
ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo v případě tohoto nařízení vlády zpracováno, a to 

v souladu s bodem 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), protože 

dopady návrhu nařízení vlády byly již zhodnoceny v rámci zpracované RIA k vládnímu návrhu 

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 (dále jen „novela zákona o investičních 

pobídkách“), přičemž tyto dopady nepřesahují rámec zpracované RIA. 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH 

HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

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 nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády  

č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb., nařízení vlády č. 10/2014 Sb. a nařízení vlády 

č. 173/2015 Sb. upravuje výši a podmínky při poskytování hmotné podpory na vytváření 

nových pracovních míst a rekvalifikace či školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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, k jehož vydání je vláda oprávněna 

na základě zmocnění v ustanovení § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), byl připraven v souladu 

s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na novelu zákona o investičních 

pobídkách. 

Návrh novely zákona o investičních pobídkách, který vláda schválila na svém jednání dne  

26. září 2018, byl projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (sněmovní 

tisk č. 298) ve 3. čtení dne 7. června dne 2019 a dne 25. července 2019 schválen na 10. schůzi 

Senátu Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 106). Cílem návrhu změny zákona o 

investičních pobídkách a zákona o zaměstnanosti je soustředit veřejnou podporu investičních 
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záměrů podnikatelů na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty ve státem 

podporovaných regionech. Předkládané nařízení vlády tedy navazuje na projednávanou novelu 

zákona o investičních pobídkách a je předpokladem pro účinné fungování investičních pobídek 

v oblasti zaměstnanosti. Dotčené nařízení vlády totiž specifikuje parametry hmotné podpory 

poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst a 

hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, konkrétně výši podpory v závislosti 

na typu investiční akce a na situaci na trhu práce, okruh osob, které mohou být umístěny na 

podpořených nových pracovních místech, formy poskytnutí hmotné podpory a regiony, do 

kterých lze podporu poskytovat. 

 

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.  

Navrhované změny nařízení vlády reagují především na následující potřeby vyjádřené 

a obsažené v novele zákona o investičních pobídkách: 

 zvýšit počet žádostí technologických center a center strategických služeb o získání 

hmotné podpory v rámci investičních pobídek, 

 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, 

 zvýšit počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů technologických center 

a center strategických služeb, 

 udržet/zvýšit počet nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech, 

 zvýšit počet žádostí malých a středních podnikatelů o získání hmotné podpory v rámci 

investičních pobídek. 
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B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ 

JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Návrh nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Navrhované nařízení vlády je vydáváno 

oprávněným subjektem na základě zmocnění uvedeného v § 111 odst. 12 zákona  

o zaměstnanosti. 

Novela zákona o zaměstnanosti předpokládá, že vláda prováděcím právním předpisem stanoví: 

- výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst nově v závislosti na typu 

investiční akce, 

- výši hmotné podpory nově ve vztahu k regionům, do nichž lze tuto podporu 

poskytnout. 

Předložený návrh nařízení vlády nově stanovuje: 

- výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a na rekvalifikaci nebo 

školení v závislosti na typu investiční akce – technologická centra a centra 

strategických služeb a investiční akce ve výrobě; v případě technologických center a 

center strategických služeb bude hmotná podpora nově poskytována bez vazby na podíl 

nezaměstnaných osob a v  případě investiční akce ve výrobě bude výše hmotné podpory 

stanovena primárně v závislosti na situaci na trhu práce vyjádřené určitým podílem 

nezaměstnaných osob v České republice, a to v minimální výši 7,5 %, 

  

- hmotnou podporu zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci 

investičních pobídek v případě technologických center a center strategických služeb je 

nově možno poskytovat v rámci všech územních oblastí České republiky, mimo 

hlavního města Prahy. 

