podnikatelské prostředí jsou v podobě: 
− administrativní zátěže podnikatelů, 
− dopady na malé a střední podniky, 
− dopad na trh práce. 
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Podání záměru získat investiční pobídku představuje administrativní zátěž pro podnikatele. 
Podání žádosti o investiční pobídku není zpoplatněno správním poplatkem. Vybrané 
dokumenty žádosti však podle zákona vyžadují ověření u notáře, což může představovat náklad 
ve výši několik desítek korun. Spíše než finančně je pak celý proces náročný časově. Vedle 
přímých nákladů vyvolaných požadavky na úřední ověření u vybraných dokumentů, je dále 
administrativní zátěž spojena s povinností vedení oddělené evidence pro účely čerpání veřejné 
podpory a s následnými úředními kontrolami. Účast na systému veřejné podpory je však 
dobrovolná, a je tedy pouze na rozhodnutí investora, zda se rozhodne tyto náklady podstoupit. 

Další administrativní překážkou pro investory jsou omezení pro zaměstnávání nových 
pracovníků. V systému investičních pobídek jsou nastavena některá zpřísnění stanovená nad 
rámec evropských předpisů, např. není možné zaměstnávat pracovníky na částečný úvazek 
nebo je možné zaměstnávat v rámci nových pracovních míst pouze občany České republiky 
nebo státní příslušníky členského státu Evropské unie či jejich rodinné příslušníky. Toto 
nastavení vytváří omezení pro zaměstnavatele podpořené investiční pobídkou, neboť nemohou 
zaměstnat pracovníky např. na částečné úvazky, nebo zaměstnat cizince z třetích zemí 
s platným pracovním povolením. 

Pro stávající obchodní společnosti je příchod nového investora jak rizikem, tak příležitostí. 
Rizikem především z toho důvodu, pokud tento investor přetahuje a přeplácí zaměstnance. 
Případně pokud je produkce určena pro domácí trh, může přetáhnout i zákazníky, což má 
negativní dopad na stávající obchodní společnosti. Příležitost pro domácí podniky je potom 
především v oblasti poskytování subdodávek a napojení do nadnárodních řetězců a tím 
vytvoření možnosti získat nové zákazníky a proniknout na nové trhy. Tato rizika jsou stejná jak 
pro příjemce investičních pobídek, tak pro podnikatelské subjekty, které investiční pobídky 
neobdržely.  

Malé a střední podniky mají v současném systému investičních pobídek stejné vstupní 
podmínky jako je tomu u podniků velkých. Náklady na administrativní zátěž podnikatelů jsou 
shodné jako u velkých podniků a jsou spojeny především s podáním žádosti o investiční 
pobídku. Jinak je tomu u nákladů věcných, které jsou spojeny s  požadavky na minimální výši 
investice nebo počet nově vytvořených pracovních míst pro kvalifikaci možného příjemce 
investiční pobídky. Současný požadavek na minimální výši investice 100 mil. KČ (případně 50 
mil. Kč, je-li investice umístěna ve státem podporovaném regionu) představuje pro řadu malých 
a středních podniků nedosažitelnou hranici, což se odráží i na účasti malých a střední podniků 
v systému investičních pobídek (pouze okolo 16 % podaných žádost je z řad malých a středních 
podniků).  

Požadavky na tvorbu pracovních míst v rámci nulové varianty mají také dopad na trh práce. 
V současné době, kdy je míra nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni, dochází k silnému tlaku 
na přetahování zaměstnanců mezi společnostmi, a to především co se týká výrobních pozic. 
Podmínka tvorby pracovních míst u pobídkových společností tento tlak ještě zvyšuje. 
V regionech, ve kterých je nezaměstnanost vyšší o 25 % nebo o 50 % než je průměrná 
nezaměstnanost v zemi, je možné poskytovat pobídku na hmotnou podporu tvorby pracovních 
míst. Avšak v situaci, kdy je problém pracovní místa obsazovat, se tímto nástrojem může opět 
vytvářet spíše tlak na umělé přetahování zaměstnanců.  
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Dopady na konkurenceschopnost 

Systém investičních pobídek má také nepřímý dopad na konkurenceschopnost nejen 
zpracovatelského průmyslu v České republice. Prostřednictvím investičních pobídek je pak 
ovlivňována především necenová složka konkurenceschopnosti.  

Mezi jeden z hlavních ukazatelů konkurenceschopnosti patří produktivita práce. V případě 
varianty 0, kdy jsou kladeny požadavky na každou investiční akci mimo jiné v podobě tvorby 
pracovních míst (v případě výrobních projektů 20 pracovních míst, v případě technologických 
center 20 pracovních míst a center strategických služeb 20-70 pracovních míst), v kombinaci 
se současným stavem na trhu práce, kdy značně převyšuje poptávka po práci nad její nabídkou, 
by mohl být ukazatel produktivity práce v rámci odvětví negativně ovlivněn. V situaci, kdy je 
na trhu nedostatek pracovní síly, a to i v důsledku nesouladu v kvalifikačních požadavcích 
zaměstnavatelů a v kvalifikaci, kterou zaměstnanci disponují (zejména pak právě v technických 
oborech dominujících ve zpracovatelském průmyslu), jsou investoři nuceni zaměstnávat 
i zaměstnance bez odpovídající kvalifikace, aby byly splněny podmínky pro získání investiční 
pobídky. Tato situace však následně snižuje produktivitu práce v dané společnosti. Stejný vliv 
na produktivitu práce má pak samotný fakt, že společnosti se uchylují k takzvanému 
přetahování zaměstnanců navzájem v podobě přeplácení, což může vést k pozitivnímu efektu 
zvyšování mezd, avšak pokud tento krok, který především zvyšuje náklady na faktor práce, 
není ve stejné míře následován růstem produktivity práce, dochází ke snižování 
konkurenceschopnosti společnosti a tento trend tak není dlouhodobě udržitelný a nevedl by ke 
zlepšování efektivity na trhu práce, spíše naopak. 

V současné době se Česká republika nachází na 31. místě podle indexu globální 
konkurenceschopnosti, který se skládá z několika složek a porovnává celkem 137 zemí světa. 
Jednou z nejhůře hodnocených oblastí v České republice je efektivita trhu práce. Při zaměření 
na kvalitu trhu práce by se pak Česká republika umístila až na 41. místě dle stejného indexu.4     

Požadavek tvorby pracovních míst ve stávající podobě by také dále mohl mít dopad na vyšší 
pilíře pyramidy konkurenceschopnosti. Současný průmysl směřuje především k automatizaci, 
se kterou jsou spojeny i nižší požadavky na pracovní kapitál. Vzhledem k povinnosti tvorby 
pracovních míst by tak mohly být zvýhodňovány spíše projekty, které jsou náročné na faktor 
práce, ale zároveň vykazují nižší přidanou hodnotu a sofistikovanost produkce, což by 
negativně ovlivnilo posun výše v rámci hodnotových řetězců.  

Jedním z nejvyšších pilířů konkurenceschopnosti jsou inovace. Při variantě 0 by se nijak dále 
nezměnila možnost zvýhodnit projekty s vyšší mírou inovací a sofistikovaností, což by 
především v porovnání s ostatními zeměmi, které již nyní nabízejí určité formy vyšší podpory 
především pro investice například do vývojových center, Českou republiku mohlo značně 
znevýhodňovat. Investoři by pak při výběru umístění své investice, která se vyznačuje vyšší 
mírou přidané hodnoty, zvolili raději zemi, která umožňuje vyšší formu podpory pro takové 
projekty, čímž by se zpomalil růst přílivu inovativních projektů do České republiky.   

 

                                                 
4Global Competitiveness Index [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=CZE 
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3.2.2 Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet 

Stejně tak jako varianta 0, představuje i varianta 1 náklady pro státní rozpočet též v podobě 
částky celkového stropu veřejné podpory, což je absolutní částka, kterou si mohou příjemci 
podpory uplatnit v rámci investičních pobídek. Dopady varianty 1 na státní rozpočet jsou tedy 
opět v podobě: 

- výdajů na vyplácení veřejné podpory, 
- snížení příjmů z důvodu daňových osvobození či snížení daní, 
- výdajů na administraci a procesní zabezpečení systému, 
- výdajů na zajištění kontrolních činností. 

Náklady pro státní rozpočet u varianty 1 se projeví především v důsledku změn v následujících 
oblastech: 

- zacílení investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou, 
- zlepšení dostupnosti investičních pobídek pro malé a střední podniky. 

Při zacílení investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou předpokládáme dopady 
na státní rozpočet v oblasti výroby a technologických center a center strategických služeb.  

1. Technologická centra a centra strategických služeb 

V oblasti technologických center a center strategických služeb předpokládáme, že navrhovaná 
opatření varianty 1 posílí přímé výdaje státního rozpočtu, avšak nedojde ke zvýšení závazků 
státního rozpočtu, neboť celková výše veřejné podpory na projekt se nezmění. Dojde pouze 
k přesunutí čerpání v čase. Lze nicméně očekávat navýšení počtu žádostí z důvodu vyšší 
atraktivity podpory a usnadnění podmínek změnou definice nového pracovního místa. 
Průměrná výše veřejné podpory za rok podle let 2013-2017 v oblasti technologických center 
dosáhla částky 59,73 mil. Kč a 230,79 mil. Kč v oblasti center strategických služeb. U obou 
druhů investic předpokládáme 100% nárůst rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, strop 
veřejné podpory je tak předpokládán pro variantu 1 u technologických center ve výši 119,47 
mil. Kč a u center strategických služeb 461,59 mil. Kč. Celkově by tak položka stropu veřejné 
podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb představovala náklad 
pro státní rozpočet v nominální hodnotě ve výši 581,06 mil. Kč ročně. 

V důsledku posílení dotačních prvků podpory na úkor daňových nedojde k navýšení stropu 
veřejné podpory na projekt, ale k posunu v čerpání investiční pobídky v čase. Zatímco sleva na 
dani z příjmů by mohla být čerpána v horizontu až 10 let, v případě hmotné podpory bude 
docházet k čerpání největší části podpory již do třetího roku po vydání rozhodnutí, kdy se 
předpokládá splnění všeobecných podmínek. S ohledem na zavedení hmotné podpory 
pracovních míst v rámci center by se tak náklady varianty 1 v čisté současné hodnotě rovnaly 
částce 551,55 mil. Kč, neboť předpokládáme, že k čerpání téměř poloviny hodnoty přislíbené 
investiční pobídky dojde již ve třetím roce z důvodu vyplacení finančních příspěvků na 
pracovní místa. Pro účely diskontování byla opět jako ve variantě 0 použita diskontní sazba 
zveřejněná Evropskou komisí pro Českou republiku pro účely poskytování veřejné podpory ve 
výši 1,95.  

