
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH 

HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Cílem navrhovaného opatření je podpořit aktuální potřeby českého trhu, jenž byl zasažen 

onemocněním COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, který vyvolal 

nebývalou poptávku po vybraných výrobcích, jako jsou například ochranné štíty, roušky, 

respirátory, ad. Zásoba těchto výrobků byla v době nouzového stavu v České republice 

nedostačující a bylo třeba je nakupovat ve velkém množství v zahraničí, což nejenom, že 

způsobilo časovou prodlevu v potřebných dodávkách, ale také představovalo značnou 

výdajovou položku v českém státním rozpočtu.  

Nouzový stav ukázal potřebu reagovat na problémy v zabezpečení nezbytných dodávek 

výrobků, jež je nutné zajistit v krizových stavech podle zákona o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy. Navíc v současné době nelze s jistotou předvídat budoucí vývoj a dopad 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 v populaci, a nelze proto ani vyloučit možnost dalšího 

opakování koronavirových epidemií.  

S ohledem na tyto důvody je cílem předloženého návrhu podpořit lokalizaci výroby vybraných 

strategických výrobků do České republiky. K tomuto účelu je primárně určen systém 

investičních pobídek upravený zákonem o investičních pobídkách. Investiční pobídky byly 

vždy cíleny na podporu investičních projektů v České republice, s ohledem na extrémně nízkou 

míru nezaměstnanosti v uplynulých letech a přehřívání ekonomiky však došlo v minulém roce 

k zásadnímu omezení podpory investičních projektů, a to zejména těch výrobních. Poslední 

novela zákona o investičních pobídkách (zákon č. 210/2019 Sb.) a na ni navazující nařízení 

vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, 

zavedly pro udělení podpory pro investiční akce ve výrobě novou podmínku vyšší přidané 

hodnoty s cílem podporu čistě výrobních investic maximálně omezit. Tato podmínka nyní 

možnost státu k motivaci investorů umísťovat u nás výrobu zmiňovaných výrobků značně 

limituje. 

Navrhuje se proto, aby v případě investic zaměřených na výrobu vybraných strategických 

výrobků bylo při žádosti o investiční pobídku upuštěno od povinnosti plnit podmínku vyšší 

přidané hodnoty, kterou jsou povinni plnit všichni žadatelé, jejichž výrobní projekt se nenachází 

na území státem podporovaného regionu. Dále se navrhuje nezavádět pro tyto výrobní investice 

minimální výši investice 500 mil. Kč a minimální počet pracovních míst 500 pro možnost 

získání investiční pobídky pro strategickou investiční akci. Za tímto účelem se navrhují 

příslušné změny nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o investičních pobídkách. 
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Vybranými strategickými výrobky by měly být výrobky, které mají strategický význam pro 

ochranu života a zdraví občanů v mimořádných situacích. Pro snadnější aplikovatelnost daného 

nařízení vlády byl proto sestaven konkrétní seznam vybraných výrobků, za účelem jeho 

vytvoření byly provedeny konzultace s odborníky z oblasti zdravotnických výrobků 

a farmaceutik a dále bylo využito seznamu ochranných prostředků a zdravotnických prostředků 

určených pro vytvoření státních hmotných rezerv pro krizové stavy, jenž vycházel z požadavků 

ministerstev, ústředních správních úřadů, nezávislých státních institucí, zpravodajských služeb 

a krajů a jenž byl vytvořen na základě usnesení vlády č. 549 ze dne 18. května 2020. 

K zajištění ochrany obyvatelstva a kvalitní zdravotní péče v souvislosti se současnou nebo i 

případnou další pandemií je třeba mít k dispozici a zajistit soběstačnost i širšího okruhu 

zdravotnických prostředků a farmaceutik než jen ochranných osobních pomůcek. Seznam 

výrobků tedy reflektuje i poslední vývoj a inovace zdravotnických prostředků ve světě, z něhož 

je nutné pro zajištění konkurenceschopnosti vycházet.  

Tím, že bude seznam stanoven prováděcím právním předpisem, bude možné jej v případě 

změny situace flexibilně revidovat. Pro potenciální příjemce veřejné podpory však bude 

i nadále platit zákonem nastavené zajištění platnosti podmínek veřejné podpory, tj. pro příjemce 

veřejné podpory budou vždy rozhodné ty podmínky veřejné podpory, které byly platné v době 

podání žádosti o veřejnou podporu. Případné budoucí změny v seznamu výrobků nebudou mít 

vliv na již vydaná rozhodnutí o veřejné podpoře.  

Navrhovaná změna v nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních 

pobídkách tak umožní snadnější přístup k podpoře formou investičních pobídek pro výrobce 

výše uvedených žádoucích výrobků v rámci České republiky. Tato změna povede také k 

motivaci českých výrobců zaměřit se v době potřeby na vybrané výrobky, což povede k nižší 

závislosti České republiky na dodávkách z cizích zemí a tím i ke snížení nákladů státního 

rozpočtu.  

