
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních 
pobídkách 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 27. srpna 
2020, s termínem dodání stanovisek do 10. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.       

Ministerstvo financí Zásadní připomínky: 
 
1. Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem bude 

posuzováno a kontrolováno to, že předmět 
výroby, na základě kterého má být investiční akce 
považována za strategickou, skutečně odpovídá 
výčtu výrobků se strategickým významem 
uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády. 
Vzhledem k tomu, že v tomto případě bude 
možné navíc společnostem poskytnout hmotnou 
podporu na pořízení majetku, je kontrola, zda 
konkrétní výrobek lze podřadit pod výčet uvedený 
v příloze č. 2 nařízení vlády, naprosto zásadní. 
Požadujeme, aby toto posouzení prováděl 
kompetentní orgán, a to Ministerstvo 
zdravotnictví i přes to, že není dotčeným 
orgánem dle § 4 odst. 4 zákona č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách, ve znění pozdějších 

 
 
Vysvětleno. 
Dle § 4 odst. 2 zákona o investičních pobídkách navrhuje vládě 
schválení investiční akce jakožto strategické Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO). To je také poskytovatelem hmotné 
podpory pro strategickou investiční akci a kontrolním orgánem 
k této investiční pobídce, MPO je také kontrolním orgánem 
k podmínce vyšší přidané hodnoty. Proto naplnění předmětu 
výroby bude i nadále (stejně jako doposud) v kompetenci MPO, 
přičemž tato kompetence je stanovena přímo zákonem 
o investičních pobídkách a nelze ji měnit v rámci prováděcího 
právního předpisu (tedy nařízení vlády). Dle správního řádu má 
MPO vždy možnost konzultovat odbornou správnost zařazení 
výrobku s kompetentním místem veřejné správy (v tomto případě 
Ministerstvem zdravotnictví), MPO se proto bude v případě těchto 
investic na Ministerstvo zdravotnictví obracet. 
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předpisů. 

 

 

2. Vzhledem k tomu, že nově navrhovaná příloha 
č. 2 vyjmenovává výrobky se strategickým 
významem, tak předpokládáme, že společnost 
musí vyrábět „kompletní výrobek“, který je 
uveden v této příloze a nikoliv být pouze 
dodavatelem určité součástky potřebné k výrobě 
takového výrobku. V opačném případě se 
obáváme o zvýšený nárůst zájmu o poskytnutí 
hmotné podpory na pořízení majetku pro velké 
množství společností, které jsou pouze 
dodavatelským mezičlánkem a tím i zvýšené 
požadavky na státní rozpočet. 

 

3. V části E) důvodové zprávy není vyčíslen dopad 
na státní rozpočet, tedy propad daňových příjmů 
a zvýšení výdajů na hmotnou podporu, který je 
vlivem novely nařízení vlády očekáván. 
Předpokládáme, že případný dopad na výdajové 
straně bude pokryt v rámci limitů rozpočtu 
kapitoly MPO bez požadavků na jeho navýšení. 

 

 

 

4. Není zřejmý mechanismus, kterým bude 
zajištěno, že výrobky strategického významu 
vyrobené v souvislosti s poskytnutou investiční 
pobídkou budou použity pro vytvoření 
pohotovostních zásob sloužících k zajišťování 
nezbytných dodávek pro ochranu zdraví 
obyvatelstva atd., jak je uvedeno v předkládací 

Vyjádření MF k vypořádání: 
MF s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Vysvětleno. 
Předmětem výroby musí být výrobek uvedený v příloze č. 2 
nařízení vlády a nikoli pouze jeho dodavatelský mezičlánek, neboť 
ten by nenaplnil předmět výroby podle přílohy č. 2. V příloze č. 2 
jsou uvedeny i výrobky, které mohou sloužit jako výrobní 
„meziprodukt“, podstatné proto je, zda předmět výroby je v příloze 
č. 2 nařízení vlády uveden. 
 
Vyjádření MF k vypořádání: 
MF s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
MPO předpokládá, že strategické investiční akce budou v 
následujících letech financovány z RRF fondu (Recovery and 
Resilience Facility) v rámci fondu obnovy EU určeného pro členské 
státy. První nároky na vyplácení hmotné podpory pro strategickou 
investiční akci podle navrhované novely nařízení vlády lze 
očekávat nejdříve v r. 2022, spíše 2023 a později.  
 
Vyjádření MF k vypořádání: 
MF s vypořádáním souhlasí. 
 
 
Vysvětleno. 
Provázání s vytvářením státních hmotných rezerv není předmětem 
předloženého návrhu. V předkládací zprávě bylo toto uvedeno jako 
jeden z dalších možných pozitivních dopadů, který může být 
zohledněn při rozhodování vlády o schválení investiční akce jako 
strategické. Stav zásob státních hmotných rezerv se může v čase 
měnit, při posuzování záměru se bude vycházet z aktuálních 
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zprávě. V materiálu rovněž chybí návaznost na 
pořizování zásob Správou státních hmotných 
rezerv, a proto je zde riziko, že vlivem nových 
investičních pobídek způsobených novelou 
nařízení vlády dojde k přesycení trhu a vzniku 
neefektivity, nebo naopak vývozu vyrobených 
strategických výrobků do zahraničí. Požadujeme 
tedy doplnit, jaké mají být zásoby předmětných 
komodit v ČR, a jak se na tom bude podílet svými 
zásobami SSHR a jak podnikatelské subjekty 
podpořené investičními pobídkami. 

 

informací, za tímto účelem je takto nastavena komunikace 
i s věcně příslušným útvarem v rámci MPO. 
 
Vyjádření MF k vypořádání: 
MF s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínky: 
 
1. K čl. I bodu 2 [§ 3 odst. 4] 

Upozorňujeme, že z nově doplněného textu není 
možné určit, na jaké investiční akce se bude výjimka 
vztahovat. Není jasné, zda se pro účely výjimky 
považuje za strategickou investiční akci každá 
investiční akce, kde předmětem výroby investiční 
akce ve výrobě má být výrobek se strategickým 
významem pro ochranu života a zdraví občanů 
v mimořádných situacích uvedený v příloze č. 2 
k navrhovanému nařízení vlády, či zda stále musí 
dojít k posouzení ze strany vlády, jestli se investiční 
akce bude považovat za strategickou investiční akci. 
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani navrhované nařízení vlády neposkytují 
dostatečně konkrétní kritéria, na základě kterých by 

 
 
Vysvětleno. 
Strategická investiční akce je definována v zákoně o investičních 
pobídkách, a to v ustanovení § 1c odst. 3, jedná se tedy 
o investiční akci, u které vláda schválí poskytnutí investiční 
pobídky pro strategickou investiční akci. Výjimka se tedy uplatní 
u investiční akce, u které vláda schválí pobídku pro strategickou 
investiční akci a současně bude předmětem výroby výrobek 
uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády. 
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bylo možné určit, zda bude investiční akce 
považována za strategickou investiční akci. 
Doporučujeme proto vyjasnit tato kritéria a následně 
i připomínkované ustanovení. 

