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III. 

Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne            2014, 

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

související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o investičních pobídkách 

Čl. I 

Zákon č. 72/2000Sb., 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., zákona č. 443/2005 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 
č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:  

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) Nařízení Komise (EU) č. …/2014 ze dne … 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU … ze dne ….“. 

2. V § 1a odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který včetně poznámky pod 
čarou č. 23 zní: 

„2. osvobození od daně z nemovitých věcí podle zvláštního právního předpisu23) 
ve zvýhodněných průmyslových zónách, 

____________________ 
 

23) § 4 a § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6. 

3. V § 1a odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „zavedení nebo rozšíření výroby“ nahrazují 
slovy „vybudování obchodního závodu se zaměřením na výrobu nebo rozšíření výroby 
obchodního závodu“. 
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4. V § 1a odst. 1 písm. c) se za slovo „majetku“ vkládají slova „s výjimkou pozemků“. 

5. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „ve výrobě“ nahrazují slovy „v oblasti výroby“ 
a slova „částka způsobilých nákladů je“ se nahrazují slovy „do 3 let od vydání 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o příslibu“) činí částka 
způsobilých nákladů“. 

6. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „částka způsobilých nákladů je“ nahrazují slovy 
„do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu činí částka způsobilých nákladů“ a číslo „120“ 
se nahrazuje číslem „100“. 

7. V § 1a odst. 1 písm. e), f), g) a h) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.  

8. V § 1a odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: 

„i) datovým centrem obchodní závod nebo jeho část, jehož počítačové systémy a související 
prvky jsou určeny k ukládání, třídění a správě dat, 

j) centrem zákaznické podpory obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na řízení vztahů 
se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací,“. 
 
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena k) a l). 

9. V § 1a odst. 1 písm. k) se slova „nebo centrum sdílených služeb“ nahrazují slovy 
„ , centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory“. 

10. V § 1a odst. 1 písm. l) se slova „bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují 
slovy „byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“. 

11. V § 1a odst. 2 se slova „služby datových center,“ zrušují. 

12. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který zní: 

„§ 1b 

 (1) Zvýhodněnou průmyslovou zónou je průmyslová zóna určená k podpoře 
vyváženého hospodářského rozvoje státu, kterou schvaluje na návrh ministerstva vláda. 

 (2) Ministerstvo navrhuje zvýhodněné průmyslové zóny vládě na základě průběžné 
analýzy volných ploch ve stávajících státem podporovaných a územním plánem vymezených 
průmyslových zónách a s ohledem na aktuální hospodářský vývoj v jednotlivých regionech 
České republiky.“. 

13. V § 2 odst. 1 se slova „předpisy12),13)“ nahrazují slovy „předpisy12),13),23)“. 
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14. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Investiční pobídku na investiční akci se 
způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR lze poskytnout pouze za předpokladu, že 
byla investiční akci povolena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory 
Evropskou komisí (dále jen „Komise“).“. 

15. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy 
„předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.  

16. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o příslibu“)“ 
zrušují. 

17. V § 2 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „ve výrobě“ nahrazují slovy „v oblasti 
výroby“. 

18. V § 2 odst. 3 písm. b) se slovo „cenu,“ nahrazuje slovy „cenu a“ a slova „a které nebylo 
předmětem odpisů“ se zrušují. 

19. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní: 

„c) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst,“. 

20. V § 2 odst. 4 písm. a) se slovo „cenu,“ nahrazuje slovy „cenu a“ a slova „a které nebylo 
předmětem odpisů“ se zrušují. 

21. V § 2 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

22. V § 2 odst. 4 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje číslem „20“. 

23. V § 2 odst. 5 se číslo „40“ nahrazuje číslem „20“, za slovo „softwaru“ se vkládají slova 
„a datových center“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „70“. 

24. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nebo vytvoření a obsazení 
minimálně 500 nových pracovních míst v případě center zákaznické podpory“. 

25. V § 2 odst. 7 větě první se slova „ve výrobě“ nahrazují slovy „v oblasti výroby“, za 
slovo „vláda“ se vkládají slova „ , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón“ 
a slova „a c)“ se zrušují. 

26. V § 2 odst. 8 se slova „bodu 1 až 3 a 5“ nahrazují slovy „bodů 1 až 4 a 6“ a číslo „4“ 
se nahrazuje číslem „5“. 
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27. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

 „(9) Investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 lze poskytnout pouze osobě, 
která zahájila podnikání v souvislosti s investiční akcí.“. 

28. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „podniku20)“ nahrazuje slovy „obchodního závodu20)“ 
a slova „ , v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených 
osob21)“ se zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 20 zní: 

„20) Příloha II k nařízení Komise (EU) č. …/2014 ze dne … 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách).“. 