S ohledem na negativní dopady plynoucí ze zasažení české ekonomiky opatřeními přijatými za 

účelem zabránění šíření koronavirové infekce se také očekává útlum soukromých investic.  Dle 

analýzy Ministerstva financí se v roce 2020 očekává útlum investic o cca 4,3 %, a to právě 

z důvodu nižší investiční aktivity soukromých investorů. Dle ekonomických predikcí čeká 

v důsledku stávající situace celou světovou ekonomiku silná globální hospodářská recese. 

Přirozenou reakcí je tak přijetí různých monetárních, fiskálních či dalších stimulů, mezi které 

se řadí jednoznačně i podpora investic. Navrhuje se proto dále snížení minimálních limitů 

investic pro získání veřejné podpory formou investičních pobídek, a to nejvíce pro menší 

podnikatele, u nichž se navrhuje snížení limitu investice do dlouhodobého hmotného 

a nehmotného až na 10 mil. Kč. Navrhovaná opatření mají za cíl především stimulaci investic 

jakéhokoliv výše, a to s hlavním záměrem překlenout náročné období, ve kterém se nyní 

ekonomika nachází, opatření tak mají dočasnou povahu. V případě dlouhodobé platnosti těchto 

opatření, by bylo nutné provést analýzu jejich účinnosti. 
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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. 72/2000 Sb., o investičních 

pobídkách a změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších 

předpisů. Navrhované nařízení vlády je vydáváno oprávněným subjektem na základě zmocnění 

uvedeného v § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 6a odst. 7 písm. a) zákona o investičních pobídkách. 

Na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 2 odst. 4 zákona o investičních pobídkách 

vláda prováděcím právním předpisem stanoví pro každý typ investiční akce, která z dalších 

všeobecných podmínek podle odstavce § 2 odst. 3 zákona o investičních pobídkách se použije 

a ve kterých regionech České republiky. Předmětem navrhované změny je zrušení použití 

podmínky vyšší přidané hodnoty, tj. podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) zákona 

o investičních pobídkách, pro investiční akce ve výrobě, pokud má být předmětem výroby 

výrobek uvedený v navrhované příloze č. 2 nařízení vlády. Jedná se tedy o kompetenci 

udělenou vládě ustanovením § 2 odst. 4 větě první zákona o investičních pobídkách, neboť 

vláda může rozhodnout, zda se uvedená podmínka pro daný typ investiční akce použije nebo 

nepoužije. 

Předmětem další navrhované změny je i příslušná úprava vzoru tiskopisu pro uplatnění záměru 

získat investičních pobídku. Zákonné zmocnění pro vládu pro stanovení vzoru tohoto tiskopisu 

je obsaženo v § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách.  

Podle zákonného zmocnění uvedeného v § 2 odst. 4 větě druhé zákona o investičních pobídkách 

vláda dále stanovuje i příslušné minimální hodnoty investice do dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, tj. stanovuje hodnoty pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 2 

odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách, a to v závislosti na typu investiční akce 

i velikosti příjemce investiční pobídky; vláda tak stanoví na základě analýzy ekonomického 

a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice 

a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí. Na základě téže analýzy vláda stanovuje 

i minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty 

nových pracovních míst pro strategickou investiční akci podle zákonného zmocnění uvedeného 

v § 6a odst. 7 písm. a) zákona o investičních pobídkách. Změny navrhované v § 3 odst. 1 a 7 

a v § 5 odst. 1 nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 

vycházejí právě z těchto zmocnění. Z tohoto důvodu je k odůvodnění přiložena i rozsáhlá 

Analýza vývoje ekonomiky ČR, která obsahuje jak analýzu ekonomického a průmyslového 

vývoje České republiky, tak vývoje míry nezaměstnanosti v České republice.  

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

obsah je stanoven v mezích uvedených zákonných zmocnění. 

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.  
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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, 

 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020, 

 rozhodnutí Evropské komise SA.37553 ze dne 4. února 2014, kterým se schvaluje mapa 

regionální podpory České republiky na období 2014-2020, 

 rozhodnutí Evropské komise SA.38751 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.  

Z pohledu evropských předpisů pro oblast veřejné podpory je systém investičních pobídek 

velkým režimem státní podpory, neboť dosavadní průměrný rozpočet přesahoval 150 mil. EUR 

ročně. Byl proto sestaven plán hodnocení, podle kterého je průběžně ověřováno, zda jsou 

naplňovány předpoklady a podmínky slučitelnosti systému investičních pobídek s vnitřním 

trhem Evropské unie. Protože Evropská komise svým rozhodnutím SA.38751 (2014/N), 

2015/C 094/01) ze dne 10. prosince 2014 schválila tento plán hodnocení, prodloužila tím i 

možnost pro poskytování investičních pobídek podle blokové výjimky stanovené nařízením 

Komise (EU) č. 651/2014 až do 31. prosince 2020. V souladu s výše uvedeným rozhodnutím 

je Česká republika povinna oznámit Evropské komisi veškeré změny, které mají být v systému 

investičních pobídek provedeny, tyto změny budou oznámeny Ministerstvem průmyslu 

a obchodu až bude známo jejich konečné znění. V souladu s plánem hodnocení byla na konci 

června t. r. předložena Evropské komisi závěrečná zpráva z hodnocení, navrhované změny 

v systému investičních pobídek se tedy již do tohoto plánu nepromítnou. 

