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Vládní návrh

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně
některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

-2Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb. a zákona č. 443/2005 Sb., se
mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slovo „upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný
předpis Evropských společenství1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU L 302 ze dne
1. listopadu 2006.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

2.

V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního
zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí
nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky“ zrušují.

3.

V § 2 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„c) pořízení strojního zařízení4) za tržní cenu, určeného pro výrobní účely, dosud
neodpisovaného a vyrobeného ne více než 5 let před pořízením; hodnota tohoto strojního
zařízení musí tvořit 60% celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého4a) hmotného a
nehmotného majetku podle § 6a odst. 1,
_____________________________
4) Kapitoly 84, 85 a 90 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.

4.

V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „nejméně v částce 200 000 000 Kč, přičemž nejméně
částka 100 000 000 Kč musí být kryta vlastním kapitálem“ nahrazují slovy „podle § 6a
odst. 1 nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí
být financována z vlastního kapitálu“.

5.

V § 2 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) zahájení stavebních prací a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1.“.
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V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující
užívání věci před nabytím vlastnického práva.“.

7.

V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Jsou-li z investičních pobídek podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a e) hrazeny náklady, které
se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d), lze tyto náklady hradit do
výše přípustné míry podpory podle § 6 odst. 1 a 3.“.

8.

V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

9.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „pobyt“ nahrazuje slovem „bydliště“ a slovo „pobytu“ se
nahrazuje slovem „bydliště“.

10.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „pobytu“ se nahrazuje slovem „bydliště“.

11.

V § 3 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů kombinované
nomeklatury4) a data jeho výroby,“.

12.

V § 3 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k) údaj o jiné požadované nebo poskytnuté podpoře investiční akce z veřejných prostředků,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

13.

V § 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Záměr a dokumenty podle odstavce 3 předloží žadatel též v elektronické podobě.“.

14.

V § 4 odst. 1 větě druhé se za slova „podmínky pro poskytnutí investičních pobídek,“
vkládají slova „vydá určená organizace žadateli potvrzení o tom, že žadatel může splnit
všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, a“.

15.

V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního
prostředí, každé ve své působnosti, posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních
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odstavce 1 vydá stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím
investičních pobídek. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první vydáno nesouhlasné
stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.
(3) Ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 2 vydá nabídku na poskytnutí
investičních pobídek v členění podle jednotlivých druhů pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v
orientační výši, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá
rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne. Ministerstvo nemůže vydat nabídku na
poskytnutí investičních pobídek, pokud ministerstva podle odstavce 2 vydala nesouhlasná
stanoviska. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený
záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii nabídky
zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila.“.

16.

V § 5 odst. 1 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „3 měsíců“.

17.

V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a je-li zájemcem o investiční pobídky fyzická osoba,
která není zapsána v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání,“ nahrazují
slovy „právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad
prokazující existenci této osoby, fyzická osoba, která není zapsána v obchodním
rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti, zahraniční osoba
předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad
obdobného charakteru nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu
ke dni podání žádosti,“.

18.

V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek do 30 dnů od doručení
žádosti podle odstavce 1.“.

19.

V § 5 odst. 4 se slova „stanovená ministerstvem ve spolupráci s Úřadem“ zrušují.

20.

V § 5 odst. 5 se za slovo „předpisů“ vkládají slova „, nejméně však ve výši úroků5a)
stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:
„5a) Čl. 9 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES)
č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.“.

21.

V § 5 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pro tohoto
zájemce zruší, pokud příjemce investiční pobídky ji nezačal dosud čerpat.
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ministerstvům uvedeným v § 4 odst. 2 a místně příslušnému správci daně.“.

22.

V § 6a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

„(1) Náklady, které mohou být podpořeny (§ 6), se musí vztahovat k investičnímu záměru,
nebyla na ně dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a jsou tvořeny
a) hodnotou dlouhodobého4a) hmotného majetku tvořeného pozemky, budovami nebo
strojním zařízením podle § 2 odst. 2 písm. c), který se nachází na území České
republiky, a
b) hodnotou dlouhodobého4a) nehmotného majetku do výše 50 % hodnoty dlouhodobého
hmotného majetku podle písmene a) ve formě licencí nebo know-how za předpokladu,
že byl koupen za tržní cenu od jiných než ekonomicky nebo personálně spojených
osob8a) a bude využíván výhradně zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen
investičními pobídkami.
Za dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek podle věty první se nepovažuje majetek
nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od ekonomicky nebo personálně
spojených osob8a).
_____________
8a) § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

23.

V § 6a odst. 2 se slova „, popřípadě podle § 2 odst. 4 a 5“ zrušují.
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V § 6a odstavec 5zní:

„(5) Přípustnou hodnotu veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí
překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá
veřejnou podporu nad přípustnou hodnotu veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné
podpory, o kterou byla překročena přípustná hodnota veřejné podpory pro danou investiční
akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši
úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Ministerstvo provádí kontrolu
nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory průběžně po dobu čerpání
investičních pobídek.“.