V případě zvýšení hmotné podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku pro strategické investiční akce by také nedošlo ke zvýšení stropu veřejné podpory na 
projekt, ale pouze k posunu v čerpání investiční pobídky v čase. Tato změna by se navíc dotkla 
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pouze strategických investičních akcí. Při investici 1 mld. Kč by strop veřejné podpory činil 
250 mil. Kč, hmotná podpora na majetek by v takovém případě mohla činit až 200 mil. Kč 
a minimálně 20 mil. Kč by tvořila hmotná podpora na pracovní místa. V takovém případě by 
k čerpání ve slevě na dani zbylo pouze 30 mil. Kč. Náklad varianty 1 ze zvýšení hmotné 
podpory pro strategickou investiční akci by v takovém případě při porovnání čistých 
současných hodnot činil 4,96 mil. Kč. 

Jak už bylo uvedeno výše, změny v hmotné podpoře na pracovní místa a v hmotné podpoře na 
pořízení majetku strategické investiční akci nemají vliv na výši stropu veřejné podpory na 
projekt, neboť se jedná v obou případech o formu regionální investiční podpory, která se řídí 
mapou regionální podpory. Naopak hmotná podpora na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců 
je podporou na vzdělávání a řídí se jinými limity. Zavedení této podpory by tak znamenalo 
zvýšení celkové výše veřejné podpory na projekt.  

Podle statistik z let 2013-2017 má být v rámci 26 rozhodnutí o příslibu, vydaných pro 
nevýrobní aktivity, vytvořeno 3 238 nových pracovních míst, což vychází průměrně necelých 
648 nových pracovních míst v těchto navazujících aktivitách ročně. Očekáváme, že navrhované 
změny podpoří vznik technologických center a center strategických služeb a zvýší atraktivnost 
podpory, proto předpokládáme zvýšení počtu žádostí na dvojnásobek, což by znamenalo 
vytvoření 1 295 pracovních míst ročně. Při předpokládaném nákladu 100 tis. Kč na jedno nové 
pracovní místo by podpora rekvalifikace a školení při míře podpory 25 % mohla dosáhnout až 
32,38 mil. Kč ročně, pokud by investoři požádali na všechna tato pracovní místa. Protože 
předpokládáme čerpání této podpory zejména ve třetím roce po vydání rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky, kdy se uzavírají dohody o poskytnutí hmotné podpory, činil by náklad 
v čisté současné hodnotě 31,15 mil. Kč.  

Celkový náklad státního rozpočtu z navrhovaných změn v podpoře technologických center 
a center strategických služeb tak lze odhadovat v diskontované podobě k roku vydání 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky na 587,66 mil. Kč. 

2.  Výrobní projekty mimo hospodářsky problémové regiony 

Při kalkulaci nákladů pro státní rozpočet bylo vycházeno z předpokladu, že vzhledem 
k zpřísňování podmínek pro žadatele o investiční pobídku v rámci výrobních projektů 
(povinnost splnění dodatečných podmínek v podobě spojení investiční akce s vyšší přidanou 
hodnotou) dojde k poklesu žádostí o podporu výrobních projektů. Dle interních průzkumů 
u pobídkových společností bylo zjištěno, že splnění dodatečných podmínek, zejména podmínky 
podílu minimální mzdy a zároveň podmínky podílu minimálního počtu vysokoškolsky 
vzdělaných zaměstnanců, by nastalo u necelých 37 % stávajících výrobních projektů, které se 
nenacházejí ve státem podporovaných regionech. Pro výpočet nákladů budeme vycházet 
z předpokladu, že za roky 2014-2017 (neboť data pro rozdělení projektů mezi hospodářsky 
problémové regiony a ostatní regiony jsou dostupná až od r. 2014) bylo ročně přislíbeno pro 
výrobní projekty mimo postižené regiony 7,027 mld. Kč a průměrná přislíbená veřejná podpora 
na jeden investiční projekt tak činila 115,66 mil. Kč. Při předpokladu snížení počtu rozhodnutí 
o příslibu investiční pobídky o více než polovinu se dostaneme na hodnotu 2,589 mld. Kč za 
rok maximální přislíbené veřejné podpory pro výrobní projekty mimo postižené regiony. Při 
rozložení čerpání investiční pobídky na 10 let, neboť hlavní pobídkou bude i nadále sleva na 
dani z příjmů, bude náklad z této podpory v čisté současné hodnotě činit 2,331 mld. Kč. 
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3. Hospodářsky problémové regiony 

U výrobních projektů, které se budou nacházet ve státem podporovaných regionech, 
nepředpokládáme žádnou změnu v počtu vydaných rozhodnutí o příslibu investičních pobídky, 
přislíbený strop veřejné podpory by tak zůstal na hodnotě 3,553 mld. Kč za rok, přičemž je 
vycházeno z průměrné výše přislíbené podpory v těchto regionech za roky 2014-2017, neboť 
za rok 2013 nejsou tato data dostupná. Do státem podporovaných regionů, jak jsou vymezeny 
pro období 2014-2020, směřuje cca 30 % všech výrobních projektů. Při rozložení čerpání 
investiční pobídky na 10 let dosahuje částka v diskontované podobě 3,2 mld. Kč. 

4. Malé a střední podniky 

Zlepšení dostupnosti investičních pobídek pro malé a střední podniky v podobě snížení 
požadavků na minimální investici a počet pracovních míst předpokládá zvýšení počtu žádostí 
z oblasti malých a středních podniků. Průměrný počet vydaných rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky pro malé a střední podniky za rok podle let 2013-2017 je přibližně 9. Při 
přepokládaném nárůstu rozhodnutí o příslibu investiční pobídky pro malé a střední podniky 
o 25 % by se zvýšil výdaj státního rozpočtu v podobě stropu veřejné podpory pro malé a střední 
podniky o 143,03 mil. Kč ročně, při rozložení čerpání investiční pobídky na 10 let 
v diskontované podobě 128,82 mil. Kč.   

5. Zvýšení pružnosti při změně nastavení investičních pobídek 

Jedná se o legislativně-technické řešení, které nemá žádný přímý dopad na státní rozpočet.  

Shrnutí 

Očekávané náklady varianty 1 byly počítány v  hodnotách diskontovaných k roku vydání 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, a to postupně za každé navrhované opatření zvlášť, tj.  

1. za technologická centra a centra strategických služeb ve výši 587,66 mil. Kč,  

2. za výrobní projekty realizované mimo hospodářsky problémové regiony ve výši 2,331 
mld. Kč,  

3. za podporu hospodářsky problémových regionů ve výši 3,2 mld. Kč, 

4. za malé a střední podnikatele (uvádíme pouze náklad z dodatečného navýšení počtu 
žádostí, tj. v hodnotě 1/5) ve výši 128,82 mil. Kč. 

Stejně jako v případě varianty 0 předpokládáme, že přislíbená podpora bude postupně čerpána 
v průběhu 10 let, neboť hlavní složkou podpory u výrobních projektů stále zůstává sleva na 
dani z příjmů. Jedná se tedy opět o maximální přislíbený strop podpory, který nebude vyčerpán 
v plné výši. Podobně jako u varianty 0 předpokládáme čerpání investiční pobídky u výrobních 
projektů ve výši cca 45 % přislíbené částky a u projektů technologických center a strategických 
služeb z důvodu zavedení hmotných podpor ve výši 100 %. V případě varianty 1 očekáváme 
tedy reálný náklad v čisté současné hodnotě 3,135 mld. Kč ročně.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Stejně jako v případě varianty 0 představuje podání záměru získat investiční pobídku i při 
variantě 1 administrativní zátěž pro podnikatele. Podání žádosti o investiční pobídku i v tomto 
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případě není zpoplatněno správním poplatkem. Vybrané dokumenty žádosti však podle zákona 
vyžadují ověření u notáře, což může představovat náklad ve výši několik desítek korun. Spíše 
než finančně je pak celý proces náročný časově. Vedle přímých nákladů vyvolaných požadavky 
na úřední ověření u vybraných dokumentů, je dále administrativní zátěž spojena s povinností 
vedení oddělené evidence pro účely čerpání veřejné podpory a s následnými úředními 
kontrolami. Účast na systému veřejné podpory je však dobrovolná, a je tedy pouze na 
rozhodnutí investora, zda se rozhodne tyto náklady podstoupit. 

Ve variantě 1 však dochází k omezení dostupnosti investičních pobídek pro výrobní projekty, 
které budou realizovány mimo hospodářsky problémové regiony. Tato změna vyplývá 
z potřeby zaměřit investiční pobídky na zdroje udržitelného dlouhodobého růstu, což se odráží 
v zacílení podpory na projekty s vyšší přidanou hodnotu. Předpokládáme, že mimo 
hospodářsky problémové regiony poklesne podpora výrobních projektů o cca 63 %. 

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.  

3.3 Přínosy 

3.3.1 Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet 

Zdrojem příjmu do státního rozpočtu jsou: 
− odvody zákonného pojištění za zaměstnance, 
− daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 
− daň z příjmů právnických osob odvedená nad rámec přislíbené pobídky nebo po 

uplynutí lhůty daňového zvýhodnění, 
− přínosem je rovněž i úspora nákladů na případné vyplácení dávek v nezaměstnanosti 

pro osoby, které jsou zaměstnány na nově vytvořených pracovních místech. 

V důsledku poskytnutí investičních pobídek dochází prostřednictvím tvorby pracovních míst 
také k navýšení výnosů státního rozpočtu. Tvorba pracovních míst povede k navýšení daňových 
výnosů prostřednictvím zvýšeného inkasa daně z příjmů fyzických osob a odvodů na sociálním 
a zdravotním pojištění hrazeného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Níže byla sestavena 
analýza, jež představuje možné dopady na výnosovou stranu státního rozpočtu jako protipól 
přislíbené veřejné podpory ve formě investičních pobídek.  

Výrobní projekty 

V rámci výrobních projektů bylo v letech 2013-2017 vydáno 425 rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky, v rámci kterých by mělo být vytvořeno 32 615 pracovních míst, což vychází 
průměrně 6 523 nových pracovních míst ročně. S ohledem na rozdělení projektů mezi 
hospodářsky problémové regiony a ostatní regiony ve variantě 1, kdy data pro toto rozdělení 
jsou dostupná až od r. 2014, byla pro kalkulaci výrobních projektů použita shodně data až od 
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r. 2014, aby bylo možné porovnání mezi variantami, tj. průměrně 3 032 pracovních míst ročně 
v hospodářsky problémových regionech a 4 763 pracovních míst ročně mimo tyto regiony.  