Podle nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se prodlužuje platnost 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014 až do roku 2023, se mohou členské státy rozhodnout 

o prodloužení velkých režimů podpory až do roku 2023 (příp. do konce platnosti map regionální 

podpory v případě regionální podpory), a to za předpokladu, že byla hodnotící zpráva 

předložena v souladu se schváleným plánem hodnocení. Dle informací od Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže bylo požádáno o prodloužení české mapy regionální podpory na konci 

srpna 2020. 
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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 

Investiční pobídky jsou v České republice poskytovány od roku 1998, zákonem jsou 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. Ten stanovuje formy investiční pobídky, 

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 tento zákon tvoří systém investičních pobídek i další právní normy, 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, 

-  nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o investičních pobídkách. 

Investiční pobídky jsou veřejnou podporou poskytovanou v mezích Evropskou komisí 

stanovené blokové výjimky. Podle stávajícího zákona o investičních pobídkách jsou 

podporovány následující činnosti: 

a) zavedení, zvýšení výrobní kapacity nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského 

průmyslu; 

b) vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty v technologickém 

centru 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 činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby centra 

strategických služeb, což zahrnuje centra pro tvorbu softwaru, opravárenská centra, 

centra sdílených služeb a datová centra  

 

Předloženým návrhem nařízení vlády jsou dotčeny pouze investiční akce uvedené pod 

písmenem a), tj. výrobní investice. Pro tyto typy projektů je aktuálně nejvíce dostupná 

investiční pobídka ve formě slevy na daních z příjmů po dobu 10 let. Pokud by došlo k nárůstu 

nezaměstnanosti (konkrétně k překročení podílu nezaměstnaných osob v okrese nad 7,5 %), 

bylo by možné poskytovat i investiční pobídku ve formě hmotné podpory vytváření nových 

pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Pro nadměrné investice, 

v jejichž rámci by došlo k vytvoření více než 500 pracovních míst, je také možné poskytnout 
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i hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické 

investiční akce. 

 

Součet všech forem investiční pobídky (s výjimkou rekvalifikace a školení) nesmí překročit 

povolenou výši veřejné podpory podle mapy regionální podpory, tj. 25 % pro velké podniky, 

35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky, v Praze 0 %. 

 

Zákon o investičních pobídkách byl za svou existenci několikrát novelizován, naposledy 

zákonem č. 210/2019 Sb., s účinností od 6. září 2019. Touto novelou došlo především 

k rozdělení kompetencí mezi zákon a prováděcí právní předpis, zavedení posuzování všech 

projektů vládou a také k zavedení nové podmínky vyšší přidané hodnoty pro všechny projekty.  

Podmínka vyšší přidané hodnoty u výrobních projektů znamená:  

 mzdy alespoň u 80 % zaměstnanců provozovny musejí být ve výši průměrné mzdy v 

kraji  

 a současně musí být prokázána aktivní činnost v oblasti výzkumu a vývoje alespoň 

jedním z níže uvedených způsobů: 

- podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosahuje nejméně 10 % 

a investor má uzavřenu smlouvu o spolupráci s výzkumnou organizací, na kterou 

vynakládá prostředky nejméně ve výši 1 % z předpokládaných způsobilých 

nákladů,  

- podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje nejméně 2 %,  

- investor pořídí strojní zařízení pro účely výzkumu a vývoje nejméně ve výši 

10 % z předpokládaných způsobilých nákladů. 

Česká republika byla zasažena onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem 

SARS-CoV-2, který zásadně ovlivňuje i český trh. Mimořádná situace, která v České republice 

v důsledku koronavirové infekce nastala, vedla k potřebě materiálního zabezpečení nezbytných 

dodávek výrobků, jako jsou např. vybrané ochranné pomůcky. 

 

Výrobce těchto komodit by bylo možné motivovat k umísťování jejich výrobních kapacit do 

České republiky zejména investičními pobídkami, které jsou právě pro tento typ investic 

určené. Výše popsaná podmínka vyšší přidané hodnoty však investory v možnosti získat 

investiční pobídku značně limituje. Jedná se o stav, který byl novelou č. 210/2019 Sb. 

zamýšlený, tj. záměrem zavedení podmínky opravdu bylo značně omezit poskytování 

investičních pobídek ve výrobě. V době přípravy novely č. 210/2019 Sb. se však ještě nedala 

předvídat situace, která zde nastala v důsledku nového typu koronaviru. 

 

Odstranění této podmínky by zvýšilo dostupnost veřejné podpory pro investory z oblasti výroby 

potřebných produktů a zvýšilo motivaci k realizaci těchto žádoucích investic na území České 

republiky. V souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2 odst. 4 zákona o investičních 

pobídkách lze tuto změnu provést novelou nařízení vlády. K zajištění ochrany obyvatelstva a 

kvalitní zdravotní péče v souvislosti se současnou nebo i nějakou budoucí pandemií je však 

třeba mít k dispozici a zajistit soběstačnost i širšího okruhu zdravotnických prostředků 

a farmaceutik než jen vybraných ochranných osobních pomůcek. 