29. V § 3 odst. 2 písm. h) zní: 

„h) údaje o dalších investičních akcích realizovaných v předcházejících 3 let přede dnem 
podání záměru získat investiční pobídku na území jednoho kraje žadatelem nebo osobami 
spojenými do podnikatelského seskupení, pokud je žadatel jeho součástí.“. 

30. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) požadovanou výši veřejné podpory.“.  

31. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „ , výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo 
konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního 
právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období. 
V případě, že byl žadatel založen méně než 3 roky před podáním záměru a je součástí 
podnikatelského seskupení, připojí za zbývající účetní období ovládající osoba18) 
k záměru výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky 
za svou osobu“ zrušují. 

32. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova se slova „ ,účetní závěrku, nebo doklady o daňové 
evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů za 3 poslední po 
sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 
3 roky“ zrušují. 

33. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují 
slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“. 

34. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 2 zní: 

„2. je nebo není malým nebo středním podnikatelem20),“. 

35. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní: 

„6. neukončil v předcházejících dvou letech přede dnem podání záměru získat investiční 
pobídku v Evropském hospodářském prostoru činnost, která spadá do stejné třídy 
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Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) vydané Českým statistickým úřadem 
jako činnost, kterou bude vykonávat po realizaci investiční akce, která je předmětem 
záměru získat investiční pobídku, a neplánuje ukončit takovou činnost do dvou let od 
dokončení investiční akce,“. 

36. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „2 měsíců“. 

37. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „doklad, kterým prokáže způsob“ nahrazují slovy „popis 
způsobu“. 

38. V § 3 odst. 5 se slova „a c)“ a slova „a b)“ zrušují, slova „§ 6a odst. 2 a 5“ se nahrazují 
slovy „§ 6a odst. 2, 3 a 5“ a slova „bodu 1“ se nahrazují slovy „bodů 1 a 2“. 

39. V § 3 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7. 

40. V § 3 odst. 6 se slova „ , stanovy, výroční zprávy, účetní závěrky a konsolidované 
účetní závěrky“ nahrazují slovy „a stanovy“. 

41. V § 4 odst. 1 větě druhé se za slovo „akci“ vkládají slova „nebo investiční akci se 
způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“. 

42. V § 4 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Soulad investiční akce s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie1) se nehodnotí, jde-li o investiční akci se 
způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR.“. 

43. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slova „ , vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může 
splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční 
akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), 
a k posudku připojí“ nahrazují slovy „s výjimkou investiční akce se způsobilými 
náklady nad 100 000 000 EUR, připojí k posudku“. 

44. V § 4 odst. 1 větě poslední se za slovo „unie1)“ vkládají slova „s výjimkou investiční 
akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR“. 

45. V § 4 odst. 2 se za slova „před vydáním rozhodnutí o nabídce“ vkládají slova 
„na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“)“ a číslo „4“ 
nahrazuje číslem „5“. 
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46. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 „(3) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že se jedná o investiční akci se 
způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR, podá ministerstvo před vydáním rozhodnutí 
o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a Komisi žádost 
o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Do doby vydání rozhodnutí Komise 
o žádosti lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu 
podle § 5a neběží.“.  
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

47. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „financí“ vkládají slova „ , Ministerstvo 
zemědělství“.  

48. V § 4 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Obec nebo kraj, v jejichž vlastnictví je 
pozemek, na kterém bude realizována investiční akce (dále jen „vlastník pozemku“), 
vydá do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva závazné stanovisko, ve kterém vyjádří 
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) 
bodu 3.“. 

49. V § 4 odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Obec, na jejímž katastrálním území bude 
realizována investiční akce (dále jen „obec“), vydá do 60 dnů od obdržení žádosti 
ministerstva závazné stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas 
s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2.“. 

50. V § 4 odst. 4 větě poslední se slova „uvedené ve větě první nebo druhé“ nahrazují slovy 
„podle tohoto odstavce“. 

51. V § 4 odst. 5 větě první se slova „na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí 
o nabídce“)“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“. 

52. V § 4 odst. 5 se za větu druhou vkládají věty „Pokud vydal nesouhlasné stanovisko 
vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a 
odst. 1 písm. a) bodu 3. Pokud vydala nesouhlasné stanovisko obec, ministerstvo 
neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2.“. 

53. V § 4 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , a pokud vydávají závazné 
stanovisko také vlastníkovi pozemku a obci“. 

54. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Zájemcem může být právnická osoba, která 
bude realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o nabídce, zahájila 
podnikání v souvislosti s investiční akcí a žadatel má v této osobě stoprocentní 
majetkovou účast.“. 
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55. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). 