25.

V § 6a odst. 7se slova „5 %“ nahrazují slovy „úroků5a) stanovených Komisí v době
vydání rozhodnutí“.

26.

V § 7 odst. 4 se za slova „v § 6a odst.“ vkládají slova „2 a“.

27.

V § 7 odst. 5 se slova „kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2
písm. b) musí být prováděna každoročně po dobu poskytování investičních pobídek
a další“ zrušují.

28.

V § 7 odst. 5 se za slova „v § 6a odst.“ vkládají slova „2 a“.

29.

V § 11 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

30.

V příloze se slova „, země střední a východní Evropy (Bulharsko, Estonsko, Maďarsko,
Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika),“ a „a v
zemích střední a východní Evropy“ zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají
v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
2. Řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a o
žádostech o investiční pobídky se rozhodne podle dosavadních právních předpisů,
s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 písm. g), které se použije pouze do 30. června 2007.
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Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 185/2002 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách
stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky, se zrušuje.

Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva

1. O b e c n á

č á s t

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů,
představuje přehledný právní rámec poskytování investičních pobídek v České republice
a přispívá k vytvoření důvěryhodného prostředí pro domácí i zahraniční investory. Přijetím
zákona došlo k výraznému zlepšení investičního prostředí v České republice a k následnému
přílivu zahraničních investic. Rovněž se zvýšila konkurenceschopnost České republiky
v oblasti přílivu zahraničních investic vůči ekonomikám dalších středoevropských států. Celý
systém investičních pobídek má neustále výrazný vliv na hospodářství České republiky,
podporuje hospodářské oživení a napomáhá státní aktivní politice zaměstnanosti.
V kontextu komunitárního práva je zákon o investičních pobídkách uceleným
programem poskytování veřejné podpory v regionech, kde je možné udělit veřejnou podporu
podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o založení Evropských společenství, a to v souladu
s Pravidly pro národní regionální podporu (OJ C 74, 10.3.1998) a Multisektorálním rámcem
pro regionální podporu velkým investičním projektům (OJ C 70, 19.3.2002) pro období 19982006, jimiž se Evropská komise řídí při posuzování slučitelnosti regionálních podpor
a národních programů regionálních podpor se společným trhem. Přímo na základě zákona je
proto možné poskytovat veřejnou podporu bez nutnosti schvalování jednotlivých případů
veřejné podpory Evropskou komisí, protože veřejná podpora poskytovaná za podmínek
zákona o investičních pobídkách je automaticky považována za veřejnou podporu slučitelnou
s vnitřním trhem.
Od 1.1.2007 bude Evropská komise postupovat při posuzování slučitelnosti zákona
o investičních pobídkách se společným trhem podle nových pravidel obsažených v Pokynech
k regionální podpoře na období 2007-2013, OJ C 54, 4.3.2006 (dále jen „Pokyny“) a Nařízení
Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní
regionální investiční podporu. Pro udělení investiční pobídky formou hmotné podpory
rekvalifikace zaměstnanců se nadále použije nařízení č. 68/2001 z 12.1.2001 o aplikaci článků
87 a 88 Smlouvy o založení Evropských společenství na podporu školení.
Předkládanou novelou se proto navrhuje provést změny v zákoně o investičních
pobídkách, které jsou vyvolány blížícím se nabytím účinnosti Pokynů a jsou nezbytné pro
slučitelnost zákona o investičních pobídkách coby národního programu poskytování veřejné
regionální podpory s vnitřním trhem. Bez novelizace zákona by jednotlivé investiční záměry
musely být individuálně schvalovány Evropskou komisí, což by schvalovací proces
neúměrným způsobem prodlužovalo. Vedle časové náročnosti je takový postup nepřijatelný
také pro samotnou Evropskou komisi vzhledem k velké administrativní náročnosti jednotlivě
posuzovaných případů veřejné podpory. Navržená úprava je tedy důležitá pro hladké
fungování systému investičních pobídek po 1.1.2007 a přináší tyto zásadní změny oproti
platnému stavu:


investiční pobídky lze poskytnout vůči strojnímu zařízení, které je nové, tj. dosud
neuvedené do užívání, stáří je omezeno na pět let; v návaznosti na to se ruší nadbytečné
nařízení vlády definující tzv. high-tech strojní zařízení,
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minimální investice na celém území České republiky byla sjednocena na částku
100 000 000 Kč a minimální investice krytá vlastním kapitálem na částku 50 000 000 Kč,



minimální podíl strojního zařízen na celkové hodnotě investice byl zvýšen na 60%,



byly revidovány náklady, které mohou být podpořeny, přičemž pro splnění podmínek
minimální investice či minimálního poměru strojního zařízení na investici, lze brát
v úvahu pouze dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jež zároveň tvoří náklady, které
mohou být podpořeny,



zdůraznění pobídkového efektu podpory vyrozuměním investora již na počátku o tom, že
investiční záměr lze vůbec posoudit podle zákona o investičních pobídkách.