 

Jak je již uvedeno v úvodu, s ohledem na negativní dopady plynoucí ze zasažení české 

ekonomiky opatřeními přijatými v souvislosti s virem SARS-CoV-2 se také očekává útlum 

soukromých investic.  Dle analýzy Ministerstva financí se v roce 2020 očekává útlum investic 
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o cca 4,3 %, a to právě z důvodu nižší investiční aktivity soukromých investorů. Dle 

ekonomických predikcí čeká v důsledku stávající situace celou světovou ekonomiku silná 

globální hospodářská recese. Přirozenou reakcí je tak přijetí různých monetárních, fiskálních či 

dalších stimulů, mezi které se řadí jednoznačně i podpora investic. Navrhuje se proto dále 

snížení minimálních limitů investic pro získání veřejné podpory formou investičních pobídek, 

a to nejvíce pro menší podnikatele, u nichž se navrhuje snížení limitu investice do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného až na 10 mil. Kč. 

 

Protože je systém investičních pobídek upraven zákonem o investičních pobídkách, přičemž 

tento zákon zmocňuje vládu k provedení některých ustanovení tohoto zákona a výslovně 

stanovuje, že tak vláda učiní nařízením vlády, je možné veškeré změny v systému investičních 

pobídek provést pouze změnou zákona nebo příslušného nařízení vlády. 

 

Níže uvedený graf reflektuje počet vydaných rozhodnutí o příslibu investiční pobídky dle 

posledních tří novel zákona o investičních pobídkách. V roce 2020 bylo vydáno k 31. červenci 

2020 celkem 22 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, jednalo se však o projekty, které byly 

podány před nabytím účinnosti poslední novely zákona o investičních pobídkách (zákon 

č. 210/2019 Sb.) a řízení o nich tedy byla zahájena a dokončena dle zákona o investičních 

pobídkách ve znění novely č. 84/2015 Sb. Podle nového znění zákona o investičních pobídkách, 

které nabylo účinnosti dne 6. září 2019, nebylo k 31. červenci 2020 vydáno ještě žádné 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.   

 

Graf č. 1 Vydaná rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 

 
Zdroj: MPO 

 

Aktuální zhodnocení ekonomiky ČR a predikce jeho dalšího vývoje k červnu t. r. jsou obsaženy 

v příloze Odůvodnění.  

 

Navrhovaná změna nařízení vlády může být jedním z nástrojů, jak naplnit současné i budoucí 

kritické potřeby státu.  
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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  

Investiční pobídky jsou motivačním nástrojem, jehož dopady na státní rozpočet se projeví až 

s časovým odstupem (jedná se o slevu na dani, která je čerpána až po splnění podmínek), avšak 

impuls pro rozhodování soukromých investorů přichází okamžitě. Navrhovaná úprava by měla 

více podpořit investiční aktivitu soukromých investorů a přispět k nárůstu žádostí z oblasti 

výrobců vybraných komodit, které by však byly za jiných okolností dováženy z cizích zemí. Je 

třeba vzít v potaz také oslabení koruny, které ještě přispělo k prodražení dovozů těchto výrobků. 

K 8. červnu 2020 vynaložilo Ministerstvo vnitra na nákup ochranných prostředků v zahraničí 

celkem 4,3 mld. Kč. Při podpoře domácích výrobců žádoucích výrobků tak lze ve výsledku 

očekávat pozitivní dopad na státních rozpočet. 

Samotné vyčíslení dopadu na státní rozpočet je nicméně velmi těžko proveditelné z důvodu 

neustále se měnící aktuální situace napříč světovými ekonomikami, které jsou ovlivněny 

epidemií koronaviru. Dle predikce Ministerstva financí se očekává útlum investic v roce 2020 

o 4,3 %, lze tedy očekávat i útlum žádostí o investiční pobídky z důvodu nižší investiční aktivity 

soukromých investorů. Negativní efekty v rámci české ekonomiky jsou naprosto 

bezprecedentní, mezi sebou se dále zesilují, a dají se tak jen velmi těžko odhadovat. Standardně 

používané predikční nástroje jsou za těchto okolností použitelné ve značně omezené míře. 

Skutečný vývoj se může od současných predikcí výrazně odchýlit, a to především v závislosti 

na dalším průběhu epidemie korovaniru a na opatřeních, které budou nadále přijímány.  

Předložený návrh má také napomoci státu využít systém investičních pobídek v situacích, kdy 

bude možné do České republiky lokalizovat výrobu některého z vybraných 

strategických výrobků. Dopad na státní rozpočet bude v případě každé investiční pobídky 

i nadále individuálně posuzován při schvalování investiční pobídky vládou. 

Obecně lze konstatovat, že změna přispěje k větší podpoře domácích výrobců, a tím ke zvýšení 

jejich konkurenceschopnosti a díky tomu i ke konkurenceschopnosti České republiky. Lze tedy 

očekávat i pozitivní dopad na samotné podnikatelské prostředí. Snaha o zajištění větší 

soběstačnosti České republiky v dodávkách vybraných komodit je logickým důsledkem 

uplynulých zkušeností a také budoucích predikcí, které hovoří o nástupu další hospodářské 

recese, jejíž rozměr bude značný a samotné obavy ze šíření koronaviru se promítnou do 

investičních aktivit v ekonomice. Větší mírou podpory domácí výroby namísto jejich dovozu 

bude současně podpořena domácí ekonomika. 