56. V § 5 odst. 7 se slova „uvedeným v § 4 odst. 3 a místně příslušnému správci daně“ 
nahrazují slovy „ , místně příslušnému správci daně, a pokud vydávají závazné 
stanovisko také vlastníkovi pozemku a obci“. 

57. V § 5a větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

58. Na konci § 5a se doplňují věty „Pokud vydal nesouhlasné stanovisko vlastník pozemku, 
ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3. 
Pokud vydala nesouhlasné stanovisko obec, ministerstvo neposkytne příslib investiční 
pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2.“. 

59. V § 6 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

60. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ 
nahrazují slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“. 

61. V § 6a odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) v případě investiční akce v oblasti výroby hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) 
ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty 
dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého 
nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až 
do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých 
nákladů lze zahrnout pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí 
o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let od vydání 
rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout  

1. majetek, který již byl předmětem odpisů, s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku 
ve formě staveb, který byl nabyt za tržních podmínek od jiných než spojených osob 
a u kterého příjemce doloží při kontrole podle § 7 písemné prohlášení předchozího 
vlastníka, že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že majetek byl součástí 
obchodního závodu nebo jeho části, jejichž provoz byl přede dnem převodu 
vlastnických práv ukončen, 

2. majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce, nebo 

3. majetek pořízený po dokončení investiční akce,“. 

62. V § 6a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „vydání potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují 
slovy „předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“. 

63. V § 6a odst. 2 větě první se za slova „písm. a) bodu 1“ vkládají slova „nebo 2“ a slova 
„odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 3, 4“. 
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64. V § 6a odst. 2 větě poslední se za slovo „neučiní“ vkládají slova „do uplynutí 5 let ode 
dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 
7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu“ a slova „investiční akce přesahující částku 
způsobilých nákladů 500 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „strategické investiční akce“. 

65. V § 6a odst. 3 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“ a za slova „bodu 1“ se vkládají slova 
„nebo 2“. 

66. V § 6a odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

67. V § 6a odst. 7 větě první se slova „bodu 2 při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 
2“ nahrazují slovy „bodu 3 nebo 6 při nesplnění povinností uvedených v odstavci 2 
s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce 
dokončena a v jakém rozsahu, odstavci 3 nebo 5“. 

68. V § 6a odst. 7 větě poslední se slova „tomu, kdo pozemky na příjemce této investiční 
pobídky převedl“ nahrazují slovy „poskytovateli investiční pobídky“. 

69. V § 6a odst. 8 se věta první zrušuje. 

70. V § 6a odst. 8 se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „povinnosti“ a číslo „3“ se 
nahrazuje číslem „4“. 

71. V § 6a odst. 9 větě první se za slova „odst. 2“ vkládají slova „nebo při nesplnění 
povinností uvedených v odstavci 2 s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení 
o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, odstavci 3 nebo 5“. 

72. V § 6a odst. 9 větě poslední se slova „předpisu12),13)“ nahrazují slovy „předpisu12),13),23)“. 

73. V § 6a odst. 10 větě první se slova „společnost nebo zanikající družstvo“ nahrazují 
slovem „korporace“ a na konci textu věty první se doplňují slova „a v žádosti uvést 
právního nástupce, na něhož mají práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu přejít“. 

74. V § 6a odst. 10 větě druhé se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „ve spolupráci 
s dotčenými orgány“. 

75. V § 6a odst. 10 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova „a zanikající obchodní 
korporace je povinna postupovat podle odstavců 7 až 9“. 

76. V § 6a odst. 10 se věta poslední zrušuje. 
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77. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „2 a 5“ nahrazují slovy „3 a 6“, slova „odst. 3 písm. a)“ 
slovy „odst. 3 písm. c)“, slova „odst. 4 písm. c)“ slovy „odst. 4 písm. b)“ a slova 
„uvedené v § 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „zachovat nová pracovní místa podle § 6a 
odst. 2 a 3“. 

78. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „4 a 5“. 

79. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodech 1 a 2“, slova „a c)“ se 
zrušují a slova „a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5“ se nahrazují slovy 
„ , u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 
a 3 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 5“. 

80. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 
včetně poznámky pod čarou č. 24 zní: 

„e) ministerstvu nebo Ministerstvu zemědělství podle jejich působnosti24) u všeobecné 
podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) v rozsahu splnění podmínky podle § 2 odst. 3 
písm. a). 
_________________ 
24) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.  

81. V § 7 odst. 3 se slova „a d)“ nahrazují slovy „ , d) a e)“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem 
„6“. 

