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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
1. K aktuálnosti Zprávy
Žádáme revizi celého dokumentu, aby obsahoval aktuální informace o aktivitách zahájených nebo
proběhlých v roce 2020.
Odůvodnění:
Zpráva obsahuje informace o stavu některých opatření za rok 2020, přičemž naznačuje další vývoj.
Vzhledem k předkládání a schvalování Zprávy až ke konci roku 2021 je třeba uvádět aktuální stav. Blíže viz
např. následující připomínky.
Tato připomínka je zásadní.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
2. Ke kapitole 2.4 Státní podpora aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře (str. 18)
Žádáme o přepsání a aktualizaci kapitoly, aby obsahovala relevantní informace o oblasti výzkumu,
vývoje a inovací.
Odůvodnění:
Kapitola 2.4 věnuje hlavní prostor programu TRIO, kde poslední 4. veřejná soutěž byla vyhlášena v roce
2018 a výsledky vyhlášeny v roce 2019. Naopak o nyní hlavním programu TREND jsou informace neúplné
a neaktuální. V tomto programu byly vyhlášeny v roce 2020 dvě veřejné soutěže, přičemž zmíněna je jen
jedna, a to bez informace o konečném počtu podpořených projektů. Navíc chybí úplně informace
o programu The Country for the Future na podporu inovací. Také je jen započata věta o 3. veřejné soutěži
v programu DELTA2.
Tato připomínka je zásadní.
3. Ke kapitole 2.6 Daňová oblast (st. 20)
Žádáme aktualizovat a doplnit text o DPH.
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Odůvodnění:
Národní legislativa k balíčku e-commerce byla již přijata, přičemž text uvádí neaktuální stav.
Bohužel se zde nijak neřeší potenciální komplikace se zadržováním nesporné částky vratky DPH, i to lze
zařadit do administrativních bariér, kdy Finanční správa zadržuje prostředky, které jí nenáleží. Nově je sice
určitá možnost situaci řešit prostřednictvím žádostí. Doporučujeme případně zohlednit.
Tato připomínka je doporučující.
4. Ke kapitole 2.1 Strategie podpory MSP v ČR pro období 2021-2027 (st. 13)
Chybně je uveden název kapitoly Strategie podpory MSP - Věda, výzkum a inovace, přičemž správný
název zní Výzkum, vývoj a inovace.
Tato připomínka je doporučující.

2

