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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
                                                                                                                                                                                                                                                                             VIII. 
                         
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 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 6. 
srpna 2019 s termínem dodání stanoviska do 16. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Obecně 
k návrhu 

ČMKOS D 
Obecně k návrhu 

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala na svém 
zasedání č. 56/2019, dne 13. srpna 2019, návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 215/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné 
podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění 
pozdějších předpisů a zasílá k němu následující připomínku. 

Cílem nového systému investičních pobídek je ještě více podpořit výzkumně vývojové 
aktivity průmyslu a rozvoj firem a produktů s vyšší přidanou hodnotou. 

Jde tedy o ekonomický růst v České republice, prosperitu, investice na vysoké 
technologické úrovni, orientované na výzkum a vývoj, které v důsledku povedou k vyšší 
produktivitě firem, ke zvyšování mezd a životní úrovně obyvatel.  

Další stěžejní změnou je kompetenční rozdělení systému investičních pobídek mezi 
zákon, který stanoví obecné podmínky pro poskytování veřejné podpory, a nařízení 
vlády, v němž vláda na základě odborné ekonomické analýzy bude moci flexibilně 
stanovovat konkrétní limity a podmínky podpory podle aktuálních potřeb hospodářství. 

Investiční akce by dále měla být realizována v rámci činnosti, která zvyšuje její hodnotu 
prostřednictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologií, tedy 
činnosti s vyšší přidanou hodnotou. 

V odůvodnění návrhu nařízení vlády se 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 podle návrhu 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 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Navrhovaná právní úprava spočívající v možnosti 
obsadit nová pracovní místa také dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty vychází z novelizovaného 
znění § 1a odst. 1 písm. g) zákona č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň trváme na tom, že 
navrhovanou změnou dojde k naplnění čl. 11 
směrnice 2003/109/ES, který požaduje rovné 
zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v oblasti přístupu k zaměstnání. 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

rezidentům v Evropské unii (článek 11 směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení 
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty).  

Podle předkladatele by tedy návrh nařízení vlády měl touto úpravou znění „plně 
reflektovat“ požadavek na rovné zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v oblasti přístupu k zaměstnání. Tento nediskriminační přístup k zaměstnání v rámci EU 
je však dodržen i v původním znění nařízení vlády a zapracovaná změna nařízení vlády 
tak rozšiřuje obecné právo na přístup k zaměstnání o přístup cizinců, dlouhodobě 
pobývajících rezidentů, k podpořenému novému pracovnímu místu. 

Je otázka, zda je to z politického hlediska pro ČR žádoucí, když je v této části tvorba 
systému plně v kompetenci členského státu EU. 

Pro úplnost uvádíme citaci článku 11 odst. 3 směrnice Rady 2003/109/ES : 

3. Členské státy jsou oprávněny omezit rovné zacházení v těchto případech: 

a) členské státy si mohou ponechat omezení přístupu k zaměstnání nebo k samostatné 
výdělečné činnosti, pokud jsou v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy 
nebo s právními předpisy Společenství uvedené činnosti vyhrazeny pro státní příslušníky 
uvedených členských států, pro občany Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru; 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující ve smyslu zvážení všech 
souvisejících dopadů. 

 Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

D 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky dlouhodobě podporuje změny v systému 
investičních pobídek a vítá podporu vyšší přidané hodnoty ve výrobě a větší podporu 
technologických center. Zároveň ale upozorňuje na určité nejasnosti v předloženém 
návrhu, které se týkají dalšího cíle směřování hmotné podpory na „udržení a vytváření 
nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech“.     

VYSVĚTLENO – viz vypořádání zásadní 
připomínky k bodům 2 a 5. 

Čl. I, 
k bodu 1 

ÚV-VÚV Z 
Navrhujeme v §1 odst. 1 upravit text následovně: „Výše hmotné podpory zaměstnavateli 
na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě 
technologických center a center strategických služeb činí až 200 000 Kč na jedno nové 
pracovní místo zřízené v územní oblasti1), mimo hlavního města Prahy. 

Odůvodnění: vzhledem k tomu, že hlavním cílem novely zákona o investičních 
pobídkách je zacílení investičních pobídek na dosažení vyšší přidané hodnoty projektů a 
nikoli zvyšování zaměstnanosti doporučujeme ponechat v diskreci vlády flexibilitu při 

VYSVĚTLENO 

V rámci vypořádání této připomínky došlo ke 
shodě mezi MPSV, ÚV- VÚV a MPO tak, že v 
případě investiční akce v technologickém centru, 
investiční akce v centru strategických služeb (§ 1 
odst. 1) a v  případě investiční akce ve výrobě (§ 1 
odst. 2) se hmotná podpora bude poskytovat, 
jestliže průměrný podíl nezaměstnaných osob 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

rozhodování o případné výši hmotné podpory tak, aby odpovídala potřebám konkrétní 
investice a místu její realizace. 

v územní oblasti (okrese) dosáhne alespoň výše 
7,5 %. V případě investiční akce ve výrobě bude 
výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření 
nových pracovních míst v rámci investičních 
pobídek nadále stanovena pevnou částkou, tj. 
300 000 Kč a 200 000 Kč. Hmotnou podporu 
zaměstnavateli na vytváření nových pracovních 
míst v rámci investičních pobídek v případě 
investiční akce v technologickém centru a 
investiční akce v centru strategických služeb bude 
nově možno poskytovat v rámci všech územních 
oblastí České republiky, mimo hlavního města 
Prahy. Zároveň bude dle požadavku ÚV – VÚV 
vypuštěno z § 1 odst. 2 písm. c), což znamená, že 
hmotná podpora na jedno pracovní místo bude 
stanovena až pro okresy s podílem 
nezaměstnaných osob nad 50 % průměru v ČR, tj. 
pro okresy s podílem nezaměstnaných osob pouze 
nad 25 % průměru ČR se hmotná podpora na 
pracovní místa nebude neposkytovat. MPO s tímto 
řešením souhlasí.  

