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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky dlouhodobě podporuje změny v systému investičních pobídek 

a vítá podporu vyšší přidané hodnoty ve výrobě a větší podporu technologických center. Zároveň ale 

upozorňuje na určité nejasnosti v předloženém návrhu, které se týkají dalšího cíle směřování hmotné 

podpory na „udržení a vytváření nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech“.     

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K §1 odst. 2) a §2 odst. 2) 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby se podmínka minimální výše podílu nezaměstnaných osob 

vztahovala k podílu v jednotlivých okresech, a ne k podílu za celou Českou republiku. 

 

Odůvodnění: 

Jedním z cílů investičních pobídek stálé zůstává podpora zaměstnanosti (v novém nastavení s preferencí 

vyšší přidané hodnoty) v regionech s vyšší nezaměstnaností. Přestože může být podíl nezaměstnaných 

osob za celou ČR nízký, existují regiony, kde je tento podíl podstatně vyšší. Jedná se např. o strukturálně 

postižené regiony v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji či o jiné, např. pohraniční oblasti. 

Regionální podporou dle evropské legislativy, mezi kterou patří systém investičních pobídek, by se právě 

problémy postižených a znevýhodněných oblastí a dalších regionálních disparit měly řešit a tím 

napomáhat vytváření soudržného území. I z analýz hodnotících oprávněnost systému investičních pobídek 

jednoznačně vyplývá, že jedním z přínosů bylo právě vytvoření investic a pracovních míst v těchto 

postižených regionech. 

Přestože se v dnešní situaci na trhu práce může jevit podpora vytváření pracovních míst jako nedůvodná, 

v budoucnu může nastat např. situace, kdy podíl nezaměstnaných osob za celou ČR bude činit 7 % 

a zároveň v některých regionech bude tento podíl téměř dvojnásobný. Ale ani v takovém případě zde 

nebude moci být přímo podpořeno vytváření pracovních míst.  

Zaměření hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst na problematické regiony navíc bylo 

žádáno zástupci MPSV i před přípravou novely zákona o investičních pobídkách při projednávání v rámci 

kulatých stolů (např. 9. května 2017). Návrh na novelu nařízení vlády o hmotné podpoře, ve kterém se 
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vždy hovoří o územní oblasti – okresech, byl zároveň (na základě požadavku MPSV) součástí doprovodných 

materiálů novely zákona o investičních pobídkách projednané a schválené vládou 26. září 2018. 

Nezaměstnanost dle okresů a minimální limit 7,5 % v okrese uvažoval i Návrh změn v systému investičních 

pobídek schválený vládou 11. listopadu 2017, na základě kterého byla novelizace zákona připravována. 

Navíc při dosažení 7,5% podílu nezaměstnaných osob za ČR navržené znění nařízení funguje kumulativně 

a požaduje ještě vyšší podíl (o 25 či 50 % - tj. 9,4375% respektive 11,25% podíl nezaměstnaných osob) 

v podpořeném okrese. 

Odstraněním možnosti více podpořit postižené okresy při relativně nižším průměrném podílu 

nezaměstnaných osob v celé ČR by se stát vzdal efektivního nástroje pro řešení takovýchto problémů.  

 

Tato připomínka je zásadní.  


