Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR
konaného dne 21. října 2004 od 13.00 h v Praze
Místo konání: TOP HOTEL Praha
Přítomni:
Omluveni:

dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška, který přivítal
delegáty a hosty jednání. Poté předal slovo hostiteli jednání Ing. Pavlu Kafkovi, který
představil koncern Siemens.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 48 mandátů. V době zahájení jednání
bylo přítomno 38 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.

1) Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
Předsedajícím valné hromady byl schválen viceprezident SP ČR Ing. Pavel Prior.
Program jednání:
1. Zahájení - schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Zpráva o činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR
3. Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2005-2007
4. Programové prohlášení SP ČR pro rok 2005
5. Zpráva dozorčí rady
6. Platební řád SP ČR
7. Rozpočet SP ČR na rok 2005
8. Usnesení
Program jednání valné hromady byl delegáty schválen.
Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory
a ověřovatele zápisu ve složení:
Mandátová komise:

Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
Ing. Václav Trkovský, CSc.
Ing. Pavel Dzida

Návrhová komise:

Ing. Bořivoj Frýbert
Ing. Antonín Šípek
JUDr. Boris Kučera
Ing. Boris Dlouhý, CSc.

Skrutátoři:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ladislav Novák
Ing. Jan Holub

2) Zpráva o činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR
3) Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2005-2007
4) Programové prohlášení SP ČR pro rok 2005
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA ve svém vystoupení
okomentoval tři předložené materiály.
Svaz by měl vystupovat pro členy i veřejnost více srozumitelně. Zjednodušit argumentaci
na maximálně 6 prioritních cílů zapadajících do celkové strategie: legislativa, daně, vztah
k EU především ve vazbě na životní prostředí, oblast rozvoje lidských zdrojů a výzkumu a
vývoje, trh práce a rozšíření členské základny. Tyto cíle musí být prosazovány důsledně a
naše požadavky formulovány věcně a srozumitelně.
Neustále se potýkáme s nízkou efektivností činnosti kompetentních institucí.
Upozorňujeme na byrokratický charakter jejich práce, na formální a málo věcná řešení, na
nepřehlednost a nekompetentnost nejrůznějších pracovních skupin a komisí.
V Memorandu k současnému stavu v legislativě a péči o životní prostředí jsme upozornili
na přílišnou tvrdost české environmentální legislativy a vláda i veřejnost začaly tento
problém vnímat. Konkrétním výsledkem je vládou přijatý Národní alokační plán, který
určuje limity pro obchodování s emisemi v podobě, která neomezuje hospodářský růst. Na
základě našich požadavků byla vytvořena expertní skupina, která se bude zabývat dopady
environmentální legislativy na podniky. Musíme vysvětlit veřejnosti a vládě, že opatření
přijatá v ČR, musí být také prosazena v Bruselu.
Při přípravě novely zákoníku práce se nám podařilo prosadit, že se vláda vrátí
k základnímu pojetí zákona, k diskusím nad zásadami. Nyní je i na členské základně, jak
dalece bude včas a odborně schopna připravit argumentaci k jednání.
V oblasti daní se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo financí, že bude připravována nová
kodifikace daňových norem. Jsme schopni prosadit dílčí změny zjednodušující a
usnadňující život. Prosadili jsme realizaci postupného snižování sazby daně z příjmu
právnických osob a zrychlení odpisových sazeb na nové technologie. V současné době
projednává Poslanecká sněmovna novelu zákona o dani z příjmu, která by měla obsahovat
i ustanovení o zahrnutí nákladů, vynakládaných na nakupovaný výzkum a vývoj, do
daňově uznatelných. Pokud bude návrh schválen, lze to považovat za další úspěch Svazu.
Postupně se nám daří měnit pohled na oblast výzkumu a vývoje. Prosazujeme opatření na
podporu zejména aplikovaného výzkumu, který je spojen s ekonomickým využitím a
průmyslem. Vláda začíná zvyšovat prostředky na podporu výzkumu a vývoje a realizovat
změnu ve financování s cílem preferovat aplikovaný výzkum. Svaz má zástupce v Radě
pro výzkum a vývoj.
Podařilo se nám rozšířit členskou základnu především o významné společnosti. Jednáme i
s řadou svazů o navrácení do SP ČR a zahájili jsme jednání s nově zvoleným
představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví o budoucím propojení. Podařilo se
nám uzavřít dohodu se Svazem obchodu a cestovního ruchu, čímž se vyjednávací síla
Svazu při jednáních tripartity výrazně zvýšila.
Uvědomujeme si, že podmínky pro podnikání budou především určovány v Bruselu, proto
Svaz zintenzívnil svoji činnost i na této úrovni. Naše účasti v mezinárodních organizacích
jsou vysoce finančně a kapacitně náročné, ale nikdo jiný než my zde naše zájmy hájit a
prosazovat nebude.
Nově se soustředíme na oblast dopravy. První jsme upozornili na neudržitelný stav na
našich dálnicích a komunikacích první třídy. Nedochází k finančnímu nárůstu pro Státní