82. V § 7 odst. 4 větě první se slova „uvedené v § 6a odst. 2“ nahrazují slovy „zachovat 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3“, slova „majetku podle 
§ 6a odst. 2“ se nahrazují slovy „majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3“ a za slova „bodu 1“ 
se vkládají slova „nebo 2“. 

83. V § 7 odst. 4 větě poslední se slova „uvedené v § 6a odst. 3“ nahrazují slovy „zachovat 
nová pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3“ a za slova „bodu 1“ se vkládají slova 
„nebo 2“. 

84. V § 7 odst. 6 se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „4 až 6“ a číslo „3“ číslem „4“. 

85. V § 11a odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

86. V § 11a odst. 5 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a slova „ve výrobě“ 
se nahrazují slovy „v oblasti výroby“. 
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87. V § 11a odst. 5 větě poslední se slova „zavedení nebo rozšíření výroby“ nahrazují slovy 
„vybudování obchodního závodu se zaměřením na výrobu nebo rozšíření výroby 
obchodního závodu“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „12,5“. 

88. Příloha zní: 
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„Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb. 
 

 

základním kapitálu) větší než 20 %: %

4. Kontaktní osoba za žadatele
4.1 Jméno příp. jména a příjmení kontaktní osoby:
4.2 Funkce:
4.3 Telefon:

5. Ekonomické údaje o žadateli za poslední tři účetní období

5.1 Účetní období od (měsíc): účetní účetní účetní
období období období

… … …
5.2 Celková aktiva žadatele v ČR v mil. Kč (údaj Netto)
5.3 Celková aktiva žadatele v EU (včetně ČR) v mil. Kč
5.4 Celkové tržby žadatele v ČR v mil. Kč (orientačně ř. 01 a 05 výkazu zisku a ztráty)
5.5 Celkové tržby žadatele v EU (včetně ČR) v mil. Kč
5.6 Tržby za prodej produktů týkající se investičního záměru v mil. Kč
5.7 Výsledek hospodaření po zdanění v mil. Kč (ř. 61 výkazu zisku a ztráty)
5.8 Počet zaměstnanců žadatele v ČR
5.9 Počet zaměstnanců žadatele v EU (včetně ČR)

(obecné nařízení o blokových výjimkách)? ano/ne

Ovládající osoba

TISKOPIS PRO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU ZÍSKAT INVESTIČNÍ POBÍDKU

1.3 Identifikační číslo právnické nebo podnikající fyzické osoby, je-li jí přiděleno / rodné číslo, je-li jí přiděleno, příp. datum a místo 
narození podnikající fyzické osoby:
   

I. ÚDAJE O ŽADATELI
1. Identifikační údaje

Veškeré informace uvedené v tomto tiskopisu a jeho přílohách jsou považovány za neveřejné, pokud žadatel nestanoví jinak.

1.5 Jméno příp. jména a příjmení, bydliště, rodné číslo, je-li jim přiděleno, příp. datum a místo narození, nebo obchodní firma 
nebo název, sídlo a identifikační číslo, je-li jim přiděleno, osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, a způsob jakým 
jednají jménem právnické osoby:

1.6 Jestliže je statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno příp. jména a příjmení, bydliště, rodné číslo,  
je-li jim přiděleno, příp. datum a místo narození osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem:

Informace uvedené v oddílu II. a III. jsou považovány za kvalifikované odhady žadatele, sloužící ministerstvu, dotčeným orgánům a
určené organizaci k posouzení předpokladů splnění všeobecných podmínek stanovených tímto zákonem zvláštních podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy a podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.

1.4 Obchodní firma anebo jméno a příjmení ovládající osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo nebo místo podnikání:

1.1 Obchodní firma, pod níž je právnická osoba zapsána v Obchodním rejstříku / obchodní firma nebo jméno příp. jména a 
příjmení podnikající fyzické osoby:

1.2 Sídlo právnické osoby / místo podnikání podnikající fyzické osoby:

Stát

5.10 Je žadatel malým či středním podnikatelem ve smyslu Přílohy II Nařízení Komise (EU) č. ... ze dne ... 2014 
(byl-li žadatel založen méně než 3 roky před podáním záměru a je součástí podnikatelského seskupení, vyplní zbývající údaje za ovládající osobu)

3. Majetkoprávní vztahy

2. Hlavní předmět podnikání charakterizující žadatele

Stát

(pro přepočet z cizí měny se použije kurz ČNB platný k prvnímu pracovnímu dni roku, ve kterém je předkládán záměr)

Podíly jednotlivých osob na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech žadatele (pokud nejsou shodné s podílem na

4.4 E-mail:
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II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI
1. Název investiční akce

2. Typ investiční akce (označte křížkem)
2.1

2.2 vybudování nebo rozšíření technologického centra
2.3 zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb

a to

3. Specifikujte předmět investiční akce

4. CZ-NACE 
Zařazení činnosti, kterou bude žadatel vykonávat po realizaci investiční akce, dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.