zjednodušení procesu posuzování záměrů získat investiční pobídky, odstranění nadměrné
byrokratické zátěže podnikatelů

Ostatní úpravy jsou převážně technického charakteru, např. v oblasti kontrol, řešení
překročení výše veřejné podpory, zahájení prací na projektu či náležitostí investičního
záměru, aniž by měnila současnou praxi.
Novela se proto dotýká pouze zákona o investičních pobídkách, bez nutnosti zásahu
do zákona o daních z příjmů a zákona o zaměstnanosti, které jsou na zákon o investičních
pobídkách úzce navázány.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a mezinárodními smlouvami, stejně jako právními akty a judikaturou Evropského soudního
dvora.
Zákon o investičních pobídkách je od svého počátku nastaven tak, aby byl v souladu
s pravidly ES v oblasti veřejné podpory, což je nezbytné s ohledem na závazek České
republiky vyplývající z článků 87 až 89 Smlouvy o založení Evropských společenství. Systém
investičních pobídek proto byl jak před jeho zavedením, tak v průběhu jeho uplatňování
průběžně konzultován se zástupci Evropské komise. Během těchto pravidelných konzultací
nebyla ze strany zástupců Evropské komise vznesena připomínka ve vztahu ke slučitelnosti
veřejné podpory udělované formou investičních pobídek s pravidly regionální podpory.
21.6.2006 byla se zástupci Evropské komise v Bruselu konzultována také předkládaná novela.
Po schválení předkládané novely bude zákon o investičních pobídkách předložen Evropské
komisi k notifikaci na základě čl. 88 Smlouvy o založení ES. Do technické novely zákona,
která byla rozeslána do připomínkového řízení dne 31. srpna 2006 byly zapracovány i další
změny nad rámec technických změn pravidel pro poskytování regionální podpory. Novela
zákona tak přestává mít charakter technické změny.
Vzhledem k tomu, že navrhované úpravy zákona o investičních pobídkách zakládají
měkčí podmínky pro poskytnutí veřejné podpory sjednocením limitu minimální investice na
100 mil Kč , zároveň dojde od 1. 1. 2007 k výraznému snížení maximálních stropů veřejné
podpory V ČR, dochází ke zpřísnění ostatních podmínek za účelem zacílení systému na
podporu hi-tech investic a změny nevytváří potřebu vzniku nových struktur zabezpečujících
implementaci, neprojeví se nové nároky na státní rozpočet.
Novela nemá dopady do sociální oblasti, na životní prostředí ani na rovné postavení
mužů a žen. Novela zákona bude mít dílčí dopady na podnikatelské prostředí v České
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podnikatelských subjektů. Zároveň však zavádí přísnější kvalitativní podmínky investičního
projektu pro potenciální žadatele.

2. Z v l á š t n í

č á s t

K čl. I bodu 1:
Podle čl. 3 Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu by měl každý národní program na
základě kterého je poskytována veřejná podpora odkazovat na toto nařízení.

K čl. I bodu 2:
Při sestavování současného programu podpory ve zpracovatelském průmyslu se
vycházelo z požadavku, aby byly do ČR přivezeny vyspělé technologie, a prostřednictvím
této podmínky bylo nastaveno jedno z kritérií žádoucí struktury podporované investice. Za
tímto účelem byl vytvořen seznam určitého strojního zařízení, které se považuje za vyspělé,
a takové strojní zařízení musí tvořit určitý minimální podíl v investici.
Po zkušenostech z kontrol, které ministerstvu přísluší ve společnostech, jež získaly
investiční pobídky, se ukázalo, že tzv. podmínka hi-tech, tzn. 50 % výrobní linky jež musí být
tvořeno zařízeními dle nařízení vlády č. 185/2002 Sb., neplní svůj účel, neboť umožňuje
využívat v podnicích i dvacet let staré technologie a jeho záběr je příliš široký. Toto je
v rozporu jednak se zájmy tuzemské ekonomiky, ale také nově s předpisy Evropské komise
v oblasti veřejné podpory, která se staví negativně k fyzickému přesunu starých výrob do
nových členských států. Další problém vyvstal se vstupem ČR do EU, neboť při přepravě
v rámci EU nejsou vystavovány doklady JCD, jimiž podniky prokazovaly splnění podmínky
hi-tech. V důsledku vypuštění podmínky se navrhuje zrušit i předmětné nařízení vlády
a zmocnění k jeho vydání.
V zájmu zvýšení účinnosti podmínky, která má zabezpečit přísun nových technologií
do ČR, se navrhuje, aby podmínka byla vypuštěna a nahrazena následujícím: strojní zařízení
podporované v rámci investičních pobídek se navrhuje definovat jednak nadále tím, že bude
spadat pod kapitoly 84, 85 a 90 kombinované nomenklatury, a nově tím, že od data jeho
výroby neuplyne maximální doba 5 let a zařízení bude příjemcem poprvé uvedeno do užívání.
Do výrob tak budou zaváděny technologie nově nakoupené, nepřeváděné ze starých
nerentabilních výrob v západní Evropě. Ke zlepšení přispějí i zvýšené nároky na bezpečnost
práce, emise hluku a ochranu životního prostředí, kladené legislativou.
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V souladu s praxí Komise se vyžaduje, aby bylo strojní zařízení, bude-li pořízeno od
spojených osob, koupeno za tržních podmínek. Dále musí být dle článku 4.2.1. odst. 54
Pokynů strojní zařízení nové. Při konzultacích se zástupci GŘ Soutěž bylo zjištěno, že pod
„novým“ strojním zařízením se rozumí stroje dosud nikde ve světě neodpisované. Vzhledem
k tomu, že nebude možné vždy z dokumentace zjistit, že stroje uvedl do užívání příjemce
a nikdo jiný před ním, byl do ustanovení vložen rovněž kontrolovatelný požadavek omezující
stáří strojů na nejvýše pět let. Zároveň došlo k navýšení požadavku podílu strojního zařízení
na celkové výši investice ze 40% na 60%. Podpora se tedy omezí na technologicky náročnější
projekty. Projekty typu „montoven“, které v minulosti hraničně splňovaly danou podmínku,
by se již v budoucím systému neměly kvalifikovat na podporu.

