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Anotace 

Disertační práce „Mikroekonomické aspekty integrace investičních pobídek“ si klade za cíl  

na základě analýzy současného systému investičních pobídek v České republice upozornit  

na základní nedostatky celého systému a navrhnout nový systém investičních pobídek včetně 

metodického postupu. Tento metodický postup bude vyuţitelný pro ţadatele o investiční 

pobídky. Analýza stávajícího systému investičních pobídek vychází z platných právních 

předpisů, konkrétních programů systému a zpracovaných statistických údajů. 

Zároveň v této disertační práci bude navrţena soustava ukazatelů, které pomůţou ţadatelům 

zjistit efektivnost investiční pobídky.  

Abstract:  

The dissertation on „Microeconomic aspects of investment invitations“ is aimed at analyzing 

the current system of investment incentives in the Czech Republic and consequently 

highlighting the fundamental deficiencies of the system. This will enable us to propose a new 

system of incentives, including useful investment methodology, which may help applicants 

for investment invitations. An analysis of the current system of investment incentives results 

from applicable laws and regulations, specific programs within the system and processed 

statistical data. 

At the same time, this dissertation will try to propose a set of indicators to help applicants 

determine effectiveness of investment invitations. 

  



Autoreferát - Mikroekonomické aspekty investičních pobídek 

 

3 

 

Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................................ 4 

1.2 Cíl disertační práce .................................................................................................................. 4 

2 Hodnocení stávajícího systému IP ................................................................................................... 5 

2.1 Rizika identifikována v systému IP u příjemce pobídky  a u poskytovatele veřejné 

podpory ............................................................................................................................................ 5 

2.2 Rizika investičních pobídek u poskytovatele ...................................................................... 5 

3 Část III. Mikroekonomické aspekty IP ............................................................................................ 7 

3.1 Ekonomické dopady IP na firmy .............................................................................................. 7 

3.2 Efektivnost investiční pobídky ................................................................................................. 7 

3.3 Přírůstek zaměstnanosti firmy (v %) ........................................................................................ 8 

3.4 EBIT (v %) ................................................................................................................................. 8 

3.5 Přírůstek rozdílu příjmu a výdajů (v %) .................................................................................... 8 

4 Konkrétní návrh na změny v systému IP ......................................................................................... 9 

4.1 Doporučení na vypuštění nebo změnu v systému IP .............................................................. 9 

4.2 Doporučení na doplnění nebo změnu v systému IP .............................................................. 13 

4 Zhodnocení přínosů práce ............................................................................................................. 22 

Seznam pouţité literatury ...................................................................................................................... 23 

Internetové odkazy ................................................................................................................................ 25 

Seznam zkratek...................................................................................................................................... 26 

Publikační činnost ................................................................................................................................. 27 

 

  



Autoreferát - Mikroekonomické aspekty investičních pobídek 

 

4 

 

1 Úvod 
Investiční pobídky (dále také „IP“) jsou selektivní podporou vybraným investorům, kteří 

splňují specifická, ať jiţ pevně daná nebo následně stanovená kritéria. Vytvářejí tak v dané 

ekonomice dvě skupiny investorů – jedněch, na které se vztahují obecná pravidla, a druhých, 

kteří poţívají oproti první skupině výhod investičních pobídek, které mívají obvykle formu 

dotací nebo daňových úlev.  

     Význam investičních pobídek spočívá především u států, které potřebují v rámci svého 

ekonomického rozvoje, v přilákání nových, zahraničních investorů, resp. jejich investičních 

prostředků, které s sebou tyto firmy do země přinesou.  

 

1.2 Cíl disertační práce 
Hlavním cílem disertační práce je návrh změn v systému investičních pobídek,  

resp. zjednodušení systému investičních pobídek tak, aby byly přehlednější, přístupnější  

a vyuţitelnější pro širší okruh ţadatelů, především domácích firem na úrovni malého  

a středního podnikatele, a zároveň byly efektivním nástrojem podpory podnikání v České 

republice (dále také „ČR“) a splňovaly základní potřeby rozvoje v problematických 

regionech. V rámci tohoto cíle navrhnu ze systému pobídek vyřadit např. některé druhy 

pobídek, které podle získaných informací, statistických údajů a přehledů nemají jiţ 

v současné době opodstatnění, dále budou navrţeny změny v oblasti regionů soudrţnosti, 

uznatelných nákladů systému a zároveň doporučím nové směry ve vývoji nástrojů pro systém 

pobídek. 

Současně bude v práci vytvořena metodika pro potencionální příjemce investičních 

pobídek obsahující především nově vytvořený ukazatel hodnotící efektivnost poskytnuté 

investiční pobídky.  

Vedlejším cílem práce bude pomocí finanční analýzy a především nově vytvořeného 

ukazatele efektivnosti investiční pobídky a dalších pouţitých ukazatelů zjistit ekonomické 

vlivy investiční pobídky na konkrétní firmu, které byly poskytnuty finanční prostředky 

z tohoto programu. V rámci této práce bude hodnocení zaloţeno jak na finanční analýze 

ekonomické situace firmy za období před poskytnutím pobídky, tak po jejím poskytnutí. 
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2 Hodnocení stávajícího systému IP 
Problematika investičních pobídek byla hodnocena pomocí několika analýz zpracovaných 

jak Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále také „MPO“), tak firmou Deloitte Czech 

Republic B. V., organizační sloţka, které pro CzechInvest potřebné rozbory stavu systémů  

a jeho dopadů do makroekonomické oblasti zmapovala. Všechny tyto práce se zabývaly 

vlivem pobídek na makroekonomické ukazatele, jako jsou: 

1. nezaměstnanost, resp. jejich pozitivním dopadem na růst zaměstnanosti v ČR1, 

2. platební bilanci České republiky2, tj. oblast běţného účtu. 

3. na hrubý domácí produkt (dále také „HDP“) 

4.  v běţných cenách. 