 

Předložený návrh nařízení vlády je tedy v souladu se zákonem o investičních pobídkách a jeho 

obsah je stanoven v mezích uvedených zákonných zmocnění. 
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C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, 

JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

Systému investičních pobídek se dotýkají tyto právní akty Evropské unie: 

• Smlouva o fungování Evropské unie, zejména čl. 107 a čl. 108 této smlouvy, 

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

(dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“), 

• nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty 

oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro 

podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální 

provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, 

pokud jde o výpočet způsobilých nákladů, 

• nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

• směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, Pokyny 

k regionální státní podpoře na období 2014-2020, 

• rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. února 2014, kterým se schvaluje mapa regionální 

podpory České republiky na období 2014-2020, 

• rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 2014, kterým se schvaluje Plán 

hodnocení režimu státní podpory GBER: Investiční pobídky v České republice 

a prodlužuje se vynětí režimu investičních pobídek podle obecného nařízení 

o blokových výjimkách do 31. prosince 2020. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s výše uvedenými právními předpisy Evropské unie, 

které v případě, že se členský stát rozhodne investiční pobídky jako nástroj hospodářské 

politiky využívat, vytváří rámec pro poskytování veřejné podpory. Investiční pobídky spadají 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBESNJUEL)



do kategorií podpor regionální investiční podpora (upravená čl. 13 a 14 obecného nařízení 

o blokových výjimkách) a podpora na vzdělávání (upravená v čl. 31 téhož nařízení). 

Nařízení vlády nově stanoví, že na podpořeném novém pracovním místě může být zaměstnán 

dlouhodobě pobývající rezident v Evropské unii na území České republiky. Tento požadavek 

na změnu vyplývá z práva Evropské unie na rovné postavení s občany České republiky v oblasti 

přístupu k zaměstnání nejen státním příslušníkům Evropské unie, ale i dlouhodobě pobývajícím 

rezidentům v Evropské unii (článek 11 směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty). Návrh nařízení 

vlády tento požadavek na rovné zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty v oblasti 

přístupu k zaměstnání plně reflektuje, protože nová pracovní místa mohou být podle návrhu 

obsazována i uvedenými dlouhodobými rezidenty.  

Judikatura soudních orgánů Evropské unie, která by se týkala toho, že státy mohou, ale nemusí 

poskytovat investiční pobídky, neexistuje. Evropská judikatura se týká pouze splnění/nesplnění 

podmínek pro poskytování veřejné podpory v konkrétních případech. 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Současná právní úprava nařízení vlády navazuje na dosavadní právní úpravu zákona  

o investičních pobídkách. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá legislativní proces týkající se 

novelizace tohoto zákona a zákona o zaměstnanosti, je nutno přistoupit i k tomu odpovídající 

změně nařízení vlády.  

 

Dotčené nařízení vlády totiž specifikuje parametry hmotné podpory poskytované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory 

rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, konkrétně výši hmotné podpory v závislosti na typu 

investiční akce a na situaci na trhu práce, okruh osob, které mohou být umístěny na 

podpořených nových pracovních místech a formy poskytnutí hmotné podpory. 

 

Jak již bylo uvedeno, snahou novely zákona o investičních pobídkách je soustředit veřejnou 

podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty 

ve státem podporovaných regionech. Investiční pobídky v dosavadní podobě splnily svoji 

úlohu, neboť zajištění snížení nezaměstnanosti, jakožto jeden z primárních úkolů, byl dosažen. 

Nyní je potřeba na tomto základu vystavět navazující systém, který se bude soustředit na 
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podporu projektů, u nichž je větší předpoklad, že vyšší přidaná hodnota bude ve větší míře 

realizována v České republice. Je to zcela logicky navazující krok k tomu, aby se mohla Česká 

republika dlouhodobě přiblížit k ještě vyspělejším státům světa.  

 

Jak uvádí důvodová zpráva zpracovaná k novele zákona o investičních pobídkách, nařízení 

vlády je potřeba upravit ve smyslu rozšíření regionů, do kterých lze poskytovat hmotnou 

podporu pro projekty s vyšší přidanou hodnotu, tj. pro technologická centra a centra 

strategických služeb. 

 

Dále je nezbytné v nařízení vlády nově stanovit, že výše hmotné podpory již nebude záviset na 

minimálním podílu nezaměstnaných osob v daném regionu, pokud jde o technologická centra 

a centra strategických služeb. Naopak u projektů ve výrobě, tj. projektů s nižší přidanou 

hodnotou, bude výše hmotné podpory stanovena tak jako doposud ve vazbě na podíl 

nezaměstnaných osob v daném regionu (územní oblasti) a nově bude ještě výše hmotné 

podpory v tomto případě záviset na podílu nezaměstnaných osob v České republice, a to 

v minimální výši 7,5 %, což povede k zúžení okruhu regionů, do kterých lze tuto pobídku 

poskytovat.  