5. Územní oblast, v níž bude investice realizována

ano/ne
Pokud ano:
6.1 Kdo realizoval tuto další investiční akci a v jakém rozsahu?

6.2 O jaké podpory, v jaké výši a v rámci jakých programů bylo pro tuto další investiční akci žádáno?

7. Harmonogram realizace investiční akce

7.2 Předpokládaný termín ukončení investiční akce (mm/rrrr):
7.3 Předpokládaný termín zahájení výroby/činnosti (mm/rrrr):
7.3.1 Předpokládaný rok dosažení realizace výsledků činnosti technologického centra ve výrobě:

Otázku č. 8 zodpoví pouze žadatel v oblasti center strategických služeb.
8. V kolika státech (včetně ČR) budou poskytovány služby centra strategických služeb? 
Vypište, v kterých dalších státech kromě ČR se budou služby poskytovat a kterým společnostem, jsou-li již známy.

% činnosti

9. Údaje o výsledcích činnosti (produkt, služba, nehmotný výsledek)

10. Způsob zajištění odbytu (seznam perspektivních zákazníků v ČR a mimo ČR)

rozšíření výroby obchodního závodu v oborech 
zpracovatelského průmyslu

Název (produkt, služba, nehmotný výsledek)

2.3.4 datového centra
2.3.5 centra zákaznické podpory

Specifikace poskytovaných služebStát

Tržby v roce dosažení 
plánovaných kapacit 

(mil. Kč)

6. Byla ve stejném kraji v období 3 let před podáním tohoto záměru realizována žadatelem nebo osobou, která je 
součástí stejného podnikatelského seskupení, další investiční akce, která byla předmětem veřejné podpory?

Export mimo EU      
(% tržeb)

Rok

7.1 Předpokládaný termín zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce (dd/mm/rrrr):

Počet nových pr.míst

2.3.2 opravárenského centra
2.3.3 centra sdílených služeb

% investiceOkres

2.3.1 centra pro tvorbu softwaru

Export v rámci EU    
(% tržeb)

Kraj

Obchodní firma

Obec s rozšířenou působností

vybudování obchodního závodu se 
zaměřením na výrobu   nebo
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11. Přehled pořizovaného majetku a zdrojů jeho financování
rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

12. Údaje o zaměstnancích
rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

12.1 Plánovaný počet nových pracovních míst (stavově, tj. kumulovaně)

12.2 Plánovaný počet převedených stávajících zaměstnanců (stavově, tj. kumulovaně)

12.3 Z celkového počtu pracovních míst počet míst vztahující se výlučně k odborné činnosti (v případě technologického centra)

12.4 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců žadatele za dvanáct posledních měsíců před podáním záměru (v případě rozšíření)

13. Životní prostředí
13.1 Jsou činnosti, procesy, stavby a zařízení šetrné k životnímu prostředí? Stručně zdůvodněte.

13.2 Používáte nebo budete používat dobrovolné nástroje jako jsou EMAS, ISO 14001, označování ekologicky šetrných výrobků,
 ekodesign, posuzování životního cyklu výrobků (LCA), dobrovolné dohody apod.?

Stručný popis druhu a chemického složení Množství (v jednotkách za rok)

13.3 Uveďte stručný popis druhů odpadů (název a kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů), jejich množství (v tunách za rok) a způsob nakládání s odpady podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, včetně prevence, tj. předcházení vzniku odpadů. 

Ostatní (různý) vlastní kapitál

11.2 Plánované zdroje financování

     Základní kapitál zapsaný v OR

Software

Dlouhodobý hmotný majetek     
v pořizovacích cenách

Licence

Půjčky v rámci skupiny (**)

Název odpadu

     Nerozdělený zisk minulých let

Způsob nakládání s odpady

     Ostatní kapitálové fondy

průměrný stav

(**) Přesný název osoby poskytující bankovní úvěr nebo půjčku:

období od-do

     HV po zdanění

Patentová práva

Bankovní úvěry a výpomoci (**)

Kapitálové vklady  

Dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovacích cenách

Know-how

Pozemky

     Ostatní (*)

Vlastní kapitál

Název vstupující látky

Množství (v tunách za rok)

Otázky 13.4-13.8 zodpovězte pouze v případě investiční akce v oblasti výroby.