Pro kalkulaci přínosů pro státní rozpočet z těchto míst byla použita hrubá měsíční mzda podle 
zaměstnání určená pro obsluhu strojů a zařízení, jakožto typickou mzdu ve výrobě. Tato data 
z Českého statistického úřadu pro rok 2017 nejsou v době zpracování závěrečné zprávy 
dostupná, proto byla použita částka platná pro rok 2016, tj. 23 897 Kč. 

Při zahrnutí sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti činí dodatečné 
zdanění (vč. sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance i zaměstnavatele) cca 50 % hrubé 
mzdy, které jsou příjmem státního rozpočtu. 

Příjem státu ze všech těchto vytvořených pracovních míst z povinného pojistného a daní 
z příjmů fyzických osob by dosahoval 1,118 mld. Kč ročně. Analýza zahrnuje kalkulaci příjmů 
státního rozpočtu jak pro jeden rok, tak pro celých deset let, během kterých se předpokládá, že 
obchodní společnost pobírala investiční pobídky. Desetiletý časový horizont je uvažován 
současně také v důsledku předchozích zkušeností, že obchodní společnosti pobírající investiční 
pobídky zpravidla neukončují své působení na českém trhu ani po vyčerpání podpory v podobě 
investičních pobídek. Při zachování pracovních míst po dobu 10 let by dosahoval příjem státu 
z těchto míst 11,176 mld. Kč.  

V souladu s metodikami použitými při přípravě předchozích novel zákona o investičních 
pobídkách, jež vycházely z empirického šetření Vysoké školy ekonomické v Praze, lze 
usuzovat, že většina těchto pracovních míst bude obsazena pracovníky v současnosti 
zaměstnanými jinde, proto lze počet dodatečně zaměstnaných odhadnout na 30 %, tj. 2 338 
zaměstnanců ročně, a zbývajících 70 % bude obsazeno pracovníky, kteří přejdou z jednoho 
zaměstnání do nového. V takovém případě by inkaso státu z povinných pojistných odvodů 
a daní z příjmu fyzických osob činilo 335,29 mil. Kč ročně, což odpovídá 3,353 mld. Kč při 
zachování pracovních míst po dobu 10 let.  

Současně lze předpokládat, že 70 % zaměstnanců, kteří jsou v tuto chvíli již zaměstnaní, 
přejdou do nového zaměstnání na základě motivu vyšší mzdy. Z již zmiňovaného empirického 
šetření Vysoké školy ekonomické v Praze vyplynulo, že u pobídkových firem přesahuje 
průměrná mzda o 8 % průměr ve zpracovatelském průmyslu. Příjem státu z o 8 % vyšších mezd 
těchto zaměstnanců by v desetiletém horizontu dosahoval 625,87 mil. Kč.  

V návaznosti na poskytnutí investičních pobídek a realizaci investice ze strany investorů lze 
uvažovat, že kromě přímých pracovních míst vytvořených v souvislosti s investiční akcí dojde 
také k tvorbě tzv. „nepřímých pracovních míst“, která vzniknou ve vazbě na nová pracovní 
místa přímá u dodavatelů a subdodavatelů výše uvedených investorů. S ohledem na nedostatek 
dat pro vyhodnocení těchto multiplikačních efektů v rámci investičních pobídek však není dále 
s nepřímo vytvořenými pracovními místy počítáno. 

Vedle inkasa z daně z příjmu fyzických osob a odvodů na povinném pojistném jsou důležité 
také nákladové úspory státu v podobě absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti v případech, 
kdy by dodatečná pracovní místa byla obsazena lidmi, jež by v jiném případě byli evidovaní 
úřadem práce jako nezaměstnaní. S ohledem na aktuální velmi nízkou míru nezaměstnanosti 
však nebude ani tato úspora dále započítávána, byť při změně nezaměstnanosti na trhu práce 
bude i tato úspora reálným přínosem pro státní rozpočet. 
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Celkový příjem státního rozpočtu z pracovních míst vytvořených v rámci výrobních projektů 
tak pro další srovnání použijeme v minimalistické verzi 3,979 mld. Kč. Protože nákladová 
stránka variant je diskontována na čistou současnou hodnotu v době poskytnutí veřejné podpory 
z důvodu rozložení čerpání do více let, jsou pro potřeby porovnání výdajové a příjmové stránky 
variant diskontovány i přínosy z pracovních míst, neboť i tyto přínosy budou vznikat 
rovnoměrně po dobu 10 let. Pro účely diskontování byla opět použita diskontní sazba 
zveřejněná Evropskou komisí pro Českou republiku pro účely poskytování veřejné podpory ve 
výši 1,95. V čisté současné hodnotě tak činí tento příjem 3,583 mld. Kč. 

Projekty technologických center a center strategických služeb 

Protože se jedná o projekty, které vytvářejí pracovní místa s vyššími nároky na kvalifikaci, jsou 
v těchto centrech vynakládány na mzdy vyšší finanční prostředky. Pro kalkulaci přínosů pro 
státní rozpočet z těchto vyšších mezd byla použita hrubá měsíční mzda podle zaměstnání určená 
pro specialisty. Pro rok 2016 činila tato mzda 41 208 Kč. 

Podle statistik z let 2013-2017 má být v rámci 26 rozhodnutí o příslibu, vydaných pro 
nevýrobní aktivity, vytvořeno 3 238 nových pracovních míst, což vychází průměrně 648 
nových pracovních míst v těchto navazujících aktivitách ročně.  

Pokud bychom kalkulovali s příjmem státu ze všech těchto vytvořených pracovních míst, pak 
bychom při použití výše uvedených vstupních dat a při uvažovaném příjmu státu z mezd ve 
výši 50 % hrubé mzdy mohli odhadovat příjem státu z povinného pojistného a daní z příjmů 
fyzických osob ve výši 160,12 mil. Kč ročně, tj. 1,601 mld. Kč za 10 let zachování pracovních 
míst.  

I v tomto případě však budeme počítat s možností zaměstnávání pracovníků v současnosti již 
někde zaměstnaných (tzn. pouze 30 % dodatečně zaměstnaných). Vzhledem k tomu, že centra 
vytváří více kvalifikovaná místa, na něž jsou vynakládány i vyšší finanční prostředky, 
předpokládáme, že i tito „převedení“ zaměstnanci si na nových pracovních pozicích finančně 
polepší, tj. budou dostávat vyšší mzdy, než které by byly dostupné ve výrobě. Proto i pro 
zbývající část (70 %) zaměstnanců budeme kalkulovat s příjmem státu z vyšších mezd ve 
srovnání se mzdou ve výrobě. Příjem státu by tak v případě projektů technologických center 
a center strategických služeb dosahoval 95,12 mil. Kč ročně, tj. 0,951 mld. Kč při zachování 
místa po dobu 10 let. I zde použijeme diskontování přínosů na čistou současnou hodnotu v době 
poskytnutí veřejné podpory, kalkulace přínosů v takovém případě vychází 0,857 mld. Kč. 

Shrnutí 

Při zahrnutí sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti z nově 
vytvořených pracovních míst by celkový přínos státního rozpočtu při ponechání stávajícího 
stavu dosahoval 4,44 mld. Kč v diskontované podobě. Jedná se o minimalistickou variantu, 
kde je kalkulován hlavní přínos pouze z 30 % vytvořených pracovních míst v rámci 
podpořených projektů, neboť u většiny pracovních míst může dojít k obsazování pracovníků 
v současnosti již někde zaměstnaných. Dále není započítán přínos z nepřímo vytvořených 
pracovních míst, ani nákladová úspora státu z absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti 
lidem evidovaným na úřadech práce. Při vyšší míře nezaměstnanosti bude však i tato nákladová 
úspora reálným přínosem pro státní rozpočet. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Pozitivní dopady investičních pobídek pro podnikatelské prostředí jsou v podobě: 
− poskytnuté veřejné podpory podnikatelům, 
− vytvoření dodavatelských příležitostí pro místní podnikatele, 
− dopadu na trh práce v podobě vytvořených nových pracovních míst. 

Podnikatelské subjekty, které žádají o investiční pobídky:  

Za roky 2013 až 2017 byla rozhodnutím o příslibu investiční pobídky přislíbena investorům 
veřejná podpora ve výši 68,89 mld. Kč. Tato podpora bude v převážné míře čerpána ve formě 
slevy na daních z příjmů, ze 451 projektů získalo příslib investiční pobídky ve formě hmotné 
podpory vytváření nových pracovních míst 50 projektů a 36 projektů získalo hmotnou podporu 
rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku získalo pouze 8 projektů. 

Ačkoliv v podpoře investičních pobídek dominují velké obchodní společnosti (realizují 
průměrně 84 % podpořených investic ročně), mají podpořené investice pozitivní vliv na malé 
a střední podniky, jejichž doménou jsou navazující subdodavatelské aktivity. Velké obchodní 
společnosti jsou schopny efektivně uplatnit svou produkci globálně, důvodem jsou úspory 
z rozsahu, kterého malé a střední podniky nejsou schopny dosáhnout. Multiplikační efekt 
investic je v zahraničních studiích uváděn na úrovni min. 30 %.  

V letech 2013-2017 byla veřejná podpora přislíbena projektům, které představují vytvoření 
35 853 nových pracovních míst. Tato pracovní místa znamenají nové příležitosti a možnosti 
kvalifikace na trhu práce napříč celou Českou republikou. Společnosti tak zvyšují poptávku na 
trhu práce.  
 
Podnikatelské subjekty, které nežádají o investiční pobídky:  

Pro stávající obchodní společnosti je příchod nového investora jak rizikem, tak příležitostí. 
Rizikem především z toho důvodu, pokud investor přetahuje a přeplácí zaměstnance. Případně 
pokud je produkce určena pro domácí trh, může přetáhnout i zákazníky. Příležitost pro domácí 
podniky je potom především v oblasti poskytování subdodávek a napojení do nadnárodních 
řetězců a tím vytvoření možnosti získat nové zákazníky a proniknout na nové trhy. Tato rizika 
i příležitosti jsou stejné jak pro příjemce investičních pobídek, tak pro podnikatelské subjekty, 
které investiční pobídky neobdržely. 