Některé práce se zabývaly dopadem investičních pobídek do rizikových oblastí, jako  

např. Moravskoslezský
3
 či Královéhradecký kraj

4
. Ovšem v ţádné z prací nebyla definována 

všechna existující rizika vyplývající z investičních pobídek na straně příjemce, resp. ţadatele 

o investiční pobídku a zároveň na straně poskytovatele finančních prostředků, přestoţe 

daných rizik pro oba partnery je zcela jistě více.   

 

2.1  Rizika identifikována v systému IP u příjemce pobídky 

 a u poskytovatele veřejné podpory 

 

2.1.1 Rizika investičních pobídek na straně příjemce 

1. Riziko vrácení investiční pobídky v případě nedodrţení stanovených podmínek  

a to i v momentě, kdy byla jiţ celá investiční pobídka vyčerpána 

2. Riziko neproplacení části nebo všech uznatelných nákladů z důvodu: 

a) Nedoloţení těchto uznatelných nákladů 

b) Nevhodná skladba uznatelných nákladů vč. zařazení nákladů pro IP neuznatelných 

3. Volba špatné investice jen z důvodu podpory projektu z veřejných zdrojů 

4. Riziko udělení sankce za porušení podmínek IP 

                                                           
1
 Deloitte – Finální zpráva vyhodnocení dopadu investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest –  

15. 2. 2010 
Doc. Ing. Jiří Schwarc, CSc., Petr Bartoň, M.A., Ing. Peter Bolcha, Ing. Pavel Heřmanský, Ing. Petr Mach -  Analýza investičních pobídek 

v České republice, Národohospodářská fakulta VŠE Praha, květen 2007 
2
 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky – Analýza vlivu firem podpořených investičními pobídkami na vybrané indikátory 

české ekonomiky, únor 2004 
3
 Deloitte – Výsledky analýzy dopadu investičních pobídek v Moravskoslezském kraji, 22. 11. 2006 

4
 Deloitte – Výsledky analýzy dopadu investičních pobídek v Královéhradeckém kraji, 4. 12. 2006 



Autoreferát - Mikroekonomické aspekty investičních pobídek 

 

6 

 

5. Daňová rizika
5
 

a) Nesplnění všeobecných podmínek stanovených písm. e, odst. 2, § 2, zákona  

č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách  

b) Nesplnění zvláštních podmínek – minimalizace základu daně – podle písm. a),  

odst. 2, § 35a, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů  

c) Sankční odvod podle odst. 6, §35a, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

d) Stanovení částky S2 v případě dodatečných daňových přiznání podle písm. b,  

odst. 1, §35b, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů  

e) Pouţití správné sazby daně při stanovení částky S2 podle písm. a, odst. 2, §35b, 

zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů  

2.1.2 Rizika investičních pobídek u poskytovatele
6
 

1. Dlouhodobé riziko v podobě rozbouraného pracovního trhu 

2. Přílišná závislost pracovního trhu na firmách, které pobídky dostaly 

3. Riziko obsazení nově vytvořených pracovních míst zahraničními pracovníky 

4. Odliv kvalifikovaných pracovních sil ze stávajících firem a poškození českých firem 

5. Závislost ekonomiky na jednom druhu průmyslu (automobilový atd.) 

6. Vytváření montoven v problematických regionech, kdy tyto montovny je moţné kdykoliv 

přesunout jinak – riziko opětovného zvýšení nezaměstnanosti v oblasti 

7. Vznik špatných a rizikových investic jen z důvodu podpoření projektu z veřejných 

prostředků - riziko „vládního selhání“, kdy vláda deformací trţních podmínek vede 

investory k neefektivní alokaci zdrojů 

8. Riziko rent seekingu
7
 a korupce z důvodu nedostatku transparentnosti systému 

9. Riziko přestřelování pobídek – přestřelení štědrosti pobídek 

10. Riziko zvýhodnění zahraničních firem před domácími firmami a nerespektování 

postavení menších firem v systému investičních pobídek 

11. Riziko odstoupení od realizace projektu a jeho nedokončení v časovém průběhu. 

Pozn.: Pojem rent seeking zahrnuje mj. efekty plynoucí jednotlivcům sdruţeným v zájmových skupinách 

prostřednictvím specifických výhod poskytovaných vládou např. lobbováním.   

                                                           
5
 Jan Hájek, Daňová rizika investičních pobídek, Bakalářská  práce Vysokého učení technického v Brně, rok 2009 

6 Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Petr Bartoň, M.A., Ing. Peter Bolcha, Ing. Pavel Heřmanský, Ing. Petr Mach, Analýza investičních pobídek 

v České republice, květen 2007, Národohospodářská fakulta VŠE Praha 
7
Michell &Munger, Economic Models of Interest Groups: An Indroductory Survey, 1991 
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3 Část III. Mikroekonomické aspekty IP 
 

3.1 Ekonomické dopady IP na firmy 

Politika poskytování investičních pobídek je spíše zaloţena na hodnocení 

makroekonomických přínosů v rámci vybraného regionu, do kterého je směřována státní 

podpora. Proto jsou součástí těchto hodnocení dopady na zaměstnanost v zemi, resp. pokles 

nezaměstnanosti, na růst HPD a růst celkové produktivity práce, příliv zahraničních investic, 

nárůst exportu a v neposlední řadě na kladnou platební bilanci. 

Aby mohly být stanoveny základní dopady pobídky na firmu, byla vytvořena následující 

soustava ukazatelů na základě získaných zkušeností s realizovanými investičními pobídkami. 

Hlavní význam těchto ukazatelů by měl spočívat v tom, ţe firma na základě těchto ukazatelů  

a zároveň pomocí analýzy jak stávajícího stavu, tak budoucího vývoje v souvislosti s přijatou 

investiční pobídkou bude moci orientačně zjistit, jaké dopady by tento program pro ni mohl 

mít. 