Kód odpadu

Ostatní ocenitelná práva

Stavby
Stroje a zařízení

13.4 Uveďte všechny látky vstupující do výroby, včetně jejich stručného popisu (bezpečnostní listy) a jejich množství.

(v mil. Kč)

(*) Položky s názvem "Ostatní (různý) vlastní kapitál" blíže specifikujte:

11.1 Plánovaná výše pořizovaného majetku
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13.6 Uveďte, zda Váš proces bude využívat "Nejlepší dostupnou techniku" (BAT). 
*Pokud ano, uveďte příslušný Referenční dokument o BAT (BREF) včetně identifikace kapitoly.

13.7 Uveďte předpokládané množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do vody a jejich koncentrace.
Odpadní vody uvádějte s ohledem na technologii záměru.

13.8 Uveďte předpokládané množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do půdy a jejich koncentrace.

13.9 Uveďte předpokládané množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a jejich koncentrace.
Množství emisí do ovzduší uvádějte v tunách za rok. Uvádějte garantované hodnoty použité technologie.

13.10 Bude jako surovina materiálově využíván odpad? V kladném případě uveďte množství a původ odpadu.

1. Bude žadatel zároveň příjemcem investiční pobídky? ano/ne
Pokud ne, uveďte, kdo bude zájemcem o investiční pobídku (příjemcem investiční pobídky):

2. Označte křížkem, o které formy investiční pobídky žádáte (zaškrtněte)
2.1 Sleva na daních z příjmů dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona

2.1.1 pro nového poplatníka (§ 35a zákona o daních z příjmů)
2.1.2 pro stávajícího poplatníka (§ 35b zákona o daních z příjmů)

2.2 Osvobození od daně z nemovitých věcí dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
2.3 Převod pozemků za zvýhodněnou cenu dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
2.4 Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona
2.5 Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona
2.6 Hmotná podpora pořízení DHM a DNM pro strategickou investiční akci dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6 zákona

3. Vyplní pouze žadatel o slevu na daních z příjmů
3.1 Očekávaný výsledek hospodaření investiční akce

rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

Služby

Výsledek hospodaření za 
účetní období (před zdaněním)

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

(*) Specifikujte:

Provozní náklady

Finanční náklady

Spotřebované nákupy (materiál, 
energie, atd.)

Ostatní osobní náklady (*)

Tržby z prodeje výrobků, služeb či 
nehmotných výsledků

Mzdové náklady

(v mil. Kč)

*

Název, druh a složení znečišťující látky Množství Koncentrace

III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE

Název, druh a složení znečišťující látky KoncentraceMnožství

Množství

Množství Koncentrace

Název odpadu

Název, druh a složení znečišťující látky

13.5 Uveďte, zda zařízení bude podléhat režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,            
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
V kladném případě uveďte kategorii činností podle přílohy č. 1 tohoto zákona. 

Původ odpadu
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4.1 Požadavky na plochu (m2):
z toho 4.1.1 Výroba

4.1.2 Skladovací prostory
4.1.3 Prostory pro výzkum a vývoj
4.1.4 Administrativní budovy
4.1.5 Ostatní

4.2 Požadavky na technické vybavení:

4.3 Specifikujte, zda se bude jednat o výstavbu nových budov nebo přístavbu či využití stávajících prostor:

4.4 V případě využití stávajících prostor uveďte, zda je plánováno tyto prostory technicky zhodnocovat:

4.5 Uveďte způsob pořízení a využití nemovitostí (vkladem, koupí, nájmem apod.):

4.6 Uveďte vlastníka pozemku, příp. název průmyslové zóny, kde bude investiční akce realizována.

5. Vyplní pouze žadatel o hmotnou podporu vytváření nových pracovních míst
5.1 Plánovaný počet nových pracovních míst, na něž bude žádána podpora (přírůstkově)

rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

5.2 Plánovaný počet nových pracovních míst, na něž bude žádána podpora (stavově, tj. kumulovaně)
rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

6. Vyplní pouze žadatel o hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců
6.1 Náklady na rekvalifikaci nebo školení (přírůstkově, v mil. Kč):

rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

6.2 Náklady na rekvalifikaci nebo školení (stavově, tj. kumulovaně, v mil. Kč):
rok … rok … rok … rok … rok … rok … rok …

6.3 Uveďte stručně druhy plánovaných programů školení a rekvalifikace:

6.4 Kolik zaměstnanců z celkového počtu nových pracovních míst bude absolvovat uvedená školení?

7. Další podpory
7.1 O jaké další podpory žádáte pro tuto investiční akci (státní, regionální, apod.), v jaké výši a v rámci kterých programů?