To, že podnikatelé nežádají o investiční pobídky, neznamená, že tyto společnosti nežádají 
o veřejnou podporu z jiných zdrojů, konkrétně například z evropských strukturálních fondů. 
Strukturální fondy EU jsou primárně určeny pro české obchodní společnosti, a to především 
malé a střední podniky.  Na základě vyhodnocení Operačního programu podnikání a inovace 
2007–2013, který je zaměřen na podporu podobných projektů, jako jsou projekty v rámci 
investičních pobídek, získalo dotaci 12 420 projektů. Tyto projekty byly předloženy 6 237 
společnostmi (průměrně cca 2 projekty na jedno IČ). Jedná se přitom pouze o číslo 
podpořených firem/projektů; toto číslo nezahrnuje projekty vyřazené, zamítnuté nebo 
odstoupené projekty.  

Znamená to, že podnikatelské subjekty v České republice nelze dělit na příjemce a nepříjemce 
investičních pobídek, protože ze skupiny nepříjemců pobídek žádá velká část podniků o jinou 
veřejnou podporu, která může být dokonce výhodnější než investiční pobídky, protože se jedná 
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o dotační formu podpory. Oproti těmto dotovaným společnostem jsou příjemci investičních 
pobídek v nevýhodě, protože z převážné části mají možnost čerpat pouze slevu na dani, kterou 
nemohou uplatnit, pokud nevykazují ziskovost. Na rozdíl od společností dotovaných ze 
strukturálních fondů EU, kterým se dotace vyplácí bez ohledu na výkonnost a ziskovost firmy.  

Počet společností, které nežádají o žádnou formu podpory, nelze zjistit. Rovněž je složité určit, 
proč tyto firmy o žádnou podporu neusilují / nežádají. Domníváme se ale, že v takovém případě 
se jedná o zcela jiný typ společností, než jsou příjemci investičních pobídek. 

Dopady na konkurenceschopnost 
 
Drtivá většina evropských zemí poskytuje investiční pobídky či určitou formou podpory pro 
příliv investic a jejich udržení nebo dokonce pro podporu výzkumné činnosti. Především 
středoevropské státy lze považovat za hlavní konkurenty České republiky při získávání přímých 
investic. Tyto země mají zpravidla podobné komparativní výhody jako Česká republika, 
investiční pobídky jsou tak zpravidla jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování investora 
o výběru lokality pro jeho investici. Investice jsou bezpochyby jedním z nejdůležitějších 
hnacích motorů hospodářského růstu. Absence systému investičních pobídek by tak Českou 
republiku mohla značně znevýhodňovat v soutěži s okolními státy o investice soukromých 
investorů. Existence systému investičních pobídek tedy napomáhá udržet konkurenceschopnost 
České republiky v oblasti získávání přímých zahraničních i domácích investic. 

3.3.2 Varianta 1 
 
Dopady na státní rozpočet 
 

Zdroje příjmu do státního rozpočtu jsou stejné jako u varianty 0: 
− odvody zákonného pojištění za zaměstnance, 
− daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 
− daň z příjmů právnických osob odvedená nad rámec přislíbené pobídky nebo po 

uplynutí lhůty daňového zvýhodnění, 
− přínosem je rovněž i úspora nákladů na případné vyplácení dávek v nezaměstnanosti 

pro osoby, které jsou zaměstnány na nově vytvořených pracovních místech, 
− dalším příjmem jsou pak i nepřímé daně z vyšší produktivity nových investic. 

Ve variantě 1 je kalkulováno se zaměřením podpory na projekty s vyšší přidanou hodnotou, 
které by měly být doprovázeny vyššími tržbami i vyššími mzdami, z nichž poplynou i vyšší 
příjmy do státního rozpočtu. 

1. Technologická centra a centra strategických služeb 

Očekáváme, že změna definice nového pracovního místa i zavedení hmotné podpory na 
pracovní místa budou mít zásadní motivační vliv na vznik a rozšíření technologických center 
a center strategických služeb. Předpokládáme proto navýšení počtu žádostí v rámci projektů 
technologických center a center strategických služeb na dvojnásobek. Podle statistik z let 2013-
2017 má být v rámci 26 rozhodnutí o příslibu, vydaných pro nevýrobní aktivity, vytvořeno 
3 238 nových pracovních míst, což vychází průměrně necelých 648 nových pracovních míst 
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v těchto navazujících aktivitách ročně. Při dvojnásobném počtu by se jednalo o 1 295 
pracovních míst ročně. 

Protože se jedná o projekty, které vytvářejí pracovní místa s vyššími nároky na kvalifikaci, jsou 
v těchto centrech vynakládány na mzdy zvýšené finanční prostředky. Předpokládáme, že mzdy 
těchto zaměstnanců budou vyšší, než běžně ve výrobě, pro kalkulaci přínosů pro státní rozpočet 
z těchto vyšších mezd byla proto použita hrubá měsíční mzda podle zaměstnání určená pro 
specialisty. Tato data z Českého statistického úřadu pro rok 2017 nejsou v době zpracování 
závěrečné zprávy dostupná, proto byla použita stejně jako ve variantě 0 částka platná pro rok 
2016, tj. 41 208 Kč. 

Při zahrnutí sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti činí dodatečné 
zdanění (vč. sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance i zaměstnavatele) cca 50 % hrubé 
mzdy, které jsou příjmem státního rozpočtu. 

Stejně jako ve variantě 0 počítáme v kalkulaci příjmů státního rozpočtu údaje jak pro jeden rok, 
tak pro celých deset let, během kterých se předpokládá, že obchodní společnost pobírala 
investiční pobídky. Desetiletý časový horizont je uvažován současně také v důsledku 
předchozích zkušeností, že obchodní společnosti podpořené investiční pobídkou zpravidla 
neukončují své působení na českém trhu ani po vyčerpání podpory.  

Při počtu zaměstnanců v technologických centrech a centrech strategických služeb by tak 
inkaso státu z povinných pojistných odvodů a daně z příjmu fyzických osob činilo 320,24 mil. 
Kč ročně a při udržitelnosti 10 let by pak příjem státu dosahoval 3,202 mld. Kč.  

V souladu s metodikou použitou ve variantě 0, která vychází z empirického šetření Vysoké 
školy ekonomické v Praze, lze usuzovat, že většina pracovních míst bude obsazena pracovníky 
v současnosti zaměstnanými jinde. I v tomto případě tedy budeme počítat s předpokladem, že 
pouze 30 % pracovníků bude skutečně dodatečně zaměstnaných. Vzhledem k tomu, že centra 
vytvářejí více kvalifikovaná místa, na něž jsou vynakládány i vyšší finanční prostředky, 
předpokládáme, že i „převedení“ zaměstnanci si na nových pracovních pozicích finančně 
polepší, tj. budou dostávat vyšší mzdy, než které by byly dostupné ve výrobě. Proto i pro 
zbývající část (70 %) zaměstnanců budeme kalkulovat s příjmem státu z vyšších mezd ve 
srovnání se mzdou ve výrobě. Příjem státu by tak v případě projektů technologických center 
a center strategických služeb dosahoval 190,24 mil. Kč ročně, tj. 1,902 mld. Kč při zachování 
místa po dobu 10 let. 

Protože tyto přínosy budou vznikat po dobu 10 let, použijeme i zde diskontování příjmů státního 
rozpočtu na čistou současnou hodnotu v době poskytnutí investiční pobídky, tj. k roku vydání 
rozhodnutí o příslibu, aby bylo možné vzájemné porovnání s nákladovou stránkou varianty. Pro 
účely diskontování byla opět jako ve variantě 0 použita diskontní sazba zveřejněná Evropskou 
komisí pro Českou republiku pro účely poskytování veřejné podpory ve výši 1,95. V čisté 
současné hodnotě činí přínos státu z těchto center 1,713 mld. Kč. 

2. Výrobní projekty mimo hospodářsky problémové regiony 

U projektů výroby ve zpracovatelském průmyslu nebude podmínka tvorby nových pracovních 
míst použita, namísto toho bude nastavena povinnost udržovat mzdy stávajících zaměstnanců 
na úrovni mezd v kraji a současně bude nutné udržovat určité procento vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků, příp. pracovníků ve výzkumu a vývoji. Přesto lze předpokládat, že 
nová pracovní místa budou v souvislosti s investicí i nadále vytvářena, a to minimálně za 
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účelem naplnění podílu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků či pracovníků ve výzkumu 
a vývoji. 

Podle výsledků výběrového šetření provedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu mezi 
příjemci z roku 2014 se domníváme, že z počtu výrobních projektů, které nesměřují do 
hospodářsky problémových regionů, by podmínku úrovně mezd splnilo necelých 60 % 
investorů. Zbývajících 40 % by o investiční pobídku nemohlo požádat, nebo by bylo nuceno 
zvýšit mzdy zaměstnanců. 

Na základě téhož šetření by podmínku vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (při současném 
splnění parametru mzdy) splnilo cca 36,84 % projektů. Při průměrném počtu 96 pracovních 
míst na výrobní projekt by tak do kalkulace přínosů pro stát z vyplácených mezd vstupovalo 
2 149 zaměstnanců. Uvážíme-li i zde poměr skutečně dodatečně zaměstnaných pouze ve výši 
30 %, pak by do kalkulace pro příjem státu vstupovalo pouze 644 pracovních míst. Současně 
ale uvažujeme, že za účelem naplnění podmínky vyšší přidané hodnoty by alespoň 10 % těchto 
zaměstnanců bylo tvořeno pracovníky s vysokoškolským vzděláním. Pro přínosy z těchto míst 
byla použita mzda podle údajů Českého statistického úřadu platná pro vysokoškolsky vzdělané 
zaměstnance v roce 2016. Pro ostatní zaměstnance pak byla použita průměrná mzda v kraji 
(spočítán průměr za kraje bez Prahy) ve výši 25 332 Kč. Přínosy z mezd těchto 30 % 
zaměstnanců by tvořily 105,93 mil. Kč ročně. 

Současně lze předpokládat, že 70 % zaměstnanců, kteří jsou v tuto chvíli již zaměstnaní, 
přejdou do nového zaměstnání na základě motivu vyšší mzdy. Obdobně jako ve variantě 0 bylo 
proto dále kalkulováno inkaso státu z 8% zvýšení mezd těchto zaměstnanců, které činí 18,84 
mil. Kč ročně. Celkové přínosy z mezd zaměstnanců zaměstnaných na projektech výroby mimo 
hospodářsky problémové regiony by tak činily v desetiletém horizontu 1,248 mld. Kč. 

