PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ A PODPORY INVESTIC
2022
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za investičního prostředí a podpory investic. Obsahuje
základní priority, prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v příslušných
pracovních skupinách Svazu. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména pro rok 2022.
Mezi základní předpoklady zdravého investičního prostředí v ČR jako základu budoucí konkurenceschopnosti
patří urychlení výstavby klíčové infrastruktury (dopravní, energetické a ICT), funkční a atraktivní inovační
prostředí (ekosystém), efektivní fungování institucí a flexibilní pracovní trh.














Postupně modernizovat a zvyšovat přidanou hodnotu a konkurenceschopnost českého průmyslu
založenou na vysoké přidané hodnotě, inovacích, podnikavosti, kreativitě, růstu produktivity práce
a kapitálu a tvorbě prostředí pro finální produkci. V tomto ohledu spolu se zohledněním základních
transformačních výzev vypracovat Hospodářskou strategii ČR za účasti zaměstnavatelů.
Podpořit a rozšířit efektivní financování rozvoje infrastruktury ČR nejen ze státního rozpočtu či
evropských fondů, ale i s využitím soukromých zdrojů. Zároveň více využívat možnosti finančních
nástrojů.
Zajistit rychlé a efektivní využití evropských strukturálních a investičních fondů ESIF spolu např.
s Národním plánem obnovy, OP Spravedlivá transformace či Modernizačním fondem k naplnění cílů EU
včetně tzv. Zelené dohody, k transformaci ekonomiky a podpoře aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
digitalizace, zmírňování dopadů klimatické změny (včetně nakládání s vodou či snižování energetické
náročnosti), oběhového hospodářství, dopravní a datové infrastruktury, autonomního řízení, e-mobility
a rozvoje alternativních pohonů. Umožnit podporu firmám bez ohledu na jejich velikost, ale podle kvality
investice.
Urychleně dopracovat a schválit národní dokumenty, metodiky a další podmínky k čerpání jednotlivých
programů podpor (např. operační programy) s důrazem na minimální administrativní náročnost
a jednoduchost pro žadatele a hodnotitele.
Včas pro nové programové období připravit monitorovací systém, který bude spolehlivý a uživatelsky
přívětivý.
Dopracovat a vyhlásit v 1. pol. 2022 první výzvy operačních programů, aby se neprodlužovala časová
prodleva mezi programovými obdobími.
Včas vyhlašovat výzvy Národního plánu obnovy určené podnikatelskému sektoru a ponechat firmám
dostatečný čas na realizaci projektů.
U výzev pro podnikatele s vysokým převisem žádostí oproti alokaci usilovat o posílení prostředků při
zachování maximální míry podpory v souladu s evropskými podmínkami.
Zajistit efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů, zejména Národního orgánu pro koordinaci
a Auditního orgánu s řídícími orgány operačních programů v oblasti kontrol. To stejné zajistit u Delivery
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unit MPO pro Národní plán obnovy. Spolupráce kontrolních orgánů by rovněž měla snížit riziko rozdílných
(a odporujících si) kontrolních závěrů. Nevytvářet nadbytečné metodické požadavky na kontrolní činnost.
Minimalizovat dopady návrhů nových příjmů rozpočtu EU na konkurenceschopnost průmyslu EU
(například EU ETS), zamezit disproporčním dopadům na ČR a navyšování zdanění firem přímo či nepřímo.
Prosazovat zvýšení limitu podpory de minimis, dále valorizaci finančních parametrů pro MSP a ukotvení
kategorie midcap do 3000 zaměstnanců a small-midcap do 500 zaměstnanců; tyto kategorie maximálně
využívat v programech podpory.
Zaměřit se více na integrovaný regionální rozvoj oblastí s rozdílnou rychlostí regionálního
a ekonomického rozvoje. Více podporovat další využití průmyslových brownfieldů.
Zajistit financování rozvoje inovačního prostředí a start-upů. Koordinovat podporu start-upů
poskytovanou státními institucemi a regionálními inovačními subjekty, aby se k začínajícím podnikatelům
dostaly informace a bylo možné existující programy reálně a efektivně využívat.
Zajistit dostupnost finančních nástrojů jako jsou záruky či kapitálové vstupy, například s využitím
Národní rozvojové banky či Exportní garanční a pojišťovací společnosti i evropských programů. Úvěry by
měly mít jednak přehlednou a stabilní podobu, a také vysokou flexibilitu a jednoduchou administrativu.
Vytvořit interaktivní přehled všech nástrojů podpory, které lze využít v průběhu cyklu inovace výrobků
a služeb včetně jejich výsledků. Podpora realizace komplexních projektů.
Jasně deklarovat pozitivní přístup vlády k podpoře investic včetně smysluplných investičních pobídek.
Apolitizovat systém pobídek. V případě potřeby reagovat na dopady pandemie COVID-19 vhodnými
úpravami.
Definovat bezpečnostní a strategické technologie a produkty a následně nastavit dlouhodobou podporu
výzkumu, vývoje, investic, certifikací, produkce či jejich nákupu.
Podporovat kreativní průmysl, design a inovace jako součást přidané hodnoty v ČR zejména při
produkci finálních výrobků a služeb. Posílit identitu ČR jako země kreativity a inovací.
Zajistit v zákonem vymezených lhůtách kvalitní implementaci nového stavebního zákona a v praxi
aplikovat výrazné zjednodušení, digitalizaci a zrychleni povolovacích řízení. V rámci přípravy
prováděcích právních předpisů využít zjednodušení náležitostí dokumentací. Zajistit funkčnost
nezbytných informačních systémů. Zajistit nezávislost, transparentnost a profesionalitu Nejvyššího
stavebního úřadu a celé podřízené struktury státní stavební správy. Nadále neustupovat od maximální
integrace dotčených orgánů a nezávislé soustavy stavebních úřadů při respektování principu jeden
úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí (se zohledněním specifika staveb).
Zajistit možnost certifikace zdravotnických prostředků v ČR i dle nových nařízení o zdravotnických
prostředcích.
Nezasahovat do tržního prostředí a podnikání dalšími regulacemi, pokud to není nezbytně nutné.
Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání, podnikání ponechat na podnikatelských subjektech.
V Praze dne 8. 10. 2021