 

Dále nařízení vlády nově stanoví, že na podpořeném pracovním místě může být zaměstnán 

dlouhodobě pobývající rezident v Evropské unii na území České republiky, kterým je myšlen 

držitel povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie (rezident 

jiného členského státu Evropské unie) a také cizinec, kterému bylo přiznáno postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky 

(rezident na území). Na obě tyto osoby se tedy bude vztahovat nová úprava, podle níž bude 

umožněno obsadit nová pracovní místa také uvedenými rezidenty.   

 

Tento požadavek na změnu vyplývá z práva Evropské unie (zejména směrnice Rady 

2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 

pobývajícími rezidenty) stanovujícího požadavek na rovné postavení s občany České republiky 

v oblasti přístupu k zaměstnání nejen státních příslušníků Evropské unie, ale i dlouhodobě 

pobývajících rezidentů v Evropské unii. Právní úprava investičních pobídek byla tedy 

uvedenému přizpůsobena a nová pracovní místa bude již možné obsadit i těmito dlouhodobě 
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pobývajícími rezidenty. I tato skutečnost je řešena důvodovou zprávou k novele zákona o 

investičních pobídkách. 

 

Dále v souladu s novelou zákona o investičních pobídkách dochází i ke změně definice nového 

pracovního místa pro technologická centra a centra strategických služeb tak, aby mohlo být pro 

účely hmotné podpory uznatelné pracovní místo, které povede k nárůstu počtu pracovních míst 

nikoliv za celou obchodní společnost, ale jen za provozovnu. To umožní zvýšit počet 

pracovních míst v provozech s vyšší přidanou hodnotou oproti výrobním provozům. 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA 

STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ 

SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšení nákladů státního rozpočtu, 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 

oproti daňové formě podpory, spíše dojde k přesunu čerpání podpory v čase. Celkové náklady 

státního rozpočtu byly vyčísleny v diskontované hodnotě na 3,154 mld. Kč ročně. Více 

informací k dopadům na státní rozpočet uvádí důvodová zpráva k novele zákona o investičních 

pobídkách (str. 37 – 40). 

Přínosy pro státní rozpočet jsou kalkulovány v podobě zvýšeného inkasa z titulu investičních 

pobídek, neboť podpora bude 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 
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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. 

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.   

Lze předpokládat, že navrhované změny budou mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. 

Mělo by dojít k navýšení dotační formy podpory pro ty investiční akce, u nichž je největší 

předpoklad realizace přidané hodnoty v naší zemi, dále dojde k odstranění některých 

administrativních překážek při vytváření nových pracovních míst v rámci realizace 

podpořených investic a také k omezení podmínky tvorby nových pracovních míst pouze na 

podpořenou provozovnu.  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné přímé sociální dopady ani žádný přímý dopad na životní 

prostředí. 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU  

K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

Navrhovaná právní úprava nařízení vlády neupravuje vztahy vznikající v systému investičních 

pobídek, 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. Z hlediska rovnosti žen a mužů je návrh neutrální, neboť 

navrhovaná právní úprava je pro obě pohlaví stejná. 
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Tabulka hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 

Název a jednací číslo materiálu 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 

Stručný popis materiálu  

Předkládané nařízení vlády je nezbytným předpokladem k zajištění fungování systému 

investičních pobídek v oblasti poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních 

míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 

pobídek, a to v návaznosti na účinnost novely zákona o investičních pobídkách, neboť 

stanovuje bližší parametry po poskytování uvedené hmotné podpory.  

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

x ANO 

Hodnocení  

Materiál se týká postavení fyzických osob 

a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

□ NE 

  

Analýza a popis stávajícího stavu - odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Stávající právní úprava systému investičních pobídek v rámci daného nařízení vlády má 

dopad jak na podnikající osoby (zaměstnavatele), a tak i na fyzické osoby (zaměstnance).  

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

x ANO → 3a □ NE → 3b 

Analýza a popis výchozího stavu  

Postavení žen a mužů je v dané oblasti rovné. Pokud jde o hmotnou podporu nových 

pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců, která 

je daným nařízením vlády upravována, zaměstnanci jsou si rovni ve všech těchto oblastech.  

3a. Je-li postavení žen a mužů v dané 

oblasti rovné, přináší materiál zhoršení 

výchozího stavu?  