V návaznosti na poskytnutí investičních pobídek a realizaci investic ze strany investorů lze 
uvažovat, že kromě přímých pracovních míst vytvořených v souvislosti s investiční akcí dojde 
také k tvorbě tzv. „nepřímých pracovních míst“, která vzniknou ve vazbě na nová pracovní 
místa přímá u dodavatelů a subdodavatelů těchto investorů. S ohledem na nedostatek dat pro 
vyhodnocení těchto multiplikačních efektů v rámci investičních pobídek však není dále 
s nepřímo vytvořenými pracovními místy počítáno. 

Vedle inkasa z daně z příjmu fyzických osob a odvodů na povinném pojistném jsou důležité 
také nákladové úspory státu v podobě absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti v případech, 
kdy by dodatečná pracovní místa byla obsazena pracovníky, již by jinak byli evidováni coby 
nezaměstnaní na úřadu práce a čerpali tak státní podporu, jež vytváří dodatečný tlak na veřejné 
rozpočty. S ohledem na aktuální velmi nízkou míru nezaměstnanosti však nebude ani tato 
úspora dále započítávána, byť při změně nezaměstnanosti na trhu práce bude i tato úspora 
reálným přínosem pro státní rozpočet.  

Celkový přínos státu z výrobních projektů mimo hospodářsky problémové regiony by 
v takovém případě dosahoval při přepočtu na čistou současnou hodnotu k roku vydání 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky výše 1,124 mld. Kč. 

3. Hospodářsky problémové regiony 

Další část podpory by i nadále zůstala zaměřená na hospodářsky problémové regiony, kde by 
podpora ve výrobě zůstala zachována v nezměněné podobě. Podle interní statistiky by mělo být 
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v hospodářsky problémových regionech podle projektů podpořených za poslední 4 roky 
vytvořeno 12 128 pracovních míst, což je průměrně 3 032 pracovních míst ročně. 

Při zachování předpokladů výše a použití hrubé mzdy typické pro výrobní pracovníky ve výši 
23 897 Kč, činí inkaso státu z mezd všech těchto zaměstnanců 434,7 mil. Kč ročně, tj. 4,347 
mld. Kč při zachování míst po dobu 10 let. Pokud bychom aplikovali stejnou logiku jako ve 
variantě 0, tedy že pouze 30 % pracovníků bude skutečně dodatečně zaměstnáno, dosahoval by 
příjem státu z těchto míst 130,42 mil. Kč ročně. Přičteme-li dále přínos z vyšších mezd 
u ostatních zaměstnanců, kteří přejdou na nově vytvořená pracovní místa, ve výši 24,35 mil. 
Kč ročně, činí inkaso státu 154,77 mil. Kč ročně, tj. 1,548 mld. Kč při zachování míst po dobu 
10 let. 

Ani v tomto případě, stejně jako u výrobních projektů mimo hospodářsky problémové regiony, 
nezapočítáváme do kalkulace přínosy z nepřímo vytvořených pracovních míst, ani nákladové 
úspory státu z absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti lidem evidovaným na úřadech práce. 
Celkový přínos státu z výrobních projektů v hospodářsky problémových regionech by 
v takovém případě při přepočtu na čistou současnou hodnotu dosahoval 1,394 mld. Kč. 

4. Malé a střední podniky 

Předpokládáme, že snížení limitů pro malé a střední podnikatele povede ke zvýšení počtu 
žádostí alespoň o ¼. Dle statistiky posledních 5 let činí průměrný počet nových pracovních míst 
na projekt malých a středních podnikatelů 37. V takovém případě by dodatečný příjem státu ze 
zaměstnanců vztahujících se pouze k navýšenému počtu žádostí činil 123,72 mil. Kč při 
zachování pracovních míst po dobu 10 let. I v tomto případě budeme počítat s možným 
přetahováním zaměstnanců a dodatečný příjem státu ze zvýšeného počtu žádostí malých 
a středných podnikatelů tak budeme kalkulovat pouze na úrovni 30 % vytvořených pracovních 
míst a u ostatních zaměstnanců pouze z rozdílu zvýšené mzdy. Dodatečný příjem státu by 
v takovém případě dosahoval 44,04 mil. Kč při zachování pracovních míst po dobu 10 let, což 
představuje přínos státu v diskontované hodnotě 39,66 mil. Kč. 

Shrnutí 

Příjmy varianty 1 jsou kalkulovány pro každé navrhované opatření zvlášť, tj. pro technologická 
centra a centra strategických služeb, pro výrobní projekty, pro podporu hospodářsky 
problémových regionů a pro malé a střední podnikatele. 

Pro výpočet přínosů pro státní rozpočet je použita stejná logika jako ve variantě 0, tj. je 
kalkulováno s inkasem státu z povinného sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ze 
závislé činnosti (vč. sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance i zaměstnavatele) ve výši 
50 % hrubé mzdy. Kalkulace byla provedena v minimalistické variantě, kdy je vypočítán hlavní 
přínos pouze z 30 % předpokládaných pracovních míst v rámci podpořených projektů, neboť 
u většiny pracovních míst může dojít k obsazování pracovníků v současnosti již někde 
zaměstnaných. U zbývajících 70 % pracovníků je kalkulováno se zvýšením mezd při přechodu 
do nového zaměstnání. Do kalkulace není započítán přínos z nepřímo vytvořených pracovních 
míst, byť multiplikační efekt investic je v zahraničních studiích uváděn minimálně na úrovni 
30 %, ani není započítána nákladová úspora státu z absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti 
lidem evidovaným na úřadech práce. Stejně tak je nutné předpokládat i vyšší příjmy státního 
rozpočtu z nepřímých daních plynoucí z vyšší produktivity investic, ale ani pro tyto příjmy 
nemáme dostatečná relevantní data pro výpočet. 
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Přínosy státu tedy byly kalkulovány v čisté současné hodnotě následovně: 

1. u projektů technologických center a center strategických služeb ve výši 1,713 mld. Kč, 

2. u výrobních projektů mimo hospodářsky problémové regiony ve výši 1,124 mld. Kč, 

3. pro podporu hospodářsky problémových regionů ve výši 1,394 mld. Kč, 

4. z navýšení počtu žádostí malých a středních podnikatelů ve výši 39,66 mil. Kč. 

Celkový přínos státního rozpočtu z varianty 1 by tak činil 4,271 mld. Kč.  
 
Dopady na podnikatelské prostředí 
 
Pozitivní dopady investičních pobídek pro podnikatelské prostředí jsou v podobě: 

- poskytnuté veřejné podpory podnikatelům, 
- vytvoření dodavatelských příležitostí pro místní podnikatele, 
- dopadu na trh práce v podobě vytvořených nových pracovních míst. 

Kromě pozitivních dopadů na podnikatelské prostředí, které přináší systém investičních 
pobídek u varianty 0 a které jsou obdobné pro variantu 1, přinese varianta 1 navíc zvýhodnění 
malých a středních podniků v rámci systému podpory či možné úspory z titulu snížení 
požadavků na pracovní místa.  

1. Technologická centra a centra strategických služeb 

Varianta 1 odstraňuje některé limitující překážky v zaměstnávání pracovníků, což usnadní 
vstup do systému podpory zejména projektům technologických center a center strategických 
služeb. V systému investičních pobídek by bylo možné nově zaměstnávat pracovníky i na jiný 
než plný úvazek; nemožnost přepočítávat vytvořená nová pracovní místa včetně částečných 
úvazků byla pro společnosti značně limitující. Dále bude také možné zaměstnávat v rámci 
nových pracovních míst i cizince, kteří jsou dlouhodobými rezidenty v rámci Evropské unie. 
Technologická centra a strategické služby by také nově mohly získávat hmotnou podporu 
tvorby nových pracovních míst po celém území České republiky. S těmito změnami se očekává, 
že by mohla centra nově utvořit zhruba až 1 295 nových pracovních míst ročně, kde mohou 
najít uplatnění především zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním, jejichž podíl stále roste. 
Přislíbená výše podpory by mohla dosahovat až 613 mil. Kč ročně, přičemž téměř polovina 
podpory by byla vyplacena formou finančního příspěvku. 

2. Výrobní projekty mimo hospodářsky problémové regiony 

Varianta 1 zcela odstraňuje požadavky na pracovní místa u výrobních projektů. Společnosti tak 
mají možnost uspořit za těchto 20 pracovních míst finanční prostředky ve prospěch investic do 
méně pracovně náročných výrob a do pokročilejších technologií. S ohledem na zavedení 
dodatečných podmínek za účelem podpory pouze projektů s vyšší přidanou hodnotou 
očekáváme snížení přislíbené veřejné podpory u výrobních projektů mimo hospodářsky 
problémové regiony na 2,589 mld. Kč ročně. 

3. Hospodářsky problémové regiony 

Za účelem intenzivnější podpory regionů, které vláda schválí jako „státem podporované 
regiony“, tj. regiony s potřebou vyšší státní podpory, by nebyla vyžadována podmínka vyšší 
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přidané hodnoty pro projekty směřující do těchto oblastí. Současně by i nadále zůstala snížena 
minimální výše investice v těchto oblastech u výrobních projektů na 50 mil. Kč. Předpokládáme 
proto, že výše průměrné přislíbené investiční pobídky se nezmění, tj. bude činit cca 3,553 mld. 
Kč ročně. Díky této podpoře by mělo dojít k vytvoření až 3 032 nových pracovních míst za rok. 

4. Malé a střední podniky 

Malé a střední podniky by měly mít nově snížené požadavky pro minimální výši investice ze 
současných 100 mil. Kč na polovinu, tedy 50 mil. Kč, a také snížené požadavky na vytvořený 
počet nových pracovních míst. Předpokládáme, že současný podíl malých a středních podniků 
v systémů investičních pobídek, který tvoří okolo 16 %, by se tímto opatřením mohl zvýšit až 
na 20 %.  Předpokládaná přislíbená výše podpory pro tento segment podniků by dosahovala 
celkem 715 mil. Kč ročně. 

5. Zvýšení pružnosti při změně nastavení investičních pobídek 

Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a trh práce bude mít také zvýšení pružnosti systému 
investičních pobídek díky využití nařízení vlády v nastavení podmínek pro získání investiční 
pobídky. Investoři nebudou vystaveni požadavkům, které neodpovídají jak stavu ekonomiky, 
tak i především stavu na trhu práce. Při výkyvech v míře nezaměstnanosti bude možné pružněji 
reagovat úpravou podmínek pro nové projekty a nastavení investičních pobídek tak nebude 
vytvářet negativní tlak na trh práce z důvodu dlouhé časové prodlevy.   