  

 Technologická 
agentura ČR 

D 
Návrh na přidaný bod (1) v § 1 je mimo podmínky podílu nezaměstnanosti. Jedná se tedy 
o podporu VaV formou investičních pobídek a ne politiku zaměstnanosti. TA ČR 
doporučuje zařadit daný bod do příslušného nařízení vlády MPO z obsahových důvodů 
bodu.  

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Z uplatněné námitky není zřejmé, proč by 
preferování podpory tvorby nových pracovních 
míst s vyšší přidanou hodnotou nemělo být 
součástí politiky zaměstnanosti. Podpora vědy a 
výzkumu se zaměstnaností úzce souvisí, resp. 
souvisí s tím, jakou bude mít zaměstnanost 
v České republice strukturu. Cílem navrhovaného 
opatření je upřednostnit v rámci systému 
investičních pobídek pracovní místa 
v technologických centrech a centrech 
strategických služeb před pracovními místy v 
„montovnách“. Tento přístup je plně v souladu se 
strategickými materiály MPSV v oblasti politiky 
zaměstnanosti.  
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Čl. I, 
k bodům 
1 a 4 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D 
Doporučujeme nahradit spojení „v technologických centrech a centrech strategických 
služeb“ pojmy „investiční akce v technologickém centru“ a „investiční akce v centru 
strategických služeb“. Terminologie by tak byla sjednocena s odst. 2 daných paragrafů 
(kde se používá pojem „investiční akce ve výrobě“) a také s novým návrhem nařízení 
vlády k zákonu o investičních pobídkách. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven ve smyslu připomínky. 
 

 Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

D 
V ustanoveních § 1 a § 2 doporučuji nahradit text „mimo území hlavního města Prahy“ 
textem „mimo území NUTS II Praha“, neboť tato dvě územní vymezení nemusí být zcela 
totožná s ohledem na to, že regionální podpora nesmí být poskytnuta NUTS II Praha. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Navrhovaný text vychází z novelizovaného znění 
§ 111 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a proto  
i v nařízení vlády je použita totožná terminologie 
týkající se vymezení území pro účely poskytnutí 
hmotné podpory.   
 

Čl. I,  
k bodům  
2 a 5 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z 
V ustanovení se zavádí podmínka pro poskytnutí podpory ve výrobě v podobě 
minimálního průměrného podílu nezaměstnaných osob v České republice ve výši 7,5 %. 
V materiálu k návrhu novely zákona o investičních pobídkách je však předpokládáno 
zavedení této podmínky na úroveň okresu, nikoli celé ČR, neboť v takovém případě by 
byla podpora ve výrobě dostupná v okrese až od hranice nezaměstnanosti minimálně ve 
výši 9,4 % (tj. o 25 % nad průměrem ČR, který bude min. 7,5 %), resp. ve výši 11,25 % 
(tj. o 50 % nad průměrem ČR, který bude min. 7,5 %).  

Stejná podmínka minimálního podílu nezaměstnanosti byla zamýšlena i pro stanovení 
minimální výše investice, která je obsažena v novém návrhu nařízení vlády k zákonu o 
investičních pobídkách (to je nyní před projednáním ve vládě), avšak zde je tato 
podmínka vztažena k podílu nezaměstnanosti v okrese, jak bylo návrhem novelizace 
systému investičních pobídek předpokládáno.  

Pro žadatele o investiční pobídku bude nanejvýš matoucí, proč v prováděcích předpisech 
k témuž programu podpory je tentýž podíl nezaměstnanosti jednou vztažen k okresu a 
podruhé k celé ČR. 

Navrhujeme proto sjednotit oba prováděcí předpisy tak, aby podmínka minimálního 
podílu nezaměstnaných osob ve výši 7,5 % byla nastavena shodně na úroveň okresu. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 

V rámci vypořádání této připomínky došlo ke 
shodě mezi MPSV, ÚV- VÚV a MPO tak, že 
podmínka podílu nezaměstnaných osob ve výši 
podílu 7,5 % bude v souladu s požadavkem MPO 
vztažena k územní oblasti, tj. k okresu. ÚV – VÚV 
s tímto souhlasilo, za předpokladu, že dojde 
k úpravě § 1 vypuštěním písm. c) z odstavce 2, což 
bylo akceptováno, podrobněji viz vypořádání 
připomínky ÚV – VÚV k čl. I, k bodu 1. 

 

Navržené znění bodu 2 a 6 (pův. 5): 
 
2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se 

slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují 
slovy „Hmotná podpora“ a za slovo 
„pobídek“ se vkládají slova „v případě 
investiční akce ve výrobě se poskytuje, 
pokud průměrný podíl nezaměstnaných 
osob v  územní oblasti1) dosáhne alespoň 
výše 7,5 %, a její výše“. 

6. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

„(1) Hmotná podpora rekvalifikace nebo 
školení zaměstnanců v rámci investičních 
pobídek v případě v případě investiční akce 
v technologickém centru nebo investiční 
akce v centru strategických služeb se 
poskytuje, pokud průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v územní oblasti 
dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí 
50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo 
školení zaměstnanců2) v územní oblasti, 
mimo hlavního města Prahy.“. 

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako 
odstavce 2 až 5. 

 
 Svaz 

průmyslu a 
dopravy ČR 

Z 
Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby se podmínka minimální výše podílu 
nezaměstnaných osob vztahovala k podílu v jednotlivých okresech, a ne k podílu za celou 
Českou republiku. 

Odůvodnění: 

Jedním z cílů investičních pobídek stálé zůstává podpora zaměstnanosti (v novém 
nastavení s preferencí vyšší přidané hodnoty) v regionech s vyšší nezaměstnaností. 
Přestože může být podíl nezaměstnaných osob za celou ČR nízký, existují regiony, kde 
je tento podíl podstatně vyšší. Jedná se např. o strukturálně postižené regiony 
v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji či o jiné, např. pohraniční oblasti. 
Regionální podporou dle evropské legislativy, mezi kterou patří systém investičních 
pobídek, by se právě problémy postižených a znevýhodněných oblastí a dalších 
regionálních disparit měly řešit a tím napomáhat vytváření soudržného území. I z analýz 
hodnotících oprávněnost systému investičních pobídek jednoznačně vyplývá, že jedním 
z přínosů bylo právě vytvoření investic a pracovních míst v těchto postižených regionech. 