Lze také předpokládat, že podpora domácích výrobců vybraných strategických výrobků 

přispěje k nižším cenám předmětných produktů a lepší dostupnosti pro koncové uživatele. 

Uvedená změna může napomoci i ke snadnějšímu zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, 

příp. i k vytváření pohotovostních zásob těchto výrobků díky domácím zdrojům. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá vznik negativních sociálních dopadů, dopadů na 

rodiny a specifické skupiny obyvatel, ani dopadů na životní prostředí. 
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F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

Navrhovaná právní úprava 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.  

Z hlediska rovnosti žen a mužů je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 

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 nedotýká fyzických 

osob, ale pouze podnikajících osob. Veškeré údaje, které žadatel o investiční pobídku vyplňuje 

při předkládání záměru získat investiční pobídku, se týkají jeho podnikatelské činnosti. Údaje 

jsou vyplňovány do standardizovaného tiskopisu, který tvoří přílohu k návrhu nařízení vlády. 

V záměru získat investiční pobídku žadatel uvádí tyto identifikační údaje: obchodní firmu nebo 

název, příp. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, sídlo, údaje o ovládající osobě 

a informace o statutárním orgánu (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo či datum a místo 

narození). Veškerá požadovaná data jsou uváděná i ve veřejných rejstřících či listinách. Tyto 

listiny žadatel k žádosti nemusí předkládat, pokud jsou uveřejněny ve sbírce listin. Účel 

shromažďování uvedených údajů je především identifikační, evidenční a kontrolní. 

V žádosti žadatel dále také uvádí údaje ke kontaktní osobě, a to v tomto rozsahu: jméno 

a příjmení, funkce, telefonní a e-mailové spojení (pracovní). Tyto údaje jsou vyžadovány pro 

potřeby urychlení a zjednodušení komunikace v případě, kdy je žádost nutné doplnit či opravit. 

Tyto údaje nejsou zveřejňovány. 

Dále žadatel uvádí vybrané ekonomické údaje za svou podnikající osobu a údaje o investiční 

akci, na niž je žádána veřejná podpora, a to v rozsahu nezbytném pro řádné posouzení 

předpokladů splnění všech relevantních podmínek pro poskytnutí veřejné podpory. 

Údaje jsou uchovávány po celou dobu uplatňování veřejné podpory, nejméně však po dobu 10 

let jako součást podkladů pro poskytnutí veřejné podpory. 

V rámci podmínky vyšší přidané hodnoty se u výrobních projektů předpokládá předložení 

pracovně právních informací souvisejících s určením výše mzdy a náplně práce zaměstnanců. 

Bude také ověřováno i nejvyšší dosažené vzdělání u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. 

Tyto informace nejsou předkládány se žádostí o investiční pobídku, ale jsou předmětem až 

kontroly na místě. Informace o zaměstnancích nejsou shromažďovány, ani dále používány, je 
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pouze nahlíženo do příslušných dokumentů při výkonu kontroly. Smyslem podmínky není sběr 

dat za konkrétní zaměstnance, ale ověřování agregovaných dat za celou provozovnu.  

V obecné rovině jsou pravidla pro nakládání a manipulaci s dokumenty Ministerstva průmyslu 

a obchodu stanovena ve Spisovém řádu ministerstva, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Navrhovaná právní úprava neuvažuje se sběrem osobních údajů a nezakládá žádné nové 

požadavky na předkládání a zpracování osobních údajů. 

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

jednotlivé parametry. 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Identifikace korupčních rizik 

1. Povaha právní úpravy 

a) Přiměřenost 

Hlavním právním předpisem systému investičních pobídek je zákon o investičních pobídkách, 

který stanovuje formy investičních pobídek, všeobecné podmínky pro jejich poskytování, 

postup při jejich poskytování a výkon státní správy s tím související. 

Zákon o investičních pobídkách je realizován od roku 2000 a jeho současné procesní nastavení 

a rozvržení kompetencí se ukázalo jako dostatečně efektivní.   

Veřejná správa je schopna kontrolovat a vynucovat dodržování regulace v dané oblasti. 

Kontrola a vynucování jsou upraveny v ustanovení § 7 zákona o investičních pobídkách. 

- Předmětem novely je nařízení vlády, které je jedním z prováděcích právních předpisů 

k zákonu o investičních pobídkách. Novela nařízení vlády je prováděna pouze v 

nezbytném rozsahu a v rámci kompetence stanovené příslušnými zmocňovacími 

ustanoveními. 

b) Jednoznačnost 

Kompetence, práva a povinnosti jednotlivých dotčených subjektů v systému investičních 

pobídek jsou upraveny zákonem o investičních pobídkách. Tento zákon konkrétně vymezuje 

podmínky pro poskytnutí investiční pobídky, postup při jejich poskytování, orgány příslušné 

k posuzování plnění jednotlivých zákonem stanovených podmínek i k jejich kontrole, lhůty pro 

jejich kontrolu i sankce za jejich nedodržení. 

