
USNESENÍ 
z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR 

dne 18. října 2012 v Ostravě 
 

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 18. října 2012 
v Ostravě 

I. Schválila: 

 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na období říjen 2012 - říjen 2013, a 
to ve znění doplněném o návrhy schválené v diskusi. 

 rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013. 

 Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013. 

 postup pro určení jednoho auditora pro celkový audit Svazu i pro projekty. 

 Ing. Pavla Priora čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 
II. Vzala na vědomí: 

 zprávu dozorčí rady. 

 informaci přednesenou prezidentem Svazu o jednáních týkajících se plnění základních 
úkolů vyplývajících z programového prohlášení. 

 
III. Vyzvala: 

 členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby se zapojili do společného šetření SP ČR a ČNB. 

 
IV. Vyslovila znepokojení:  

 nad současnou situací v klíčových institucích poskytujících podporu exportu ČEB a EGAP. 

 nad systémem podpory OZE ve svém výsledku snižující konkurenceschopnost průmyslu a 
ostatních sektorů ekonomiky. 

 
V. Uložila: 

1) Generálnímu řediteli zajistit úpravu programového prohlášení dle schválených návrhů.  

2) Představenstvu a všem členům Svazu prosazovat Programové prohlášení Svazu na 
období říjen 2012 – říjen 2013. 

3) Prezidentovi Svazu: 

a) projednat s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem financí rychlou a účinnou 
nápravu situace v ČEB a EGAP včetně možného způsobu účasti Svazu na výběrovém 
řízení nových generálních ředitelů. 

b) projednat s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem životního 
prostředí změny v systému podpory OZE. 

4) Členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 
2012, aby tak učinili nejpozději do 30.11.2012. 

 
Za správnost členové návrhové komise: 

Radek Špicar, M. Phil.       

Ing. Boris Dlouhý, CSc.       

JUDr. Boris Kučera       
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