Přestože se v dnešní situaci na trhu práce může jevit podpora vytváření pracovních míst 
jako nedůvodná, v budoucnu může nastat např. situace, kdy podíl nezaměstnaných osob 
za celou ČR bude činit 7 % a zároveň v některých regionech bude tento podíl téměř 
dvojnásobný. Ale ani v takovém případě zde nebude moci být přímo podpořeno vytváření 
pracovních míst.  

Zaměření hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst na problematické 
regiony navíc bylo žádáno zástupci MPSV i před přípravou novely zákona o investičních 

AKCEPTOVÁNO  
 
Text bude upraven tak, že podmínka minimálního 
podílu nezaměstnaných osob ve výši 7,5 % bude 
nastavena na úroveň okresu, resp. územní oblasti.  
 
Navržené znění bodů 2 a 6 (pův. 5): 
 
2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se 

slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují 
slovy „Hmotná podpora“ a za slovo 
„pobídek“ se vkládají slova „v případě 
investiční akce ve výrobě se poskytuje, 
pokud průměrný podíl nezaměstnaných 
osob v  územní oblasti1) dosáhne alespoň 
výše 7,5 %, a její výše“. 

  
6. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Hmotná podpora rekvalifikace nebo 
školení zaměstnanců v rámci investičních 
pobídek v případě v případě investiční akce 
v technologickém centru nebo investiční 
akce v centru strategických služeb se 
poskytuje, pokud průměrný podíl 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

pobídkách při projednávání v rámci kulatých stolů (např. 9. května 2017). Návrh na 
novelu nařízení vlády o hmotné podpoře, ve kterém se vždy hovoří o územní oblasti – 
okresech, byl zároveň (na základě požadavku MPSV) součástí doprovodných materiálů 
novely zákona o investičních pobídkách projednané a schválené vládou 26. září 2018. 
Nezaměstnanost dle okresů a minimální limit 7,5 % v okrese uvažoval i Návrh změn v 
systému investičních pobídek schválený vládou 11. listopadu 2017, na základě kterého 
byla novelizace zákona připravována. 

Navíc při dosažení 7,5% podílu nezaměstnaných osob za ČR navržené znění nařízení 
funguje kumulativně a požaduje ještě vyšší podíl (o 25 či 50 % - tj. 9,4375% respektive 
11,25% podíl nezaměstnaných osob) v podpořeném okrese. 

Odstraněním možnosti více podpořit postižené okresy při relativně nižším průměrném 
podílu nezaměstnaných osob v celé ČR by se stát vzdal efektivního nástroje pro řešení 
takovýchto problémů.  

nezaměstnaných osob v územní oblasti 
dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí 
50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo 
školení zaměstnanců2) v územní oblasti, 
mimo hlavního města Prahy.“. 

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako 
odstavce 2 až 5. 

 

 Ministerstvo 
vnitra 

D 
Doporučujeme text ustanovení přeformulovat, neboť není poskytována výše podpory, 
nýbrž podpora, jejíž výše je pak určena dle parametrů specifikovaných v pododstavcích. 

 Tuto připomínku uplatňujeme také k § 2 odst. 2. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Upraveno jinak dle zásadní připomínky MPO a SP 
ČR 
 

Čl. I, 
k bodu 3 

Ministerstvo 
dopravy 

D 
V čl. I bodu 3 návrhu nařízení vlády je uvedeno, že se slova „nezaměstnanosti“ nahrazují 
slovy „nezaměstnaných osob“ mimo jiné také v § 2 odst. 2 písm. a) a b), ačkoliv ke změně 
v označení na odstavec 2 v § 2 dochází až v rámci následujícího novelizačního bodu 4. 

Doporučujeme proto, aby novelizační bod 3 zněl takto: 

3. V § 1 odst. 2 písm. b) a c), § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4 se slova „nezaměstnanosti“ 
nahrazují slovy „nezaměstnaných osob“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky, 
pokud jde o písmena b) a c), nicméně písmeno c) 
bude zrušeno (podrobněji viz vypořádání 
připomínky ÚV – VÚV k čl. I, k bodu 1). 

 

 Ministerstvo 
vnitra 

D 
K vložení nového odstavce 1 do § 2 a změně označení dosavadních odstavců dochází až 
v následujícím novelizačním bodě. Navrhujeme proto text „§ 2 odst. 2“ nahradit textem 
„§ 2 odst. 1“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 

 Ministerstvo 
zdravotnictví 

D 
Navrhujeme upravit novelizační bod takto: 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky, 
pokud jde o písmena b) a c), nicméně písmeno c) 
bude zrušeno (podrobněji viz vypořádání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



7 
 

Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

„3. V § 1 odst. 2 písm. b) a c), § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4 se slova „nezaměstnanosti“ 
nahrazují slovy „nezaměstnaných osob“.“  

Odůvodnění: 

Novelizační bod obsahuje zjevnou písařskou chybu, když novelizuje ustanovení § 2 odst. 
2 písm. a) a b) namísto § 2 odst. 1 písm. a) a b), neboť dosavadní odstavec 2 neobsahuje 
slovo „nezaměstnanosti“, které je nahrazováno. Odstavec 2 obsahuje nahrazované slovo 
až v důsledku vložení nového odstavce 1 a přečíslování dosavadních odstavců § 2, což je 
provedeno až v bodě 4 posuzovaného návrhu. 

Z uvedeného důvodu doporučujeme upravit novelizační bod tak, jak je uvedeno výše. 

připomínky ÚV – VÚV k čl. I, k bodu 1). 

