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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě podporuje potřebu selektivnosti a zaměření investičních
pobídek s důrazem na podporu vyšší přidané hodnoty investic.
SP ČR v rámci diskusí o možné změně nařízení o provedení některých ustanovení zákona o investičních
pobídkách navrhoval mimo jiné zrušení schvalování každé žádosti (včetně žádostí malých a středních
podniků) vládou nebo zajištění možnosti čerpat slevu na dani z příjmů právnických osob pro stávající
žadatele kvůli propadu ekonomiky. Diskutovaly se i další návrhy.
Nicméně rozumíme tomu, že legislativně by byla potřeba úprava celého zákona, a tak nebylo možné výše
uvedené změny v tak krátkém čase přijmout. Nařízení vlády pak umožňuje jen dílčí úpravy podmínek pro
udělení pobídky.
Chápeme potřebu blíže vymezit některé oblasti, aktuální návrh zahrnutí investic s vysokou přidanou
hodnotou, které jsou zároveň v souladu s RIS3 strategií a patří mezi klíčové pokročilé technologie KET,
mezi strategické investiční akce zohledňuje dle našeho názoru směřování podpory směrem k vyšší přidané
hodnotě a klíčovým technologickým oblastem.
1. K prodloužení desetileté lhůty pro čerpání slevy na dani z důvodu dopadů COVID-19
Stávající příjemci, kteří získali slevu na dani z příjmů právnických osob dle § 35b, tedy částečnou slevu na
dani, žádali o investiční pobídku v době konjunktury. Díky tomu si museli zafixovat poměrně vysokou
úroveň původní daňové povinnosti. Avšak v důsledku ekonomických dopadů pandemie Covid-19 mohly
těmto příjemcům slevy na dani významně klesnout příjmy a slevu na dani tak nemohou dále čerpat,
protože se nedostanou nad původní daňovou povinnost. Z tohoto důvodu navrhujeme mimořádné
prodloužení 10tileté lhůty pro čerpání slevy na dani.
Rozumíme, že v současné době, před volbami do Poslanecké sněmovny, není již možné stihnout úpravy,
které by vyžadovaly novelizaci zákona o investičních pobídkách, provést a nejsou tedy součástí nyní
předloženého materiálu. Jedná se však o důležité opatření na podporu ekonomiky, ke kterému bychom
se rádi vrátili po volbách.
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Tato připomínka je zásadní.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
2. K technologiím KET
Upozorňujeme, že může být matoucí, že podmínky KET jsou v příloze č. 3 i v odst. 3, přitom odst. 2 písm.
b) odkazuje pouze na přílohu č. 3, a ne již na odst. 3.
3. K § 5 odst. 3 písm. a) a § 5 odst. 3 písm. f)
Žádáme o doplnění oblasti polovodičů.
Nové znění písm. a):
„a) široká oblast materiálů s obtížně definovatelnými hranicemi, zahrnující zejména pokročilé kovy,
pokročilé materiály pro výrobu polovodičů, pokročilé syntetické polymery, pokročilou keramiku, nové
kompozity, pokročilé biopolymery (dále jen „technologie pokročilých materiálů“),“
Nové znění písm. f):
„f) vysoce miniaturizované polovodičové komponenty, pokročilé polovodičové komponenty pro řízení
a transformaci elektrické energie a elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů
a produktů (dále jen „mikroelektronika“),“
Odůvodnění:
Aktuální situace ukazuje, že polovodiče jsou významnou oblastí pro investice. Navíc zařazení této oblasti
je v souladu s definovanými strategickými sektory dle Průmyslové strategie EU (sdělení KOM (2021) 350
aktualizované průmyslové strategii EU 2030 – Budování silného jednotného trhu pro obnovu Evropy).
Tato připomínka je zásadní
4. K příloze č. 3 a bateriím
V rámci bodů uvedených v příloze č. 3 nám chybí položka související s bateriovým hodnotovým řetězcem,
navrhujeme ji do výčtu zařadit (např. by zapadla do části bodů č. 2).
Odůvodnění:
Jedná se o perspektivní oblast využitelnou pro mobilní (elektrická vozidla) i stacionární (energetika,
průmyslové využití) zařízení. Nejednalo by se jen o výrobu samotných bateriových článků, modulů a packů,
ale i činnosti související se zpracováním nerostných surovin, second life, recyklací apod.
Tato připomínka je zásadní.
5. K příloze č. 3, bodu 2.1
Žádáme doplnit bod 2.1. o strojírenství.
Nové znění bodu 2.1:
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„Výzkum a vývoj technologií a zařízení pro měření, diagnostiku, kontrolu a metrologické účely
v elektronice, elektrotechnice, strojírenství, informačních a telekomunikačních technologiích.“
Odůvodnění:
Strojírenství patří mezi tematické oblasti RIS3 strategie, do uvedeného bodu logicky zapadá.
Tato připomínka je zásadní.
6. K příloze č. 3, části bodů č. 5
Navrhujeme do části bodů č. 5 doplnit bod týkající se konverzační umělé inteligence a nových obchodních
modelů.
Navržený bod:
„výzkum a vývoj pro využití v konverzační umělé inteligenci a nových obchodních modelech.“
Odůvodnění:
Jedná se o perspektivní oblast, má vazbu na tematickou oblast RIS3 strategie „Digitální technologie
a elektrotechnika“.
Tato připomínka je zásadní.
7. K příloze č. 3, bodu č. 5.1
Bod 5.1. „Výzkum a vývoj metod pro vytváření digitálních dvojčat“ doporučujeme uvést spíše v rámci
okruhu č. 2 (jako bod 2.5)
Odůvodnění:
Dle našeho posouzení se nejedná o „Výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence“, ale patří spíše pod
„Výzkum a vývoj s využitím pokročilé výrobní technologie“.
8. K realizaci VaV
Žádáme o upřesnění, jak se posoudí „realizace VaV“ dle přílohy č. 3, když jde o podporu investiční akce ve
výrobě (tj. v „oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity,
rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu“).
Stačí jen realizovat projekt na základě výsledků výzkumu v dané oblasti, nebo bude výzkum muset nadále
být součástí aktivity podpořené činnosti – jak je toto myšleno ve vztahu k realizaci konkrétní investice, jak
se to bude posuzovat?
Odůvodnění:
Je třeba vyjasnění návrhu.
Tato připomínka je zásadní.
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