515/2004 Sb.
NA ÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. zá í 2004
o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a hmotné podpo e rekvalifikace nebo
školení zam stnanc v rámci investi ních pobídek
Zm
Zm
Zm
Zm

na: 578/2004 Sb.
na: 338/2006 Sb.
na: 68/2008 Sb.
na: 97/2010 Sb.

Vláda na izuje podle § 111 odst. 12 zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, (dále jen
"zákon"):
§1
(1) Výše hmotné podpory zam stnavateli na vytvá ení nových pracovních míst v
rámci investi ních pobídek iní 50 000 K na jedno nové pracovní místo z ízené v územní
oblasti 1) s mírou nezam stnanosti nejmén o 50 % vyšší, než je pr m rná míra
nezam stnanosti v eské republice.
(2) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa z ízená za podmínek
uvedených v dohod sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.
§2
(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zam stnanc v rámci
investi ních pobídek iní v územní oblasti s mírou nezam stnanosti nejmén o 50 % vyšší,
než je pr m rná míra nezam stnanosti v eské republice, 25 % z náklad na rekvalifikaci
nebo školení zam stnanc 2).
(2) Jestliže v dob podání žádosti o hmotnou podporu ur ené organizaci 5) je
žadatelem
a) malý podnik 3), iní v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 45 %,
b) st ední podnik 3), iní v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 35 %
z náklad na rekvalifikaci nebo školení zam stnanc 2).
(3) V p ípad rekvalifikace nebo školení zam stnanc se zdravotním postižením nebo
znevýhodn ných zam stnanc podle na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna 2008
7) iní výše hmotné podpory v územní oblasti podle odstavce 1 u
a) malých podnik 3) 55 %,
b) st edních podnik 3) 45 %,
c) velkých podnik 8) 35 %

z náklad na rekvalifikaci nebo školení t chto zam stnanc 2).
(4) P i stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z
p edpokládaných náklad uvedených v dohod sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.
§3
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa
a) vytvo ená zam stnavatelem na základ dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona,
b) na nichž jsou umíst ni státní ob ané eské republiky nebo státní p íslušníci jiného
lenského státu Evropské unie nebo jejich rodinní p íslušníci, a tyto osoby mají u
zam stnavatele uvedeného pod písmenem a) sjednán pracovní pom r na dobu neur itou.
(2) Po et nových pracovních míst v p ípad zavád ní nové výroby se zjiš uje podle
pr m rného p epo teného po tu zam stnanc v posledním kalendá ním m síci, který byl
podle dohody stanoven pro vytvo ení pracovních míst. Nebude-li v tomto období zjišt n
dohodnutý po et vytvo ených pracovních míst, zjiš uje se po et nových pracovních míst v
p ípad zavád ní nové výroby podle pr m rného p epo teného po tu zam stnanc za období
3 kalendá ních m síc následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro
vytvo ení pracovních míst.
(3) Po et nových pracovních míst v p ípad rozší ení dosavadní výroby se zjiš uje
jako rozdíl mezi pr m rným p epo teným po tem zam stnanc v posledním kalendá ním
m síci, který byl podle dohody stanoven pro vytvo ení pracovních míst, a pr m rným
p epo teným po tem zam stnanc za období 12 kalendá ních m síc p edcházejících
p edložení investi ního zám ru zam stnavatelem. Nebude-li uvedeným zp sobem zjišt n
dohodnutý po et vytvo ených pracovních míst, zjistí se po et nových pracovních míst v
p ípad rozší ení dosavadní výroby jako rozdíl mezi pr m rným p epo teným po tem
zam stnanc za 3 kalendá ní m síce následující po termínu, který byl podle dohody stanoven
pro vytvo ení pracovních míst, a pr m rným p epo teným po tem zam stnanc za období 12
kalendá ních m síc p edcházejících p edložení investi ního zám ru zam stnavatelem.
(4) P i zjiš ování pr m rného p epo teného po tu zam stnanc se postupuje podle
zvláštního právního p edpisu 4).
§4
Pr m rnou mírou nezam stnanosti se pro ú ely tohoto na ízení rozumí pr m rná míra
nezam stnanosti za 2 pololetí p edcházející datu, kdy zam stnavatel p edložil zám r získat
investi ní pobídky podle zvláštního právního p edpisu 5), a to
a) podle statistiky Ministerstva práce a sociálních v cí (dále jen "ministerstvo") v p ípad
míry nezam stnanosti za území, které odpovídá správnímu obvodu p íslušného ú adu práce,
b) podle analýzy ministerstva v p ípad míry nezam stnanosti ve spádové oblasti.
§5