K čl. I bodu 4:
Cílem je sladit obsah pojmu náklady vhodné na podporu dle § 6a odst. 1, který byl do
zákona vtělen euronovelou k provedení Pravidel, s pojmem dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku pořízeného v rámci investice, tj. zúžit majetky zahrnované do investice
(strojním zařízením tak už nebudou např. kancelářská technika, obyčejná klimatizace,
turnikety na vrátnici nebo vybavení kuchyně apod.), takže celková investice do dlouhodobého
majetku se bude přesně rovnat nákladům vhodným na podporu a nebude platit jiná veličina
pro výpočet podpory a jiná pro splnění všeobecných a zvláštních podmínek. Euronovela dále
sjednocuje požadavek minimální výše investice na 100 000 000 Kč a požadavek minimální
investice financované vlastním kapitálem na 50 000 000 Kč. Odstraňuje tak diskriminační
prvek systému podpory v ČR vůči společnostem, které nemají status malého a středního
podniku a tudíž je nelze podpořit ze strukturálních fondů, a zároveň nejsou nadprůměrně
kapitálově silné, aby mohly splnit současný požadavek investovat 200 000 000 Kč a z toho
částku 100 000 000 Kč z vlastních zdrojů. Systém se tak zároveň zjednoduší, přičemž nástroj
na směřování investic do postižených regionů zůstane v podobě odstupňovaných hmotných
podpor na tvorbu nových pracovních míst.

K čl. I bodu 5:
Poskytnutí podpory musí mít pobídkový efekt na alokaci investice v určitém regionu,
tj. bez podpory by se investiční akce uskutečnila jinde. Dle článku 4.1.1. odstavce 38 Pokynů
nesmějí být zahájeny práce na projektu (jimiž se rozumí jak stavební práce, tak první krok
směřující k pořízení majetku) předtím, než investor předloží investiční záměr orgánu
spravujícímu program podpory a než od správního orgánu obdrží písemné potvrzení o tom, že
žádost v zásadě splňuje podmínky programu.
Při neformálních konzultacích v Bruselu, které se konaly 21.6.2006 za přítomnosti
zástupců GŘ Soutěž, bylo zjištěno, že písemné potvrzení má sdělovat, že investiční záměr lze
v rámci programu vůbec posoudit a mohou být tedy zahájeny práce na projektu, přičemž se
připouští možnost, že investiční záměr po posouzení v řádném správním řízení nakonec
podpořen nebude. Je přitom možné, aby potvrzení vydávala Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest.

- 12 Dle sdělení Komise z 12.6.2006 o přechodných ustanoveních se toto nevztahuje na
investiční záměry podané před 31.12.2006, o nichž nebylo rozhodnuto do 31.12.2006 a jež
takové potvrzení nemají, jestliže bude rozhodnutí vydáno nejpozději do 30.6.2007. V případě,
že rozhodnutí v této lhůtě vydáno nebude, bude mít Komise za to, že podpora nemá
pobídkový efekt a investiční záměr má být zamítnut.

K čl. I bodu 6:
Pro splnění podmínky minimální investice a nákladů vhodných na podporu je umožněno
zahrnout pouze takové majetky, ke kterým má investor vlastnické právo.

K čl. I bodu 7:
Uvedené má za cíl zamezit překročení míry veřejné podpory při kumulaci podpor, která by
mohla nastat při souběžném čerpání více druhů investičních pobídek.

K čl. I bodu 8:
Jedná se o vypuštění částek snížené investice a jejího krytí v případě lokalizace investic do
znevýhodněných regionů, neboť euronovela tyto částky sjednotila na jejich nejnižší hladině
viz. čl. I bod 4.