Veškeré žádosti o poskytnutí investiční pobídky jsou v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách podávány prostřednictvím zákonem 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 stanovených zákonem o investičních pobídkách a v jeho prováděcích předpisech 

a po obdržení kladných stanovisek všech příslušných dotčených orgánů, které se vyjadřují i ke 
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splnění zvláštních podmínek plynoucích ze souvisejících právních předpisů. Dotčenými orgány 

při posuzování předpokladů splnění zákonných podmínek pro poskytnutí investiční pobídky, 

jakož i kontrolními orgány k těmto podmínkám a jednotlivým investičním pobídkám, jsou:  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu – posouzení a kontrola vybraných podmínek zákona 

o investičních pobídkách a jedné formy investiční pobídky (hmotné podpory pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci), 

 Ministerstvo financí a příslušné finanční úřady – posouzení a kontrola vybraných 

podmínek zákona o investičních pobídkách a dvou forem investiční pobídky (slevy na 

daních z příjmů a osvobození od daně z nemovitých věcí), 

 Ministerstvo životního prostředí – posouzení a kontrola jedné vybrané podmínky 

stanovené zákonem o investičních pobídkách, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky – posouzení a kontrola 

vybraných podmínek zákona o investičních pobídkách a dvou forem investiční pobídky 

(hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo 

školení zaměstnanců), 

 Ministerstvo zemědělství – posouzení jedné vybrané podmínky zákona o investičních 

pobídkách. 

Příslušné pravomoci jsou tak jednoznačně rozloženy mezi několik orgánů veřejné správy, a to 

vždy s ohledem na věcnou působnost těchto orgánů.  

Zákon o investičních pobídkách přesně určuje práva a povinnosti jednotlivých účastníků 

příslušného řízení a v ustanovení § 7 jmenovitě vymezuje příslušné kontrolní orgány, lhůty pro 

výkon kontrolních pravomocí i sankce spojené s porušením podmínek a povinností 

stanovených zákonem o investičních pobídkách. Sankce za porušení zvláštních podmínek, 

stanovených v souvisejících právních předpisech, jsou pak upraveny v rámci těchto předpisů. 

V rámci stávajícího systému poskytování investičních pobídek tak již existuje funkční systém 

kontroly včetně sankčního mechanismu.  

c) Standardnost 

V řízení o poskytnutí investiční pobídky se postupuje v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách a v případě skutečností neupravených tímto zákonem se postupuje v souladu se 

správním řádem.  

Navrhovanou právní úpravou se nezavádí nové instituty, které by byly nekonzistentní s jinými 

právními úpravami. Proces schvalování žádosti o investiční pobídku a postup při vydání 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky zůstává zachován. Navrhovaná právní úprava nemění 

zavedené rozhodovací ani kontrolní mechanismy.  

d) Motivace ke korupci v regulované oblasti 

Povinnosti podporovaných investorů vyplývají přímo ze zákona o investičních pobídkách.  

Účast investorů na systému investičních pobídek je dobrovolná. Postoj pracovníků veřejné 

správy ke korupci lze označit za negativní. Vládou byl schválen Etický kodex úředníků 

a zaměstnanců veřejné správy, na jehož základě jsou přijímány vnitřní předpisy jednotlivých 

úřadů.  
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Etické kodexy ani korupční kauzy zájmové skupiny příjemců investičních pobídek nejsou 

známy. 

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 zákonem 

definovaných podmínkách podpory a kontroly vzniká poměrně malý prostor pro korupční 

jednání.  

2. Rozhodování 

a) Rozhodovací pravomoc 

Řízení o poskytnutí investiční pobídky je správním řízením, ve kterém rozhoduje jeden orgán 

veřejné správy – Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Žádost investora je posuzována z hlediska předpokladů splnění podmínek zákona 

o investičních pobídkách, zákona o daních z příjmů, zákona o zaměstnanosti, zákona o dani 

z nemovitých věcí, prováděcích právních předpisů k těmto zákonům a z hlediska souladu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie. V rámci rozhodovacího řízení je žádost zasílána 

k posouzení dotčeným orgánům, které jednoznačně vymezuje zákon o investičních pobídkách. 

Závazná stanoviska těchto orgánů jsou dále podkladem pro vydání rozhodnutí. Současnou a ani 

navrhovanou právní úpravou nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho 

správního orgánu. Jednotlivé orgány jsou na rozhodování vzájemně nezávislé a jejich 

pravomoci jsou rozděleny. 

Rozhodnutí jsou vydávána průběžně na základě podaných žádostí jednotlivých investorů. 

Četnost rozhodování vykazuje meziroční výkyvy a je ovlivněna jednak nabídkou investiční 

podpory a také aktuálním ekonomickým vývojem.   

b) Kontrolovatelnost rozhodování 

Dokumenty pro podání žádosti o investiční pobídku jsou veřejně dostupné na webových 

stránkách agentury CzechInvest. Každý občan se s nimi může seznámit. Dále jsou na těchto 

webových stránkách zveřejňovány informace o vydaných rozhodnutích o příslibu investiční 

pobídky.  

Způsob schvalování žádostí o investiční pobídku je jednotný, postup schvalování investiční 

pobídky je stanoven v § 4, 5 a 5a zákona o investičních pobídkách.  