 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

D 
Na základě čl. 54 odst. 7 Legislativních pravidel vlády platí, že dojde-li v důsledku 
novely právního předpisu k přečíslování následujících odstavců, v dalším textu návrhu 
novely právního předpisu se používá označení odstavců po jejich přečíslování. 
A contrario tedy nelze označení odstavců po jejich přečíslování použít v novelizačních 
bodech, které této změně předcházejí. Znění novelizačního bodu č. 3 však provádí změnu 
(nahrazení slova „nezaměstnanosti“ slovy „nezaměstnaných osob“) v § 2 odst. 2 písm. 
a) a b), přičemž ovšem je změna prováděna v ustanovení (v odstavci), které je jako 
odstavec 2 označeno teprve v důsledku přečíslování po vložení nového odstavce 1 do § 
2, což je ale předmětem teprve následujícího novelizačního bodu č. 4. Domníváme se 
proto, že novelizační bod č. 3 je formulován v rozporu s uvedeným ustanovením 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme proto znění novelizačního bodu upravit tak, 
že změna je prováděna v § 2 odst. 1 písm. a) a b). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 

 Technologická 
agentura ČR 

D 
TA ČR nedoporučuje rozšiřovat výčet osob, na které je možné získat investiční 
pobídku, protože nemusí nezbytně jít o politiku zaměstnanosti Česka a může 
zpomalovat přechod české ekonomiky na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Větší 
okruh potenciálních pracovníků, na které lze získat investiční pobídku, může vytvořit 
tlak na nižší růst mezd v Česku v příslušném regionu investiční pobídky a nemusí 
nezbytně snížit počet nezaměstnaných osob v regionu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhovaná právní úprava spočívající v možnosti 
obsadit nová pracovní místa také dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty vychází z novelizovaného 
znění § 1a odst. 1 písm. g) zákona č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň trváme na tom, že 
navrhovanou změnou dojde k naplnění čl. 11 
směrnice 2003/109/ES, který požaduje rovné 
zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v oblasti přístupu k zaměstnání. 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Čl. I,  
k bodu 4 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D 
Výše hmotné podpory rekvalifikace a školení se pro technologická centra a centra 
strategických služeb navrhuje ve výši 25 %. V případě investic ve výrobě však může tato 
výše dosahovat až 50 % v okresech, kde je podíl nezaměstnanosti alespoň 11,25 % (tj. o 
50 % nad průměrem ČR, který musí být min. 7,5 %). Investici ve výrobě (tedy s nižší 
přidanou hodnotou) tak bude v těchto okresech poskytnuta dvojnásobná výše příspěvku, 
než investici v technologickém centru či centru strategických služeb, ač je taková 
investice pro ČR více žádoucí (má vyšší přidanou hodnotu).  

Dáváme proto na zvážení, aby v regionech s nejvyšším podílem nezaměstnanosti 
byla hmotná podpora rekvalifikace a školení poskytována ve výši 50 % i v případě 
technologických center a center strategických služeb. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Výše hmotné podpory rekvalifikace a školení se 
pro technologická centra a centra strategických 
služeb bude upravena na 50 %, a to z důvodu vyšší 
přidané hodnoty těchto pracovních míst, což plně 
koresponduje se záměrem novelizaci nařízení 
vlády.  

Navrhujeme ponechat výši hmotné podpory na 
rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců pro 
technologická centra a centra strategických služeb 
ve výši 50 % z vynaložených nákladů pro území 
celé ČR. Je pravdou, že navržené znění jde nad 
rámec připomínky MPO, nicméně toto znění více 
akcentuje podporu projektů s vyšší přidanou 
hodnotou, což je plně v souladu se smyslem 
novelizace zákona o investičních pobídkách i se 
strategickými záměry MPSV. 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

D 
V nově navrženém znění § 2 odst. 1 navrhujeme přeformulovat konec ustanovení na 
znění "mimo hlavní město Praha.", a to z důvodu lepší gramatické úpravy. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhovaný text vychází z novelizovaného znění 
§ 111 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a proto  
i v nařízení vlády je použita totožná terminologie.  
 

Čl. I,  
k bodu 7 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z V odstavci 4 se stanovuje, že v případě technologických center a center strategických 
služeb se zohlední pracovní místa v „provozovně“. V odstavci 5 se pak stanovuje, že 
počet zaměstnanců se zjišťuje „v místě realizace investiční akce“. Použití těchto 
spojení vedle sebe může vést k mylné interpretaci, že je mezi těmito pojmy významový 
rozdíl. Protože v zákoně o investičních pobídkách, ani v žádném z navazujících předpisů 
není pojem „provozovna“ blíže specifikován, doporučujeme držet se terminologie 
obsažené v návrhu novely zákona o investičních pobídkách, kde se používá pojem „v 
místě realizace investiční akce“. 

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že odstavce 4 a 5 si významově odporují. 
Pokud odstavec 5 zavádí pravidlo, že do počtu zaměstnanců se započítají pouze 
zaměstnanci s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce, pak je ustanovení 
odstavce 4 zcela nadbytečné, neboť jiní zaměstnanci, než zaměstnanci v provozovně (tj. 
s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce) do výpočtu nevstupují, a to ani 
v případě investiční akce ve výrobě. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Navrhovaný odstavec 4 a odstavec 5 bude 
vypuštěn. Zároveň z textu odstavce 2 a odstavce 3 
bude vypuštěno slovo „přepočteným“ s tím, že 
odstavec 2 a odstavec 3 bude doplněn o příslušný 
odkaz, a to na § 1a odst. 1 písm. h) zákona o 
investičních pobídkách, ve kterém je obsažena 
definice počtu zaměstnanců v místě realizace 
investiční akce. 
Dosavadní odstavec 6 bude označen jako odstavec 
4. 
 
Současně bude použito spojení „počet 
zaměstnanců v místě realizace investiční akce“, 
které je užito v zákoně o investičních pobídkách. 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Požadujeme proto ustanovení odstavce 4 zcela vypustit. 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z Ustanovení § 3 pracuje s pojmem „přepočtený počet zaměstnanců“, pouze v případě, 
kdy se použije průměrná hodnota za období 12 měsíců předcházejících předložení 
záměru získat investiční pobídku, je použito spojení „průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců“, což vede k žádoucí interpretaci, že se jedná o průměrnou hodnotu za 
těchto 12 měsíců. Odstavec 5 by proto měl definovat „přepočtený počet zaměstnanců“, 
neboť ten je pro správné chápání § 3 podstatný, nikoli „průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců“. Při definování „průměrným evidenčním počtem zaměstnanců“ pak dále 
není zřejmé, za jaké období je tato průměrná hodnota zjišťována. 