8. Způsobilé náklady (označte křížkem)
8.1 hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
8.2 hodnota mzdových nákladů 

9. Vyplní žadatel, jehož způsobilé náklady budou tvořeny hodnotou majetku podle bodu 8.1

Výroba Sklad V+V Administr. Ostatní

Specifikace položek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Rok dokončení
Pořizovací cena     

(v mil. Kč)

9.1 Pozemek

Celkem

9.2 Stavby

Území

Popis

Pořizovací cena     
(v mil. Kč)

Plocha (v m2)

4. Vyplní pouze žadatel o osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách a o převod 
pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu

% investicePrůmyslová zónaVlastník pozemku Katastrální území
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“. 

  

* vyplní se pouze v případě investiční akce v oblasti výroby

** vyplní se pouze v případě investiční akce v oblasti technologických center nebo center strategických služeb

ano/ne
ano/ne
ano/ne

9.9 Pokud stavby byly předmětem odpisů, budou pořízeny jako součást obchodního závodu nebo jeho části,
ano/ne

10. Vyplní žadatel, jehož způsobilé náklady budou tvořeny hodnotou nákladů podle bodu 8.2
10.1 Předpokládaný počet nových pracovních míst (stavově, tj. kumulovaně).

9.6 Bude veškerý dlouhodobý majetek umístěn v místě realizace investiční akce?

jejichž činnost bude přede dnem převodu vlastnických práv ukončena, od jiných než spojených osob?

Pořizovací cena     
(v mil. Kč)

Rok 
výroby

Popis
Kapitola celního 

sazebníku

Popis

9.3 Strojní zařízení určené pro výrobní účely dle kapitol 84, 85 a 90 celního sazebníku *

Celkem

Pořizovací cena     
(v mil. Kč)

Název

Název Pořizovací cena     
(v mil. Kč)

9.5 Dlouhodobý nehmotný majetek zakoupený od jiných než spojených osob

Celkem

Celkem

Rok 
pořízení

Popis 

1. rok po vydání rozhodnutí 2. rok po vydání rozhodnutí
vysokoškolské
středoškolské

z toho vzdělání 3. rok po vydání rozhodnutí

Celkem

Název
Rok 

výroby

9.4 Strojní zařízení dle kapitol 84, 85 a 90 celního sazebníku ** 

Kapitola celního 
sazebníku

Rok 
pořízení

Rok 
pořízení

9.7 Byla výše uvedená strojní zařízení předmětem odpisů?
9.8 Byly výše uvedené stavby předmětem odpisů?

základní

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

10.2 Průměrný objem mzdových nákladů na jedno nové pracovní místo v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců.  

10.3 Celkový objem měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa vytvořená a obsazená do konce 3. roku od vydání 
rozhodnutí o příslibu v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců (v mil. Kč).

11. Uveďte požadovanou výši investiční pobídky.

Úředně ověřený podpis osob oprávněných jednat za žadatele dle způsobu jednání 
uvedeného v Obchodním rejstříku:

Celková výše způsobilých nákladů (v mil. Kč) Požadovaná výše investiční pobídky (v mil. Kč)
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 
1. Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují 
podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

2. Investiční pobídky poskytnuté v souladu s dosavadními právními předpisy zůstávají 
v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty. 

3. Ustanovení § 6a odst. 2 věta poslední zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investičních pobídek, kterým byl 
příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb. ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. III 
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona 
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., 
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona 
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona 
č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., 
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona 
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., 
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., 
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona 
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., 
zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona 
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., 
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., 
zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona 
č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona 
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., 
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., 
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona 
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., 
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona 
č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 
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zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., 
zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 
č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona 
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., 
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona 
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., 
zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona 
č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. …/…. Sb. (ST 49), zákona č. …/…. Sb. (ST 82) a zákona č. ……./… Sb., se mění takto: 

1. V § 35a odst. 2 písm. a) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím 
obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona upravujícího investiční 
pobídky,“. 

2. V § 35a odst. 2 písm. c) se slova „nebude vůči němu zahájeno insolvenční řízení, 
nesloučí se s jiným subjektem, nebo nepřevezme jmění obchodní společnosti, jenž bude 
zrušena bez likvidace (převod jmění na společníka)69)“ nahrazují slovy „nebude vůči 
němu vydáno rozhodnutí o úpadku“. 

Poznámka pod čarou č. 69 se zrušuje. 

3. V § 35a odst. 2 písm. d) se za slovo „poplatník“ vkládají slova „počínaje zdaňovacím 
obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle zákona upravujícího investiční 
pobídky,“ a slova „ , nebo převodem majetku nebo jeho části výše uvedených osob, 
který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty“ 
se zrušují. 

4. V § 35a odst. 4 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční 
pobídky“. 

5. V § 35a odst. 6 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují 
slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d)“. 