2. K čl. II bodu 1 [přechodná ustanovení]  

Z důvodu nejasného určení zamýšleného dne, do 
kterého má dojít k ukončení správního řízení, 
doporučujeme upravit znění bodu č. 1 tak, aby 
neobsahoval slova „a do tohoto dne pravomocně 
neskončených“, ale slova „která nebyla pravomocně 
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení“. 

3. K odůvodnění [příloha č. 2] 

Doporučujeme upravit a doplnit odůvodnění ve 
vztahu k seznamu vybraných výrobků, který je 
obsažen v příloze č. 2. Tyto výrobky by dle slov 
předkladatele měly mít strategický význam pro 
ochranu života a zdraví občanů v mimořádných 
situacích. S ohledem na tuto argumentaci není 
jasné, jak takový význam mají např. chemické 
antikoncepční přípravky pro vnější použití včetně 
hormonálních antikoncepčních přípravků (bod 7.4. 
přílohy č. 2). Doporučujeme proto více rozpracovat 
argumentaci nad rámec současné pandemie. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Text bodu 1 přechodných ustanovení nařízení vlády byl upraven 
ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl upraven i v návaznosti na 
připomínky Ministerstva zdravotnictví, kdy namísto výčtu všech 
farmaceutických výrobků a přípravků bude použit pojem „léčivé 
přípravky“ s odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 
léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Cílem je i v těchto 
případech podporovat výrobky se strategickým významem pro 
ochranu života a zdraví občanů v mimořádných situacích. 
Vzhledem k tomu, že i v těchto případech bude každá investiční 
pobídka schvalována vládou, může být míra naplnění tohoto účelu 
předmětem materiálu pro jednání vlády. 
 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
 
1. K čl. I bodu 8 – k příloze č. 2, k položkám č. 1 

a č. 2: 

Upozorňujeme na nevhodné zaměňování 
a slučování pojmů „filtrační maska“ a „respirátor“. 

 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Vyjádření MV k vypořádání: 
MV s vypořádáním souhlasí. 
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Ochranná vlastnost a účinnost respirátorů je dána 
třídou FFP2, FFP3. Ochranná funkce filtrační masky 
se řídí třídou nasazovaného ochranného filtru. 
Navrhujeme proto rozdělit položky č. 1 a č. 2 na 
celkem tři samostatné položky, například: 
„1. Respirátory třídy FFP 2 s výdechovým ventilem 
nebo bez výdechového ventilu. 
 2. Respirátory třídy FFP3 s výdechovým ventilem 
nebo bez výdechového ventilu. 
 3. Filtrační polomasky s vyměnitelnými ochrannými 
filtry.“. 
Použití nevhodné terminologie by totiž mohlo 
způsobit zmatek v rozlišování jednotlivých 
ochranných pomůcek (rozdíly v konstrukci, 
technických parametrech, účinnosti a použití). 
V případě akceptace připomínky bude nutné 
stávající položky přečíslovat. 
 
2. K čl. I bodu 8 – k příloze č. 2, položce č. 3: 

Domníváme se, že je nezbytné upravit položku č. 3 
na znění: 
„3. Vyměnitelné filtry do filtračních polomasek 
a ochranných celoobličejových masek.“. 
Upřesnění názvu ochranných filtrů je nezbytné, 
jelikož nevhodná terminologie by mohla způsobit 
nejasnosti v rozlišování jednotlivých ochranných 
pomůcek.  
 
3. K čl. I bodu 8 – k příloze č. 2, nad rámec 

návrhu: 

Považujeme za nutné do seznamu vybraných 
strategických výrobků doplnit novou položku č. 4.: 
„4. Ochranné celoobličejové masky.“. 
Ochranné celoobličejové masky poskytují ve spojení 
s vhodným ochranným filtrem nesrovnatelně lepší 
ochranu dýchacích cest a zraku než respirátory nebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Vyjádření MV k vypořádání: 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn ve smyslu připomínky. 
 
Vyjádření MV k vypořádání: 
MV s vypořádáním souhlasí. 
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filtrační polomasky. Ochranné celoobličejové masky 
jsou přijatelné a používané i u Hasičského 
záchranného sboru České republiky při zásazích (na 
rozdíl od respirátorů a filtračních polomasek). Nadto 
se domníváme, že je více než vhodné podpořit 
lokalizaci výroby tohoto typu ochranného prostředku 
na území České republiky. 
 
4. K čl. I bodu 8 – k příloze č. 2, nad rámec 

návrhu: 

Požadujeme doplnit seznam výrobků se 
strategickým významem o tyto položky: 
„6. Ochranné obleky splňující typ ochrany minimálně 
4B. 
 7. Vyšetřovací rukavice. 
 8. Ochranné návleky na obuv.“. 
Nutnost doplnění vyplývá z tzv. první vlny 
onemocnění COVID-19 v České republice, kdy došlo 
ke zvýšené spotřebě uvedených ochranných 
pomůcek. V případě akceptace připomínky bude 
nutné stávající položky přečíslovat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn o: 
- ochranné obleky (overaly s kapucí), 
- vyšetřovací rukavice, 
- ochranné návleky na obuv. 

Vyjádření MV k vypořádání: 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínky: 
 

1. K příloze č. 2:  

Ve výčtu těchto výrobků chybí některé prostředky 
pro podporu bariérových opatření, která se ukázala 
jako velmi účinná v boji s COVID-19 a jejichž 
nedostatek byl v první vlně epidemie kritický.  
Navrhujeme seznam doplnit o: 
- ochranný oblek (overal s kapucí) – osobní 

ochranný prostředek 
- rukavice vyšetřovací (ochranné) – zdravotnický 

prostředek rizikové třídy I (nesterilní) 

 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn o: 
- ochranné obleky (overaly s kapucí), 
- vyšetřovací rukavice. 
 
