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V Praze dne 20. února 2019 

Čj.: GŘ/45/2019 

 

Název materiálu: 
 

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o 
investičních pobídkách 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému návrhu Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních 

pobídkách má Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) následující připomínky: 

1) K § 3 - Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí: 

V § 3 odst. 1, písm. b), č. 1) navrhujeme následující znění: 

1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci s veřejnou výzkumnou institucí 

organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací, nebo veřejnou či státní vysokou 

školou s touto institucí nebo školou organizací aktivně spolupracuje na projektech v oblasti 

výzkumu a vývoje a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v místě realizace 

investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 10 %, 

nebo 

Odůvodnění 

Navrhované upřesnění vychází z definice uvedené v článku 1.3 bodu 15 písm. cc) Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/c 198/01).  Domníváme se, že doložení spolupráce na 
projektech výzkumu a vývoje skýtá průkazný důvod k zařazení mezi podporované aktivity.  
Soukromé výzkumné organizace vykazují dobré výsledky a vysoký stupeň kooperace a nejí důvod je 
z oblasti podpory vyloučit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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2) K § 3 - Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí: 

 
V § 3 odst. 1, písm. b), č. 3) navrhujeme následující znění: 

 
3. příjemce investiční pobídky pořídil pro účely výzkumu a vývoje strojní zařízení, které bude 

využíváno příjemcem investiční pobídky převážně pro výzkum a vývoj5), přičemž toto strojní zařízení 

bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, 

nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 

roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů 

v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty způsobilých nákladů 

uvedených v záměru získat investiční pobídku.  

Odůvodnění: 
 
Investor v rámci povinných investic dle zákona o investičních pobídkách musí povinně investovat do 
strojního zařízení pro účely výzkumu a vývoje, je tedy na místě, aby mohl tyto náklady zahrnout mezi 
způsobilé náklady. 
 
Pokud by tyto náklady nebyly zahrnuty do způsobilých nákladů, bude se jednat o dodatečné investice, 
ačkoli byly vynaloženy s  konkrétním záměrem, který je s cíli zákona o investičních pobídkách 
v souladu. 
 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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