K čl. I bodu 9, 10:
Dle požadavku Úřadu vlády, odboru kompatibility byla do zákona zapracována možnost uvést
bydliště namísto pojmu pobyt.

K čl. I bodu 11:
Odkaz na kombinovanou nomenklaturu je důsledkem harmonizace práva, resp.
platnosti společné celní a statistické nomenklatury a společného celního sazebníku, k žádné
věcné změně nedochází.
Vzhledem k tomu, že celková investice a náklady, které mohou být podpořeny, mají
shodný obsah, není nutné, aby byly v záměru získat investiční pobídky uvedeny majetky,
které podpořeny být nemohou a nebudou ani započítány pro účely splnění všeobecných
podmínek. Údaj o takových majetcích by měl pouze informativní charakter.
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V rámci monitoringu kumulace veřejné podpory z různých zdrojů ukládá Komise
ministerstvu jako poskytovateli povinnost zjišťovat údaje o veřejných podporách pro
posuzovaný investiční záměr z jiných veřejných zdrojů, např. od obce či na základě některého
dotačního programu, a ošetřit nepřekročení nejvyšší přípustné míry veřejné podpory pro
investiční akci (článek 4.4. Pokynů).

K čl. I bodu 13:
„Papírová“ forma investičních záměrů představuje zbytečný a časově náročný prvek v
průběhu schvalovacího procesu investičních pobídek. Distribuce investičních záměrů na
jednotlivé účastníky schvalovacího řízení v elektronické podobě je krokem k zefektivnění
celého procesu.

K čl. I bodu 14:
Viz. čl. I bodu 5.

K čl. I bodu 15, 16, 17, 18, 19:
Vzhledem k požadavku podnikatelské sféry na odstranění nadměrné byrokratické
zátěže pro podnikatele byl proces udělování investičních pobídek významně zjednodušen.
Dochází ke zúžení počtu orgánů, které se k záměru vyjadřují a zároveň se stanovují závazné
termíny pro jejich vyjádření. V návaznosti na uvedené tak bude moci investor v poměrně
krátké době od podání žádosti obdržet Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek resp.
Zamítnutí záměru. V praxi se nezřídka stávalo, že problematické případy byly řešeny i
několik let, což je z pohledu Evropské komise považováno za nepřípustné. Orgány se
k projektu nově vyjadřují jen jednou (před vydáním Nabídky), čímž dochází ke zefektivnění
procesu posuzování a urychlení a zjednodušení celého systému.

K čl. I bodu 20:
Dle požadavků pravidel je zapotřebí upravit případné sankce tak, aby nezakládaly potenciální
novou veřejnou podporu.

K čl. I bodu 21:
V praxi dochází k případům, kdy investor přehodnotí své podnikatelské aktivity a
ačkoli nerealizuje svůj původní záměr a zároveň ani nečerpá investiční pobídky (do budoucna
ani čerpat nehodlá) neexistuje způsob, jak rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zrušit.

- 14 Navrhuje se proto zavedení této možnosti pro investory, kteří ještě nezapočali s čerpáním
investičních pobídek.

K čl. I bodu 22:
§ 6a odstavec 1 definuje tvz. náklady vhodné na podporu dle pravidel pro poskytování
veřejné podpory. Zároveň se zamezuje praktikám příjemců, kteří v rámci podpořené investiční
akce pořídí movitý majetek, který dají k dispozici svým subdodavatelům mimo ČR. Podpora
majetku, který nezůstane v ČR, nepředstavuje regionální přínos pro ČR a je zcela
neodůvodněná. Maximální podíl dlouhodobého nehmotného majetku na celkové investici
vychází z článku 4.2.1. odst. 56 Pokynů. Do nákladů vhodných na podporu nesmí být
započítán majetek, který již byl v minulosti podpořen a majetek nabytý na základě smlouvy o
prodeji podniku nebo jeho části od ekonomicky nebo personálně spojených osob.

K čl. I bodu 23:
Vzhledem ke změně § 2 odst. 4 a zrušení a § 2 odst. 5 se ruší uvedený odkaz.

K čl. I bodu 24, 25:
Z použití výrazu „přípustná“ ve vztahu jak k míře tak k hodnotě veřejné podpory v § 6
lze sice vyvozovat zákaz překročení míry a hodnoty veřejné podpory pro investiční akci,
avšak výslovný zákaz a důsledky jeho porušení, spojené se sankcí chybí.
Podpora čerpaná nad rámec přípustné míry a hodnoty veřejné podpory určené pro
danou investiční akci nesmí být překročena, má-li být slučitelná se společným trhem.
V případě překročení těchto mezí dochází k neoprávněnému čerpání, které je poskytovatel
povinen odebrat a příjemce vrátit, a to včetně příslušných sankcí. Příjemce nese odpovědnost
za to, aby se svým počínáním překročení nedopustil.
Sankce budou určeny podle rozpočtových pravidel. Zároveň je zapotřebí upravit
případné sankce tak, aby nezakládaly potenciální novou veřejnou podporu.

