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HR. 2006       Výbor pro energii a hospodářství  

Český model amerického kongresu 2020 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

V zájmu ochrany amerického průmyslu se Senát a Sněmovna reprezentantů 

Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu: 

ZÁKON 

O národní průmyslové politice 

Hlava I. – Úvodní ustanovení 

Par. 101. Definice 

AMERICKÁ SPOLEČNOST je taková společnost, která odvádí daně ve Spojených 

státech amerických, významnou část svého podnikání provádí na území Spojených 

států amerických a je minimálně z 51 % vlastněna americkými občany, či právnickými 

osobami, které jsou v konečném důsledku taktéž vlastněny minimálně z 51 % 

americkými občany. 

Hlava II. – Federální průmyslový dotační úřad 

Par. 201. Federální průmyslový dotační úřad 

Zřizuje se Federální průmyslový dotační úřad (dále jen Úřad), který bude mít na 

starost formulaci národní průmyslové politiky. Úřad bude spadat pod Ministerstvo 

obchodu.  

Par. 202. Funkce Federální průmyslového dotační úřadu 

Úřad bude mít na starosti ochranu a podporu strategických průmyslových celků a 

odvětví. Skrze dotační programy bude zajišťovat prosperitu amerického průmyslu a 

jeho ochranu před nepříznivými vnějšími a vnitřními vlivy. Při ochraně amerického 

průmyslu musí Úřad postupovat v souladu s principy tržní ekonomiky a zachování 

férového konkurenčního prostředí mezi Americkými společnostmi. 

Par. 203. Ředitel Federální průmyslového dotační úřadu 
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V čele Úřadu bude stát Ředitel jmenovaný prezidentem na návrh Kongresu. Ředitel 

bude jmenován na pět let a může být jmenován maximálně dvakrát po sobě. 

Hlava III. – Přidělování dotací 

Par. 301. Principy a zásady přidělování dotací 

Při ochraně amerického průmyslu musí Úřad postupovat v souladu s principy tržní 

ekonomiky a zachování férového konkurenčního prostředí mezi Americkými 

společnostmi. U každé konkrétní dotace musí být na začátku každého účetního období 

stanoveno, jak vysoká částka bude přerozdělována. Částka pak na konci účetního 

období musí být poměrně přerozdělena mezi úspěšné žadatele tak, aby každý 

úspěšný žadatel obdržel stejné procento přiznaných nároků. 

Par. 302. Kritéria přidělování dotací 

Úspěšnými žadateli o dotace mohou být pouze Americké společnosti, které naplní 

kritéria konkrétních dotací. Vyloučeny mohou být takové společnosti, které představují 

hrozbu pro národní bezpečnost, které byly v minulosti spojeny s dotačními podvody a 

společnosti, u kterých jsou důvodné pochyby, že by nedokázaly dotační prostředky 

efektivně vynaložit. 

Hlava IV – Dotační programy Federální průmyslový dotační úřad 

Par. 401. Strategická dotace 

(1) Strategická dotace může být přiznána takové Americké společnosti, jež podniká 

v některém z níže uvedených sektorů, a která prokáže, že její podnikání je 

ohroženo. Ohrožením je myšlen takový stav, kdy by hrozilo, že podíl Amerických 

společností na americkém trhu v konkrétním odvětví poklesne pod 50 %, či kdyby 

v důsledku krize hrozilo nevratné poškození celkového odvětví. Strategická dotace 

může být přiznána až do výše 30 % ročního obratu žadatele. Rozhodujícím 

kritériem pro výši přiznané částky je intenzita ohrožení. Celá přiznaná částka musí 

být využita na odstranění ohrožení. 

(2) Sektory, ve kterých lze žádat o přidělení strategické dotace jsou: zbrojní průmysl, 

automobilový průmysl, hutnický průmysl, těžební průmysl, chemický průmysl, 



 

 
 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Lukáš Tamchyna  

petrochemický průmysl, farmaceutický průmysl, elektrotechnický průmysl, letecký 

průmysl, průmysl stavebních hmot, energetický průmysl 

Par. 402. Čínská dotace 

Čínská dotace může být přiznána takové Americké společnosti, která je ohrožena 

nekalými obchodními praktikami vlády Čínské lidové republiky. Po prokázání přímého 

dopadu nekalé čínské konkurence může být přiznána dotace na dorovnání rozdílu 

v cenách mezi výrobky Americké společnosti a výrobky jejího čínského konkurenta. 

Pro definici čínského konkurenta se použije definice Americké společnosti aplikovaná 

na Čínskou lidovou republiku. Zároveň výrobky konkurenční společnosti musí být 

obdobné kvality a rozdíl v ceně musí být zapříčiněn nekalými praktikami čínského 

ekonomického prostředí.  

Par. 403. Ekologická dotace 

Ekologická dotace může být přiznána takové Americké společnosti, která prokáže, že 

za posledních pět let kontinuálně snižovala svou emisní stopu. V případě, že 

společnost žádá o dotaci opakovaně, musí prokázat, že během posledních pěti let její 

emisní stopa ani jednou nepřekročila závěrečnou výši emisní stopy uvedené při 

poslední žádosti. Ekologická dotace může být přiznána až do výše 10 000 000 USD, 

přičemž rozhodujícím kritériem je rozsah snížení emisní stopy. Celá přiznaná částka 

musí být využita na investice do snížení emisní stopy. 

Hlava V. – Financování Federálního průmyslového dotačního úřadu 

Par. 501. Získávání finančních prostředků 

Federální průmyslový dotační úřad bude financován z federálního rozpočtu a Daně 

z emisí. 

Par. 502. Daň z emisí 

(1) Pro potřeby financování Federálního průmyslového dotačního úřadu bude zřízena 

nová daň. Rozhodujícím kritériem pro výpočet daně bude množství vypuštěných 

skleníkových plynů za uplynulý rok. V rámci daňového přiznání budou muset 

společnosti předložit certifikát o emisích. 
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(2) Na společnosti produkující za rok do 1 000 000 tun skleníkových plynů bude 

uvalena daň ve výši 0,5 % z ročního příjmu. 

(3) Na společnosti produkující za rok od 1 000 000 tun skleníkových plynů do 

15 000 000 tun skleníkových plynů bude uvalena daň ve výši 0,75 % z ročního 

příjmu. 

(4) Na společnosti produkující za rok od 15 000 000 tun skleníkových plynů do 

50 000 000 tun skleníkových plynů bude uvalena daň ve výši 1 % z ročního příjmu. 

(5) Na společnosti produkující za rok od 50 000 000 tun skleníkových plynů bude 

uvalena daň ve výši 3 % z ročního příjmu. 

Hlava VI. - Závěrečné ustanovení 

Par. 601. Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. 11. 2022. 

 