(1) Hmotnou podporu na vytvá ení nových pracovních míst a hmotnou podporu
rekvalifikace nebo školení poskytuje ministerstvo na základ dohody sjednané podle § 111
odst. 6 a 7 zákona a bezhotovostn ji p evede ve lh tách uvedených v této dohod na ú et
zam stnavatele vedený u pen žního ústavu.
(2) Má-li být jednotlivému zam stnavateli poskytnuta hmotná podpora rekvalifikace
nebo školení (§ 2), jejíž hodnota na jeden projekt p esahuje v dob podání zám ru získat
investi ní pobídky 5) v eských korunách ástku odpovídající 2 000 000 EUR, vyžaduje se k
jejímu poskytnutí p edchozí oznámení a schválení Komisí Evropských spole enství 6).
§6
Toto na ízení nabývá ú innosti dnem 1. íjna 2004.
P edseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místop edseda vlády
a ministr práce a sociálních v cí:
Ing. Škromach v. r.
Vybraná ustanovení novel
l.II na ízení vlády . 578/2004 Sb.
Hmotná podpora podle na ízení vlády . 515/2004 Sb., ve zn ní ú inném po dni nabytí
ú innosti tohoto na ízení, se vztahuje na investi ní zám ry podané po dni nabytí ú innosti
tohoto na ízení.
l.II na ízení vlády . 338/2006 Sb.
Hmotná podpora podle na ízení vlády . 515/2004 Sb., ve zn ní na ízení vlády .
578/2004 Sb., a ve zn ní tohoto na ízení, se vztahuje na investi ní zám ry podané nejd íve v
den, kdy toto na ízení nabývá ú innosti.
l.II na ízení vlády . 68/2008 Sb.
Výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 na ízení vlády . 515/2004 Sb., ve zn ní
ú inném do dne nabytí ú innosti tohoto na ízení, se vztahuje na zám ry získat investi ní
pobídky, podané p ede dnem nabytí ú innosti tohoto na ízení.
l. II na ízení vlády . 97/2010 Sb.
P echodné ustanovení
Podle § 3 odst. 2 a 3 na ízení vlády . 515/2004 Sb., ve zn ní ú inném ode dne nabytí
ú innosti tohoto na ízení, se postupuje také,

a) p ipadne-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvo ení pracovních míst, do
období po dni nabytí ú innosti tohoto na ízení, nebo
b) p ipadl-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvo ení pracovních míst, do
období p ede dnem nabytí ú innosti tohoto na ízení a nebyl-li zjišt n dohodnutý po et
pracovních míst podle na ízení vlády . 515/2004 Sb., ve zn ní ú inném do dne nabytí
ú innosti tohoto na ízení.
____________________
1) § 111 odst. 10 zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti.
2) l. 38 ve spojení s l. 39 odst. 2 na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s lánky 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují ur ité kategorie podpory za
slu itelné se spole ným trhem (obecné na ízení o blokových výjimkách), publikované v
Ú edním v stníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.
3) l. 2 bod 7) ve spojení s P ílohou I. na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna
2008.
4) § 11 vyhlášky . 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti.
5) § 3 odst. 1 zákona . 72/2000 Sb., o investi ních pobídkách a o zm n n kterých zákon .
6) l. 6 odst. 1 písm. g) na ízení Komise (ES) . 800/2008.
7) l. 2 bod 18) na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
8) l. 2 bod 8) ve spojení s P ílohou I. na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna
2008.