Slovo „průměrný“ by proto mělo být v odstavci 5 zcela vypuštěno. Dále je třeba v 
odstavci 5 slova „žadatelem o investiční pobídku“ nahradit slovy „příjemce investiční 
pobídky“, nebo větu „, který je žadatelem o investiční pobídku podle zákona o 
investičních pobídkách,“ zcela vypustit, neboť žadatel o investiční pobídku nemusí být 
nositelem práv a povinností z obdržené pobídky. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Navrhovaný odstavec 5 bude vypuštěn. 
 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D V odstavci 1 je stanoveno, že novým pracovním místem je takové místo, které je 
vytvořené na základě dohody s MPSV. Taková formulace vytváří dojem, že nová 
pracovní místa by měla být vytvořena až po uzavření dohody s MPSV. Reálně však tato 
místa mohou být vytvářena již od okamžiku předložení záměru získat investiční pobídku 
(nehledě navíc na stávající praxi, kdy dohody s MPSV bývají uzavírány často až 
v závěru realizace investice).  

Slova „na základě“ by proto měla být nahrazena jiným spojením, např. slovy „v 
souladu“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Předmětná formulace, která byla v nařízení vlády i 
doposud, nečinila v aplikační praxi žádné 
problémy. Jedná se totiž o nová pracovní místa, 
která mají být podpořena ze strany Úřadu práce 
České republiky na základě příslušné dohody, 
přičemž tímto ustanovením je upravena pouze ta 
skutečnost, že i na pracovní místa, byť již 
zaměstnavatelem vytvořená, se pro uvedené účely 
hledí jako na nová pracovní místa.  

 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D Nová pracovní místa bude možné nově obsadit dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v EU na území ČR i jiného členského státu EU. Tato změna přichází v návaznosti na 
změnu ve vymezení pojmu nového pracovního místa obsaženého v novelizovaném 
znění zákona o investičních pobídkách. Návrh novely zákona o investičních pobídkách 
však rozšiřuje pojem nového pracovního místa pouze o dlouhodobě pobývající 
rezidenty v EU na území ČR, nikoli i jiných členských států.  

Doporučujeme proto i zde zachovat jednotnost se zákonem o investičních pobídkách a 
ponechat rozšíření pojmu pouze o dlouhodobě pobývající rezidenty v EU na území ČR, 
aby byla zachována jednotnost celého systému. Také dáváme na zvážení nahrazení 
pojmu „společenství“ slovem „unie“, jak je obsaženo i v návrhu novely zákona o 
investičních pobídkách, což odpovídá i aktuálnímu používání označení „Evropská 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Navrhovaná právní úprava spočívající v možnosti 
obsadit nová pracovní místa také dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty vychází z novelizovaného 
znění § 1a odst. 1 písm. g) zákona č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň trváme na tom, že 
navrhovanou změnou dojde k naplnění čl. 11 
směrnice 2003/109/ES, který požaduje rovné 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

unie“. zacházení s dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v oblasti přístupu k zaměstnání. 
 
S pojmem „dlouhodobě pobývající rezident v 
Evropském společenství“ pracuje zákon č. 
326/1999 Sb. a z tohoto důvodu byl použit, neboť 
je na příslušná ustanovení tohoto zákona 
odkazováno. 
 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D V odstavci 2 doporučujeme před slovem „výroby“ vyškrtnout slovo „nové“ a v odstavci 
3 doporučujeme před slovem „výroby“ vyškrtnout slovo „dosavadní“. Jedná se o 
nadbytečná slova, návrh novely zákona o investičních pobídkách používá již pouze 
pojem „zavedení výroby“. 

V odstavci 3 dále doporučujeme spojení „investičního záměru“ nahradit slovy „záměru 
získat investiční pobídku“ (jak je již např. obsaženo v § 4). 

Cílem navrhovaných změn je sjednotit terminologii se zákonem o investičních 
pobídkách. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven ve smyslu připomínek. 

 ÚV – VÚV Z Navrhujeme vypustit návrh rozšířit cílovou skupinu, kterou by bylo možné obsadit 
nová pracovní místa, a to tak, že novým pracovním místem by bylo i takové pracovní 
místo, na němž je umístěna osoba s přiznaným právním postavením dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu 
Evropské unie anebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropském společenství na 
území České republiky ve smyslu zákona o pobytu cizinců.  

Odůvodnění: Uvedené rozšíření o příslušníky třetích zemí považujeme za neadekvátní a 
to i vzhledem ke skutečnosti, že judikatura soudních orgánů Evropské unie, která by se 
týkala toho, že státy mohou, ale nemusí poskytovat investiční pobídky, neexistuje.   

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Na základě projednání uvedené připomínky s ÚV 
– VÚV bylo dohodnuto, že souhlasí s rozšířením 
cílové skupiny, kterou bude možné obsadit nová 
pracovní místa, pouze na dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství 
na území České republiky ve smyslu zákona o 
pobytu cizinců.  

Předmětné ustanovení bude tedy odkazovat pouze 
na rezidenta podle § 83 zákona o pobytu cizinců a 
zároveň tak bude zcela korespondovat s novelou 
zákona o investičních pobídkách.  

 
 ÚV-KOM D Ačkoliv použitá terminologie odpovídá terminologii zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců, navrhujeme nadále nepoužívat spojení „v Evropském společenství“, neboť to 
bylo nahrazeno Evropskou unií, která se stala jeho nástupkyní (čl. 1 Smlouvy o EU). 

Poznámky pod čarou č. 7) a 8), které odkazují na ustanovení zákona o pobytu cizinců 
upravující postavení dlouhodobě pobývajících rezidentů, navrhujeme odpodtrhnout. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
S pojmem „dlouhodobě pobývající rezident v 
Evropském společenství“ pracuje zákon č. 
326/1999 Sb. a z tohoto důvodu byl použit, neboť 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

je na příslušná ustanovení tohoto zákona 
odkazováno. 
 
U poznámek pod čarou bude zrušeno celexové 
podtržení. 
 