K čl. I bodu 26:
Odstavec dosud opomíjel, že stejně jako dodržení ustanovení § 6a odst. 4 se v této
lhůtě nekontroluje ani podmínka zachování investice dle § 6a odst. 2.
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V důsledku vypuštění podmínky hi-tech dle § 2 odst. 2 písm. b) se vypouští
i ustanovení o její kontrole. Zůstávají zachovány kontroly zaměřené na dodržení struktury
investice a předmětu výroby.
Odstavec dosud opomíjel, že stejně jako dodržení ustanovení § 6a odst. 4 je třeba
v téže lhůtě kontrolovat rovněž podmínku zachování investice dle § 6a odst. 2.

K čl. I bodu 29:
V důsledku zrušení tzv. podmínky hi-tech je třeba zrušit zmocňovací ustanovení
k nařízení vlády č. 185/2002 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách
stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky. Nařízení se rovněž
navrhuje zrušit. Viz též odůvodnění k čl. I bodu 2 a čl. IV.

K čl. I bodu 30:
Dělení se v době rozšiřování EU stává bezpředmětným.

K čl. II odst. 1:
V souladu s principem právní jistoty zůstávají zachovány podmínky čerpání
investičních pobídek, o kterých již bylo rozhodnuto.

K čl. II odst. 2:
V souladu s principem právní jistoty by neměly být měněny podmínky, které byly
platné v době, kdy byl investiční záměr podán. Dle sdělení Komise z 12.6.2006
o přechodných ustanoveních se toto nevztahuje na investiční záměry podané před 31.12.2006,
o nichž nebylo rozhodnuto do 31.12.2006 a jež takové potvrzení nemají, jestliže bude
rozhodnutí vydáno nejpozději do 30.6.2007. V případě, že rozhodnutí v této lhůtě vydáno
nebude, bude mít Komise za to, že podpora nemá pobídkový efekt.

K čl. III:
V důsledku zrušení tzv. podmínky hi-tech je třeba zrušit též nařízení vlády
č. 185/2002 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam
strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky. Viz též odůvodnění k čl. I bodu 1.

- 16 K čl. IV:
K 1.1.2007 nabývají účinnosti nová pravidla pro poskytování veřejné regionální
podpory Evropské komise. Aby byl zákon co nejdříve uveden do souladu s těmito novými
pravidly, je navrhována účinnost dnem jeho vyhlášení.

V Praze dne 12. prosince 2006

předseda vlády

ministr průmyslu a obchodu

Části zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn a doplňků
§1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských
společenství1) všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při
poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory
hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.
(2) Investičními pobídkami se rozumí
a) slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu, 1) 1a)
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c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)
d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního
předpisu,3)
e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru
nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny
zjištěné podle zvláštního právního předpisu 2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu.
Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou
dotčeny.
§2
(1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že
může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené
zvláštními právními předpisy. 1) 1a), 3)
(2) Všeobecnými podmínkami jsou
b) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, že část výrobní
linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této
části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky; za
zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby,
doprava a zemědělství,
c) pořízení strojního zařízení4) v hodnotě nejméně 40 % celkové hodnoty pořízeného majetku,
který je podle zvláštního právního předpisu4a) dlouhodobým hmotným a nehmotným
majetkem (dále jen "dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek"),
pořízení strojního zařízení4) za tržní cenu, určeného pro výrobní účely, dosud

neodpisovaného a vyrobeného ne více než 5 let před pořízením; hodnota tohoto
strojního zařízení musí tvořit 60% celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého4a)
hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1,
e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce 200 000 000
Kč, přičemž nejméně částka 100 000 000 Kč musí být kryta vlastním kapitálem podle § 6a
odst. 1 nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí
být financována z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické
osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků
vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné
podpory,

1)

Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní
regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU L 302 ze dne 1. listopadu 2006.
1) 1a)
§ 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 72/2000 Sb.
4)

Kapitoly č. 84 , 85 a 90 nařízení vlády č. 318/1999 Sb. , kterým se vydává celní sazebník
a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně
rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Kapitoly 84, 85 a 90 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
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možné nejdříve ode dne předložení záměru získat investiční pobídky,
zahájení stavebních prací a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1.
(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) a f) se nezahrnují platby na základě smlouvy o
přenechání věci do užívání, v níž si strany smlouvy sjednají, že uživatel je oprávněn koupit
věc. Do částek podle odstavce 2 písm. e) se nezahrnují platby na základě smlouvy
umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.
(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by
měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve
správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v
době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a
sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2
písm. e) na částku 150 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem
právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se
nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce
posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory. Jsou-li z investičních pobídek podle
§ 1 odst. 2 písm. a) až c) a e) hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční
pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d), lze tyto náklady hradit do výše přípustné míry
podpory podle § 6 odst. 1 a 3.
(5) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by
měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve
správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v
době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a
sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2
písm. e) na částku 100 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem
právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se
nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce
posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

