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Výstupní zpráva z ankety Investiční pobídky 

 

Asociace podnikatelů a manažerů, Podnikatelské odbory a Centrum pro občanské 

svobody zpracovaly analýzu, ze které vyplývá, že: 

 Investiční pobídky získávají zahraniční subjekty působící v oboru, v němž působí 

mnoho českých firem. 

 Investiční pobídky dostávají firmy se stamilionovými zisky. 

 Jedno pracovní místo vytvořené díky investiční pobídce stálo v posledních třech 

letech v průměru 1,5 milionu Kč. 

Pro potřeby výstupů pro veřejnost jsme ve dnech 3. – 7. června 2017 provedli na téma 

investičních pobídek následující průzkum.  

Anketu vyplnilo celkem 73 respondentů. 

 
1. Jste podnikatel: 

 

 bez zaměstnanců – 37 % dotazovaných 

 s 1 - 9 zaměstnanci – 38,4 % dotazovaných 

 s 10 - 49 zaměstnanci – 19,2 % dotazovaných 

 s 50 - 249 zaměstnanci – 5,5 % dotazovaných 

 s 250 a více zaměstnanci – 0 % dotazovaných 

 
Anketa byla adresována především malým a středním podnikatelům, čemuž odpovídá i 

výstup z úvodní otázky dotazníku. 

 
2. Získala Vaše firma někdy investiční pobídku? 

 

 ano – 2,7 % dotazovaných 

 ne – 97,3 % dotazovaných 

 

Pouze dva respondenti odpověděli na tuto otázku „ano“. Je však nutné zdůraznit, že oba 

dotazovaní v další otázce uvedli, že se jednalo o dotaci, tedy nikoli investiční pobídku. 

(V úvodu ankety bylo upozornění, že „Investiční pobídky jsou přímá finanční podpora 

vybraných firem. Nejedná se o dotace.“) 

Výsledek tak potvrzuje hypotézu, že investiční pobídky míří především na sektor velkých 

firem a malí a střední podnikatelé typicky nejsou jejich příjemci. 

 

3. Pokud ano, o jaký DRUH investiční pobídky se jednalo? (např. přímý 

příspěvek na investice, příspěvek na vytvoření pracovního místa nebo 

sleva na dani) Jaká byla VÝŠE této investiční pobídky? (v Kč) 

 

Jak jsme již předeslali, tuto otázku vyplnili pouze dva respondenti. V jednom případě se 

jednalo o „Dotaci na investici do nových navíjecích strojů ve výši cca 30%“ a ve druhém 

případě o „Evropskou dotaci na zaměstnance z úřadu práce“. 

 

http://www.asociacepm.cz/
http://www.podb.cz/
http://obcanskesvobody.cz/
http://obcanskesvobody.cz/
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4. Vládou podporované firmy vytvořily jedno pracovní místo v průměru za 

1,5 milionu Kč. Jaká částka by pro Vás byla adekvátní na vytvoření 1 

pracovního místa? Kolik by Vám stačilo? 

 

 méně než 300.000 Kč – 56,2 % dotazovaných 

 300.000 – 500.000 Kč – 37 % dotazovaných 

 500.000 – 1.000.000 Kč – 5,5 % dotazovaných 

 více než 1.000.000 Kč – 1,4 % dotazovaných 

 

93,2 % dotazovaných by na vytvoření 1 pracovního místa stačilo méně než 500.000 Kč, 

přičemž většině z nich dokonce méně než 300 000 Kč. Je tedy zjevné, že pokud by měla 

být podporována tvorba pracovních míst, tak by se za podstatně méně peněz dosáhlo 

výrazně lepšího výsledku podporou malých a středních firem. Proč to vláda nedělá a 

podporuje raději cizí montovny bez přidané hodnoty? 