Dopady na konkurenceschopnost 
 
Systém investičních pobídek má bezpochyby vliv na oblast přílivu zahraničních investic. Příliv 
zahraničních investic představuje vytváření nových kapacit, které mohou poskytnout řadu 
příležitostí pro tuzemské ekonomické subjekty, dále mohou přispívat ke zlepšování stability 
měny, zkvalitňování infrastruktury a především přinášejí nové know-how, pracovní postupy 
a inovace. Všechny tyto aspekty jsou součástí pyramidy ukazatele necenové 
konkurenceschopnosti. U zvažované varianty 1, která představuje také podporu přílivu těchto 
investic, lze předpokládat několik pozitivních dopadů na konkurenceschopnost České 
republiky.  
 
Jak již bylo řečeno, v rámci indexu globální konkurenceschopnosti je v České republice jednou 
z nejhůře hodnocených oblastí, která tento index snižuje, efektivita na trhu práce. Varianta 1 
pracuje se zavedením nulové povinnosti tvorby pracovních míst pro výrobní projekty, snížení 
povinnosti tvorby pracovních míst pro opravárenská centra v rámci center strategických služeb 
a pro strategické investice v oblasti technologických center. Společnosti by tak nebyly nuceni 
zaměstnávat daný počet pracovníků pouze pro potřeby splnění všeobecných podmínek, ale 
zaměstnávaly by pouze určitý počet dle aktuálních potřeb konkrétní výroby či činnosti. Tato 
skutečnost by za stávající situace na trhu práce měla značně pomoci zachování a růstu 
produktivity práce u jednotlivých společností, potažmo v celé ekonomice. Dále by také toto 
opatření přispělo ke zvyšování efektivity trhu práce, přinejmenším by nepřispívalo k jejímu 
snižování. 
 
Ke zvyšování efektivity trhu práce, a tím pádem i možnému zvyšování konkurenceschopnosti, 
přispěje také fakt, že by nově byly požadavky pro jednotlivé investice stanoveny prováděcím 
právním předpisem, jehož změna je méně časově náročná než novela zákona, což představuje 
možnost flexibilní reakce na změny na trhu práce a v ekonomice jako takové, čímž budou 
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eliminovány možné negativní dopady z neadekvátního nastavení systému investičních pobídek 
z důvodu časového zpoždění zákonné úpravy. Tento fakt také nepochybně přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti systému investičních pobídek jako takového.   
 
Nejvýrazněji by měla přispívat k růstu ukazatele konkurenceschopnosti opatření varianty 1, 
která kladou nároky na zvyšování vyšší přidané hodnoty investic, jelikož především inovace 
jsou klíčové pro necenovou složku konkurenceschopnosti a možnosti posouvání České 
republiky výše v rámci hodnotových řetězců. Z analýz Ministerstva průmyslu a obchodu také 
vyplývá, že existuje prokazatelná vazba mezi výdaji na výzkum, vývoj a inovace na jedné straně 
a produktivitou práce na straně druhé.5 Nová opatření by tak jednoznačně měla podporovat růst 
produktivity práce a tím pádem i konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu.  
 
Zavádění nových podmínek týkajících se vyšší přidané hodnoty projektů s sebou také přinese 
větší konkurenceschopnost systému investičních pobídek v porovnání s ostatními zeměmi. 
Vyšší míra podpory investic z oblasti výzkumu a vývoje je již v řadě ostatních zemí zavedena. 
Tato nevýhoda, která představovala riziko přesunu investic do jiných států, by nyní byla 
odstraněna.   
 
Díky zavedení snížení částky povinné minimální investice pro malé a střední podniky je 
očekáván také pozitivní dopad na konkurenceschopnost těchto podniků, a sice malé podniky 
by se tak mohly více přiblížit v některých odvětvích větším podnikům a získat tak přístup 
k poskytování subdodávek či novým zákazníkům a pronikat na nové trhy.  
 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Dále je shrnuto do přehledu vyhodnocení dopadů při jednotlivých variantách. 

Tabulka č. 5 Vyhodnocení dopadů varianty 0 

Varianta 0 
Náklady  Přínosy 

o očekávané čerpání veřejné podpory 
u všech typů projektů 4,354 mld. Kč 
ročně 

 

st
át

ní
 

ro
zp

oč
et

 o přínos z mezd 4,44 mld. Kč 

o administrativní zátěž podnikatelů 
spojená s podáním žádosti a evidencí 

o nízké zvýhodnění malých a středních 
podnikatelů 

o vytváření nerovnosti mezi příjemci 
veřejné podpory a „nepříjemci“ 

po
dn

ik
at

el
sk

é 
su

bj
ek

ty
 o přínosy pro podnikatele v podobě 

přislíbeného stropu veřejné 
podpory cca 10,74 mld. Kč ročně 

o dodavatelské příležitosti vytvářené 
novými investory 

                                                 
5 Panorama zpracovatelského průmyslu 2015, kapitola 1.2.4, str. 49. 
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o tlak na přetahování zaměstnanců při 
nízké míře nezaměstnanosti  

o omezení při zaměstnávání nových 
pracovníků trh

 p
rá

ce
 

o tvorba nových pracovních míst 
o multiplikační efekt investic 

spojený s tvorbou nepřímých míst 

o zhoršování produktivity práce 
u pobídkových společností 

o zhoršování efektivity na trhu práce 
o nízká přidaná hodnota podpořených 

projektů 
o nedostatečná podpora inovativního 

potenciálu 
o nízký podíl podpořených malých 

a středních podnikatelů 
m

ez
in

ár
od

ní
 

ko
nk

ur
en

ce
sc

ho
pn

os
t 

o udržování konkurenceschopnosti 
v oblasti získávání přímých 
zahraničních i domácích investic 

 

Tabulka č. 6 Vyhodnocení dopadů varianty 1 

Varianta 1 
Náklady  Přínosy 

o technologická centra a strategické 
služby 587,66 mil. Kč  

o výroba mimo hospodářsky 
problémové regiony 1,049 mld. Kč 

o výroba v hospodářsky problémových 
regionech 1,44 mld. Kč 

o nárůst za malé a střední podnikatele 
57,97 mil. Kč 

o očekávané čerpání veřejné podpory 
celkem 3,135 mld. Kč ročně 

 

st
át

ní
 ro

zp
oč

et
 

o technologická centra a strategické 
služby 1,713 mld. Kč  

o výroba mimo hospodářsky 
problémové regiony 1,124 mld. Kč  

o výroba v hospodářsky 
problémových regionech 
1,394 mld. Kč 

o nárůst za malé a střední 
podnikatele 39,66 mil. Kč 

o přínos z mezd celkem 4,271 mld. 
Kč 
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o administrativní zátěž podnikatelů 
spojená s podáním žádosti a evidencí 

o vytváření nerovnosti mezi příjemci 
veřejné podpory a „nepříjemci“ 

o omezení podpory výrobních projektů 

po
dn

ik
at

el
sk

é 
su

bj
ek

ty
 

o přínosy pro podnikatele v podobě 
přislíbeného stropu veřejné 
podpory 6,898 mld. Kč ročně 

o navýšení dotačních prvků pro 
technologická centra a strategické 
služby 

o lepší dostupnost pro malé a střední 
podnikatele 

o dodavatelské příležitosti vytvářené 
novými investory 

o odstranění omezení při 
zaměstnávání nových zaměstnanců 

x 

trh
 p

rá
ce

 

o snížení požadavků na tvorbu 
pracovních míst při nízké 
nezaměstnanosti 

o zvýšení pružnosti systému – 
požadavky odpovídající aktuální 
situaci na trhu práce 

o tvorba pracovních míst s vyššími 
kvalifikačními požadavky 

o multiplikační efekt investic 
spojený s tvorbou nepřímých míst 

x 

m
ez

in
ár

od
ní

 k
on

ku
re

nc
es

ch
op

no
st

 

o zvyšování produktivity práce 
o zvyšování efektivity trhu práce 
o zvyšování inovativního 

potenciálu české ekonomiky 
o zlepšení flexibility systému 

investičních pobídek 
o zlepšení konkurenceschopnosti 

pobídek v porovnání s ostatními 
zeměmi 

o zvýšení konkurenceschopnosti 
malých a středních podnikatelů 

Pro vyhodnocení variant bude dále použita multikriteriální analýza založená na více 
hodnotících kritériích. Oblasti hodnocení budou tři, přičemž každá z těchto tří oblastí bude mít 
přidělenu stejnou váhu, tj. váhu 1/3. V rámci těchto tří oblastí bude stanoveno 5 hodnotících 
kritérií, přičemž v rámci posledních dvou oblastí budou nastavena vždy dvě kritéria, která 
budou mít v rámci dané oblasti také vždy stejnou váhu, tj. na celku váhu 1/6. 

1. oblast – přínosy pro státní rozpočet (K1), 

2. oblast – vliv na podnikatelské prostředí: 
2.1 podpora tvorby pracovních míst s vyšší kvalifikací (K2), 
2.2 dostupnost pro malé a střední podnikatele (K3), 
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3. oblast – zvýšení konkurenceschopnosti České republiky: 
3.1 komparace se zahraničím (K4), 
3.2 zvýšení inovativního potenciálu České republiky (K5). 

K1 přínosy pro státní rozpočet 

Předpokládáme, že veškeré realizované investice s sebou přinesou i další navazující investice 
a vznik nepřímých pracovních míst. Multiplikační efekt investic se v zahraničních studiích 
uvádí na úrovni min. 30 %. Z výročních hodnotících zpráv však dále vyplývá, že až 47 % 
investorů by mohlo realizovat své investice i bez udělené investiční pobídky. Jedná se však 
o velmi měkká data z dotazníkového šetření, která nebyla získána přes statutární zástupce 
společností, ani přes osoby (často mateřské společnosti), které o umístění investic rozhodují. 
Současně se také jedná o podíl stanovený na počet projektů, a nikoli přes objem investic. Lze 
se domnívat, že v tomto procentu převažují objemově nejmenší expanzivní investice nad 
hranicí minimální výše investice. Předpokládáme proto, že reálné číslo je podstatně nižší. 
S ohledem na výše uvedené bylo při kalkulování dopadů na státní rozpočet abstrahováno od 
obou těchto faktorů (multiplikační efekt i nedostatečný motivační efekt) pro nedostatek 
důvěryhodných dat. Tyto faktory mají navíc na státní rozpočet protikladné dopady (první faktor 
zvyšuje přínosy, zatímco druhý zvyšuje náklady), a lze proto předpokládat, že protichůdné 
účinky těchto faktorů by se při kalkulaci vzájemně vyrušily.  