U jednotlivých ukazatelů byl zvolen systém vstupů, které byly pro ţadatele nejdůleţitější,  

tj. jak vývoj trţeb, tak rozdíly příjmů a výdajů, vývoj ukazatele EBIT v závislosti  

na poskytnutých finančních prostředcích a také změny v počtu zaměstnanců vlivem investiční 

pobídky a to v hodnocených obdobích. 

 

3.2   Efektivnost investiční pobídky  

Pro výpočet vlivů na konkrétní situaci firmy byl vytvořen ukazatel efektivnosti investiční 

pobídky, který pomůţe zhodnotit dopad těchto prostředků na ekonomiku firmy v době 

přiznání investiční pobídky.  

Výpočet je zaloţen na sumě objemu trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb firmy 

dosaţených ve vybraném období, od kterých budou odečteny vynaloţené příslušné náklady 

související s dosaţením uvedených trţeb. Tato suma bude vydělena celkovou výši poskytnuté 

investiční pobídky, která bude rovněţ očištěna o náklady, jeţ s jejím přiznáním vznikly 

příslušné firmě. Výsledkem by pak mělo být vyjádření skutečné (objektivizované) hodnoty 

investiční pobídky a zjištění, jaká hodnota projektu byla dosaţena vynaloţením jedné koruny 

investiční pobídky.  
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Vzorec 

 

  
𝒕𝒓ž𝒆𝒃 𝒛𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒆𝒋 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í𝒄𝒉 𝒗ý𝒓𝒐𝒃𝒌ů 𝒂 𝒔𝒍𝒖ž𝒆𝒃  

 𝒔𝒐𝒖𝒗𝒊𝒔𝒆𝒋í𝒄í𝒄𝒉 𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕𝒐𝒖  𝑰𝑷 
−   

𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅ů 𝒔𝒐𝒖𝒗𝒊𝒔𝒆𝒋í𝒄í𝒄𝒉 𝒔 𝒋𝒆𝒋𝒊𝒄𝒉 𝒑𝒐ří𝒛𝒆𝒏í𝒎  

(𝒔𝒐𝒖𝒗𝒊𝒔𝒆𝒋í𝒄í𝒄𝒉 𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕𝒐𝒖  𝑰𝑷)
 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝒗ýš𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊č𝒏í 𝒑𝒐𝒃í𝒅𝒌𝒚  𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒍é 𝒐𝒃𝒅𝒐𝒃í 
  

 

Náklady souvisejícími s investiční pobídkou jsou myšleny náklady na administraci 

projektu a povinná spoluúčast ţadatele na investici, popř. náklady, které bude mít příjemce 

v případě potřeby zajistit povinnou spoluúčast na investici formou cizích zdrojů,  

např. úvěrem. Z tohoto důvodu mohou být dalšími náklady vstupujícími do této skupiny  

i náklady na úroky z poskytnutého úvěru započítávané ţadateli. 

 

3.3   Přírůstek zaměstnanosti firmy (v %) 

Vzorec 

 

(𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄ů 𝒌𝒆 𝒌𝒐𝒏𝒄𝒊 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é𝒉𝒐 𝒐𝒃𝒅𝒐𝒃í − 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄ů 𝒌 𝒅𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒅á𝒏í žá𝒅𝒐𝒔𝒕𝒊) ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄ů 𝒌𝒆 𝒅𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒅á𝒏í žá𝒅𝒐𝒔𝒕𝒊
 

 

3.4   EBIT (v %)  

Ukazatel přírůstek EBIT 

Vzorec 

 

𝒗ýš𝒆 𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒗 

𝒑𝒐𝒔𝒍𝒆𝒅𝒏í𝒎 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é𝒉𝒐 𝒐𝒃𝒅𝒐𝒃í − 𝒗ýš𝒆 𝑬𝑩𝑰𝑻 
𝒗 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒑ř𝒆𝒅𝒄𝒉á𝒛𝒆𝒋í𝒄í𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕í 𝑰𝑷

 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝒗ýš𝒆 𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒗 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒑ř𝒆𝒅𝒄𝒉á𝒛𝒆𝒋í𝒄í𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕í 𝑰𝑷
 

    

3.5  Přírůstek rozdílu příjmu a výdajů (v %) 

Ukazatel přírůstek rozdílu příjmu a výdajů 

Vzorec 

 

 

𝒗ýš𝒆 𝒓𝒐𝒛𝒅í𝒍𝒖 𝒑ří𝒋𝒎ů 𝒂 𝒗ý𝒅𝒂𝒋ů 

𝒗 𝒑𝒐𝒔𝒍𝒆𝒅𝒏í𝒎 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é𝒎 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕í 𝑰𝑷 − 𝒗ýš𝒆 𝒓𝒐𝒛𝒅í𝒍𝒖 𝒑ří𝒋𝒎ů 𝒂 𝒗ý𝒅𝒂𝒋ů 

𝒗 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒑ř𝒆𝒅𝒄𝒉á𝒛𝒆𝒋í𝒄í𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕í 𝑰𝑷
 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝒗ýš𝒆 𝒓𝒐𝒛𝒅í𝒍𝒖 𝒑ří𝒋𝒎ů 𝒂 𝒗ý𝒅𝒂𝒋ů 𝒗 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒑ř𝒆𝒅𝒄𝒉á𝒛𝒆𝒋í𝒄í𝒎 𝒓𝒐𝒌𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒚𝒕𝒏𝒖𝒕í 𝑰𝑷
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4 Konkrétní návrh na změny v systému IP 
 

4.1  Doporučení na vypuštění nebo změnu v systému IP 

 

4.1.1 Zrušení pobídky na nově vytvořená pracovní místa 

Hlavní argument podporující existenci investičních pobídek z důvodu sniţování 

nezaměstnanosti v problematických regionech není moţné takto přesně identifikovat. Nebyly 

bez pochybností prokázány pozitivní vlivy na sniţování nezaměstnanosti v daných regionech.  