Vyjádření MZD k vypořádání: 
MZD s vypořádáním souhlasí. 
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2. K příloze č. 2: 

Ve výčtu těchto výrobků zcela chybí diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a prostředky pro 
odběr biologických vzorků. Ty přitom tvoří základní 
pilíř boje proti COVID-19, jímž je zajištění testování 
populace z diagnostických, epidemiologických nebo 
preventivních důvodů. 
Navrhujeme seznam doplnit o: 
- diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

(laboratorní testy) a prostředky pro provedení 
předanalytické fáze těchto testů 

- prostředky pro odběr biologických vzorků pro 
laboratorní in vitro diagnostiku 

 
3. K příloze č. 2: 

Ve výčtu těchto výrobků chybí odběrové krevní vaky 
a diagnostika pro určení krevních skupin a 
infekčních markerů používaná při výrobě 
transfuzních přípravků. Zajištění výroby transfuzních 
přípravků je nutno považovat za jednu z oblastí 
podstatných pro poskytování zdravotní péče.  
Navrhujeme seznam doplnit o: 
- odběrové krevní vaky a diagnostika pro určení 

krevních skupin a infekčních markerů používaná 
při výrobě transfuzních přípravků 
 
 

4. K příloze č. 2: 

Výčet týkající se farmaceutických přípravků (bod 7) 
je nesystematický, není jasná přesná definice 
jednotlivých položek. Klasifikace je zřejmě zčásti 
převzata z celního sazebníku, nicméně dle našeho 
názoru nevyhovuje potřebám nařízení vlády 
č. 221/2019 Sb. Např. není zřejmé, z jakého důvodu 
je zde separátně uvedena položka 7.4. chemické 

 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn ve smyslu připomínky.  
 
Vyjádření MZD k vypořádání:  
MZD s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn ve smyslu připomínky. 
 
Vyjádření MZD k vypořádání:  
MZD s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl upraven podle připomínky, tj. 
výčet farmaceutických výrobků a přípravků byl nahrazen pojmem 
„léčivé přípravky“ s odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  
 

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



Stránka 8 (celkem 25) 

antikoncepční přípravky pro vnější použití včetně 
hormonálních antikoncepčních přípravků, a to 
z hlediska jejího významu pro ochranu života a 
zdraví občanů v mimořádných situacích.  

 
Co se týká kategorie léčivých přípravků, navrhujeme 
v seznamu uvést: 
Léčivé přípravky, a to s odkazem na zákon 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Odůvodnění: 
Do takto stanovené kategorie spadají v souladu se 
zněním § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb. všechny 
níže uvedené kategorie léčivých přípravků:  
a) humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí 
nebo podání lidem, 
b) veterinární léčivé přípravky určené pro použití u 
zvířat nebo podání zvířatům; za veterinární léčivé 
přípravky se považují medikovaná krmiva a 
nepovažují se za ně doplňkové látky3), 
c) humánní imunologické léčivé přípravky 
sestávající z vakcín, toxinů, sér nebo alergenových 
přípravků; výčet vakcín, toxinů, sér a alergenových 
přípravků stanoví prováděcí právní předpis, 
d) veterinární imunologické léčivé přípravky 
podávané za účelem navození aktivní nebo pasivní 
imunity nebo k diagnostikování stavu imunity, 
e) humánní autogenní vakcíny připravené pro 
konkrétního pacienta z patogenů nebo antigenů 
získaných výhradně od tohoto pacienta, 
f) veterinární autogenní vakcíny, kterými se rozumějí 
inaktivované imunologické veterinární léčivé 
přípravky vyrobené z patogenů nebo antigenů 
získaných ze zvířete nebo zvířat v chovu a které jsou 
použity pro léčbu zvířete nebo zvířat v tomto chovu 

Vyjádření MZD k vypořádání:  
MZD s vypořádáním souhlasí. 
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ve stejné lokalitě, 
g) homeopatické přípravky zhotovené ze základních 
homeopatických látek podle homeopatického 
výrobního postupu popsaného Evropským 
lékopisem4) nebo, není-li v něm uveden, lékopisem 
úředně používaným v současné době alespoň 
v jednom členském státě Evropské unie (dále jen 
"členský stát"); homeopatický přípravek se považuje 
za léčivý přípravek, i když nemá zcela vlastnosti 
léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou 
vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem, 
h) radiofarmaka, kterými se rozumějí léčivé 
přípravky, které, jsou-li připraveny k použití, 
obsahují 1 nebo více radionuklidů (radioaktivních 
izotopů) včleněných pro lékařský účel, 
i) radionuklidové generátory, kterými se rozumějí 
systémy obsahující vázaný mateřský radionuklid, 
z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se 
odděluje elucí nebo jiným způsobem a používá se 
jako radiofarmakum nebo pro jeho přípravu, 
j) kity, kterými jsou přípravky určené k rekonstituci 
nebo spojení s radionuklidem do konečného 
radiofarmaka, a to obvykle před jeho podáním, 
k) radionuklidové prekursory, kterými se rozumějí 
radionuklidy vyrobené pro radioaktivní značení jiné 
látky před podáním, 
l) krevní deriváty, kterými se rozumějí průmyslově 
vyráběné léčivé přípravky pocházející z lidské krve 
nebo lidské plazmy; krevní deriváty zahrnují 
zejména albumin, koagulační faktory 
a imunoglobuliny lidského původu, 
m) rostlinné léčivé přípravky obsahující jako účinné 
složky nejméně 1 rostlinnou látku nebo nejméně 1 
rostlinný přípravek nebo nejméně 1 rostlinnou látku 
v kombinaci s nejméně jedním rostlinným 
přípravkem, 
n) transfuzní přípravky, kterými se rozumějí lidská 
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krev a její složky zpracované pro podání člověku za 
účelem léčení nebo předcházení nemoci, pokud 
nejde o krevní deriváty; za lidskou krev a její složky 
se pro účely tohoto zákona nepovažují krevní 
kmenové buňky a lymfocyty dárce krvetvorných 
kmenových buněk určené pro příjemce těchto 
buněk, 
o) vyhrazené léčivé přípravky, které se mohou podle 
rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského 
předpisu mimo lékárny, 
p) léčivé přípravky pro genovou terapii86), kterými 
se rozumějí biologické léčivé přípravky s léčivou 
látkou, jež obsahuje rekombinantní nukleovou 
kyselinu, nebo je touto kyselinou tvořena, 
používanou nebo podávanou lidem k regulaci, 
opravě, výměně, doplnění nebo odstranění 
genetické sekvence, přičemž léčebný, preventivní 
nebo diagnostický účinek těchto léčivých přípravků 
se vztahuje přímo na sekvenci rekombinantní 
nukleové kyseliny nebo na produkt genetické 
exprese této sekvence; léčivé přípravky pro 
genovou terapii nezahrnují vakcíny proti infekčním 
onemocněním, 
q) léčivé přípravky pro somatobuněčnou terapii, 
kterými se rozumějí biologické léčivé přípravky 
určené na základě farmakologického, 
imunologického nebo metabolického působení 
svých buněk nebo tkání pro léčbu, prevenci nebo 
diagnostiku onemocnění u lidí a které obsahují 
takové buňky nebo tkáně, nebo jsou jimi tvořeny, 
1. u nichž v důsledku zásadní manipulace došlo ke 
změně jejich fyziologických funkcí, biologických 
nebo strukturálních vlastností významných pro 
zamýšlené klinické použití, přičemž za zásadní 
manipulace se zejména nepovažují manipulace 
uvedené v příloze č. 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího léčivé přípravky pro 
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moderní terapii87), nebo 
2. které nejsou určeny k použití u příjemce ve stejné 
základní funkci nebo stejných funkcích jako u dárce. 
 