Pro nedostatek dat nebyly dále do kalkulace přínosů státního rozpočtu zahrnuty následující 
příjmy státního rozpočtu: 

- příjmy z nepřímých daní z vyšší produktivity nových investic,  

- příjmy z daní z příjmů odvedených nad rámec přislíbené pobídky nebo po uplynutí lhůty 
daňového zvýhodnění, 

- s ohledem na aktuálně nízkou míru nezaměstnanosti nebyly brány v úvahy ani 
nákladové úspory státu v podobě absence vyplácení dávek v nezaměstnanosti 
v případech, kdy by dodatečná pracovní místa byla obsazena lidmi, jež by v jiném 
případě byli evidovaní úřadem práce jako nezaměstnaní. Při vyšší míře nezaměstnanosti 
bude však i tato nákladová úspora reálným přínosem pro státní rozpočet. 

Výpočet přínosů státního rozpočtu tak byl omezen pouze na přímé náklady investičních 
pobídek a přínosy z nově vytvořených pracovních míst. Při výpočtu příjmů státního rozpočtu 
z pracovních míst byl současně vzat v potaz i možný efekt přetahování zaměstnanců, a to až do 
výše 70 % vytvořených pracovních míst.  

Varianta 0  
Předpoklad reálných nákladů státního rozpočtu:  4,354 mld. Kč 
Předpoklad přínosů z mezd pro státní rozpočet:  4,44 mld. Kč 

Varianta 1 
Předpoklad reálných nákladů státního rozpočtu:  3,135 mld. Kč 
Předpoklad přínosů z mezd pro státní rozpočet:  4,271 mld. Kč 
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Ideálním stavem pro toto kritérium je, aby přínosy co nejvíce převyšovaly náklady. Jedná se 
tedy o kritérium maximalizační a kvantitativní. 

K2 vytvořených pracovních míst s vyšší kvalifikací 

Jedná se současně i o jeden z cílů, který má přispět k udržitelnému hospodářskému růstu. Vyšší 
kvalifikace pracovních míst je spojena s vyšší produktivitou práce, a díky tomu i s lepším 
odměněním za práci. Vyšší produktivita práce zvyšuje ziskovost firem a jejich 
konkurenceschopnost. Vyšší mzdy pak vedou i ke zvyšování životního standardu obyvatel. 

Ze statistik varianty 0 vyplývá, že podpoření investoři vytvoří ročně cca 648 pracovních míst 
v rámci technologických center a center strategických služeb, u výrobních projektů se kvalita 
pracovních míst nesleduje. 

Při variantě 1 se předpokládá vznik 1 295 pracovních míst v technologických centrech 
a centrech strategických služeb. Současně dochází i k podmínění poskytnutí investiční pobídky 
ve výrobě určitým procentem buď vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, nebo výzkumných 
a vývojových pracovníků. 

Toto kritérium je proto kvantitativní a maximalizační. 

K3 dostupnost pro malé a střední podnikatele 

Malé a střední podniky představují významnou součást každé vyspělé ekonomiky. Jsou 
významnou hnací silou inovací i konkurenceschopnosti a představují také významného 
zaměstnavatele. Jako celek reprezentují malé a střední podniky v České republice více než 1 
milion ekonomických subjektů. Systém investičních pobídek je otevřen pro podnikatele všech 
velikostí, stejně tak je otevřen jak pro zahraniční, tak pro domácí podnikatele a investiční 
pobídky lze žádat jak na investice na zelené louce, tak na brownfieldy.  

Malí a střední podnikatelé jsou v investičních pobídkách zvýhodněni pouze mírou veřejné 
podpory, která se oproti velkým podnikům zvedá o 10 procentních bodů v případě středních 
podniků a 20 % procentních bodů v případě malých podniků. Minimální výše investice 
i minimální počet vytvořených pracovních míst pro kvalifikaci do systému podpory jsou však 
při variantě 0 stejné jak pro malé a střední podniky, tak pro velké. 

Ve variantě 0 se pohybuje podíl malých a středních podnikatelů na celkovém počtu žádostí ve 
výši cca 16 %. Průměrná výše přislíbené podpory pro tyto podniky činí 572 mil. Kč ročně. 

Podle varianty 1 by se měl podíl žádostí malých a středních podnikatelů zvýšit, předpokládá se 
až na 20 %. Při tomto zvýšení by výše přislíbené podpory pro malé a střední podnikatele 
dosahovala výše cca 715 mil. Kč. 

V tomto případě by se tedy opět jednalo o kritérium kvantitativní a maximalizační. 

K4 komparace se zahraničím 

Toto kritérium zohledňuje právní úpravu systému investičních pobídek v okolních státech, 
které jsou kulturně i ekonomicky blízké. V rámci každé novely zákona o investičních 
pobídkách je porovnáváno nastavení českého systému investičních pobídek se zahraničím. 
Každá země má však svá specifika a tomu odpovídá i nastavení programů podpor. Zaměření 
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českých pobídek na zpracovatelský průmysl je dán dlouhodobou průmyslovou tradicí České 
republiky. I když je sice dostupný podrobný popis systémů veřejné podpory v jiných zemích, 
neznáme bližší vyhodnocení jejich efektivnosti a jejich podíl na plnění stanovených cílů.  

V roce 2014 byla v České republice snížena míra regionální investiční podpory oproti některým 
okolním státům z důvodu posunu České republiky k vyspělým státům Evropské unie z hlediska 
výše HDP na obyvatele. Česká republika, stejně jako všechny ostatní členské státy Evropské 
unie, se řídí jednotnými unijními pravidly pro poskytování veřejné podpory, a tudíž základní 
podmínky pro poskytování veřejné podpory jsou stejné ve všech státech Evropské unie. 

Varianta 1 se oproti variantě 0 snaží ještě více přiblížit vyspělejším státům v posunu zaměření 
pobídek od plošné podpory výrobních investic k provázanosti podporovaných investic 
s výzkumem a vývojem nebo službami. 

Toto kritérium je kvalitativní a maximalizační.  

K5 zvýšení inovativního potenciálu České republiky 

Kritérium zvýšení inovativního potenciálu České republiky cílí na požadavek zvyšování 
přidané hodnoty výstupů. Přidaná hodnota, která je zvyšována především prostřednictvím 
inovací a sofistikovaností výroby, je důležitá pro posouvání České republiky výše v rámci 
mezinárodních hodnotových řetězců.  

Při variantě 0 jsou podporovány i technologicky nenáročné výroby, jejichž výrobky jsou jen 
subdodavatelským mezičlánkem bez možnosti vlastních inovací, avšak současný systém ani 
v tuto chvíli neumožňuje náročnější výroby zvýhodnit. Široká dostupnost investičních pobídek 
ve výrobě tak nemotivuje společnosti k investicím do náročnějších aktivit.  

Varianta 1 se tak oproti variantě 0 snaží více motivovat a přilákat projekty, které jsou spíše 
inovativního charakteru než pouze pracovně náročné výroby.  

Toto kritérium je kvalitativní a maximalizační povahy.  

4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Kriteriální matice 

Kriteriální matice uvádí naplnění jednotlivých kritérií pro obě zvažované varianty. Veškerá 
uvažovaná kritéria jsou maximalizační. Pro posouzení míry naplnění kvalitativních kritérií byla 
zvolena bodová stupnice v rozmezí hodnot 1-5, kdy hodnota 1 představuje velmi nízké naplnění 
daného kritéria, hodnota 5 pak velmi vysoce splněné kritérium.  

Tabulka č. 7 Kriteriální matice 

  K1 K2 K3 K4 K5 
Varianta 0 86 mil. Kč 648 16 % 4 2 
Varianta 1 1 136 mil. Kč 1 295 20 % 5 5 
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Z tabulky vyplývá, že varianta 0 je jednoznačně variantou dominovanou, neboť ani u jednoho 
z kritérií nedosahuje vyšších hodnot než je tomu u varianty 1. Tuto variantu lze tedy z dalšího 
hodnocení vyřadit. Varianta 1 je variantou nedominovanou a vzhledem k situaci, kdy varianta 
0 byla vyřazena z důvodu jednoznačně horších naplnění stanovených kritérií, považujeme tuto 
variantu za optimální.  
 

Pořadí variant 

1. varianta 1 

2. varianta 0 

Zhodnocení navrhované úpravy 

Navrhovaná právní úprava jednoznačně posílí mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky, a to při potřebě nižších nákladů na státní rozpočet než doposud, jelikož je 
očekáván pokles počtu žádostí o investiční pobídku z oblasti výroby s nižší přidanou hodnotou. 
Nároky na státní rozpočet by v diskontované hodnotě měly dosahovat 3,135 mld. Kč oproti 
4,354 mld. Kč při ponechání stávajícího stavu.   

Přínos pro státní rozpočet, který poplyne především z nových pracovních míst vytvořených 
podpořenými projekty, byl vyčíslen ve výši 4,271 mld. Kč. Jedná se o zvýšené inkaso státu ze 
sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmů fyzických osob z nově vytvořených 
pracovních míst při zohlednění možného efektu přetahování zaměstnanců. Současně je třeba 
vzít v úvahu i multiplikační efekt investic, který je vyvolán podpořenými investicemi, avšak 
tento přínos nelze zcela jasně kvantifikovat, proto nebyl do kalkulace započítán.  

Z porovnání pobídkových systémů v zahraničí vyplývá, že společným prvkem pro nejvyspělejší 
ekonomiky je podpora zaměřená na výzkum, vývoj a inovace. Změna systému investičních 
pobídek proto s sebou přináší posun v zaměření investičních pobídek od plošné podpory 
výrobních investic k provázanosti podporovaných investic s výzkumem a vývojem nebo 
službami. Nová opatření by tak měla přispět ke zvyšování inovačního potenciálu české 
ekonomiky, růstu produktivity práce, tvorbě pracovních míst s vyšší kvalifikací a obecně ke 
zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. 