Tento druh nástroje byl hodnocen v několika analýzách dopadu investičních pobídek  

na nezaměstnanost. Ovšem výsledky analýz se rozcházejí. Materiály zpracované  

pro CzechInvest hovoří jednoznačně o kladném vlivu na nezaměstnanost především 

v problematických regionech, kdy zvýšení podílu zaměstnanosti přikládají z části právě těmto 

pobídkám
8
. V jiných pracích je sice zhodnocen dopad investičních pobídek  

na nezaměstnanost kladně, ovšem zároveň je konstatováno, ţe tento nástroj je velice nákladný 

způsob tvorby pracovních míst porovnání s ostatními nástroji politiky zaměstnanosti.
9
 

Další práce však jednoznačně hovoří o tom, ţe se jedná o nákladný nástroj politiky 

zaměstnanosti a navíc nevhodně zvolený, jelikoţ díky jednotnému systému bez moţnosti 

zvýhodnění problematických oblastí dochází ke koncentraci investorů do oblasti méně 

rizikových a tudíţ není plněn hlavní cíl tohoto nástroje10.  

Dalším problémem u tohoto druhu investiční pobídky je přetahování jednotlivých 

zaměstnanců, kdy při příchodu nového investora dochází spíše k přelévání jiţ stávajících 

zaměstnanců z existujících a fungujících podniků v působišti nově příchozího podniku,  

coţ naruší trh s pracovní silou v oblasti. Zároveň nový investor v převáţně většině 

zaměstnává nekvalifikované zaměstnance, tj. především dělníky do výrobního procesu nově 

příchozí firmy. Ve velmi malé míře pak realizuje nábor technicko-hospodářští pracovníci 

(dále také „THP“) popř. managementu, kdy ve většině případů jde o zahraničního investora, 

                                                           
8
 Deloitte – Finální zpráva vyhodnocení dopadu investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest – 15. 2. 2010 

Deloitte – Výsledky analýzy dopadu investičních pobídek v Moravskoslezském kraji, 22. 11. 2006 

Deloitte – Výsledky analýzy dopadu investičních pobídek v Královéhradeckém kraji, 4. 12. 2006 
9
 Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Petr Bartoň, M.A., Ing. Peter Bolcha, Ing. Pavel Heřmanský, Ing. Petr Mach, Analýza investičních pobídek 

v České republice, Národohospodářská fakulta VŠE Praha,  květen 2007 
10

 Bc. Barbora Kratochvílová -  Diplomová práce na téma „Vliv a význam investičních pobídek“, Vysoké učení technické v Brně, Brno 2008 
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jeţ má tyto oblasti podchyceny ve své centrále mimo ČR, popř. tyto zaměstnance přesune  

do ČR a nepokrývá svoji potřebu z místních zdrojů. 

Návrhem na moţné uplatnění této pobídky by bylo její částečné zahrnutí do maximální 

míry podpory, tj. moţnost tuto míru navýšit o stanovený procentuální podíl v případě,  

ţe firma vznikne a hlavně zaměstná nové lidi buď ve vysokou mírou nezaměstnaností 

postiţeného regionu, nebo zaměstnáním pracovníků, kteří jsou v regionu dlouhodobě vedení  

u úřadu práce, tzn., těţko umístitelní ţadatelé, jako jsou např. zdravotně tělesně postiţení 

(dále také „ZTP“), osoby starší 50 let atd. 

Posledním argumentem proti tomuto druhu investiční pobídky je nákladovost tohoto 

nástroje. Podle Analýzy investičních pobídek11 dosahují náklady na vytvoření jednoho 

pracovního místa prostřednictvím pobídek průměrně 1,6 milionu korun (v jednom konkrétním 

případě dokonce aţ 15 milionů korun). Značně tak převyšují náklady na tvorbu nových 

pracovních míst bez těchto státem poskytnutých výhod. Např. náklady na jedno pracovní 

místu u pobídky pro společnost Hyundai v Moravskoslezském kraji dosáhly 5 mil. Kč, 

přičemţ valná část zaměstnanců je zajišťována z Polska a ze Slovenska, tudíţ přínos tohoto 

nástroje pro ekonomiku České republiky je velice diskutabilní.   

 

4.1.2 Zrušení pobídky na školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců  

Tento typ pobídky úzce souvisí z výše uvedenou pobídkou na nově vytvořená pracovní 

místa a bez existence této moţnosti i pobídka na školení a rekvalifikaci ztrácí smysl, z důvodů 

uvedených výše. 

Navíc firma i bez investičních pobídek musí zajistit kvalifikační školení pro nové 

zaměstnance, potřebuje-li je do konkrétního provozu. A další školení realizuje firma po celou 

dobu, kdy zaměstnává pracovníky a toto školení poskytuje i stávajícím zaměstnancům.  

Jako problém se pak můţe zdát vykazování uznatelných nákladů na školení zaměstnanců 

stávajících a nových. Podle zkušeností z práce víme, ţe nesrovnalosti pak často vznikají  

ve specifikaci těchto nákladů, např. rozdělení nákladů je komplikované pro ţadatele,  

resp. příjemce právě u školení, které zajišťuje jak pro stávající tak pro nové zaměstnance. 

Můţe se jednat kupříkladu o jazykové vzdělávací kurzy, speciální druhy školení na specifické 

potřeby zaměstnavatele především u vysoce technicky náročných provozů atd. Pak rozdělení 

                                                           
11 Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Petr Bartoň, M.A., Ing. Peter Bolcha, Ing. Pavel Heřmanský, Ing. Petr Mach, Analýza investičních pobídek 

v České republice, květen 2007, Národohospodářská fakulta VŠE Praha 
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nákladů konkrétně na spotřebu materiálu a energií vynaloţených na dané školení, osobní 

náklady školících zaměstnanců, účetní odpisy majetku pouţívaného pro školení  

atd. na náklady vynaloţené na školení a rekvalifikaci pouze nově přijatých zaměstnanců,  

a tedy uznatelné pro účely investiční pobídky, a náklady vynaloţené na stávající zaměstnance, 

tudíţ neuznatelné pro investiční pobídky, je téměř nemoţné a je to zajišťováno obvykle 

odhadem, pokud opravdu firma neposkytuje speciální školení jen pro nové zaměstnance.  