5. K příloze č. 2 obecně: 

Navrhujeme upravit celou přílohu č. 2 tak, aby 
taxativní výčet, který obsahuje nyní mix položek 
s nejasnou možností výkladu a položek zcela 
konkrétních, obsahoval pouze položky vyjádřené 
obecnějším způsobem, např. „osobní ochranné 
prostředky a zdravotnické prostředky plnící 
bariérovou funkci proti přenosu infekčních 
onemocnění“. Taxativní výčet zcela konkrétních 
výrobků nikdy nemůže být úplný (při hypotetické 
příští epidemii, která se nebude přenášet cestou 
kapének, ale např. kontaminovanými vodními zdroji 
tak vznikne kritická potřeba prostředků a zařízení, 
jež nedovedeme nyní zcela konkrétně předvídat). 
Přitom nebude dotčena rozhodovací praxe, neboť 
žádost bude obsahovat odůvodnění, ve kterém 
žadatel zařazení svého výrobku do přílohy č. 2 
zdůvodní. Správní orgán ve věci má pak možnost 
konzultovat odbornou správnost tohoto zařazení 
s kompetentním místem veřejné správy tak, jak se 
to v současné době běžně děje. 
 
Doporučující připomínky: 

6. K příloze č. 2: 

Navrhujeme zvážit stejné zmírnění podmínek pro 
investiční pobídky též pro výrobce přístrojů a 
spotřebního materiálu pro výzkum a vývoj v oblasti 
biomedicíny. Neúčastní se sice boje proti epidemiím 
a jiným hrozbám přímo, avšak na jejich výrobcích 
závisí schopnost českých biotechnologických firem a 
výzkumných institucí na střet s hrozbou reagovat 
vývojem nových technologií (např. vývoj vakcín). 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Přikláníme se ke stanovení strategických výrobků taxativním 
výčtem; vzhledem k tomu, že tento výčet je stanoven nařízením 
vlády, lze jej v případě potřeby nařízením vlády opět upravit. 
Investiční pobídky jsou motivačním nástrojem k rozhodování 
investorů o umístění a realizaci investice, investor by tedy 
v okamžiku předkládání žádosti o podporu měl vědět, zda předmět 
jeho výroby je nebo není v příloze č. 2 nařízení vlády uveden. 
Navrhovaný obecný způsob vymezení by tak mohl být pro 
potenciální investory více nejasný a nejistý. 
 
Vyjádření MZD k vypořádání:  
MZD s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text přílohy č. 2 nařízení vlády byl doplněn o položku „Přístroje a 
spotřební materiál pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny.“ 
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Nedostatek těchto výrobků také může negativně 
ovlivnit schopnost českých výrobců uspokojit 
v období krize zvýšenou poptávku (např. 
oligonukleotidy a enzymy, které jsou základní 
komponentou pro výrobu RT-PCR diagnostických 
souprav v boji proti COVID-19). 
 

7. K odůvodnění, obecné části, kapitole G) 

Upozorňujeme na to, že zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, byl zrušen zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. Doporučujeme text 
upravit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky: 
 
1) K příloze č. 2 nařízení vlády, terminologie 

Dáváme na zvážení použití termínu „moderní“, které 
se v příloze č. 2 vyskytuje například ve spojení 
„moderní materiály“ nebo „moderní lůžková 
nemocniční a ambulantní technika“ či „Moderní 
materiály pro regenerativní medicínu“.  
Jedná se o ustálenou medicínskou terminologii, 
podle které je nade vši pochybnost jasné, o jakou 
skupinu výrobků se jedná? Nemůže dojít 
k interpretačním nejasnostem s tím, že termín 
„moderní“ je právně neurčitý a bude způsobovat 
výkladové nejasnosti? 
 
2) K příloze č. 2 nařízení vlády, položkový výčet 

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení je 
podle předkládací zprávy podpořit investiční aktivitu 
a současně lokalizaci výroby vybraných výrobků se 
strategickým významem pro ochranu života a zdraví 
občanů v mimořádných situacích do České 

 
 
Akceptováno.  
Termín „moderní“ byl v rámci přílohy č. 2 nařízení vlády upřesněn 
a text byl precizován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
V příloze č. 2 nařízení vlády došlo i na základě připomínek dalších 
rezortů (např. MZD) k nahrazení výčtu farmaceutických výrobků a 
přípravků pojmem „Léčivé přípravky“ s odkazem na § 2 odst. 2 
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republiky, včetně podpory těchto výrob u stávajících 
domácích výrobců, a to z důvodu potřeby 
zabezpečení zásob těchto výrobků z domácích 
zdrojů, a tím snížení závislosti České republiky na 
jejich zahraničních dodávkách. Změna nařízení 
vlády vychází ze zkušenosti šíření koronavirové 
nákazy způsobené virem SARS-CoV-2, a na 
problémy, které vznikly při zabezpečování 
nezbytných dodávek výrobků, jež je nutné zajistit v 
krizových stavech podle zákona o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy. Jedná se zejména o 
ochranné pomůcky (respirátory, roušky, ochranné 
štíty, dezinfekce apod.), jejichž zásoba byla v České 
republice nedostačující a bylo třeba je nakupovat ve 
velkém množství v zahraničí.  
 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme 
přehodnotit seznam vybraných výrobků se 
strategickým významem pro ochranu života a zdraví 
občanů (tedy položky přílohy č. 2), kdy se 
domníváme, že například položka č. 7.4 – 
antikoncepční přípravky, 7.5 – těhotenské testy, ani 
27 – stomatologická technika nesplňuje uvedené 
vymezení ochranných pomůcek potřebných k řešení 
krizových stavů a tedy ani nárok na investiční 
podporu. Pokud má být investiční podpora širší a 
zahrnovat celou řadu zdravotnické techniky a potřeb, 
která není nutná k řešení krizových situací, měla by 
být uvedený cíl jasně pojmenován a obhájen 
v předkládací zprávě i v odůvodnění nařízení.  
 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů. Ze seznamu výrobků Přílohy č. 2 byla dále odstraněna 
položka „stomatologická technika“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

Zásadní připomínka:  

1. Nesouhlasíme se snížením limitu pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 
Vysvětleno. 
Snížení limitů je v současné době žádoucí především z důvodu 
podpory investiční aktivity všech soukromých firem. Koronavirová 
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ze 100 mil. Kč na 80 mil. Kč a adekvátně se 
snížením limitu na pořízení strojního zařízení 
z 50 mil. Kč na 40 mil. Kč. 