§3
(2) Žadatel v záměru uvede
a) jde-li o právnickou osobu, obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, je-li
přiděleno, jméno, pobyt bydliště a rodné číslo či jinou identifikaci osoby, která je statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením rozsahu, v jakém
může jednat jejím jménem; u organizační složky podniku zahraniční osoby dále její umístění,
jakož i jméno a místo pobytu bydliště vedoucího této organizační složky,
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b) jde-li o fyzickou osobu, jméno, místo pobytu bydliště, datum narození, rodné číslo a
identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,
g) strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů celního sazebníku
dále v členění na nové strojní zařízení, strojní zařízení již užívané v České republice nebo
mimo Českou republiku včetně data jeho výroby,
strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů kombinované
nomenklatury4) a data jeho výroby,
k) údaj o jiné požadované nebo poskytnuté podpoře investiční akce z veřejných
prostředků,
k) l) další údaje uvedené v příloze k zákonu.
(4) Záměr a dokumenty podle odstavce 3 předloží žadatel též v elektronické podobě.
§4
(1) Určená organizace vypracuje k předloženému záměru získat investiční pobídky podle
§ 1 odst. 2 posudek a předloží jej spolu se záměrem žadatele ministerstvu nejdéle do 30 dní od
obdržení záměru. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní
podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, vydá určená organizace žadateli potvrzení
o tom, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních
pobídek, a připojí k posudku návrh na poskytnutí příslušných investičních pobídek; v návrhu
uvede, které investiční pobídky by mohly být poskytnuty, jejich výši a podmínky jejich
uplatnění. V opačném případě připojí k posudku návrh na odmítnutí záměru žadatele.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí, každé ve své působnosti, na
základě žádosti ministerstva udělí souhlas nebo zamítne poskytnutí investičních pobídek ve
své působnosti do 14 dnů od obdržení žádosti. Ministerstvo životního prostředí se do 14 dnů
od obdržení žádosti ministerstva vyjádří k předpokladům splnění všeobecné podmínky podle
§ 2 odst. 2 písm. d). Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a
umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční
pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) do 14 dnů od obdržení žádosti. Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí, každé ve své
působnosti, posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro
poskytnutí investičních pobídek a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1
vydá stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investičních
pobídek. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první vydáno nesouhlasné stanovisko,
má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.
(3) Ministerstvo po posouzení podkladů podle odstavce 1, po předchozím souhlasu
Ministerstva financí s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), po
předchozím souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí s poskytnutím investičních pobídek
podle § 1 odst. 2 písm. c) a d), na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí k
předpokladům splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 písm. d) a na základě
předchozího vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a
umístěno strojní zařízení, s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) stanoví
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hodnotu veřejné podpory a vydá nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění na
jednotlivé druhy pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně podmínek, za
kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá rozhodnutí, kterým předložený záměr
zamítne. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený
záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli, kopii nabídky
zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila. Ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty
podle odstavce 2 vydá nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění na
jednotlivé druhy pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně podmínek,
za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá rozhodnutí, kterým předložený
záměr zamítne. Ministerstvo nemůže vydat nabídku na poskytnutí investičních pobídek,
pokud ministerstva podle odstavce 2 vydala nesouhlasná stanoviska. Nabídku na
poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne,
zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii nabídky zašle
ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila.
§5
(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit
ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 6 měsíců 3 měsíců od jejího
doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které
předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že
současně s podáním žádosti prokáže, že
a) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které
předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě
stoprocentní majetkovou účast, nebo
b) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby,
která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově
založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.
(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku, a je-li zájemcem o investiční pobídky fyzická osoba, která
není zapsána v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, právnická osoba, která
se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby,
fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k
podnikatelské činnosti, zahraniční osoba předloží doklad obdobného charakteru; výpis z
obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 3 měsíce a
musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,
b) potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3
odst. 2,
c) souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,
d) prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu
investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení
hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení
rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.
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(3) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydává ministerstvo zájemci na základě
předchozího souhlasu Ministerstva financí, jde-li o pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), na
základě předchozího souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí, jde-li o pobídky podle § 1
odst. 2 písm. c) a d) a na základě předchozího vyjádření obce, na jejímž území má být
investice uskutečněna, jde-li o pobídku podle § 1 odst. 2 písm. b). Kopii rozhodnutí zašle
Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí, místně příslušnému správci daně a
obci, na jejímž katastrálním území má být investice uskutečněna, přichází-li v úvahu
uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b). Ministerstvo vydá rozhodnutí o
příslibu investičních pobídek do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.
(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede
a) označení zájemce o investiční pobídky,
b) druhy přiznaných investičních pobídek,
c) podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat,
d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory stanovená ministerstvem ve spolupráci s
Úřadem, a
e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.
(5) Není-li placení částek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu
investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení
rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f)
prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo
formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného
penále nebo dalších sankcí 6) podle zvláštních právních předpisů, nejméně však ve výši
úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se při
kontrole, že nejsou plněny všeobecné podmínky stanovené v § 2. Zjistí-li se nesplnění
zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 1) 1a),3)
(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pro
tohoto zájemce zruší, pokud příjemce investiční pobídky ji nezačal dosud čerpat.
(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 6 ministerstvo
zašle ministerstvům uvedeným v § 4 odst. 2 a místně příslušnému správci daně.