 

4.1.3 Změna stávajícího uspořádání regionu soudrţnosti 

Nařízením vlády č.  596/2006 Sb. je stanovena přípustná míra veřejné podpory  

pro investiční akci v rámci investičních pobídek dle regionů soudrţnosti ČR, resp. NUTS II. 

V tomto nařízení jsou hodnoty pro region Moravskoslezsko, Střední Čechy, Severozápad, 

Střední Moravu, Severovýchod a Jihovýchod určeny na 40% maximální přípustné míry 

veřejné podpory, pro region Jihozápad pak 36%, resp. 30% pro projekty, kdy rozhodnutí bylo 

vydáno po 31. 12. 2010 a pro region Praha je to 10% (vybrané městské části jako Praha – 4, 5, 

6, Kopaniny, Suchdol, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Zličín,  

18 a 19), resp. 0% pro městkou část neuvedenou ve vyjmenovaných částech Prahy spadajících 

do regionu s 10% mírou veřejné podpory. Zároveň je podle nařízení moţné míru podpory 

navýšit o 10, resp. 20% bude-li ţadatelem malý nebo střední podnikatel. 

Navrhuji z výše uvedeného stávajícího systému stanovených regionů soudrţnosti zcela 

vypustit město Prahu, bez ohledu na jednotlivé části a zváţit zároveň vypuštění regionu 

Střední Čechy. 

Hlavním důvodem navrhované změny je, ţe hlavní město České republiky má podle údajů 

publikovaných Evropského statistického úřadu (Eurostat) větší HDP na hlavu neţ 125 procent 

průměru EU
12

 a v České republice je tak jediným regionem s takto dosaţeným výsledkem. 

Ostatní regiony, s výjimkou Středních Čech (HDP překračuje 75% EU), spadají do nejchudší 

kategorie, tj. pod 75% unijního průměru.
13

 Navíc jak Praha, tak Střední Čechy mají  

dle statistických údajů zmíněných výše nejniţší míru nezaměstnanosti v České republice. 

Zároveň pro praţský region existují speciální operační programy, jeţ jsou zastřešeny  

např. Strukturálními fondy EU, ve kterých je zohledněno specifické postavení hlavního města  

a k tomu i přizpůsobeny podmínky a limity poskytování finanční prostředků. Praha má navíc 

                                                           
12

 Eurostat regional yearbook 2010,  publ. 11. 11. 2010 
13

 http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/praha-je-paty-nejbohatsi-region-eu-podle-hdp-na-osobu 

 

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/praha-je-paty-nejbohatsi-region-eu-podle-hdp-na-osobu
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větší ekonomickou dynamiku neţ ostatní části ČR a niţší míru nezaměstnanosti neţ ostatní 

oblasti a to i bez případných investičních pobídek. Kromě toho do Prahy směřuje většina 

velkých zahraničních investorů, proto není nutné dále podporovat jejich příchod tak jako  

u rizikovějších regionů. 

 

4.1.4 Vypuštění zbytečných příloh a údaje o firmě jako je: 

a) Historie firmy 

Nelze jednoznačně odvodit opodstatněnost tohoto údaje pro posouzení ţádosti 

poskytovatelem zejména s ohledem na moţnost příchodu nové firmy, která nebude uvádět 

v tomto bodě ţádné relevantní informace. Není tedy jasné, jak je posuzována realizace 

projektu u nově vzniklé firmy a jiţ delší dobu existující firmy, tj. jaká je důleţitost tohoto 

ukazatele pro posouzení projektu. 

b) Popis technologických postupů 

Tyto informace se zabývají konkrétním postupem pří výrobě finálního produktu a obsahují 

mj. podrobný popis jednotlivých výrobních fází. Pro firmu se jedná o citlivé informace, 

hlavně v případě, kdy jde o technicky náročnou, popř. specifickou skupiny výroby  

a konkrétní postupy mohou být obchodním tajemstvím firmy a jejich uvedení do ţádosti, 

ačkoliv se jedná o neveřejné informace, můţe z pohledu konkurenčního prostředí firmu 

poškodit.  

c) Vymezení hlavních konkurentů ţadatele 

Posouzení konkurenčního trţního prostředí by mělo být spíše úkolem pro poskytovatele 

pobídky, kdy především on by měl mít připravené studie týkající se potřebnosti podpory nově 

vzniklého segmentu v dané oblasti a jeho ţivotnosti. Na základě těchto údajů by pak měl být 

schopen říci, zda daný projekt je ve zvolené lokalitě ţádoucí a hlavně vhodný na základě 

specifických potřeb dané oblasti.   

d) Seznam očekávaných zákazníků pro novou produkci (v ČR i mimo ČR) 

Stejně jako u popisu technologických postupů i zde se jedná o velice citlivá data, která  

by mohla při zveřejnění způsobit ţadateli problémy v konkurenčním prostředí. Proto navrhuji 

zváţit důleţitost této informace pro poskytovatele pobídky a její relevanci v rámci 

hodnocení, zda budou poskytnuty finanční prostředky ţadateli. 

e) Důvody realizace investice a hlavně její přínos pro Českou republiku 
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Ţadatel není schopen bez přístupu k specifickým informacím vyhodnotit přínos svého 

projektu pro Českou republiku. A i kdyby tyto informace získal, není fundován provádět 

odborné předpovědí týkající se tohoto problému. Opět by tento bod měl ohodnotit 

poskytovatel investiční pobídky a zjistit, zda projekt bude splňovat určená kritéria, tak,  

aby byl přínosem nejen pro ţadatele, ale také pro daný region ČR a to jak z hlediska 

potřebnosti zvolené oblasti, tak z celorepublikové důleţitosti. 

f) Grafy organizační struktury skupiny personálně a ekonomicky propojených společností 

Není jasné, z jakého důvodu je pro poskytnutí investiční pobídky důleţité zpracování 

daných údajů do grafů, kdyţ v ţádosti jsou jiţ poţadovány informace jak o majetkoprávní 

struktuře ţadatele, tak o osobách, popř. členství ve skupinách ovládajících podnik. Tyto grafy 

se jeví jako zbytečné pro další vyuţití v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků 

z investičních pobídek.  