Zdůvodnění: Současný limit je již nastaven 
poměrně nízko a další snižování bez řádné 
analýzy účinnosti současného nastavení 
investičních pobídek z pohledu programového 
prohlášení vlády a s ohledem na ostatní nástroje 
podpory ekonomického růstu, bez provedení 
vyhodnocení dopadů vč. variantního řešení není 
opodstatněné. 

 

 

 

 

2. Nesouhlasíme s dalším snížením hodnoty 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 na čtvrtinu, pokud 
je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel. 

Zdůvodnění: Členění skupiny MSP dále na 
střední a malé nepovažujeme u investičních 
pobídek za přínosné. Návrh systém komplikuje, 
rozmělňuje a celkově činí méně efektivním. 
Investiční pobídky nejsou primárně určeny 
nejmenším podnikatelům, pro které jsou 
k dispozici jiné odpovídající nástroje.  

 

 

 

 

 

krize již má negativní makroekonomické dopady, které mohou 
nadále sílit. Již nyní velmi značně a výrazně poklesla investiční 
aktivita soukromých investorů. Přirozenou reakcí je přijetí 
fiskálních a dalších stimulů pro podporu ekonomiky. Účelem 
opatření je tedy především stimulace investic jakékoliv výše 
k překlenutí náročného období. Dle požadavku VÚV byla do 

odůvodnění doplněna věta: „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.“ 
 
Vyjádření VÚV k vypořádání: 
VÚV s vypořádáním souhlasí. 

 
 
 
Vysvětleno. 
Je pravdou, že investiční pobídky od svého zavedení cílily na 
podporu velkých investičních záměrů, které jsou realizovány 
zejména velkými podniky. Poslední novelou zákona o 
investičních pobídkách (zákon č. 210/2019 Sb.) však bylo 
změněno nastavení investičních pobídek tak, aby byly více 
dostupné i pro menší podnikatele, a to právě zavedením 
zvýhodnění pro malé a střední podniky. S ohledem na aktuální 
pokles investiční aktivity soukromých investorů a potřebu 
stimulovat i menší investice realizované menšími investory 
k udržení hospodářské stability (viz navíc také zásadní 
připomínky AMSP) je navrhováno snížení limitů i pro malé 
podnikatele, které považujeme za zásadní motivační krok. Dle 
požadavku VÚV byla do odůvodnění doplněna věta: 

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 
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3. Diskutabilní je zmírnění podmínek pro výrobce 
vybraných strategických výrobků udělením 
výjimky z povinnosti plnit podmínku vyšší přidané 
hodnoty a také možností poskytnutí hmotné 
podpory až do výše 10 % způsobilých nákladů. 
Cílem investičních pobídek by měla i nadále být 
podpora projektů s vysokou přidanou hodnotou a 
to i v oboru zdravotnických výrobků. 

 

 

 

 

4. Příloha č. 2 - Vybrané výrobky se strategickým 
významem pro ochranu života a zdraví občanů 
v mimořádných situacích – příloha obsahuje 
poměrně rozsáhlý seznam vybraných výrobků, 
aniž by bylo zřejmé, zda bezprostředně řeší 
pouze nedostatek ochranných pomůcek 
v souvislosti s epidemií koronaviru. Není 
uvedeno, zda byl konzultován s MZD, aby 
odpovídal aktuálním potřebám rezortu 
zdravotnictví.  

dlouhodobé platnosti těchto opatření, by bylo nutné provést 
analýzu jejich účinnosti.“ 
 
 
Vyjádření VÚV k vypořádání: 
VÚV s vypořádáním souhlasí. 

 
Vysvětleno. 
Podpora výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnických a ochranných 
prostředků je jedním ze současných strategických cílů, k jehož 
zajištění jsou realizována i další opatření. Vzhledem k aktuální 
situaci kvůli celosvětově se šířící koronavirové epidemii je 
předmětem navrhované novelizace zajistit nejen dostatečné 
výzkumné kapacity, ale zejména i dostatečné výrobní kapacity 
přímo na území ČR, resp. podpořit vlastní výrobu zdravotnických 
a ochranných prostředků, která může být realizována i bez vyšší 
přidané hodnoty. 
 
Vyjádření VÚV k vypořádání: 
VÚV s vypořádáním souhlasí. 

 
 
Vysvětleno. 
Konkrétní seznam, který je obsahem přílohy č. 2 nařízení vlády, 
byl sestaven na základě konzultací s odborníky z oblasti 
zdravotnických prostředků a farmaceutik. MZD se k návrhu 
nařízení vlády vyjadřovalo prostřednictvím mezirezortního 
připomínkového řízení. Každý projekt, který se bude definovat jako 
výroba výrobku se strategickým významem pro ochranu života 
a zdraví občanů v mimořádných situacích bude vždy jednotlivě a 
samostatně konzultován s MZD v rámci posuzování daného 
projektu. Seznam byl sestaven také s ohledem na případnou další 
podobnou epidemii, do budoucna je tedy třeba zajistit větší 
soběstačnost i širšího okruhu zdravotnických prostředků a 
farmaceutik než jen ochranných osobních pomůcek.  
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Vyjádření VÚV k vypořádání: 
VÚV s vypořádáním souhlasí. 
 

Úřad vlády – 
ministryně a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
(OKOM) 

Zásadní připomínka: 
 
Předposlední odstavec kapitoly C pojednává 
o rozhodnutí SA.38751, kterým byl režim veřejné 
podpory v podobě zákona o investičních pobídkách 
schválen. Proti poskytování veřejné podpory jako 
takové, za podmínek, že bude dodržen motivační 
účinek podpory dle čl. 6 nařízení č. 651/2014 
o blokových výjimkách a další podmínky z něj 
vyplývající a dodržena intenzita podpory dle Mapy 
regionální podpory na období 2014–2020, v zásadě 
nic nenamítáme.  

