Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR
konaného dne 31. října 2005 od 13.00 h v Děčíně
Místo konání: Děčínský zámek
Přítomni:
Omluveni:

dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil prezident SP ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA, který přivítal
delegáty a čestné členy SP ČR. Valnou hromadu pozdravil starosta města Děčína
Ing. Vladislav Raška a hostitel jednání Ing. Josef Holub, viceprezident SP ČR a generální
ředitel a předseda představenstva Severočeská energetika, a.s.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 47 mandátů. V době zahájení jednání
bylo přítomno 39 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.
Program jednání:
1. Zahájení - schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Informace prezidenta o stěžejních aktivitách Svazu
3. Programové prohlášení Svazu pro rok 2006
4. Zpráva dozorčí rady
5. Rozpočet Svazu na rok 2006
6. Další postup ve věci budovy Svazu
7. Usnesení
1) Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada jednomyslně komise,
skrutátory a ověřovatele zápisu ve složení:
Mandátová komise:

Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
p. Jan Wiesner
Ing. Pavel Dzida

Návrhová komise:

Ing. Miroslav Krejčí
JUDr. Boris Kučera
Ing. Boris Dlouhý, CSc.

Skrutátoři:

Ing. Tomáš Barták
Ing. Pavel Dzida
Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Svoboda
Ing. Jiří Stádník

Valná hromada schválila předsedajícího valné hromady Ing. Jaroslava Hanáka
a program jednání jednomyslně.

2) Informace prezidenta o stěžejních aktivitách Svazu
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA ve svém vystoupení
informoval delegáty o činnosti Svazu od jarní valné hromady, která vycházela ze
schválené Strategie a Programového prohlášení pro rok 2005.




















Pozitivně hodnotíme sociální smír v České republice, jako významnou podmínku
ovlivňující úroveň stability podnikatelského prostředí. Účastníme se sociálního
dialogu. V poslední době však nejsme spokojeni s úrovní jednání tripartity, kde
zejména vládní strana neplní své závazky.
Největší pozornost Svaz věnoval návrhu nového zákoníku práce. Velmi důsledně jsme
vyvíjeli aktivity k zamezení přijetí návrhu nového zákona. Jednoznačně konstatujeme,
že tento návrh neodpovídá požadavku zajistit potřebnou flexibilitu v zaměstnávání,
nepodpoří růst pracovních příležitostí a není tedy normou zpracovanou v kvalitě podle
našich představ. Jednání jsme vedli napříč politickým spektrem se snahou, aby tato
norma byla jednoduchá, srozumitelná, harmonizovaná a odpovídala skutečně
požadavkům 21. století reflektujícím změny ekonomické i společenské.
Svaz znovu odmítl návrh nové úpravy zákona o úrazovém pojištění.
V oblasti legislativy se nám podařilo prosadit přijetí moderního zákona o úpadku a
způsobech jeho řešení, úpravu zkracující čas pro zápis společností do obchodního
rejstříku a zajistit zveřejnění zákonů a podzákonných norem na webových stránkách
Ministerstva informatiky. Za náš úspěch považujeme i přípravu systému tzv. RIA,
který umožní analyzovat důsledky přijímaných zákonných norem na podnikatelské
prostředí. Podpořili jsme změny v obchodním zákoníku upravující právo na výkup
účastnických cenných papírů.
V oblasti životního prostředí se nám podařilo vytvořit tým, který provádí ekologický
audit za účelem zjištění, které environmentální normy jdou nad rámec požadavků
Evropské unie a představují tak nežádoucí limity pro růst hospodářství. Významné
jsou naše činnosti, které mají za cíl připravit stanovisko ČR k nové chemické
legislativě – REACH. Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo změnit přístupy a metody
při zpracování NAP pro obchodování s emisními povolenkami.
Na základě našeho tlaku vláda připravila a schválila novou dopravní politiku.
Významně jsme se podíleli na přípravě opatření na D 1.
Připravili jsme vlastní návrh daňové koncepce, který podstatně zjednodušuje systém
daní. Samostatnou kapitolou v oblasti daní je otázka tzv. editační povinnosti. O
potřebě ji zavést diskutujeme již dlouho s Ministerstvem financí. Náš požadavek
směřuje k zavedení plošné editační povinnosti.
V současné době se podílíme na přípravě koncepce podpory malých a středních
podniků.
Iniciujeme analýzu a diskusi o efektivnosti a vlivu investičních pobídek na
hospodářství.
Dlouhou dobu jsme prosazovali využití nástroje tzv. soft loans. Podílíme se na
přípravě koncepce proexportní politiky, podporujeme export pořádáním
podnikatelských misí a katalogových výstav.
Na základě našeho tlaku dochází i ke zvyšování absolutní částky na podporu VaV
z veřejných zdrojů. Je i naší zásluhou, že vláda začíná realizovat program, který mění
relaci mezi institucionálním a účelovým financováním ve prospěch účelového.
V příštím období budeme věnovat vysokou pozornost Strategii rozvoje lidských
zdrojů, zejména její realizaci.
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Rozvíjí se činnost CEBRE zvláště v oblasti poskytování informací souvisejících
s veřejnými zakázkami EU a se zahraniční rozvojovou pomocí.
Pokud jde o záležitosti EU, zaměřili jsme se zejména na volný pohyb osob a ukončení
přechodných období, volný pohyb služeb a revizi směrnice o pracovní době. Podíleli
jsme se na přípravě a vypracování Manifestu na podporu rozvoje regionu střední a
východní Evropy.
Svaz pokračoval v rozšiřování svých mediálních aktivit a komunikace sekretariátu
s členskou základnou.
Daří se rozšiřovat členskou základnu Svazu. Významná energetická společnost RWE
Transgas se stala Partnerem Svazu.
V budoucnu bychom mohli uspořádat seminář na téma občanského zákoníku. Toto je
základní norma, která tady chybí. Dále o seznámení a možnostech využití Správního
soudu.