4.2 Doporučení na doplnění nebo změnu v systému IP 

4.2.1 Nové moţnosti IP 

V současném systému jsou poskytovány investiční pobídky do následujících projektů:  

a) podpora rozvoje průmyslových zón, 

b) program podpory subdodavatelů, 

c) rámcový program pro podporu strategických sluţeb, 

d) rámcový program pro podporu vzniku a rozšíření technologických center. 

Navrhovala bych jiţ existující programy rozšířit o další moţnosti, jako jsou  

např. poskytování sluţeb, cestovní ruch, vzdělávání a příprava studentů, resp. vhodných 

zaměstnanců pro nově vstupující investory v rámci jiţ existující sítě školských zařízení  

(tj. v případě potřeby vzdělání nových pracovníků pro investora finančně podpořit systém 

středních a vysokých škol, které mohou v rámci specifických poţadavků zaměstnance vhodně 

připravit) atd., které by mohly být pomocí investiční pobídky spolufinancovány a to podle 

konkrétních potřeb regionu.  

Jako příklad nevhodně zvolené investiční pobídky z důvodu neexistence jiných forem 

pobídek, nám můţe slouţit vybudování výrobního komplexu Hyundai v Nošovicích, kdy  

se jedná o lokalitu v přímé blízkosti Chráněnné krajinné oblasti (dále také CHKO) Beskydy. 

Je moţné taky říci, ţe posuzování vhodnosti lokality na daný typ investice v systému 

investičních pobídek zcela chybí. 
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Grafické schéma č. 1 - Schéma současného stavu investičních pobídek 

  
Varianty investičních pobídek nabízené 

žadateli pro: 

- zpracovatelský průmysl 

- strategické služby a technická 

centra 

-  

 

 
Dotace na podnikatelskou 

činnost  

Hmotná podpora rekvalifikace 

nebo školení zaměstnanců  

Hmotná podpora vytváření 

nových pracovních míst  

Převod technicky vybaveného 

území za zvýhodněnou cenu  

Sleva na dani z 

příjmů  

Převod pozemků podle 

zvláštního právního předpisu, 

evidovaných v katastru 

nemovitostí jako zemědělské 

pozemky a převod ostatních 

druhů pozemků  
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Grafické schéma č. 2 - Schéma nově navrženého systému investičních pobídek 
 

 

  

Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst 

v případě zaměstnání těžko umístitelných pracovníků 

Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení 

zaměstnanců v rámci existující školské sítě 

Dotace na podnikatelskou činnost 

Převod technicky vybaveného území za 

zvýhodněnou cenu  

Sleva na dani z příjmů  

Varianty investičních pobídek pro: 

- zpracovatelský průmysl 

- strategické služby a technická centra 

- ostatní druhy průmyslu (cestovní ruch, služby, vzdělávání) 

 

Převod pozemků podle zvláštního právního předpisu, 

evidovaných v katastru nemovitostí jako zemědělské 

pozemky a pravdo ostatních druhů pozemků  
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4.2.2 Propojení systému IP se systémem poskytování prostředků  

ze Strukturálních fondů EU 

Existuje reálné nebezpečí, ţe prostředky ze systému investičních pobídek a další oblasti podpory, 

jako jsou např. poskytnuté prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále také „SF EU“) 

se mohou navzájem duplikovat nebo být dokonce protichůdné a podmínky  

u jednoho programu mohou vylučovat moţnosti toho druhého, resp. se nabídky jednotlivých 

programů navzájem překrývají. Současný stav je navíc natolik nepřehledný, ţe případní ţadatelé 

mnohdy sami nevědí, ze kterého programu by pro ně bylo nejlepší finanční prostředky čerpat a to 

na základě jejich specifických potřeb. Propojení a zjednodušení obou systému se tak jeví jako 

nejvhodnější forma řešení neuspořádané struktury. 

 

4.2.3 Vytvoření jednotné databáze subjektů, kterým byly poskytnuty finanční 

prostředky 

V současné době neexistuje jednotná databáze, ze které by mohly být čerpány informace  

o subjektech, kterým byly poskytnuty finanční prostředky ať jiţ ze systému investičních pobídek, 

SF EU nebo dalších dotačních prostředků státního rozpočtu vč. nejrůznějších dotačních titulů.  

V rámci investičních prostředků je v současnosti Ministerstvo financí (dále také „MF“) 

provozován systém Evidenční dotační systém (dále také „EDS“), dříve Isprofin, který se zabývá 

programovým financováním investičních prostředků na pořízení majetku. Z tohoto systému  

je moţné získat údaje jak podle poskytovatele, tak přímo údaje o konkrétním příjemci finančních 

prostředků. Dalším systémem, který je vyuţitelný jako zdroj informací o poskytnutých prostředcích 

ze státního rozpočtu, je informační systém Centrální evidence dotací z rozpočtu (dále také „IS 

CEDR“). Tento systém slouţí jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení  

a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů poskytovaných  

ze státního rozpočtu. Údaje do tohoto systému jsou doplňovány jednotlivými poskytovateli, ať se jiţ 

jedná o Ministerstvo pro místní rozvoj, Generální finanční ředitelství, popř. finančními úřady, 

Ministerstvem financí atd. Problém tohoto systému však je spolehlivost, neboť údaje nejsou 

aktualizovány, popř. doplňovány všemi poskytovateli finančních prostředků a jeho vyuţitelnost  

je tímto omezena na pouze informativní charakter s moţností nepřesných údajů.  
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Kromě těchto informačních systému je moţné na stránkách SF EU dohledat Seznamy příjemců 

za konkrétní období, kde jsou uvedeni veškeří příjemci prostředků ze SF EU.  

Stejným způsobem je pak moţno dohledat informace na stránkách CzechInvestu, kde jsou 

rovněţ informace o poskytnutých investičních pobídkách jednotlivým příjemcům.  