Upozorňujeme však, že ČR je povinna oznámit 
Evropské komisi veškeré změny schváleného 
režimu podpory, které by mohly ovlivnit slučitelnost 
režimu s nařízením EU č. 651/2014, přičemž 
z přiloženého odůvodnění se spíše jeví, že je 
předkladatelovým záměrem oznámit změnu režimu 
veřejné podpory až ex post, a nikoli ex ante.  

Nadto je podle bodu 27 rozhodnutí SA.38751 
schválen dotčený režim podpory jen do 31. 12. 2020. 
Není tedy zřejmé, na základě jaké výjimky bude 
podpora poskytována v roce 2021 a následujících. 
Otázku veřejné podpory je nutno vyjasnit a optimálně 
doplnit v tomto směru odůvodnění. 

Doporučující připomínka: 

 
Akceptováno. 

Změny v předloženém návrhu nařízení vlády neovlivňují 
slučitelnost systému investičních pobídek s nařízením Komise 
(EU) č. 651/2014, ani neovlivní obsah schváleného plánu 
hodnocení, neboť v souladu s tímto plánem byla závěrečná zpráva 
z hodnocení odeslána Evropské komisi dne 30. června 2020. 

Dle nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. 7. 2020, kterým se 
prodlužuje platnost nařízení EU č. 651/2014 až do roku 2023, se 
mohou členské státy rozhodnout o prodloužení velkých režimů 
podpory až do roku 2023 (v případě regionální podpory do konce 
platnosti map regionální podpory), a to za předpokladu, že byla 
hodnotící zpráva předložena v souladu se schváleným plánem 
hodnocení (viz bod 8 a čl. 2 bod 1 nařízení č. 2020/972). Dle 
informací od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo 
požádáno o prodloužení české mapy regionální podpory na konci 
srpna 2020. Bude-li schváleno její prodloužení (což lze 
předpokládat), budou moci být investiční pobídky poskytovány 
podle této mapy až do konce roku 2021. 

V tomto smyslu byl doplněn i text kapitoly C odůvodnění. 
 
Vyjádření OKOM k vypořádání: 
OKOM s vypořádáním souhlasí.  
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Předposlední a poslední odrážka ve výčtu 
relevantních aktů EU pojednává o rozhodnutích 
Evropské komise, kterými se schvaluje mapa 
regionální podpory, resp. Plán hodnocení režimu 
státní podpory GBER – avšak nejsou zde uvedena 
konkrétní označení rozhodnutí. Zřejmě se jedná 
o rozhodnutí SA.37557 a SA.38751. Toto 
doporučujeme doplnit. 

 

Akceptováno. 
Do textu kapitoly C odůvodnění byla doplněna čísla zmíněných 
dvou rozhodnutí, a to SA.37553 a SA.38751. 
 
 

Asociace krajů 
České republiky 

Bez připomínek.  

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

Zásadní připomínky: 
 

1) K čl. 1 odst. 2 

Požadujeme za větu „…v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení“ doplnit „nebo je příjemcem investiční 
pobídky střední podnikatel, malý podnikatel nebo 
rodinný podnik.“. 

Odůvodnění: Na základě Usnesení vlády České 
republiky ze dne 13. května 2019 č. 330 o vymezení 
rodinného podniku v České republice ve znění 
Usnesení vlády České republiky ze dne 
11. května 2020 č. 535 k úpravě definice rodinného 
podniku v České republice.  

2) K čl. 1 odst. 3 

Požadujeme doplnit za slova „pobídky malý 
podnikatel“ slova „nebo rodinný podnik“ a dále za 
slova „pokud je příjemcem investiční pobídky“ doplnit 
„střední podnikatel nebo na čtvrtinu pokud je 
příjemcem investiční pobídky malý podnikatel nebo 
rodinný podnik“. 

Odůvodnění: Na základě Usnesení vlády České 
republiky ze dne 13. května 2019 č. 330 o vymezení 
rodinného podniku v České republice ve znění 

 
 
Neakceptováno. 
Navrhované doplnění nelze akceptovat, neboť vyžaduje zavedení 
pojmu „rodinný podnik“, což se jeví jako nesystematické, a to 
především z důvodu, že se jedná o definici, která není ukotvena 
žádným obecným právním předpisem, nýbrž pouze usnesením 
vlády, které není obecně závazným právním předpisem.  
Český právní řád již nyní obsahuje institut „rodinného závodu“. 
Pokud by měl být vedle toho zakotven také „rodinný podnik“ či 
obdobný pojem v zásadě shodného významu, bylo by nezbytné 
řešit vzájemný vztah těchto institutů. Z hlediska zásad tvorby 
legislativy je nežádoucí, aby v právním řádu existovaly dva 
instituty v zásadě shodného názvu a obdobného významu a už 
vůbec nelze provést takovéto vymezení prostřednictvím 
prováděcího právního předpisu, konkrétně nařízením vlády, 
potažmo v rámci systému investičních pobídek.   
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Usnesení vlády České republiky ze dne 
11. května 2020 č. 535 k úpravě definice rodinného 
podniku v České republice.  

 

Hospodářská 
komora 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Zásadní připomínky: 

1. K § 3 odst. 1 – podpora investic přispívajících 

k naplňování environmentálních cílů ČR 

Žádáme zvážení doplnění další možnosti, jak splnit 

podmínku vyšší přidané hodnoty – a to formou plnění 

cílů ČR v oblasti životního prostředí. Výběr vhodných 

kritérií a mechanismu by byl předmětem dalších 

diskusí. 

V § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 se na konci zrušuje 

slovo „nebo“, na konci bodu 3 se doplňuje slovo 

„nebo“, doplňuje se bod 4. v následujícím znění: 

„investiční projekt významně přispěje 

k naplňování cílů České republiky v oblasti 

životního prostředí.“ 

Odůvodnění: 

Česká republika je jako člen Evropské unie 

zavázána plnit řadu ekologických cílů a limitů, ať již 

se jedná o příspěvek k plnění cílů Green Deal, 

snižování produkce skleníkových plynů, nižší 

spotřebu jednorázových plastů, zvyšování podílu 

recyklovaného materiálu atd. Případně může cíle 

stanovovat a posuzovat MŽP. Pro naplňování těchto 

 
 
Vysvětleno. 
Požadované doplnění je velmi obecné, a proto i obtížně 
kontrolovatelné, podmínku by bylo nutné navázat na konkrétní 
kritéria a parametry, včetně navázání plnění na příslušné kontroly. 
Formulace navrhované podmínky by musela být předmětem 
dalších diskusí. V tuto chvíli však z časových důvodů a naléhavosti 
současné situace navrhujeme blíže zpracovat v rámci jiného 
návrhu novely nařízení vlády. 