Každý účastník řízení má možnost seznámit se s podklady příslušného rozhodnutí. Náležitosti 

rozhodnutí ve věci správního řízení stanovuje správní řád. 

Veškerá rozhodnutí vydávaná v rámci systému investičních pobídek jsou připravována stále 

stejným oddělením v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Kontrola jednotného 

rozhodování tak probíhá v rámci tohoto jednoho oddělení.  

Proti rozhodnutí je v souladu se správním řádem přípustné odvolání. 
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c) Odpovědnost 

Rozhodnutí jsou připravována v rámci odboru 71100 Ministerstva průmyslu a obchodu, 

k vedení řízení je určena vždy konkrétní úřední osoba, která je uvedena v příslušném spisu.  

V rámci rozhodovacího řízení je žádost zasílána k posouzení dotčeným orgánům vymezeným 

zákonem o investičních pobídkách. Závazná stanoviska těchto dotčených orgánů jsou dále 

podkladem pro vydání rozhodnutí, ke každému stanovisku je vždy příslušná osoba, jež danou 

věc vyřizuje.  

Při kontrole investičních pobídek a při vyvozování důsledků za porušení podmínek spolu 

příslušné kontrolní orgány spolupracují a navzájem si poskytují součinnost. Na každém 

kontrolním protokolu jsou uvedeny osoby, které kontrolu vykonaly. 

Kárná odpovědnost státních zaměstnanců je upravena zákonem 234/2014 Sb., o státní službě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

d) Opravné prostředky 

V řízení o poskytnutí investiční pobídky se postupuje v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách a v případě skutečností neupravených tímto zákonem se postupuje v souladu se 

správním řádem.  

Protože v rámci individuálních správních aktů musí správní orgán umožnit dotčeným osobám 

uplatňovat jejich práva a hájit oprávněné zájmy, je účastníkům řízení dávána možnost seznámit 

se s podklady pro vydání rozhodnutí a se stanovisky dotčených orgánů před vydáním 

rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky nebo rozhodnutí o příslibu investiční 

pobídky a uplatnit svoje připomínky. Správní řád rovněž určuje možnosti uplatnění opravných 

prostředků. Rozhodnutí vydávaná v rámci zákona o investičních pobídkách obsahují všechny 

nezbytné náležitosti rozhodnutí podle správního řádu, včetně poučení adresáta o možnosti 

podat opravný prostředek a o lhůtě pro jeho podání.  

3. Transparentnost 

Povinnost ke zveřejňování informací v rámci programů veřejných podpor je upravena na úrovni 

evropské legislativy. Údaje o přiznaných investičních pobídkách a jejich příjemcích jsou 

veřejně dostupnou informací uveřejňovanou na internetových stránkách agentury CzechInvest, 

která je podřízenou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Informace jsou uváděny od 

roku 1998 v souhrnných číslech i za jednotlivé projekty v podobě tabulky ve formátu .xls. 

Informace jsou zveřejňovány až po vydání konečného rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. 

Přístup k těmto informacím není podmíněn předchozí registrací. 

Podle čl. 9 nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 je každý členský stát povinen 

zajistit zveřejňování informací o poskytnutých veřejných podporách na souhrnné internetové 

stránce věnované státní podpoře. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za tímto účelem zajistil 

pro Českou republiku plnění této povinnosti transparentnosti prostřednictvím elektronického 

systému Evropské komise Transparency Award Module, kde jsou uveřejňovány požadované 

informace o poskytnutých podporách, včetně investičních pobídek.   

Data, na která se vztahují právní předpisy upravující povinnost mlčenlivosti, se nezveřejňují.  
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Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Významnost a eliminace korupčních rizik 

Korupční rizika jsou v případě systému investičních pobídek významně nízká, neboť 

rozhodování o nich se řídí zásadami správního řízení a rozhodnutí proto musejí být 

přezkoumatelná.  

Postup při poskytování investičních pobídek, stejně jako systém kontroly a sankcí, je upraven 

zákonem o investičních pobídkách již od r. 2000. Za svoji existenci byl zákon o investičních 

pobídkách několikrát novelizován. V rámci těchto novel byla postupně precizována ustanovení, 

která vytvářela překážky v aplikaci zákona v praxi nebo zaváděla neúměrně přísné sankce. 

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. 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Samotná právní úprava nemá dopad na bezpečnost ani obranu státu. 

 

 

J)  ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁSADAMI 

DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ LEGISLATIVY 

Navrhovaná právní úprava nemá souvislost s digitální agendou.   
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I 

K bodu 1 

Stanovuje se minimální hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

pro investiční akce ve výrobě, a to ve výši 80 mil. Kč, přičemž nejméně 40 mil. Kč musí být 

vynaloženo na pořízení strojního zařízení. 

K bodu 2 

Na základě § 2 odst. 4 věty první zákona o investičních pobídkách vláda nařízením stanoví, 

která z dalších všeobecných podmínek podle odstavce § 2 odst. 3 zákona o investičních 

pobídkách se pro určitý typ investiční akce použije nebo nepoužije a ve kterých regionech 

České republiky. Předmětnou úpravou se upouští od použití podmínky vyšší přidané hodnoty, 

tj. podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, pro 

investiční akce ve výrobě, pokud předmětem výroby má být produkt uvedený v příloze č. 2 

nařízení vlády, jež obsahuje vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života 

a zdraví občanů v mimořádných situacích.  