§ 6a

5a)

Čl. 9 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
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účely poskytnutí investičních pobídek a jsou tvořeny
a) dlouhodobým hmotným majetkem ve formě pozemku, budov a strojního zařízení a
b) dlouhodobým nehmotným majetkem do výše 25 % hodnoty dlouhodobého hmotného
majetku podle písmene a), ve formě licencí nebo know-how za předpokladu, že bude koupen
za tržních podmínek od jiných než ekonomicky nebo personálně spojených osob 8a) a bude
využíván výhradně zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen investičními
pobídkami.
(1) Náklady, které mohou být podpořeny (§ 6), se musí vztahovat k investičnímu
záměru, nebyla na ně dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a jsou tvořeny
c) hodnotou dlouhodobého4a) hmotného majetku tvořeného pozemky, budovami
nebo strojním zařízením podle § 2 odst. 2 písm. c), který se nachází na území
České republiky, a
d) hodnotou dlouhodobého4a) nehmotného majetku do výše 50 % hodnoty
dlouhodobého hmotného majetku podle písmene a) ve formě licencí nebo knowhow za předpokladu, že byl koupen za tržní cenu od jiných než ekonomicky nebo
personálně spojených osob8a) a bude využíván výhradně zájemcem ve výrobním
závodě, který byl podpořen investičními pobídkami.
Za dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek podle věty první se nepovažuje majetek
nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od ekonomicky nebo
personálně spojených osob 8a).

(2) Příjemce veřejné podpory formou investiční pobídky (dále jen "příjemce
investiční pobídky") podle § 1 odst. 2 je povinen zachovat dlouhodobý hmotný
majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, na který byla poskytnuta veřejná
podpora formou investičních pobídek,
a) v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však
ve výši podle § 2 odst. 2 písm. e), popřípadě podle § 2 odst. 4 a 5 a
b) ve skladbě odpovídající splnění podmínky podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a c), a
to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), nejméně
však po dobu pěti zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období, kdy
zájemce splnil všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2.
8a )

§ 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(5) Do nákladů podle odstavce 1 nelze zahrnout dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý nehmotný majetek, na který již byla veřejná podpora poskytnuta bez ohledu na
to, z jakých zdrojů je poskytována. Kontrola nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné
podpory je ministerstvem prováděna průběžně po dobu čerpání investičních pobídek. (5)
Přípustnou hodnotu veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí
překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce
získá veřejnou podporu nad přípustnou hodnotu veřejné podpory, je povinen vrátit tu
část veřejné podpory, o kterou byla překročena přípustná hodnota veřejné podpory pro
danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly,
nejméně však ve výši úroků5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí.
Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory
průběžně po dobu čerpání investičních pobídek.
(7) V případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) při nesplnění podmínky
uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá
tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě
zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo technicky vybavené území na
příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši 5 % úroků5a)
stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí z výše takto poskytnuté veřejné podpory za
každý ukončený rok od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.
§7
(4) Kontrolu podle odstavce 3 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést
nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5, s výjimkou kontroly
splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4.
(5) Další kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) musí být
prováděna každoročně po dobu poskytování investičních pobídek a další kontrola splnění
všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. a), c) a e), spolu s kontrolou splnění
podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4, musí být provedena po 5 letech ode dne prvního
uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), nebo, pokud je investiční pobídka
podle § 1 odst. 2 písm. a) i po této době uplatňována, v roce následujícím po jejím posledním
uplatnění, nejpozději však v kalendářním roce bezprostředně následujícím po uplynutí
posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku
podle § 1 odst. 2 písm. a), a v případě, že nebyla investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a)
poskytnuta, po dobu 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2
písm. c).
§ 11
Zmocnění
(1) Vláda stanoví nařízením seznam strojního zařízení podle § 2 odst. 2 písm. b)
bodu 2.

(2) (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat
investiční pobídky.
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(3) (2) Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 3.
(4) (3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4.

Příl.
1.
Údaje o žadateli
a) obrat za jednotlivé uplynulé 3 roky, a to v členění za Českou republiku, členské státy
Evropských společenství, země střední a východní Evropy (Bulharsko, Estonsko, Maďarsko,
Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika), a dále za
ostatní státy,
10.
Další údaje v tomto členění
c) kapacita a trhy
1. odhad podílu žadatele na trhu před zahájením projektu a po dokončení projektu,
2. předpokládané ovlivnění trhu budoucí produkcí,
3. vliv projektu na celkovou realizovatelnou kapacitu ve státech Evropských společenství a v
zemích střední a východní Evropy,
4. forma a výše veřejné podpory poskytnutá jinými státy či mezinárodními organizacemi.