Vyjádření SPČR k vypořádání: 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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cílů jsou velmi důležité investice podnikatelského 

sektoru do ekologicky šetrných technologií, 

výrobních postupů a finálních výrobků.  

Návrh úpravy nařízení umožňuje splnit podmínku 

vyšší přidané hodnoty kombinací výše průměrné 

mzdy a významného pozitivního dopadu projektu na 

ekologické cíle České republiky.  

2. K § 3 odst. 2 – podpora investic v regionech 

s hromadným propouštěním 

Navrhujeme doplnit mezi regiony, které mají 

poloviční požadované hodnoty investice uvedené 

v odstavci 1 písm. a), také regiony, ve kterých došlo 

k hromadnému propouštění.  

Zároveň žádáme snížit podíl nezaměstnaných osob 

v písm. a) alespoň o 1 p. b. a také vypustit 

související podmínku současného splnění alespoň o 

50 % vyššího podílu nezaměstnaných osob, než je 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v České 

republice. 

Nové znění odst. 2 včetně poznámky pod čarou: 

„a) v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných osob 

nejméně ve výši 76,5 % a současně tento podíl je 

alespoň o 50 % vyšší než průměrný podíl 

nezaměstnaných osob v České republice; podílem 

nezaměstnaných osob se rozumí podíl 

nezaměstnaných osob uvedený ve statistických 

údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za 

kalendářní pololetí bezprostředně předcházející dni 

předložení záměru získat investiční pobídku, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Návrh na zahrnutí regionů, ve kterých má dojít k hromadnému 
propouštění, byl zvažován již při přípravě novely zákona o 
investičních pobídkách v roce 2014. Na základě výsledků jednání 
tehdejších pracovních skupin však bylo rozhodnuto o výběru 
parametrů pro vyšší podporu investic i nadále prostřednictvím 
podílu nezaměstnaných osob v okrese, který lépe vypovídá o 
situaci v regionu. Negativní dopad hromadného propouštění 
v regionu lze nicméně zohlednit v rámci přípravy materiálu pro 
jednání vlády při schvalování konkrétní investiční pobídky.  

Kvůli tomu, aby se urychlilo promítnutí změn v nezaměstnanosti do 
podmínek pro poskytnutí investiční pobídky, bylo poslední novelou 
zákona o investičních pobídkách (resp. nařízením vlády k zákonu 
o investičních pobídkách) zkráceno období pro stanovení 
průměrné nezaměstnanosti v regionu z jednoho kalendářního roku 
na jedno kalendářní pololetí.  

Odstranění části podmínky požadující podíl nezaměstnaných osob 
v regionu o 50 % vyšší, než je průměr ČR, není opodstatněný. 
Aktuálně splňuje tuto část podmínky (tj. 50 % nad průměrem ČR) 
již 9 okresů. Snížení podílu nezaměstnaných osob v regionu na 
6,5 % bez současné změny v nařízení vlády č. 515/2004 Sb. by 
bylo matoucí a bez požadovaného efektu.  

Z výše uvedených důvodů považujeme stávající nastavení 
podmínky za odpovídající. 

Vyjádření SPČR k vypořádání: 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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b) v okrese, v němž došlo k hromadnému 

propouštění; hromadným propouštěním se 

rozumí hromadné propouštění dle zákoníku 

prácex) uvedený ve statistických údajích 

Ministerstva práce a sociálních věcí za 

kalendářní pololetí bezprostředně předcházející 

dni předložení záměru získat investiční pobídku, 

bc) na území státem podporovaného regionu 

vymezeného na základě zákona upravujícího 

podporu regionálního rozvoje,  

cd) na území zvýhodněné průmyslové zóny. 

_________ 

x) § 62 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce ve znění pozdějších předpisů“ 

Odůvodnění: 

V současné době je nutné umožnit reagovat pružně 

na případnou rostoucí nezaměstnanost a podpořit 

investice v žádaných oblastech. V některých 

okresech, ve kterých došlo či bude docházet 

k hromadnému propouštění, nemusí být splněna 

podmínka minimální míry nezaměstnanosti, přitom 

je vhodné v takových regionech podpořit všechny 

investice.  

Zároveň je nutné upravit podmínku v písm. a) např. 

pomocí snížení minimálního požadovaného podílu 

nezaměstnaných osob. Je třeba si uvědomit, že 

nezaměstnanost se projevuje s určitým zpožděním, 

zároveň investoři reagují na změnu podmínek (tedy 

i dosahu určité nezaměstnanosti a umožnění 
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pobídek dle jiných pravidel) také se zpožděním. 

Proto je vhodné v současné situaci snížit 

požadovaný podíl, aby se toto zpoždění 

minimalizovalo a v případě problémů v regionu mohl 

být podpořen dostatečný počet investic.   

Zároveň je doplňující splnění alespoň o 50 % 

vyššího podílu nezaměstnaných osob, než je 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v České 

republice, limitující, nelogické a jdoucí proti 

původnímu záměru. Ad absurdum by při 10% 

nezaměstnanosti v ČR nemohli být podpořeny 

regiony s „pouze“ 14% nezaměstnaností, protože by 

nesplnili podmínku o 50 % vyššího podílu 

nezaměstnaných osob. Přitom by měly být 

v uvedené situaci podpořeny regiony i s 10% 

nezaměstnaností. Takováto doplňující podmínka je 

tím absurdnější, čím vyšší je průměrná 

nezaměstnanost (např. 50 % průměrná, 70 % 

v konkrétním regionu), a je tak nepřiměřená. 

V současné době bezprecedentního ekonomického 

poklesu je nutné odstranit všechny překážky bránící 

podpoře regionů postižených výraznými 

ekonomickými dopady.  

3. K § 3 odst. 3 – podpora investic v regionech 

s vyšší nezaměstnaností 

Navrhujeme doplnit výjimku z plnění podmínek vyšší 

přidané hodnoty dle § 3 odst. 4 i na regiony s vyšší 

nezaměstnaností dle upraveného § 3 odst. 2 písm. 

a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Zrušení povinnosti plnění vyšší přidané hodnoty pro regiony 
s vyšší nezaměstnaností se zdá být zcela nadbytečné, neboť 
v současné době je tato výjimka platná pro státem podporované 
regiony, což jsou zpravidla ty regiony, ve kterých je podíl 
nezaměstnaných osob nejvýraznější v ČR; jednalo by se tak o 
duplicitní výčet.  

