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Strany pozice: Politika v oblasti investičních pobídek
ANO2011
Skončíme s investičními a daňovými
pobídkami pro sklady, montovny a další
výroby s nízkou přidanou hodnotou. Tyto se
mohou poskytnout jen ve výjimečných a
odůvodněných případech.

ČSSD
Nebudeme opírat naši investiční politiku o velké
nadnárodní koncerny a jejich montovny a sklady.

KDU-ČSL
Přesměrujeme velké investiční pobídky
poskytované Czechinvestem ve prospěch
malého a středního podnikání a potřebné
infrastruktury.

Pobídkami podpoříme pouze investice do
průmyslu, který má pro Českou republiku
vyšší přidanou hodnotu, tedy nejmodernější
technologie. Chceme podpořit nové projekty
prioritně u českých podnikatelů, v případě
zahraničních s podmínkou přesunutí
souvisejícího výzkumu a vývoje do ČR. Tím
podpoříme nejen průmysl, ale i související
školství.

Prosadíme principiální změnu systému investičních
pobídek i podpůrných programů tak, aby podpora v
mnohem větší míře směřovala k rozvoji technologií
s vyšší přidanou hodnotou zejména v menších
českých podnicích. Otočíme investiční politiku více
směrem k přímým podporám, zejména v oblasti
výzkumu a vývoje či příspěvku na zaměstnávání
učňů a studentů škol.

Přichystáme mapu Brownfieldů a systém
financování, tak aby přednostně byly stavby
průmyslových hal stavěny zde. Nebudeme
podporovat výstavbu na zelené louce.

Prosadíme zvýhodněné úvěry českým malým a
Výhodnější odpisy pro firmy s cílem
středním podnikatelům a investorům a podpoříme reinvestovat v ČR.
pobídkami chytré investice, kde lidé dosáhnou na
vyšší platy.
Prosadíme principiální změnu systému investičních
pobídek i podpůrných programů tak, aby podpora v
mnohem větší míře směřovala k rozvoji technologií
s vyšší přidanou hodnotou zejména v menších
českých podnicích.
Jako vstupní podmínka pro získání této podpory
bude stanovena i minimální výše vyplacených mezd
zaměstnanců. Ta se bude odvozovat od průměrné
mzdy v kraji. Firmy, které budou chtít získat
investiční pobídku od státu, budou muset závazně
slíbit, že větší část vytvořeného zisku budou
investovat v České republice, například do rozvoje
nových technologií. Tím pomůžeme omezit odliv
výnosů ze zisků za naše hranice.

The American Chamber of Commerce in the Czech Republic

prepared by VS
1

Election 2017
Party Positions by Issue

prepared by VS
2

Investment Incentives

Strany pozice: Politika v oblasti investičních pobídek
KSČM
Pro odliv zisků do ciziny je rozhodující otázka
rozsahu zahraničních vlastníků – ti mají na
podíl z dividend právo, k reinvestování v ČR
je chce KSČM ekonomicky motivovat.
Důležité pro KSČM je nastavení smluv se
strategickými partnery, jejich kontrola,
anebo zpětný výkup do českých rukou.

STAN

ODS

Pomocí investičních pobídek podpoříme
ty malé a střední firmy, které jsou
schopné dodávat na zahraniční trhy
nikoliv komponenty, ale finální výrobky.

Rozvineme tak systém investičních
podpor, které nepodnítí pouze
zahraniční firmy, aby investovaly v
České republice, ale rovněž české firmy
schopné expandovat do perspektivních
zemí.

Není nutné klást důraz na počet pracovních
míst a zvýhodňovat jakéhokoliv investora.

Umožníme pobídky i pro domácí malé a
střední podniky.

Ze zahraničních investorů vybírat jen ty,
kteří přinesou výrobu s vysokou přidanou
hodnotou a také inovace či spolupráci s
vysokými školami.
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