K bodu 3 

Stanovuje se zvýhodnění pro malé a střední podnikatele. Hodnoty dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku pro investiční akce ve výrobě stanovené v § 3 odst. 1 nařízení vlády se 

v případě středního podnikatele snižují na polovinu (tj. minimální investice 40 mil. Kč, z toho 

20 mil. Kč do strojního zařízení) a v případě malého podnikatele na čtvrtinu (tj. minimální 

investice 20 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč do strojního zařízení). Vzhledem k tomu, že 

v ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády je již stanoveno snižování těchto částek na polovinu 

v případech, kdy je investice umístěna v některém z více podporovaných regionů, je 

zvýhodnění pro malé a střední podnikatele kumulativně vztaženo i k tomuto ustanovení, tj. 

v případě investiční akce ve výrobě realizované v některém z více podporovaných regionů 

uvedených v § 3 odst. 2 nařízení vlády je v případě středního podnikatele minimální investice 

20 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč do strojního zařízení, a v případě malého podnikatele minimální 

investice 10 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč do strojního zařízení.   

Zvýhodnění na polovinu pro střední podnikatele a na čtvrtinu pro malé podnikatele se použije 

i pro minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u investiční akce 

v technologickém centru (§ 3 odst. 5 nařízení vlády). 

V případě minimálních počtů nových pracovních míst (které jsou stanoveny v § 3 odst. 5 

nařízení vlády u investiční akce v technologickém centru a v § 3 odst. 6 nařízení vlády 

u investiční akce v centru strategických služeb) se zvýhodnění nemění, tj. pro malé a střední 

podniky se tyto počty snižují na polovinu. 
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K bodu 4 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. V návaznosti na zavedení další, zcela nové přílohy 

do stávajícího nařízení vlády se dosavadní příloha nařízení vlády označuje jako příloha č. 1. 

K bodu 5 

Ustanovení, které je předmětem změny, stanovuje minimální hodnoty dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční 

akci v případech, kdy se jedná o investice ve výrobě. Aby investiční akce ve výrobě mohla 

dosáhnout na status „strategické investiční akce“, musí být investováno alespoň 500 mil. Kč do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a musí být vytvořeno alespoň 500 nových 

pracovních míst. Nově se stanovuje, že bude-li předmětem výroby výrobek se strategickým 

významem uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády, tyto další limity se nepoužijí, tj. pro tyto 

investice se nestanovuje povinná minimální hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, ani žádný počet nových pracovních míst k tomu, aby mohly získat status strategické 

investiční akce. K poskytnutí investiční pobídky se tedy na tyto akce budou vztahovat pouze 

limity všeobecných podmínek stanovené v § 3 nařízení vlády. 

K bodu 6 

Vložení zkratky „nařízení vlády“ se provádí kvůli snadnější formulaci nového znění bodu č. 14 

v části II vzoru tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku (viz novelizační bod 

5). 

K bodu 7 

Aby žadatel nebyl nucen při předkládání žádosti o investiční pobídku vyplňovat údaje, které 

nejsou pro poskytnutí investiční pobídky relevantní, zavádí se do textu vzoru tiskopisu pro 

uplatnění záměru získat investiční pobídku možnost uvést, zda se v případě předkládané žádosti 

jedná o investiční akci, u které nemusí být prokazováno plnění podmínky vyšší přidané 

hodnoty, a z jakého důvodu. 

K bodu 8 

Pro větší srozumitelnost a snadnější aplikovatelnost ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády byl 

sestaven konkrétní seznam vybraných strategických výrobků, který obsahuje výčet vybraných 

ochranných osobních pomůcek, zdravotnických prostředků a farmaceutik. Investor, který žádá 

investiční pobídku na investiční akci ve výrobě, kdy předmětem následně realizované výroby 

bude výrobek uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády, nebude muset plnit podmínku vyšší přidané 

hodnoty stanovenou v § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách a specifikovanou 

v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 221/2019 Sb. a bude moci požádat o investiční pobídku 

ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro 

strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona o investičních pobídkách. 
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K čl. II 

K bodu 1 

V souladu s principem zachování právní jistoty nebudou měněny podmínky, které byly platné 

v době předložení záměru získat investiční pobídku. O žádostech podaných před nabytím 

účinnosti tohoto nařízení se správní řízení podle zákona o investičních pobídkách povede 

a rozhodne podle dosavadních právních předpisů.  

K bodu 2 

V souladu s principem zachování právní jistoty zůstávají zachovány rovněž podmínky čerpání 

investičních pobídek, o kterých již bylo rozhodnuto. 

K čl. III 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády. Nařízení vlády reaguje na 

mimořádnou situaci, která v České republice nastala z důvodu šíření koronavirové nákazy. 

Jedná se o výjimečnou situaci, kdy je dán naléhavý obecný zájem pro stanovení odlišného data 

účinnosti právního předpisu než k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku, a to v souladu 

s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Navrhuje se proto stanovit datum účinnosti nařízení vlády dříve, a to 

konkrétně patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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