3b. Je-li postavení žen a mužů v dané 

oblasti nerovné, přináší materiál zlepšení 

výchozího stavu?  
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□ ANO  

Materiál 

přináší 

zhoršení.  

□ NE  

Materiál 

přináší 

zlepšení.  

x NE 

Postavení 

žen a mužů 

se nemění.  

□ ANO  

Materiál 

přináší 

zlepšení.  

□ NE 

Postavení 

žen a mužů 

se nemění.  

□ NE  

Materiál 

přináší 

zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál 

má 

neutrální 

dopad na 

rovnost žen 

a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  

V rámci předkládané právní úpravy se navrhuje stanovit:  

- výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst nově v závislosti na typu 

investiční akce, 

- výši hmotné podpory nově ve vztahu k regionům, do nichž lze tuto podporu 

poskytnout, 

- výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a na rekvalifikaci nebo 

školení v závislosti na typu investiční akce – technologická centra a centra 

strategických služeb a investiční akce ve výrobě; v případě technologických center a 

center strategických služeb bude výše hmotné podpory nově stanovena bez vazby na 

podíl nezaměstnaných osob a v  případě investiční akce ve výrobě bude její výše 

záviset na určitém podílu nezaměstnaných osob v České republice, a to minimálně ve 

výši 7,5 %, 

- poskytování hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst 

v rámci investičních pobídek v případě technologických center a center strategických 

služeb, kterou je nově možno poskytovat v rámci všech územních oblastí České 

republiky, mimo hlavního města Prahy. 

Další poznámky a připomínky 

-- 
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G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ  

A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 

právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, a rovněž s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Stávající, ani navrhovaná právní úprava systému investičních pobídek, se přímo nedotýká 

fyzických osob, pokud jde o ochranu soukromí a osobních údajů, ale pouze podnikajících osob. 

Nejsou proto vyžadovány osobní údaje, protože v případě žádosti o uzavření dohody  

o poskytnutí hmotné podpory se jedná pouze o plánované počty nových pracovních míst, na 

něž bude žádána podpora, včetně harmonogramu nástupu do pracovního poměru a data týkající 

se plánovaného počtu zaměstnanců na nových pracovních místech, kteří budou absolvovat 

rekvalifikaci nebo školení.  

Veškeré údaje, které zájemce o sjednání dohody o poskytnutí hmotné podpory před uzavřením 

samotné dohody Úřadu práce České republiky sděluje, se týkají jeho podnikatelské činnosti a 

neobsahují osobní údaje konkrétních fyzických osob. Jedná se zejména o tyto identifikační 

údaje: obchodní firmu nebo název, příp. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, 

sídlo, informace o statutárním orgánu. Tyto údaje slouží pouze pro účely uzavření samotné 

dohody o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a dohody o 

poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců na nových pracovních 

místech. Účel shromažďování uvedených údajů je tedy především identifikační, evidenční 

a slouží i pro účely kontrolní činnosti realizované Úřadem práce České republiky 

Navrhovaná právní úprava tedy nezakládá žádný sběr osobních údajů a ani žádné nové 

požadavky na předkládání a zpracování osobních údajů. 

Předkládaná právní úprava respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů a jeho 

jednotlivé parametry. 
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H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Identifikace korupčních rizik 

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, v tomto případě tedy zákonem o zaměstnanosti a 

předmětným nařízením vlády. Při realizaci systému investičních pobídek nedochází ke 

koncentraci pravomocí a je vykonávána kontrolní činnost, která spočívá ve výkonu 

veřejnosprávní kontroly předběžné, průběžné a následné, včetně kontroly 5letého zachování 

nově vytvořených pracovních míst a jejich obsazení v rámci investičních pobídek. 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

 

K bodům 1 a 2 

Navrhovaná novela 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, vychází z navrhované novely zákona 

č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních 

pobídkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o investičních pobídkách“), a související novely zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) – senátní tisk 

106. Cílem návrhu novely zákona o investičních pobídkách a zákona  

o zaměstnanosti je soustředit veřejnou podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty 

s vyšší přidanou hodnotou a na projekty ve státem podporovaných regionech. Investiční 

pobídky v dosavadní podobě splnily svoji úlohu, neboť zajištění snížení nezaměstnanosti, 

jakožto jeden z primárních úkolů, byl dosažen. Nyní je 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.  