Navrhovaná právní úprava by měla zlepšit podnikatelské a investiční prostředí v České 
republice. Za účelem posílení podpory činností s vyšší přidanou hodnotou dojde k navýšení 
dotačních forem podpory pro technologická centra a centra strategických služeb. Zásadní 
změnou je také úprava výpočtu nových pracovních míst, která se nově budou počítat jen za 
místo realizace investiční akce. Taková úprava by měla usnadnit zejména podporu nevýrobních 
činností. Také dojde k odstranění některých administrativních překážek při zaměstnávání 
nových pracovníků v rámci realizace podpořených investic. Bude zavedena možnost zaměstnat 
na nových pracovních místech pracovníky na částečné úvazky či dlouhodobě pobývající 
rezidenty, čímž se usnadní situace zaměstnavatelů při získávání nových pracovníků v rámci 
investičních pobídek. Tato nově vytvořená pracovní místa se budou jednak počítat do 
minimálních kvalifikačních podmínek dle zákona a zároveň mohou být zahrnuta i do 
způsobilých nákladů a podpořena hmotnou podporou vytváření nových pracovních míst. 
U výrobních projektů bude zcela odstraněn požadavek na tvorbu nových pracovních míst, 
u technologických center a strategických služeb bude požadavek ponechán, což povede 
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k tvorbě nových pracovních míst s vyššími kvalifikačními nároky. V rámci změn se také 
navrhuje zlepšení v dostupnosti investičních pobídek pro malé a střední podniky úpravou 
vstupních limitů, kdy se snižuje povinná výše investice i povinný počet nových pracovních míst 
na polovinu. 

Realizací navrhovaných změn se dále umožní lepší provázanost investičních pobídek 
s aktuální hospodářskou situací. Systém investičních pobídek by již nebyl vymezen pouze 
zákonem, ale konkretizace parametrů pro jednotlivé investice by byla provedena prováděcím 
právním předpisem, který představuje až o polovinu rychlejší nástroj pro úpravu systému 
podpory. Systém tak bude schopný mnohem flexibilněji reagovat na změny v ekonomice a na 
trhu práce a přizpůsobovat upřesnění kvalifikačních požadavků na investice bez potřeby změny 
celého zákona.  

Celkové přínosy navrhované právní úpravy jednoznačně převyšují její náklady. 

Navrhovaná změna systému investičních pobídek neupravuje vztahy, které by se dotýkaly 
zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či 
znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze 
proto konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 
Systém investičních pobídek je přístupný pouze pro podnikající osoby. Z hlediska rovnosti žen 
a mužů je návrh neutrální, postavení žen a mužů je v dané oblasti rovné. 

Pro podmínku vyšší přidané hodnoty, která bude konkretizována nařízením vlády, se 
předpokládá využití některých dat, které jsou zveřejňovány Českým statistickým úřadem. 
Jedná se zejména o údaje k průměrným měsíčním hrubým mzdám v jednotlivých krajích, které 
budou využity jako základ pro úroveň mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky. 
Navrhovaná právní úprava proto předpokládá, že tyto údaje budou v budoucnu i nadále veřejně 
dostupné a pravidelně aktualizované (na roční bázi). 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
právní úprava není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje práva a povinnosti při 
zpracování osobních údajů. Stávající, ani navrhovaná právní úprava systému investičních 
pobídek, se nedotýká fyzických osob, ale pouze podnikajících osob. Nejsou proto vyžadovány 
osobní údaje; veškeré údaje, které žadatel o investiční pobídky vyplňuje při předkládání záměru 
získat investiční pobídku, se týkají jeho podnikatelské činnosti a jsou dostupné z veřejných 
rejstříků a sbírky listin. 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky hodnocení korupčních rizik, a konstatuje, 
že návrh nezakládá korupční rizika a nemá dopad na míru korupce. Z praxe nejsou známy 
žádné korupční kauzy, které by se týkaly výkonu veřejné správy v oblasti poskytování 
investičních pobídek. Na základě obecných předpokladů tak lze konstatovat, že u takto 
provázaného systému výkonu veřejné správy založeného na přesně definovaných podmínkách 
podpory a kontroly vzniká poměrně malý prostor pro korupční jednání. Veškeré postupy 
správních orgánů jsou dostatečně upraveny přímo zákonem o investičních pobídkách nebo 
souvisejícími právními předpisy. Při realizaci systému investičních pobídek nedochází ke 
koncentraci pravomocí a je vykonávána kontrolní činnost. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZPH5AZ2)



- 60 - 

5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ  

Za účelem implementace tohoto návrhu by měl být vypracován 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. 435/2004Sb, 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Orgán zodpovědný za realizaci tohoto zákona 
je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Zvažované změny systému investičních pobídek vyžadují novelizaci těchto zákonů: 
- zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a změnu tohoto prováděcího právního předpisu: 
- 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. 

Zároveň by bylo nezbytné přijmout nový prováděcí právní předpis, který by stanovil: 
-  konkrétní typy investiční akce, které bude možné podpořit investiční pobídkou, 
- minimální výši pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,  
- minimální počet vytvořených nových pracovních míst, 
- konkrétní způsob prokázání vyšší přidané hodnoty, 
- minimální limity pro strategickou investiční akci, 
- maximální výši finančního příspěvku na pořízení majetku při strategické investiční akci, 
- vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku. 

Všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při jejím poskytování i výkon 
státní správy s tím související, včetně výkonu kontrolní činnosti, je stanoven zákonem 
o investičních pobídkách.  

Veškeré žádosti o poskytnutí investiční pobídky jsou v souladu se zákonem o investičních 
pobídkách podávány prostřednictvím určené organizace – agentury CzechInvest, která 
poskytuje žadatelům součinnost při předkládání žádostí. Rozhodnutí o příslibu investiční 
pobídky je vydáváno Ministerstvem průmyslu a obchodu po posouzení předpokladů splnění 
podmínek zákona o investičních pobídkách a po obdržení kladných stanovisek všech dotčených 
orgánů, které se vyjadřují i ke splnění zvláštních podmínek plynoucích ze souvisejících 
předpisů. Kontrola plnění zákonných podmínek a povinností je řešena konkrétně 
prostřednictvím § 7 zákona o investičních pobídkách, který vymezuje příslušné kontrolní 
orgány, lhůty pro výkon kontrolních pravomocí i sankce za porušení podmínek a povinností. 

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

V souladu s evropskými předpisy pro oblast veřejné podpory, podle kterých je systém 
investičních pobídek velkým režimem státní podpory, byl sestaven Plán hodnocení režimu 
státní podpory GBER: Investiční pobídky v České republice, který byl schválen rozhodnutím 
Evropské komise. Tento Plán předpokládá vypracování každoročních hodnotících zpráv od 
roku 2016 až do roku 2021 a dále zpracování střednědobé hodnotící zprávy v roce 2018 
a finální hodnotící zprávy v roce 2020 a 2021. Cílem tohoto hodnocení je ověřit, zda byly 
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naplněny předpoklady a podmínky slučitelnosti režimu státní podpory s vnitřním trhem 
Evropské unie, zda se jedná o účinná opatření ve vztahu k nastaveným cílům a jaký je jeho 
dopad na hospodářskou soutěž. Hodnocení jsou monitorována nezávislým orgánem, tzv. řídící 
skupinou pro hodnocení, jejímiž členy mohou být jen zástupci institucí nezávislých na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Dopad novely zákona o investičních pobídkách tak bude součástí přezkumu provedeného 
v souladu s Plánem hodnocení a zahrnut do závěrečné hodnotící zprávy k systému investičních 
pobídek v roce 2021. Plán hodnocení, stejně jako zpracované výroční hodnotící zprávy, jsou 
uveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-
prumyslove-zony/investicni-pobidky/hodnoceni-systemu-investicnich-pobidek--223090/. Zde 
jsou obsaženy i evaluační kritéria a ukazatele, které jsou v rámci zpráv sledovány a na základě 
kterých bude následně zpracováno hodnocení v polovině období (v roce 2018) a na konci 
hodnoceného období (v roce 2021). 

7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Podněty ke změně systému investičních pobídek byly Ministerstvem průmyslu a obchodu 
sbírány průběžně. První konzultace na úrovni pracovních skupin proběhly na podzim roku 
2016, které byly zakončeny diskuzí u kulatého stolu k nastavení investičních pobídek v rámci 
Týdne investic. V lednu roku 2017 pak následovala konference na téma „Investiční pobídky 
v kontextu současného ekonomického vývoje“, která se uskutečnila na půdě Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

Během roku 2017 pak probíhaly další konzultace k tomuto tématu, které vyústily v materiál 
připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu pro jednání vlády s názvem „Návrh změn 
v systému investičních pobídek“. Materiál informoval o přípravách změn v zacílení 
investičních pobídek na investice s vysokou přidanou hodnotou. Tento materiál byl před 
jednáním vlády projednán i Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 

Diskuzí k novému nastavení systému investičních pobídek se účastnili: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, Ministerstvo financí, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Sdružení pro zahraniční investice AFI, Hospodářská komora, Svaz 
průmyslu a dopravy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Českomoravská konfederace 
odborových svazů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a další 
zainteresované osoby, včetně významných investorů, poradenských společností, ad. 

Panuje obecná shoda, aby se podpora investic posunula od plošné podpory výrobních projektů 
směrem k podpoře vyššího podílu přidané hodnoty. Nejvíce diskutovaným tématem, v jehož 
rámci bylo nejobtížnější najít shodu, bylo nastavení vyšší přidané hodnoty pro výrobní projekty. 
Návrhy analyzované v rámci této závěrečné zprávy jsou tak i výstupem z těchto diskuzí. 

Jako zdroje dat byly využity statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu k systému investičních 
pobídek a k rámcovým programům na podporu technologických center a center strategických 
služeb. Pro porovnání nastavení pobídkových systémů v okolních státech byla použita studie 
Limity pro investice v ČR, zpracovaná Milanem Damborským a kol., a vlastní šetření 
provedené agenturou CzechInvest. Dále bylo využito prvních zveřejněných výsledků za rok 
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2014 projektu INKA – Inovační kapacity 2014+, který mapuje inovační prostředí v České 
republice. Při hodnocení dopadů navrhované regulace byly také brány na zřetel výsledky 
výročních zpráv zpracovávaných k systému investičních pobídek podle Plánu hodnocení 
schváleného Evropskou komisí, konkrétně výročních zpráv za roky 2015 a 2016. Za účelem 
sběru dat bylo dále provedeno výběrové šetření Ministerstvem průmyslu a obchodu mezi 
příjemci investičních pobídek z roku 2014, kterého se zúčastnilo 31 investorů z celkového 
počtu 101 aktivních příjemců v daném roce. 

Další projednávání návrhu zákona bude zajištěno prostřednictvím mezirezortního 
připomínkového řízení.  

8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 
 
 
Bc. Libuše Kovandová 
referentka odboru investic a průmyslových zón 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
tel. 224 852 900 
e-mail.: kovandova@mpo.cz 
 
Ing. Lucie Jarešová 
referentka odboru investic a průmyslových zón 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
tel. 224 853 126 
e-mail: jaresova@mpo.cz  
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