 

5. Jaký vliv podle Vás mají investiční pobídky na podnikání firem jako je ta 

Vaše? (lze zvolit více odpovědí) 

 

 Zhoršují konkurenceschopnost – 72,6 % 

 Zvyšují tlak na růst mezd – 47,9 % 

 Způsobují nedostatek pracovních sil – 45,2 % 

 Příjemci jsou zvýhodněni, protože mohou prodávat za nižší ceny – 68,5 % 

 Žádný – 2,7 % 

 Pozitivní – 1,4 % 

 Nevím – 4,1 % 

 Jiné – tuto možnost vyplnili 3 respondenti: 

 „Přetahování zaměstnanců původním podnikům a jejich znevýhodnění na úkor 

podpořených“ 

 „Jsem bez chuti k rozšíření firmy“ 

 „Současná praxe KŘIVÍ podnikatelské prostředí“ 

 

 

6. Napište nám, co si o investičních pobídkách myslíte 

 

Zde uvádíme několik příkladů, jak respondenti odpovídali. Jedná se o nejčastěji 

zastoupené názory na investiční pobídky: 

 

„Investiční pobídky jsou podle mne neoprávněnou podporou jen několika 

vybraných firem. České republice nic nepřináší, takže je nasnadě podezření, že 

jejich rozdávání má jiný účel, než který vláda deklaruje.“ 

 

„Je neskutečná hloupost dávat pobídky firmám, které je ekonomicky vlastně 

nepotřebují. Zároveň ani my zde tyto firmy nepotřebujeme, (nejsou vlastně k 

dispozici ani zaměstnanci, kteří jsou těmito firmami vysáváni z našich firem a 

dochází k nerovnému boji o zaměstnance, ve kterém jsme ekonomicky 

znevýhodněni)“ 

 

„Pouze deformují trh a vedou ke snižování celkové produktivity práce.“ 

 

„Je to další forma podpory velkých korporací, která stejně jako dotace kazí 

konkurenční prostředí.“ 
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„Investiční pobídky jsou nesmyslnou věcí pro firmy, které již kapitál na rozrůstání 

společnosti mají. Firmy s obraty v řádech miliard a rozpočtem jak stát opravdu nic 

nepotřebují. Je to mrhání státními penězi.“ 

 

„Je to stejné jako s dotacemi. Dostane se k nim jen "pár vyvolených " a 

podnikatelské prostředí je tím narušováno. A také jako u dotací je značná část 

těchto prostředků proinvestována zcela neúčelně, neužitečně, nahodile a jen s 

vědomím, že se ty peníze zkrátka MUSÍ nějak vyčerpat /utratit/.“ 

 

„Vše je to nesmysl a mrhání peněz vybraných od obyčejných lidí, uměle vytvářená 

prosperita, kterou zaplatí malý podnikatel tím, že zkrachuje nebo důchodce že se 

smíří s almužnou, kterou mu stát vyplácí.“ 

 

„Neměly by být žádné investiční pobídky ani dotace, protože od základu pokřivují 

trh, hospodářské i podnikatelské prostředí a v konečném důsledku nerozhoduje o 

úspěchu kdo má jak dobrý nápad, jak kvalitně pracuje, jak umí hospodařit ap., ale 

jak se komu povede různými cestičkami (přes úředníky, jestli je úředníkovi někdo 

sympatický, možnost nelegální motivace úředníka, povrchní znalost věci) pobídku 

dostat. Jsem toho názoru: buď všem, nebo nikomu, že vývoj země je lepší 

přirozenou cestou, bez pobídek. Přeji hodně úspěchů.“ 

 

 

Z výsledků posledních dvou otázek ankety vyplývá, že malí a střední podnikatelé a 

živnostníci považují investiční povídky za nástroj, který pokřivuje podnikatelské prostředí 

a České republice nic nepřináší. Nerozumí tomu, proč vláda rozdala asi 40 miliard Kč 

pouze 258 podnikatelským subjektům, a to převážně zahraničním a ekonomicky silným 

firmám. Investiční pobídky vidí jako neoprávněnou podporu několika vybraných firem. To 

budí také podezření, že účel těchto finančních transakcí je jiný, než vláda deklaruje. 

Podle dotazovaných podnikatelů mají tedy investiční pobídky korupční potenciál a i z 

tohoto důvodu je tento nástroj vnímán jako rizikový. 

 

 

 

Za Asociaci podnikatelů a manažerů 

 

Radomil Bábek 

předseda APM 

radomil.babek@asociacepm.cz 

 
www.asociacepm.cz 

mailto:radomil.babek@asociacepm.cz
http://www.asociacepm.cz/