 

Aby bylo dosaženo uvedených cílů, předpokládá novela zákona o investičních pobídkách 

novelizaci 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. Toto nařízení specifikuje parametry hmotné podpory 

poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst 

a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. 

 

Jak uvádí důvodová zpráva zpracovaná k novele zákona o investičních pobídkách, nařízení 

vlády je potřeba upravit ve smyslu rozšíření regionů, do kterých lze poskytovat hmotnou 

podporu pro projekty s vyšší přidanou hodnotu, tj. pro technologická centra  

a centra strategických služeb. V případě technologických center a center strategických služeb 

tedy již nebude výše hmotné podpory stanovena ve vazbě na podíl nezaměstnaných osob 

v daném regionu.  
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U projektů ve výrobě, tj. projektů s nižší přidanou hodnotou, se naopak předpokládá zúžení 

okruhu regionů, do kterých lze pobídku poskytovat. Výše hmotné podpory je v tomto případě 

primárně závislá na situaci na trhu práce vyjádřené určitým podílem nezaměstnaných osob, a to 

minimálně ve výši 7,5 % s tím, že výše hmotné podpory bude nadále vázána na podíl 

nezaměstnaných osob v daném regionu. 

 

K bodu 3 

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která odpovídá současné terminologii týkající se 

podílu nezaměstnaných osob obsažené v § 111 zákona o zaměstnanosti. 

 

K bodu 4 

Do § 2 se navrhuje vložit nový odstavec 1, ve kterém bude upraveno, že výše hmotné podpory 

rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě 

technologických center a center strategických služeb činí 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo 

školení zaměstnanců, a to v územních oblastech České republiky, mimo hlavního města Prahy, 

včetně dosavadního odkazu č. 2. Navrhovaná úprava je odůvodněna tím, že výše hmotné 

podpory na rekvalifikace nebo školení zaměstnanců bude nově záviset na typu investiční akce 

– v  případě technologických center a center strategických služeb se navrhuje výši hmotné 

podpory stanovit bez vazby na podíl nezaměstnaných osob. 

 
Nová označení odstavců souvisí s jejich přečíslováním. Dosavadní odstavce 1 až 4 se navrhuje 

označit jako odstavce 2 až 5.  

 

K bodu 5 

Navrhuje se v § 2 odst. 2 v úvodní části ustanovení upravit výši poskytované hmotné podpory 

v případě investiční akce ve výrobě v závislosti na dosažení určité výše průměrného podílu 

nezaměstnaných osob v České republice za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení 

záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách, a to 

alespoň 7,5 %. Zkoumání daného ukazatele se navrhuje za 2 ukončená pololetí, tedy tak, jako 

tomu bylo doposud. Tento způsob totiž eliminuje krátkodobé výkyvy, a když už v uvedeném 

období bude podíl nezaměstnaných osob 7,5 %, je větší pravděpodobnost, že tato situace na 

trhu práce je stabilnější, a že ke dni realizace investice se situace náhle nezmění. 
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K bodu 6 

Navržená změna souvisí s přečíslováním odstavců. 

 

K bodu 7 

Z důvodu vícero změn týkajících se předmětného ustanovení se navrhuje jeho nové znění. 

 

Navrhovaná změna, která se týká odstavce 1, vyplývá z práva Evropské unie (směrnice Rady 

2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 

pobývajícími residenty) stanovujícího požadavek na rovné postavení s občany České republiky 

v oblasti přístupu k zaměstnání nejen státních příslušníků Evropské unie, ale i dlouhodobě 

pobývajících residentů v Evropské unii, resp. Evropském společenství. Příslušnou úpravou 

nařízení vlády je tento požadavek reflektován, nově na podpořeném pracovním místě může být 

zaměstnán dlouhodobě pobývající rezident v Evropské unii na území České republiky, kterým 

je myšlen držitel povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské 

unie (rezident jiného členského státu Evropské unie) a také cizinec, kterému bylo přiznáno 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České 

republiky (rezident na území). Na obě tyto osoby se tedy bude vztahovat nová úprava, podle 

níž bude umožněno obsadit nová pracovní místa také uvedenými rezidenty.   

 

Navrhovanou změnou dojde k naplnění čl. 11 směrnice 2003/109/ES, který požaduje rovné 

zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty v oblasti přístupu k zaměstnání, na což již 

dlouhodobě poukazoval i odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky ve vztahu 

k předmětnému nařízení vlády. Tato změna v nařízení vlády tedy bezprostředně navazuje na 

novelizované ustanovení § 1a písm. g) zákona o investičních pobídkách.  