Vyjádření SPČR k vypořádání: 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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V § 3 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje následující: 

„nebo v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných 

osob nejméně ve výši 6,5 %,“ 

Případně: 

„v okrese splňujícím podmínky uvedené v § 3 

odst. 2 písm. a)“ 

Případně je vhodnější jednotlivé možnosti rozdělit 

do samostatných písmen jako je tomu tak v § 3 odst. 

2. 

Odůvodnění: 

Nedává smysl využití výjimky v podporovaných 

regionech a neumožnění stejné výjimky pro regiony 

s relativně vyšší nezaměstnaností. Přestože se tyto 

regiony částečně překrývají, je zde riziko výraznější 

prodlevy a zpoždění, než dojde k zařazení daného 

okresu so seznamu podporovaných regionů. 

Naopak okresy splňující podmínku vyšší 

nezaměstnanosti jsou automaticky zahrnuty ihned 

po získání potřebných dat. Zároveň je doplňující 

splnění alespoň o 50 % vyššího podílu 

nezaměstnaných osob, než je průměrný podíl 

nezaměstnaných osob v České republice, limitující, 

nelogické a jdoucí proti původnímu záměru podpory 

postižených regionů. 

4. K § 3 odst. 3 – podpora investic vykazujících 

prvky kritické infrastruktury 

Navrhujeme zvážit zařazení mezi strategická 

odvětví, která mohou být podpořena bez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Není zřejmé, co přesně je míněno „prvky kritické infrastruktury“ 
a „navazujícími odvětvími“.  

V českém právním řádu je prvek kritické infrastruktury definován 
v krizovém zákoně jako „stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 
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konkrétního splnění podmínek vyšší přidané 

hodnoty, také odvětví spadající do kritické 

infrastruktury a návazná odvětví jako např. chemický 

a papírenský průmysl. Očekáváme, že toto bude 

dále v nejbližších dnech předmětem další diskuse 

např. i v rámci Rady pro podporu strategických 

technologií a produktů. 

V § 3 odst. 4 se na konci doplňuje následující: 

„nebo pokud je příjemcem investiční pobídky 

subjekt vykazující prvky kritické infrastruktury.“  

Případně je vhodnější jednotlivé možnosti rozdělit 

do samostatných písmen jako je tomu tak v § 3 odst. 

2. 

Mezi subjekty vykazující prvky kritické infrastruktury 

by mohly patřit např. i odvětví chemického 

a papírenského průmyslu, neboť se jedná 

o strategická odvětví, která jsou klíčová například 

pro zásobování dezinfekčními prostředky a 

obalovými materiály pro potraviny, léky a hygienické 

výrobky.  

Odůvodnění: 

Zvýhodnění těchto oborů by bylo možné v těch 

případech, kdy je pomocí systému investičních 

pobídek umožněna podpora těchto odvětví. Cílem 

není rozšíření pobídkami podporovaných oblastí, 

pouze rozšíření výjimky pro strategicky důležité 

obory, které zároveň již spadají do podporovaných 

oblastí. Zároveň je vhodné ze strategického hlediska 

infrastruktura“, není tedy jasné, jak by subjekt v podobě příjemce 
investiční pobídky mohl vykazovat prvky objektu. Navrhované 
doplnění je proto matoucí. 

Pokud se Rada pro podporu strategických technologií a produktů 
shodne na potřebě této podpory, je možné navrhovanou změnu 
provést v rámci dalšího návrhu novely nařízení vlády, zejména 
však po vyjasnění jeho obsahu. 

Vyjádření SPČR k vypořádání: 
Svaz SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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zahrnout i odvětví chemického a papírenského 

průmyslu. 

Česká republika má zájem o bezproblémový chod 

společnosti a ekonomiky. Proto je mimo jiné klíčové 

i fungování tzv. kritické infrastruktury 

a doprovodných podpůrných sektorů. Jelikož 

podnikatelské subjekty, které pomáhají zajišťovat 

kritickou infrastrukturu, mají pro Českou republiku 

nezpochybnitelný význam, navrhuje se, aby byly 

vyjmuty z povinnosti plnit podmínku tzv. přidané 

hodnoty. Cílem tohoto ustanovení je zabezpečit 

investice, a tedy v důsledku dlouhodobé fungování 

firem, které kritickou infrastrukturu v rámci svých 

podpořených aktivit provozují. 

Technologická 
agentura 

Doporučující připomínky: 
 
1. Dáváme ke zvážení, zda určit v nařízení, kdy 

úprava pro pobídky “kde předmětem výroby 
investiční akce ve výrobě má být výrobek se 
strategickým významem pro ochranu života 
a zdraví občanů v mimořádných situacích 
uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení” pozbývá 
platnosti. Buď formou kalendářního data, nebo 
podmínky. 
 

2. Dáváme ke zvážení částečně zrušit upuštění od 
povinnosti plnit podmínku vyšší přidané hodnoty, 
tak aby se upustilo pouze o poddružné části bodu 
b) (§ 3 v odstavci 1 písm. b) bod 1., 2. a 3.). 
Podmínka přidané hodnoty (má alespoň 80 % 
zaměstnanců příjemce investiční pobídky 
s místem výkonu práce v místě realizace 
investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek) 
může být opodstatněná i pro případy výroby 

 
 
Vysvětleno. 
Nastavení pevného konce platnosti nelze provést, jelikož není 
možné predikovat, jak se bude nadále současná situace vyvíjet. 
Pokud důvody pro podporu výroby stanovených výrobků 
v budoucnu pominou (což nelze nyní s jistotou určit), bude změna 
provedena novelou nařízením vlády. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Podmínka vyšších mezd byla stanovena z důvodu potřeby 
podpory činností s „vyšší přidanou hodnotou“. Vzhledem k aktuální 
situaci kvůli celosvětově se šířící koronavirové epidemii je 
předmětem navrhované změny nařízení vlády zajistit nejen 
dostatečné výzkumné kapacity, ale zejména i dostatečné výrobní 
kapacity přímo na území ČR, resp. podpořit vlastní výrobu 
zdravotnických a ochranných prostředků, která může být 
realizována i bez vyšší přidané hodnoty. 
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výrobků se strategickým významem pro ochranu 
života a zdraví občanů v mimořádných situacích. 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

V Praze dne 16. října 2020 

Vypracoval: Bc. Libuše Adamčíková 

                    Ing. Lucie Jarešová Podpis: 
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