Dohledávání jednotlivých informací je však časově velice náročné a často nespolehlivé Kdyby 

existoval jediný informační systém (dále také „IS“) zahrnující všechny tyto moţnosti  

a hlavně pravidelně aktualizovaný, bylo by moţná např. pomocí identifikačního čísla (dále také 

„IČ“) jednotlivých příjemců přesně vyhledat, které prostředky a kdy jim byly poskytnuty, coţ  

by mělo svůj význam nejen z hlediska další kontroly, ale rovněţ pro příjemce, kteří by měli  

na jednom místě přehled všech moţných programů a jejich případného čerpání.  Tento IS by jistě 

zprůhlednil současný systém poskytování finančních prostředků jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak 

z fondů EU. 

4.2.4 Sníţení minimální poţadované výši investice  

Sníţení minimální poţadované výše investice u příjemce, jeţ je v současné době  

100 mil. Kč, resp. min. 50 mil. Kč krytých z vlastního kapitálu, na poloviční výši, aby mohly  

do systému investičních pobídek vstoupit i menší firmy, především z ČR. 

4.2.5 Moţnost odpisu daně z příjmu 

Přijmout pro malé a střední podnikatele moţnost odpisu daně z příjmu vytvořených 

investováním do nových technologií, inovací, vědy a výzkumu atd. a v případě kladného  

HV sníţit odváděnou daň o tyto investované prostředky.  

4.2.6 Nové uznatelné náklady 

Do uznatelných nákladů přidat další, jeţ úzce související s realizací projektu a jsou hrazeny jak  

u některých typů dotací poskytovaných ze SR, tak jsou i procentuálně hrazeny z prostředků 

poskytnutých ze SF EU. Tyto uznatelné náklady mohou být dle specifických kritérií a dle 

opodstatněnosti při realizaci projektu omezeny procentuální hranicí spoluúčasti ţadatele,  

resp. poskytovatele investiční pobídky. Jedná se např. o tyto náklady: 
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a) bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtů a transakce na něm,  

kdy oddělený účet pro finanční prostředky vynaloţené ze systému investičních pobídek 

vyţaduje od příjemce poskytovatel pobídky, 

b) výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství, pokud je nutné  

je na realizaci projektu vynaloţit a poskytovatel ţádá specifické informace  

o projektu, jeţ nemůţe ţadatel bez vyuţití speciálních poradenských sluţeb zajistit, 

c) výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie atd., obdobně jako u písmene b), 

d) výdaje na účetnictví vztahující se k projektu, např. vzniknou-li především díky poţadavku 

poskytovatele na oddělené vedení účetnictví, jeţ obvykle vyţadují podmínky pro poskytnutí 

pobídky, 

e) cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na projektu a vynaloţených např. pro zajištění 

veškerých poskytovatelem vyţadovaných schválení a s tím souvisejících cest nutných 

v procesu schvalování projektu, popř. jednotlivých plateb během projektu.  

Ţadatel by měl za povinnost prokázat úzkou souvislost vzniku těchto nákladů s realizací projektu  

a být schopen je přesně vyčíslit a zkontrolovat.  

 

4.2.7 Rozčlenění regionů soudrţnosti 

Nařízením vlády č.  596/2006 Sb. je stanovena přípustná míra veřejné podpory  

pro investiční akci v rámci investičních pobídek dle regionů soudrţnosti ČR, viz výše. 

 

Varianta č. 1 

Doporučuji rozčlenit regiony do přesně stanovených oblastí a zároveň do matice zahrnout  

i konkrétní míru veřejné podpory pro případ, ţe se v dané oblasti bude ţádost týkat malého, 

středního nebo velkého podnikatele a to takto: 

a) Regiony I (Moravskoslezsko, Severozápad, Střední Moravu, Severovýchod  

a Jihovýchod)  

b) Region II (Jihozápad) 

 

Tabulka č. 1: Návrh procentuální maximální míry veřejné podpory – varianta č. 1 

Region Malé podniky max. do: Střední podniky max. do: Velké podniky max. do: 

I 60% 50% 40% 

II 50% 40% 30% 
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Jak je z návrhu patrné, v regionech soudrţnosti jiţ není zahrnuto město Praha ani kraj 

Středočeský, které jsem vyřadila z důvodů uvedených výše. 

 

Varianta č. 2 

Procentuální míra veřejné podpory by zároveň mohla být ovlivněna i cílovým zaměřením 

investiční pobídky, tj. sektorem, ve kterém bude projekt realizován. Konkrétně můţeme zvýhodnit 

např. projekty, které vyţadují pro svoji realizaci vyšší podíl hi-technologie,  

resp. vyšší podíl vědy a výzkumu. Zde je moţné zařadit oblasti jako je produkce počítačové 

techniky a specifických vědeckých přístrojů a zařízení, letecký průmysl či farmaceutický průmysl 

(sektor A). Ostatní druhy jako je automobilový průmysl, dřevozpracující  

či kovoobráběcí, potravinářský atd. by mohly být zařazeny v niţší kategorii (sektor B).  

 

Tabulka č. 2: Návrh procentuální maximální míry veřejné podpory – varianta č. 2 

Region Malé podniky max. do: Střední podniky max. do: Velké podniky max. do: 

I/A 60% 50% 40% 

I/B 50% 40% 30% 

II/A 50% 40% 30% 

II/ B 40% 30% 20% 

 

Zároveň bych doporučila v obou variantách navrţenou maximální míru veřejné podpory pro 

jednotlivé regiony a typy podniku navýšit o 5% v případě, kdy firma zaměstná těţce umístitelné 

pracovníky a nezaměstnané dlouhodobě evidované na úřadech práce a ZTP. 