 Ministerstvo 
vnitra 

D S ohledem na to, že dochází k úplné změně obsahu poznámky pod čarou č. 4  
i umístění odkazu na ni v textu právního předpisu a poznámky pod čarou č. 7 a 8 jsou 
nově vytvořeny, doporučujeme poznámky pod čarou č. 4, 7 a 8 přečíslovat tak, aby byly 
v textu předpisu uvedeny ve vzestupném pořadí. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 
 

 Ministerstvo 
vnitra 

D V poznámce pod čarou č. 4 navrhujeme slova „zákona č. 362/2007 Sb.“ nahradit slovy 
„pozdějších předpisů“, neboť § 79 zákoníku práce byl již několikrát novelizován. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Obsah poznámky pod čarou č. 4 bude jiný. 
 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

D Doporučujeme odstranit spodní uvozovky před poznámkou pod čarou č. 4 – uvozovky 
začínají před paragrafovou značkou před číslem 3 a končí za textem poznámky pod čarou 
č. 8, před textem poznámky pod čarou č. 4 jsou nadbytečné. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 
 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

D V nově navrženém znění § 3 odst. 1 navrhujeme větu první přeformulovat na znění 
"…na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále jen "dohoda"), na 
nichž jsou zaměstnáni státní občané…“ z důvodu dosud nezavedené zkratky pro dohodu 
podle § 111 odst. 6 zákona, ač se v dalším znění § 3 hovoří jen o dohodě; dále 
považujeme za vhodnější slovní spojení "zaměstnání na pracovním místě" než "umístění 
na pracovním místě". 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 
 

 Národní 
bezpečnostní 
úřad 

D V souvislosti s použitou terminologií při výpočtu nových pracovních míst v místě 
realizace investiční akce důvodová zpráva (str. 19) k návrhu nařízení odkazuje na nové 
znění § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (dále jen 
„zákon o investičních pobídkách“), které zní: Pro účely tohoto zákona se rozumí: „h) 
počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce evidenční počet zaměstnanců 
příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce 
přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu“. Nařízením 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 
(dále jen „nařízení“) se stanoví výše částky hmotné podpory pro žadatele o investiční 
pobídku (dále jen „žadatel“) s vazbou na jedno nové pracovní místo jako konečným 
určujícím kritériem. Vzhledem k věcné provázanosti zákona o investičních pobídkách 
s nařízením je pro právní jistotu žadatelů nutné, aby terminologie těchto dvou právních 
předpisů byla jednotná a jednoznačná. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Připomínka částečně akceptována, znění upraveno 
podle akceptované zásadní připomínky uplatněné 
MPO. 
 
Navržené znění bodu 8 (pův. 7): 
 

„§ 3 
 

(1) Novými pracovními místy se rozumí 
pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem 
na základě dohody sjednané podle § 111 
odst. 6 zákona (dále jen „dohoda“), na 
nichž jsou umístěni státní občané České 
republiky nebo státní příslušníci jiného 
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Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Určení vzniku nového pracovního místa, resp. jeho obsazení, tak sleduje nárůst počtu 
zaměstnanců žadatele k datu, které je dohodnuté v rámci podmínek dohody o poskytnutí 
hmotné podpory podle § 111 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Z důvodu této vazby je pro výpočet nových pracovních míst 
rozhodující počet zaměstnanců žadatele podle odpracovaného nebo sjednaného rozsahu 
výkonu práce (délky pracovního úvazku). Jinými slovy, ne každý zaměstnanec sjednanou 
pracovní dobu odpracuje nebo má pracovní dobu sjednanou v rozsahu 40 hodin týdně.  
V návrhu nařízení se pro výpočet nových pracovních míst uvádí tato pojmosloví: 
„přepočtený počet zaměstnanců“ (§3 odst. 2 a 3), „průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců“ (§3 odst. 3), „průměrný 
přepočtenýpočet zaměstnanců“ (§3 odst. 5) a „průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu“ (§3 odst. 5). Již ze samotného výčtu 
je možné poznat, že terminologie není jednotná, navíc obsahově značně rozdílná. 
  Způsob výpočtu průměrného čtvrtletního nebo ročního přepočteného počtu zaměstnanců 
stanoví § 12, 15 a 16 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Ve 
zkratce lze výpočet počtu zaměstnanců podle citované vyhlášky označit jako faktický, 
protože je jeho výsledek závislý na odpracovaných hodinách včetně těch přesčasových, 
zvýšený o vyhláškou vyjmenované neodpracované hodiny. Obsah pojmu evidenční počet 
zaměstnanců, resp. průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený, je vymezen 
metodikou Českého statistického úřadu jako nelegislativním materiálem, mj. 
v souvislosti s potřebou výpočtu výše průměrné mzdy. Evidenční počet zaměstnanců a 
výpočty na něj navazující jsou veličinami charakteru formálního, protože vychází 
z prostého počtu jednotlivých zaměstnanců a sjednané pracovní doby. K rozdílům 
jednotlivých pojmů přistupuje hledisko dynamiky sběru dat pro jejich výpočet. Evidenční 
počet zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený představují 
hodnoty statické, vychází z aktuálního stavu bez toho, abychom údaje pro jejich výpočet 
museli sbírat v určitém časovém rozhraní (měsíc, čtvrtletí, rok). Kdežto pojmy, jako již 
zmiňovaný průměrný čtvrtletní nebo roční přepočtený počet zaměstnanců podle vyhlášky 
nebo průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách podle metodiky 
představují veličiny, které nelze vypočítat např. ke dni vzniku společnosti nebo 
odštěpného závodu, protože pro jejich výpočet chybí časosběrný faktor. Je podstatné se 
tímto hlediskem zabývat proto, aby se nemohlo v důsledku nedostatečného určení 
způsobu výpočtu nového pracovního místa stát, že by k výpočtům docházelo na základě 
dohadů o jejich správnosti. 

členského státu Evropské unie nebo jejich 
rodinní příslušníci, anebo dlouhodobě 
pobývající rezidenti v Evropském 
společenství na území České republiky 
podle jiného právního předpisu4), a tyto 
osoby mají u zaměstnavatele sjednán 
pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 
(2) Počet nových pracovních míst v případě 
zavádění výroby, vybudování 
technologického centra nebo zahájení 
činnosti centra strategických služeb se 
zjišťuje podle počtu zaměstnanců v místě 
realizace investiční akce5) k datu, které 
bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření 
nových pracovních míst. 

