
Jedním z důležitých faktorů ovlivňující hospodářství každé země je správně 
nastavený systém poskytovaných výhod. Ty jsou udělovány státem či z veřejných 
prostředků s cílem přilákat výrobce, který v dané zemi bude produkovat zboží, služby 
nebo kapitál. To vytváří mimo jiné nové soutěžní vztahy nejenom mezi příjemci 
různých podpor a státy či veřejnoprávními institucemi, ale také mezi samotnými 
představiteli států. Ti se snaží přilákat různé investice do zaostalých oblastí též 
s vidinou politických preferencí. 
V 90. letech minulého století došlo k zásadnímu přelomu pohledu na české veřejné 
finance. Objevila se totiž řada problémů, které musela nově vznikající demokracie a 
tržní ekonomika řešit. To se však neobešlo bez veřejných prostředků. Došlo totiž 
k podstatnému úpadku velkého množství podniků, které znamenaly utlumení českého 
obchodu. Tento trend bylo nutno zvrátit právě za pomoci státu. 
K velice význačné události došlo roku 2004, když Česká Republika přistoupila do 
Evropské unie jako její rovnocenný člen. Tímto okamžikem se pro ni stala legislativa 
tohoto společenství, která zahrnuje i oblast veřejných podpor, bezprostředně účinnou. 
Avšak k přizpůsobení již došlo o mnoho let dříve asociační dohodou. Je nutno tedy 
aplikovat národní normy spolu s evropskými pravidly. Ty představují velmi rozsáhlou 
materii, kterou nelze úplně vyložit. To se týká zejména sekundárních předpisů spolu 
s výkladovou praxí evropských institucí. 
Cílem práce je předložit výklad základní skladby právních předpisů vztahující se na 
oblast výše zmíněných podpor, jak z oblasti českého tak i evropského práva. Jedná se 
především o pohled nauky na základní pojem, kterým je veřejná podpora, jeho druhy a 
formy vyskytující se v praktickém životě, jakož i kontrolní mechanizmus založený za 
účelem vynucení příslušné legislativy. V dalším úseku se zabývám konkrétní oblastí právní 
úpravy, kterou lze označit jako právo investičních podpor. Zahrnuje totiž předpisy pro 
národní regionální podporu, prodej pozemků a budov orgány veřejné moci a investiční 
pobídky. U dvou posledních uvedených předpisů se na několika místech zřetelněji věnuji 
právě slevě na dani a prodeji veřejného majetku. To představuje velmi citlivé a 
problematické téma, které doplňuji o vlastní komentář. Je to také důležité z hlediska změn, 
ke kterým došlo v právu Evropského společenství, ale především ke kterým dojde 
v českém zákonodárství. To si všímá desetileté existence investičních pobídek, které 
v současné době zhodnocuje a připravuje nový model, umožňující vydávat státní finanční 
prostředky efektivněji do potřebných odvětví a oblastí. 


