
Macroeconomic data
Unemployment rate (in the population 
aged 15-64) in the Pilsen Region: 
1.9% (Februar 2019)

Average gross monthly wages and 
salaries in the Pilsen Region: 
32 738 CZK  (4Q 2018; individuals)

GDP per capita in current prices 
in the Pilsen Region: 440 631 CZK (2017)

Makroekonomické údaje

Podíl nezaměstnaných osob  
(na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)
v Plzeňském kraji: 1,9 % (únor 2019)

Průměrná hrubá měsíční mzda
v Plzeňském kraji: 32 738 CZK 
(4Q 2018; fyzické osoby)

HDP na obyvatele v běžných cenách 
v Plzeňském kraji: 440 631 CZK (2017)
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Amendment to Investment 
Incentive Act is aimed at 
value-added investments 

According to a draft amendment to the 
Investment Incentive Act, the investment 
incentive system will focus more on supporting 
projects featuring higher added value. What 
does this mean?

Manufacturing projects will face stricter conditions 
for receiving investment incentives by introducing  
a litmus test for greater added value. This will 
include requiring that beneficiaries agree to pay at 
least the region’s average monthly wage to no less 
than 80% of the workforce while also ensuring that 
at least 10% of employees have a university degree 
or 2% are employed in research & development. 
This system will present an advantage primarily for 
technology centre projects, which will now receive 
material support for new job openings, training and 
requalification for new employees. 

The draft amendment to the Investment Incentive Act 
is planned to come into effect in 2019 but the exact 
wording and the effective date may still change.

In 2018 CzechInvest received 69 applications for 
investment incentives totalling nearly CZK 35 billion, 
which should create up to 5,107 new job openings. 
Most applications for support came from companies 
already operating in the Czech Republic, primarily 
large companies; 16 applications were submitted 
by small and mid-sized enterprises, particularly 
companies in the machinery and metalworking 
industries. Six projects in the Pilsen region received 
investment incentive pledges in 2018. More 
information is available here.

Novela zákona o investičních 
pobídkách cílí na investice  
s přidanou hodnotou

Systém investičních pobídek se dle návrhu 
novely zákona o investičních pobídkách v bu-
doucnu více zaměří na podporu projektů s vyšší 
přidanou hodnotou. Co to znamená? 

U výrobních projektů dojde ke zpřísnění podmínek 
udělení investičních pobídek formou zavedení tes-
tování vyšší přidané hodnoty. Ta bude představovat 
povinnost sjednání mzdy alespoň ve výši průměrné 
měsíční mzdy v kraji u nejméně 80 % zaměstnanců  
a zároveň splnění desetiprocentního podílu zaměst-
nanců s vysokoškolským vzděláním nebo dvoupro-
centního podílu výzkumných a vývojových pracovníků. 
Systém zvýhodní především projekty technologických 
center, kterým by se nově měla poskytovat hmotná 
podpora na nová pracovní místa, školení a rekvalifika-
ci nových zaměstnanců. 

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách 
by měla nabýt účinnosti v roce 2019. Znění a termín 
nabytí účinnosti novely se ještě mohou změnit.

V roce 2018 CzechInvest přijal 69 žádostí o investiční 
pobídky v souhrnné výši dosahující téměř 35 miliard 
korun, které by měly vytvořit až 5 107 nových pra-
covních míst. O podporu z velké části usilovaly firmy, 
které již v Česku působí. O investiční pobídky žádaly 
převážně velké podniky, 16 žádostí podaly podniky 
malé a střední. Jedná se zejména o žádosti firem  
z oblasti kovodělného a kovozpracujícího průmyslu. 
Z Plzeňského kraje v roce 2018 získalo rozhodnutí  
o příslibu investičních pobídek šest projektů. Více in-
formací se dozvíte zde.
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