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514

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o investičních pobídkách

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1
a § 6a odst. 7 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., o inves-
tičních pobídkách a o změně některých zákonů (zá-
kon o investičních pobídkách), ve znění zákona
č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o investičních pobídkách,
se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se částka
„100 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „80 000 000 Kč“
a částka „50 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou
„40 000 000 Kč“.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo pokud se jedná o strategickou investiční
akci, kde předmětem výroby investiční akce ve vý-
robě má být výrobek se strategickým významem pro
ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2
k tomuto nařízení“.

3. V § 3 odstavec 7 zní:

„(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 se
sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční po-
bídky střední podnikatel9), nebo na čtvrtinu, pokud
je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel9).
Počty nových pracovních míst uvedené v odstav-
cích 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem
investiční pobídky malý nebo střední podnikatel9).“.

4. V § 4 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

5. V § 5 odst. 1 se za slovo „výrobě“ vkládají
slova „ , s výjimkou investiční akce ve výrobě, kde
má být předmětem výroby výrobek se strategickým
významem pro ochranu života a zdraví osob uve-
dený v příloze č. 2 k tomuto nařízení,“.

6. V příloze v tiskopisu ve větě první se slova
„zákonem o investičních pobídkách“ nahrazují slovy
„zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách,
ve znění pozdějších předpisů“, za slova „nařízením
vlády“ se vkládá text „č. 221/2019 Sb.,“ a za slova
„zákona o investičních pobídkách“ se vkládají slova
„(dále jen „nařízení vlády“)“.
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7. V příloze v tiskopisu v části označené
„II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 14 zní:

8. Dosavadní příloha se označuje jako přílo-
ha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních o poskytnutí investiční pobíd-
ky, která nebyla pravomocně skončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se po-
užije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2020

o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu
a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zá-
kona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b)
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění zákona č. 12/2020 Sb.:

§ 1

Struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu

(1) Struktura informací zveřejňovaných o po-
vinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle
položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem
položek podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Osnova popisu úkonů
vykonávaných v rámci agendy

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci je
uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Hamáček v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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