 

4.2.8 Sníţení byrokratického zatíţení 

Jedním z dalších oţehavých témat v systému investičních pobídek je byrokracie, která mnohdy 

ţadatele zbytečně zatěţuju. Proto doporučuji: 

a) zjednodušit proces podávání ţádosti, především omezit počet poţadovaných dokladů  

a materiálů vyţadujících např. úředně ověřené podpisy, notářské zápisy atd.,  

b) zkrátit lhůty pro schvalování projektů (zkrátit lhůty na vyjádření jak státních institucí, tak 

případně i investora), kdy ţádost vč. specifikace projektu musí projít několika orgány státní 

správy, jeţ mají stanovené lhůty pro vyřízení celé ţádosti a neúměrně se tak prodluţuje celý 

proces v momentě, kdy ţadatel potřebuje investovat prostředky. Celková lhůta, ve které 

probíhají schvalovací procesy do doby podání ţádosti můţe trvat aţ 7 měsíců. 
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     Moţné řešení by bylo zajistit potřebné vyjádření příslušného orgánu, např. Ministerstvo 

ţivotního prostředí (dále také „MŢP“) jiţ v rámci přípravy projektu (Investiční záměr)  

a v následném procesu schvalování tuto oblast vypustit.  

Zároveň v případě přijetí navrţených limitů maximální míry veřejné podpory dle Varianty 1 

nebo 2, můţe o konkrétní výši pro jednotlivé příjemce rozhodnout poskytovatel, tj. MPO. 

Navrhuji proto vyřadit z připomínkového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (dále 

také „ÚHOS“), který stanovuje právě tuto maximální míru. Kromě toho bude-li se systému 

vyřazena pobídka na nově vytvořená pracovní místa a rekvalifikaci zaměstnanců, není nutné  

do koloběhu schvalování ţádosti dále zapojovat i Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 

také „MPSV“), které by do systému mohlo vstoupit jedině v případě zaměstnávání těţko 

umístitelných pracovníků a vyjadřovat se k s tím souvisejícím případným navýšením 

maximální míry podpory. 

Jako zbytečný mezistupeň povaţuji rovněţ v procesu ţádosti o příslib investiční pobídky ze 

strany ţadatele a vydání Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky MPO podávání této ţádosti 

přes CzechInvest, kdy je logičtější tuto ţádost poslat přímo na MPO, jeţ následně můţe 

informovat CzechInvest o přijatém stanovisku. 

c) zváţit moţnost redukce kontroly jen na nezbytně nutné orgány státní správy,  

kdy v současné době je hned několik orgánů, jeţ mohou u příjemce provádět kontroly  

se specifickým zaměřením, coţ můţe být pro ţadatele matoucí,  

ale hlavně velice administrativně zatěţující. Bude-li více pravomocí přesunuto  

na právě MPO, pak hlavním orgánem kontroly by mělo být toto ministerstvo. 

Kromě toho navrhuji sjednotit systémy kontroly jak na straně investičních pobídek, tak 

v systému ostatních dotačních titulů současně s kontrolními postupy platnými u prostředků 

poskytovaných ze SF EU.  

Grafické schéma č. 3 – Schéma postupu při vyřizování příslibu investiční pobídky 
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Grafické schéma č. 4 - Schéma postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí investiční pobídky 
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4 Zhodnocení přínosů práce 

V rámci disertační práce byly splněny původně kladené cíle, tj. vypracování návrhu  

na změnu současného systému investičních pobídek v České republice, který na základě 

vývoje a dnešní situace není v optimálním členění. V práci byla uvedena doporučení jednak 

na doplnění nových nástrojů a moţnosti pro realizaci projektů pomocí investičních pobídek, 

tak zároveň navrţeno vypuštění některých druhů investičních pobídek, kdy bylo na základě 

zkušeností a praxe autora, ale hlavně pomocí statistických údajů a dalších informací 

prokázáno, ţe některé z těchto nástrojů jiţ nesplňují původně plánované úkoly a tudíţ nejsou 

efektivním prostředkem k dosahování stanovených cílů investičních pobídek.  

Kromě nově navrţených druhů byly v práci také doporučeny změny jednak v současných 

regionech soudrţnosti a v procentuálním zastoupení maximální míry veřejné podpory, 

navrţeno doplnění uznatelných nákladů, načrtnuty směry pro moţné sníţení byrokratického 

zatíţení projektů a zároveň navrţeny změny v oblasti ţádosti a jejího schvalování.  

Rovněţ byl vypracován moţný vzor nové ţádosti o investiční pobídku a zpracována 

metodika pro investiční pobídky, která bude vyuţitelná pro všechny ţadatele o investiční 

pobídku. Součástí této metodiky je i soustava ukazatelů, včetně nově navrţeného ukazatele, 

kterými bude moţné spočítat efektivnost konkrétní investiční pobídky. 

K tomu, aby mohla být metodika zpracována, byla provedena finanční analýza firmy, která 

poskytla potřebné informace o ekonomické situaci. Byla tak vypracována analýza stavu  

ve firmě v období před a po poskytnutí pobídky a pro dokreslení stavu byly následně tyto dvě 

varianty porovnány. 

Disertační práce vycházela z dlouhodobých zkušeností autorky s investičními pobídkami, 

které díky své praxi získala. Zároveň do ní byly zapracovány problémy, se kterými se někteří 

příjemci prostředků během realizace projektů setkávali. Navíc byly do práce uvedeny rizika 

investičních pobídek identifikovaná jak na straně ţadatele, tak na straně poskytovatele.  
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Seznam zkratek 

BSS  Báňské stavební společnosti 

CzechInvest Česká agentura pro zahraniční investice – CzechInvest 

ČR  Česká republika 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EDS  Evidenční dotační systém 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IČ  Identifikační číslo 

IP  Investiční pobídky 

IS  Informační systém 

IS CEDR Centrální evidence dotací z rozpočtu 

IT  Informační technika 

MF  Ministerstvo financí 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

SF EU  Strukturální fondy EU 

ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

THP  Technicko-hospodářští pracovníci 

SWOT  Strengths (silné), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příleţitosti), 

Threats (hrozby) 

ZTP  Zdravotně tělesně postiţení 
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