 
(3) Počet nových pracovních míst v případě 
rozšíření výroby, rozšíření technologického 
centra nebo rozšíření činnosti centra 
strategických služeb se zjišťuje jako rozdíl 
mezi počtem zaměstnanců v místě realizace 
investiční akce5) k datu, které bylo podle 
dohody stanoveno pro vytvoření 
pracovních míst, a průměrným počtem 
zaměstnanců v místě realizace investiční 
akce5) za období 12 kalendářních měsíců 
předcházejících předložení záměru získat 
investiční pobídku zaměstnavatelem. 

 
(4) Počet nových pracovních míst 
zjištěných podle odstavců 2 a 3 se 
zaokrouhlí na celé jednotky směrem dolů. 
______________ 
4) § 83 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
5) § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 
Sb., o investičních pobídkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
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Pokud bychom chtěli spoléhat na výklad, že žádný počet zaměstnanců přepočtený 
nemůže být jiný než průměrný, tak je možné připustit, že jej jako průměrný nebudeme 
vždy výslovně označovat. Výkladové, potažmo aplikační problémy by však mohlo přinést 
to, že na jednom místě návrhu nařízení je pro identifikaci nových pracovních míst užito 
terminologie výpočtu faktického, aby na jiném místě bylo popsáno, že za tento faktický 
výpočet se považuje terminologie užívaná pro výpočet formální (§ 3 odst. 5). Podobně ne 
zcela jednoznačně je v § 3 odst. 3 návrhu nařízení zjišťován počet nových pracovních 
míst rozdílem mezi počty zaměstnanců zaměstnavatele přepočtenými podle různých 
kritérií.  
Na jednu stranu je zde zjevná snaha předkladatele o sjednocení terminologie, na druhou 
stranu zde však zůstávají rezidua terminologie opouštěné, čímž úprava není pro adresáty 
jednoznačná. Z hlediska činnosti zaměření NBÚ nemáme zkušenosti a nedokážeme tak 
posoudit věcný dopad navrhovaných právních vztahů, ale hodnotíme, že adresát právní 
normy bude přinejmenším potřebovat pro výpočet uvedený v § 3 odst. 3 znát jak 
vyhlášku, tak i metodiku ČSÚ. Z hlediska věcného je také diskutabilní vypovídající 
hodnota porovnávání stavu formálního se stavem skutečným. Tato disproporce může 
vytvářet nerovné podmínky mezi žadateli o investiční pobídku. Pokud u jednoho žadatele 
pracuje většina zaměstnanců přesčas, pomineme, jestli aktivně nebo z důvodu nařízení, 
je tento zaměstnavatel z hlediska nastaveného výpočtu nových pracovních míst 
paradoxně znevýhodněn oproti zaměstnavateli, kde se práce přesčas nevykonává. Čím 
vyšší je počet odpracovaných hodin podle vyhlášky, tím více má zaměstnavatel průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců za sledované období, a tím méně vytvoří nových 
pracovních míst, protože se tím zvyšuje odečet pro jejich výpočet. Zase naopak, pokud 
zaměstnavatel např. poskytne pracovní volno většímu počtu zaměstnanců, odečet pro 
výpočet nových pracovních míst snižuje a rozdíl zvyšuje, resp. zvyšuje počet nových 
pracovních míst. 
Zvolená terminologie nevytváří jistotu pro dosažení účelu právní úpravy, tedy vytvoření 
a obsazení nového pracovního místa. Není nám zřejmé, z jakého důvodu je v § 3 odst. 2 
a 3 návrhu nařízené užita jakási smíšená terminologie podle vyhlášky a podle metodiky. 
V návrhu nařízení se v § 3 odst. 5 uvádí, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 
průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu 
podle metodiky ČSÚ.  To je údaj statický a zjišťuje se aktuálně. Podle § 3 odst. 3 se 
zjišťuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců 
předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem. To je však údaj 
časosběrný a zdá se, že záměrem předkladatele je počítat jej podle vyhlášky. Není to však 
vzhledem k textu § 3 odst. 5 návrhu nařízení jednoznačné. Není jasné užití terminologie 
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Připomínka Vypořádání 

nápadně podobné terminologii, kterou zná vyhláška, aby bylo v textu návrhu nařízení 
následně vysvětleno, že se má na tyto pojmy nahlížet jako na terminologii podle metodiky 
ČSÚ. 
Důvodová zpráva k návrhu nařízení změnu terminologie, resp. způsobu výpočtu 
přepočteného počtu zaměstnanců, vysvětluje potřebou sladit text návrhu nařízení se shora 
uvedeným novelizačním bodem návrhu zákona o investičních pobídkách. Důvodová 
zpráva dále také konstatuje, že se nově bude vycházet ze způsobu výpočtu podle 
metodiky a ne podle vyhlášky.  
Z výše popsaných důvodů doporučujeme, aby text návrhu nařízení byl uveden do souladu 
s novelizačním bodem zákona o investičních pobídkách a současně striktně vymezen pro 
užití podle metodiky ČSÚ, jak je předkladatelem také sledováno. Dovolujeme se Vám na 
základě výše uvedeného tímto doporučit následující úplné znění komentovaného bodu 
návrhu nařízení.  
         
„7. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4, 7 a 8 zní: 
 

„§ 3 
 
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa vytvořená obsazená 
zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále jen 
„dohoda“), na nichž jsou umístěni státní občané České republiky nebo státní příslušníci 
jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, dlouhodobě 
pobývající rezidenti v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské 
unie podle jiného právního předpisu7) anebo dlouhodobě pobývající rezidenti v 
Evropském společenství na území České republiky podle jiného právního předpisu8), a 
tyto osoby mají u zaměstnavatele sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 
(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby, vybudování 
technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb se zjišťuje 
podle přepočteného počtu zaměstnanců k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro 
vytvoření nových pracovních míst. 
 