Diskuse:


Ing. Šípek (Sdružení AP) – jak postupovat s návrhem zákoníku práce - zda odmítnout
jako celek nebo prosazovat 31 zásadních požadavků na zapracování; jsou to
protichůdná opatření.


reakce ing. Míla – nový zákoník práce je normou, která jde proti zaměstnavatelům.
Zásadně návrh odmítáme a budeme požadovat zapracovat co největší počet našich
připomínek. Ale ani po zapracování těchto změn, nevznikne kvalitní norma. Naší
snahou musí být, aby byla zpracována nová, jednoduchá a srozumitelná norma,
která vychází z Občanského zákoníku České republiky.



Ing. Stroner (UniControls a.s.) – k zákoníku práce – pokud se nezmění pohled na
zaměstnavatele a podnikatele, jako na gaunery, nemůže nastat finální efekt. Mediálně
by měli být aktivnější všichni členové představenstva.



Ing. Heřmanský (SVITAP J.H.J, s.r.o.) – investiční pobídky by měly být jednoduché,
srozumitelné a dostupné pro všechny. Je třeba podporovat zejména podniky, které
exportují. Posilování koruny má negativní vliv, který je významnější než státem
prováděná podpora.






reakce doc. Grégra – investiční pobídky nerozlišují domácí a zahraniční investory.
Pro střední a drobné podnikání existuje řada podpůrných programů Ministerstva
průmyslu a obchodu. Kurz koruny nezajistí žádná vláda, je ovlivňován politikou
ČNB.

p. Žižka (Security Club) – dotaz na další průběh legislativního procesu s návrhem
zákoníku práce. Jaké jsou výsledky jednání a stanovisko Svazu ke zvýšení minimální
mzdy v příštím roce.


reakce ing. Míla – v prosinci bude návrh zákoníku práce ve 2. čtení na jednání
schůze Poslanecké sněmovny, 3. čtení proběhne pravděpodobně na lednové
schůzi. Očekáváme odmítnutí Senátem a vrácení do Poslanecké sněmovny, která
by mohla znovu projednávat návrh v dubnu 2006.



reakce ing. Lišky - na Plénu RHSD ČR Svaz ve svém stanovisku požadoval
maximální navýšení minimální mzdy o 7%, tj. zvýšení o max. 500,- Kč, a to pouze
jedenkrát k 1.1.2006.

Ing. Novák (SCHP) – k REACH – snaha, aby konečná verze nebyla zatěžující pro
podniky. V pol. listopadu dojde k 1. čtení v Evropském parlamentu. Je třeba obrátit se
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na evropské poslance. Svaz chemického průmyslu zpracoval svou pozici ke
kompromisnímu návrhu nařízení REACH předloženému Velkou Británií.



doplnění Ing. Zbořila – na Internetu je k dispozici petice vyjadřující stanovisko k
této normě, ke které je možné a žádoucí se připojit.

Doc. Šperlink – upozornil na možnost, která se otevřela účinností novely daňového
zákona pro oblast výzkumu a vývoje. Od 1.1.2005 lze uplatnit 100% nákladů na VaV
jako daňově uznatelný náklad. K této novele vyšel metodický pokyn MF č. D288 ze
dne 3.10.2005. Skupina pro VaV SP ČR je připravena konzultovat veškeré dotazy.

3) Programové prohlášení Svazu pro rok 2006
Návrh programového prohlášení byl rozeslán s pozvánkou.
Diskuse:


Ing. Liška – na základě jednání hospodářské komise Svazu a následně představenstva
navrhl doplnit:
„Prosazovat zpracování objektivního zhodnocení vlivu investičních akcí
uskutečněných na základě investičních pobídek na vývoj hospodářství z hlediska
plnění priorit Strategie hospodářského růstu.“



Doc. Grégr – doplnit vliv technologických změn na trh práce, tvorbu pracovních
příležitostí, charakter zaměstnávání a vývoj struktury hospodářství.



Ing. Černý – upřesnění do kapitoly doprava – zasazovat se o zesplavnění na Labskovltavské vodní cestě.



Ing. Mesršmíd (ČAP) – schází důchodová reforma, navrhl doplnit - podporovat např.
rozvoj doplňkových systémů státního důchodového systému.



Ing. Šípek (Sdružení AP) – do oblasti legislativy doplnit nebo upřesnit vymahatelnost
práva.