6. V § 35a odst. 6 větě třetí se za slova „písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“. 

7. V § 35a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

 „(7) Pokud se poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 
do uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zúčastní fúze 
nebo jako nástupnická obchodní korporace rozdělení sloučením nebo převezme jmění 
obchodní korporace, jež bude zrušena bez likvidace (převod jmění na společníka), nemůže již 
v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím podle § 21a písm. c), 
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uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník místně příslušnému 
správci daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění 
podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

 (8) Pokud poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, 
oznámí místně příslušnému správci daně, že již nebude čerpat slevu na dani podle odstavce 1, 
nemůže již v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém 
byla skutečnost místně příslušnému správci daně oznámena, uplatňovat slevu na dani podle 
odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník také Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Povinnost plnění podmínek stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky 
tím není dotčena.“. 

8. V § 35b odst. 1 písm. b) se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „tří“ a slovo „vyšší“ slovem 
„nižší“. 

9. V § 35b odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

10. V § 35b odst. 5 se za slovo „souhrnu“ vkládají slova „s dalšími formami investiční 
pobídky“. 

11. V § 35b odst. 6 se slova „a 5“ nahrazují slovy „ , 5, 7 a 8“. 

12. V § 35b odst. 7 větě první se slova „podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a)“ nahrazují 
slovy „podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d)“. 

13. V § 35b odst. 7 větě třetí se za slova „písm. a)“ vkládají slova „nebo d)“. 

14. V § 38r odst. 1 se za slova „v němž“ vkládají slova „nastaly skutečnosti uvedené 
v § 35a odst. 7 nebo 8 nebo v němž“. 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 
 
Ustanovení § 35a odst. 2 písm. a) a d) a § 35b odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije 
u poplatníka, kterému byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona 
č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

Čl. V 
 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 
č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., 
zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto: 

1. V § 111 odst. 3 větě první se číslo „50“ nahrazuje číslem „25“. 

2. V § 111 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nebo na území 
zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zvláštního právního 
předpisu55)“. 

3. V § 111 odst. 10 větě první se slova „ , nebo spádová oblast“ zrušují. 

4. V § 111 odst. 10 se věta poslední zrušuje.  

5. V § 111 se odstavec 11 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 11 a 12. 
 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 
 

Ustanovení § 111 odst. 3 a 10 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije u zaměstnavatele, kterému byl příslib investiční 
pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

Čl. VII 
 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona 
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., 
zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona 
č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 
zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
se mění takto: 

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní: 

„x) pozemky na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zákona 
upravujícího investiční pobídky pořízené v rámci investiční akce, pro kterou bylo vydáno 
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, až 
na dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byly splněny všeobecné 
podmínky stanovené zákonem upravujícím investiční pobídky.“.  

2. V § 4 odst. 4 se slovo „w)“ nahrazuje slovem „x)“. 

3. V § 4 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

 „(6) Osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. x) nesmí v jednotlivých 
zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční 
pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nesmí 
v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši veřejné 
podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky. Pokud by ve zdaňovacím 
období osvobození překročilo míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční 
pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům nebo maximální 
výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky, je poplatník 
povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat. 

 (7) Nedodrží-li poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od daně z pozemků 
podle odstavce 1 písm. x), některou z všeobecných podmínek stanovených zákonem 
upravujícím investiční pobídky nebo podmínku stanovenou v odstavci 6, nárok na osvobození 
od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. x) zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné 
daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých osvobození od daně z pozemků 
uplatnil.“. 
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4. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které 
zní: 

„w) zdanitelné stavby na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle 
zákona upravujícího investiční pobídky pořízené v rámci investiční akce, pro kterou bylo 
vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých 
věcí, až na dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byly splněny 
všeobecné podmínky stanovené zákonem upravujícím investiční pobídky.“. 

5. V § 9 odst. 5 se slova „a v)“ nahrazují slovy „až w)“. 

6. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. w) nesmí v jednotlivých 
zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční 
pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nesmí 
v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši veřejné 
podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky. Pokud by ve zdaňovacím 
období osvobození překročilo míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční 
pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům nebo maximální 
výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky, je poplatník 
povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat. 

(7) Nedodrží-li poplatník, který uplatňuje nárok na osvobození od daně ze staveb 
podle odstavce 1 písm. w), některou z všeobecných podmínek stanovených zákonem 
upravujícím investiční pobídky nebo podmínku stanovenou v odstavci 6, nárok na osvobození 
od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. w) zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné 
daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých osvobození od daně ze staveb 
uplatnil.“. 

Čl. VIII 

Přechodné ustanovení 
 

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) a § 9 odst. 1 písm. w) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije u poplatníka, kterému byl 
příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IX 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
 
  


