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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 211

Rozeslána dne 11. prosince 2020

Cena Kč 53,–

O B S A H:
514. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
515. V y h l á š k a o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci
agendy
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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 investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 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 některých 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 výrobě 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 nehmotného majetku uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 se
sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky střední podnikatel9), nebo na čtvrtinu, pokud
je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel9).
Počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 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 uvedený 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 příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.
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účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V řízeních o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění

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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515
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 zákona 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 povinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle
položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem
položek podle přílohy č. 1 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 přístup.
2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§2

§4

Osnova popisu úkonů
vykonávaných v rámci agendy

Účinnost

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

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Hamáček v. r.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
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