 

Zároveň dochází v odstavci 1 k legislativně technické úpravě spočívající v odstranění jeho 

členění na pododstavce, které bylo někdy v aplikační praxi ze strany zaměstnavatelů nesprávně 

chápáno jako dva rozdílné požadavky týkající se nových pracovních míst.  

 

V návaznosti na úpravu v tomto odstavci se zároveň navrhuje doplnit nové poznámky pod čarou 

č. 7 a 8 odkazující na příslušná ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravující přiznání 
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cizinci právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na 

území České republiky (viz výše). 

  

Úprava v odstavci 2 a 3 spočívá v tom, že počet nových pracovních míst se zjišťuje ke 

konkrétnímu datu sjednanému v dohodě, a proto se již ani nebude zjišťovat jako průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců, ale jako přepočtený počet zaměstnanců k datu, které bylo 

stanoveno pro vytvoření nových pracovních míst v příslušné dohodě. V souvislosti s tím tedy 

již není potřeba stanovovat způsob náhradního výpočtu pro zjišťování počtu nových pracovních 

míst. 
 
V odstavci 4 tohoto ustanovení bude uvedeno, že zjišťování počtu nových pracovních míst 

podle odstavce 3 tohoto ustanovení v případě rozšíření technologického centra nebo rozšíření 

činnosti centra strategických služeb bude vztaženo na místo realizace těchto investičních akcí 

(provozovnu), nikoliv celou obchodní společnost. Změna je navrhována v souladu s důvodovou 

zprávou zpracovanou k novele zákona o investičních pobídkách. V rámci této novely došlo ke 

změně definice nového pracovního místa pro technologická centra a centra strategických služeb 

tak, aby mohlo být pro účely podpory uznatelné pracovní místo, které povede k nárůstu počtu 

pracovních míst nikoliv za celou obchodní společnost, ale v místě realizace investiční akce 

(provozovně). Nově bude nárůst počtu nových pracovních míst tedy zjišťován pouze za 

provozovnu, kde se investiční akce realizuje, což zcela odpovídá i definici nového pracovního 

místa podle obecného nařízení o blokových výjimkách. Tento přístup je také plně v souladu 

s požadavky a očekávanými dopady, které s sebou přináší tzv.  

4. průmyslová revoluce, tedy s dopady informatizace, automatizace a kybernetizace. 

Navrhovaná úprava řeší budoucí požadavky trhu práce a podporuje ta pracovní místa, která 

budou v důsledku zavádění nových technologií nebo výrobních postupů požadována. 

 

Doposud se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vycházelo z vyhlášky 

č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Cílem navrhované změny obsažené v odstavci 5 je uvést nařízení vlády do souladu 

s novelou zákona o investičních pobídkách, kde je v ustanovení  

§ 1a odst. 1 písm. h) uvedeno, že počtem zaměstnanců je evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu. Zároveň se zpřesňuje, že pro účely tohoto 

nařízení se bude jednat o průměrný evidenční počet zaměstnanců zaměstnavatele, což vychází 

i z příslušné  definice Českého statistického úřadu.  
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V odstavci 6 se jedná o úpravu legislativně technického charakteru, která spočívá ve zpřesnění 

týkajícího se výpočtu nových pracovních míst, a to tak, že se jejich počet zjištěný podle 

odstavců 2 a 3 tohoto ustanovení zaokrouhlí na celé jednotky směrem dolů. Tato úprava přispěje 

k právní jistotě všech adresátů této právní normy.  
 

K bodu 8 

Jedná se o legislativně technickou úpravu s cílem zachovat logiku úpravy obsažené ve 

stávajícím znění § 111 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. 

 

K čl. II 

V souladu s principem zachování právní jistoty nebudou měněny podmínky a rozsah 

investičních pobídek, které byly platné v době podání investičního záměru získat hmotnou 

podporu v rámci investičních pobídek. 

 

K čl. III 

Stanovuje se účinnost tohoto nařízení dnem vyhlášení, a to s ohledem na průběh legislativního 

procesu novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 

(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk č. 106, který navazuje na ST 

č. 298), která má nabýt  účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
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