(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby, rozšíření 
technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb se zjišťuje 
jako rozdíl mezi přepočteným počtem zaměstnanců k datu, které bylo podle dohody 
stanoveno pro vytvoření pracovních míst, a průměrným evidenčním přepočteným počtem 
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zaměstnanců ve fyzických osobách za období 12 kalendářních měsíců předcházejících 
předložení investičního záměru zaměstnavatelem. 
 
(4) Pro účely zjištění počtu nových pracovních míst podle odstavce 3 v případě rozšíření 
technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb se zohlední 
pouze pracovní místa s místem výkonu práce v  místě realizace provozovně 
zaměstnavatele, v níž je investiční akce. realizována 
 
(5) Průměrný přepočtený Počet zaměstnanců se zjišťuje jako průměrný evidenční počet 
zaměstnanců zaměstnavatele, který je žadatelem o investiční pobídku podle zákona o 
investičních pobídkách, s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce 
přepočtený podle délky pracovního úvazku zaměstnance ke stanovené týdenní pracovní 
době4). 
 
(6) Počet nových pracovních míst zjištěných podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlí na celé 
jednotky směrem dolů.“ 
 

Čl. I,  
k bodu 8 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z Průměrný podíl nezaměstnaných osob se dle tohoto ustanovení zjišťuje za 2 ukončená 
pololetí. V materiálu k návrhu novely zákona o investičních pobídkách je předpokládáno 
zavedení podmínky v návaznosti na údaje za 1 pololetí.  
Stejná formulace podmínky byla zamýšlena i pro stanovení minimální výše investice, 
která je obsažena v novém návrhu nařízení vlády k zákonu o investičních pobídkách (to 
je nyní před projednáním ve vládě), kde je tato podmínka vztažena k údajům za 1 
kalendářní pololetí.  
Pro žadatele o investiční pobídku bude matoucí, bude-li v prováděcích předpisech 
k témuž programu podpory odkazováno na rozdílné zdroje dat. 
Navrhujeme proto sjednotit oba prováděcí předpisy tak, aby podíl nezaměstnaných 
osob byl zjišťován za 1 kalendářní pololetí.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Text (nyní bodu 9) bude upraven tak, že podíl 
nezaměstnaných osob bude zjišťován za 1 
ukončené kalendářní pololetí, což bude plně ve 
shodě i s návrhem nařízení vlády k zákonu o 
investičních pobídkách.  

 

 
K 
odůvodnění 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

D Z Legislativních pravidel vlády nevyplývá, že by odůvodnění mělo být integrální 
součástí návrhu nařízení vlády. Dle ustálené praxe i šablon dostupných v elektronickém 
systému eKLEP se naopak jedná o samostatnou přílohu materiálu, kterým se nařízení 
vlády předkládá do meziresortního připomínkového řízení, resp. vládě k projednání. 
V této souvislosti doporučujeme opravit také obálku materiálu. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 
 

 Ministerstvo 
financí 

Z Namísto slova „náklady“ doporučujeme v souvislosti se státním rozpočtem používat 
slova „příjmy“ a „výdaje“. 
Pokud jde o dopady návrhu do státního rozpočtu, předpokládáme, že nedojde ke zvýšení 
výdajů státního rozpočtu ani ke snížení jeho příjmů. Případné zvýšení výdajů státního 

pozn.: připomínka uplatněna po uplynutí lhůty pro 
jejich uplatnění 
 
AKCEPTOVÁNO 
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rozpočtu (pokud by k němu došlo) je třeba uhradit bez nároku na navýšení výdajů 
dotčených kapitol státního rozpočtu. 
 

 
Text bude upraven tak, že se jedná o příjmy a 
výdaje státního rozpočtu. 
 
K dopadům návrhu nařízení vlády do státního 
rozpočtu lze uvést, že pokud by byla pro rok 2019 
a pro předcházející roky přidělena ze strany 
Ministerstva financí adekvátní výše rozpočtu na 
realizaci investičních pobídek, nebylo by 
v následujících letech ze strany 
MPSV  požadováno jeho navýšení. Navýšení 
rozpočtu pro rok 2020 oproti roku 2019 je 
požadováno bez ohledu na změnu nařízení vlády, 
a to z důvodu splnění oprávněných nároků 
investorů, kterým již bylo vydáno rozhodnutí o 
příslibu investičních pobídek ze strany MPO. 
Pokud jde o nařízení vlády, jak je uvedeno 
v přehledu dopadů návrhu právního předpisu, jeho 
změna nezvýší náklady státního rozpočtu. 
Vzhledem k zavedení nové podmínky pro 
hmotnou podporu pro projekty ve výrobě lze 
očekávat pokles počtu žádostí. Jedná se o 
podmínku minimálního podílu nezaměstnaných 
osob ve výši 7,5%. Naopak lze kalkulovat 
s vyššími přínosy státního rozpočtu 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.  
 
Odůvodnění novelizace nařízení vlády 515/2004 
Sb. bude doplněno o následující větu: 
„Případné finanční dopady změn nařízení vlády č. 
515/2004 Sb. budou kryty v rámci schválených 
výdajových rámců kapitoly Ministerstvo práce a 
sociálních věcí“. 
 

 Ministerstvo 
financí 

D K odůvodnění – obecná část – písmeno E) 
V prvním odstavci písmena E) se používá spojení „dotační forma podpory“.  Není jasné, 
co toto spojení znamená.  Ze zákona č. 435/2004 Sb. nevyplývá, že by se podle něj 
poskytovaly dotace. Navíc ustanovení § 111 uvedeného zákona (k jeho provedení je 

pozn.: připomínka uplatněna po uplynutí lhůty pro 
jejich uplatnění 
 
AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



17 
 

Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

nařízení vlády vydáno) patří do části s názvem „Aktivní politika zaměstnanosti“ (§104-
120), přičemž v § 107 odst. 3 je řečeno, že příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti 
se nepovažují za dotace podle zvláštního právního předpisu a tímto zvláštním právním 
předpisem jsou myšlena rozpočtová pravidla 

 
Text bude upraven tak, že se jedná o hmotnou 
podporu. 

K 
platnému 
znění 

Ministerstvo 
vnitra 

D V platném znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme uvést odkazy na 
poznámku pod čarou č. 1 jako horní index. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky. 
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