PhDr. Šolc (CAPA, a.s.) - informoval o 30. Mezinárodním kongresu ekonomické
psychologie, který proběhl v září t.r.

Závěr: Programové prohlášení Svazu pro rok 2006 bylo valnou hromadou SP ČR
schváleno.

4) Zpráva dozorčí rady Svazu
Předsedkyně dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
seznámila s činností dozorčí rady od jarní valné hromady. Dozorčí rada se zaměřila na:




Hospodaření a plnění rozpočtu – ekonomická situace Svazu byla po celé hodnocené
období vyrovnaná. K nejvýznamnější změně v plnění rozpočtu letošního roku dojde
v položce rozpuštění rezerv, která byla vytvořena na dílčí opravy objektu Mikulandská
a je ji nutno v celém rozsahu převést do výnosů. V hospodářském výsledku r. 2005 se
rozpuštění rezervy projeví ziskem, který se promítne ve svazové i hospodářské
činnosti.
Vývoj členské základny a plnění platebního řádu – pokračuje trend zvýšeného zájmu o
členství ve Svazu. Platební kázeň se zlepšuje; 18 členských firem ještě neuzavřelo
smlouvu o členském příspěvku.
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Spolupráci s představenstvem Svazu – oba orgány jsou pravidelně vzájemně
informovány o svých jednáních. Předsedkyně dozorčí rady se zúčastňuje jednání
představenstva. Představenstvo pracuje v souladu se Statutem a platnými zákony ČR
pro neziskové organizace.
Rozpočet Svazu pro rok 2006 - je předkládán jako vyrovnaný. Dozorčí rada
doporučuje valné hromadě jeho schválení.
Rekonstrukci sídla Svazu - dozorčí rada pravidelně sledovala dosavadní průběh
výběrového řízení. Podmínky řízení byly stanoveny transparentně. Změny a doplňky,
přijaté představenstvem v průběhu řízení, byly oznámeny všem přihlášeným
investorům. Řízení není dosud uzavřeno, proto ekonomické dopady realizace
rekonstrukce nebo změny sídla Svazu nebylo možno vyčíslit a promítnout do
předloženého návrhu rozpočtu na rok 2006. V případě realizace rekonstrukce,
výměny, či prodeje a nákupu jiného objektu v roce 2006 bude příslušná úprava
rozpočtu předložena nejbližší následující valné hromadě ke schválení. V případě
prodeje považuje dozorčí rada za nutné vypsat nové výběrové řízení.

5) Rozpočet Svazu na rok 2006
Generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška nejdříve seznámil s hospodařením a stavem
rozpočtu k 30.9.2005. Celkový dosažený zisk k 30.9.2005 je ovlivněn především evidencí
přijatých dotací, jejichž čerpání proběhne v souladu se smluvním zabezpečením do konce
roku. Podle výsledků 3. čtvrtletí lze předpokládat, že rozpočet se podaří splnit jako
vyrovnaný, účetně dojde k jeho významnému překročení díky rozpuštění rezervy na
opravy. Zisk bude převážně nedaňový a bude jej možno použít ke snížení ztrát minulých
let. O použití zisku rozhodne jarní valná hromada.
Předložený návrh rozpočtu vychází z předpokládané skutečnosti k 31.12.2005
s promítnutím plánovaných změn v r. 2006. Je předkládán jako vyrovnaný s navýšením
oproti rozpočtu roku 2005 o 12,3 % na nákladové i výnosové straně. Toto navýšení
nákladů plně odpovídá avizovanému růstu cen i předloženým záměrům. Příjmová stránka
rozpočtu je sestavena reálně.
Předložený rozpočet nereflektuje rozpracovaná jednání o budově Mikulandská. Pokud
dojde v průběhu příštího roku v této záležitosti k posunu, který by měl rozpočtové dopady,
bude nejbližší valné hromadě předložena příslušná změna rozpočtu.
Závěr: Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy na rok 2006 byl schválen.

6) Další postup ve věci budovy Svazu
S alternativami dalšího využití objektu Mikulandská 7 seznámil člen představenstva
Svazu Ing. Bořivoj Frýbert.
Od jarní valné hromady došlo k prodeji veřejného parkoviště, parcely vedle sídla Svazu.
Vstoupili jsme do jednání s prvním zájemcem, který předložil návrh využití parkoviště i
objektu Mikulandská 7.
Svaz si nechal udělat odhad majetku.
V dalším postupu existují principielně dvě varianty:
1. Projekt „Palác Mikulandská“ - prodej zadního traktu, včetně pozemku, a za tyto
prostředky rekonstrukce předního velkého objektu.
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2. Prodej objektu jako celku a koupě v prestižní lokalitě na území Prahy.
Další informaci o postupu předloží představenstvo jarní valné hromadě.

7) Usnesení
S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. Miroslav
Krejčí.
Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.

Závěrem poděkoval všem zúčastněným hostitel jednání Ing. Josef Holub.

Zapsala: Petra Ježková
Za správnost:
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR
Ing. Miroslav Svoboda
Ing. Jiří Stádník
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