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fond dopravní infrastruktury. Vzhledem k růstu cen ropy bychom po vládě měli požadovat
snížení spotřební daně na pohonné hmoty.
Strategické cíle Svazu na léta 2005 – 2007 a Programové prohlášení na rok 2005 uvádí
některé z požadavků, které jsme uplatňovali již v minulosti. Není naší chybou, že se k nim
musíme neustále vracet a opakovaně je prosazovat. Důležité pro splnění našich cílů je
určit správný postup a hlavně začít s jejich realizací.
Diskuse:
Doc. Šperlink (AIP) – Rada pro VaV iniciovala paragrafované znění zákona o daních, ve
kterém je návrh, aby náklady na VaV povýšily o 100% s jejich odečitatelnou položkou
z daní. V návrhu rozpočtu vlády na r. 2005 bude mít MPO nárůst prostředků na VaV.
K řešení problematiky strukturálních fondů na podnicích lze využít sekretariátu a
informací na webu SP ČR.
Ing. Dlouhý (INITIA) – seznámil s výsledkem jednání o problému, který přednesl na
Sněmu.
Ing. Frýbert – z pověření představenstva informoval valnou hromadu o stavu jednání
k objektu Mikulandská. Posuzujeme 3 varianty a všechny jsou založeny na majetkové
transakci:
1. prodej objektu s pozemkem, za získané prostředky vybudování nového sídla;
2. vyhledání investora, který by provedl kompletní rekonstrukci budovy s tím, že mu
bude prodán zadní trakt;
3. „Palác Mikulandská“ - k tomuto projektu by byla připojena i Praha a městská část
Prahy 1 a využilo by se i přilehlé parkoviště; investor by rovněž provedl kompletní
rekonstrukci budovy za odprodání zadního traktu budovy.
Jarní valná hromada bude informována o dalších krocích.
Ing. Zbořil (SPPaC) - měli bychom vládu důrazně vyzvat k tomu, aby v Bruselu zajistila
vyjednání obchodování s emisními povolenkami tak, jak ho přijala na národní úrovni.
Hospodářský a sociální výbor v Bruselu jednal na téma nové chemické politiky, která se
dotkne všech oborů. Dopady jsou v evropském měřítku vyčísleny na minus 2,9% součtu
národních produktů. Je třeba bedlivě sledovat vývoj této problematiky a spolupracovat se
SP ČR. Prostřednictvím UNICE prosazujeme, aby tuto problematiku evropský parlament
vrátil k přepracování Evropské komisi.
Doc. Grégr (čestný člen SP ČR) – ve svém vystoupení věnoval pozornost zvyšování cen
pohonných hmot a výrobě el. energie.
Ing. Stýblo (ČMA) – v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) je třeba po vstupu ČR do
EU jasně definovat strategii trhu práce a zaměstnanosti. Musíme hledat synergický efekt,
abychom dokázali koordinovat své vzájemné vztahy a vytvořit politiku, která by vedla ke
zvýšení konkurenceschopnosti.
Reakce Ing. Kafky, který je v představenstvu odpovědný za oblast RLZ - daří se vytvářet
grémia, která se touto problematikou zabývají, a jejich vzájemné propojení. Mění se
obsazení i Rady pro RLZ. Ve spolupráci s Institutem Svazu průmyslu vzniká interaktivní
webová stránka, na které budou probíhat diskuse na aktuální témata. Svaz zpracovává
Strategii RLZ z pohledu průmyslu.
Ing. Černý (Svaz dopravy) - požádal členy o spolupráci v oblasti podpory rozvoje
dopravní infrastruktury. I průmysl potřebuje dopravní infrastrukturu a měl by požadovat
její rozvoj.
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Reakce Ing. Míla – navrhl, aby se do usnesení zapracovala výzva k Ministerstvu životního
prostředí ve vztahu k dopravní infrastruktuře a k vládě, aby při projednávání v Bruselu
ohájila Národní alokační plán. Dále zapracovat požadavek na snížení spotřební daně u
pohonných hmot, kritiku nesystémovosti ve mzdové politice vlády a kritiku požadavku
odborů na 7% nárůstu mezd pro rok 2005.
Ing. Heřmanský (SVITAP J.H.J.) - spotřební daň a nárůst mezd, to jsou desítky mld., které
musí podnikatelé a zaměstnavatelé vynaložit. Výše minimální mzdy ovlivní zaměstnanost.
Svaz musí vystupovat razantně při prosazování svých cílů.
Prof. Jirásek – Svaz by měl být nositelem silných myšlenek. Hledat cesty k navrácení
pozice, kterou se český průmysl vyznačoval v minulosti. Měli bychom být silní
v přijímání nových věcí.
Ing. Pískovská (SOCR) – smlouva o spolupráci mezi našimi svazy je oboustranně
prospěšná. SOCR může využívat podpory silného partnera a chce nabídnout pomoc a
podporu Svazu průmyslu a dopravy. Je připraven se podílet na aktivitách Svazu.
Ing. Adamec (ElA) - postrádá zvýraznění role Svazu v plnění zaměstnavatelské funkce.
Zastupujeme členy při jednání s odbory a chceme být seriozním partnerem. V oblasti
legislativy a ekologie jde ČR v mnoha směrech ve svých zákonech a normách nad rámec
požadavků EU, příkladem je tvorba nového zákona o elektronickém odpadu a ekodesignu.
Ing. Daněk (ASI) - určité obory jsou přeplněny studenty, strojní fakulta nenaplňuje
stanovené kvóty. V rámci finančních prostředků se omezuje praktická výuka. Je třeba
zvýhodnit koeficient na výchovu strojního inženýra.
Ing. Novák (SCHP) - nová chemická politika a REACH se dotkne všech oborů, které
chemické výrobky používají. V rámci střední Evropy byl založen tzv. „chemický
Visegrád“, který má zajistit jednotný postup vůči evropským strukturám. Při argumentaci
zapůsobí na evropské struktury vyčíslení sociálních dopadů.
Závěr:

Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2005-2007 a Programové
prohlášení SP ČR pro rok 2005 byly valnou hromadou jednomyslně schváleny.

5) Zpráva dozorčí rady
Hlavní úkoly hodnoceného období:
1. Průběžné kontroly plnění rozpočtu a hospodářského výsledku
Lze předpokládat, že rozpočet v položkách běžného období bude splněn jako
vyrovnaný s tím, že celkové náklady i výnosy budou ve shodné výši mírně
překročeny. Z hlediska cash flow a jeho výhledu do konce roku, lze situaci Svazu
považovat za stabilizovanou.
2. Vývoj členské základny a plnění platebního řádu
Od poslední valné hromady došlo ke zvýšení počtu členů. Tento pozitivní trend se
však ještě plně neprojevuje na příjmové stránce Svazu. Nadále přetrvává i platební
nekázeň některých členů.
3. Sledování hospodářského vývoje organizací, ve kterých je SP ČR spoluzakladatelem –
ISP a MSF
Manažerský svazový fond vykazuje za uplynulé období relativně stabilní ekonomické
výsledky a lze dokonce předpokládat vytvoření rezervy na akce příštího roku ve vyšší
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než plánované výši. Institut Svazu průmyslu prošel obtížným obdobím, ale předběžné
hospodářské výsledky potvrzují ekonomickou stabilizaci.
4. Příprava nového způsobu financování SP ČR
Příspěvky činí v současné době cca 25% příjmů rozpočtu Svazu, tzn. že činnost
sekretariátu Svazu musí být ze ¾ doplňována komerčními aktivitami. Úkoly Svazu,
zejména po vstupu České republiky do EU, naprosto neumožňují další snižování
tohoto poměru, pokud má Svaz řádně plnit svoje funkce. Rozpočet Svazu je
předkládán jako vyrovnaný a lze ho považovat za reálný za předpokladu přijetí nového
platebního řádu a zlepšení platební morálky členských subjektů.
Dozorčí rada doporučila představenstvu předložit nový platební řád a návrh rozpočtu
valné hromadě ke schválení. Pokud by se v roce 2005 podařilo zahájit rekonstrukci
objektu Mikulandská je nezbytné předložit rozpočtové dopady ke schválení příští
valné hromadě.

6) Platební řád SP ČR
Zaslaný materiál komentoval generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška.
Nový návrh financování Svazu vychází z těchto závěrů:
− současný trend příjmové struktury Svazu cca 25% kryto příspěvky a 75% vlastními
ekonomickými aktivitami; další zvyšování ekonomických aktivit by již bylo na úkor
poslání Svazu;
− poměr příspěvků a ekonomické činnosti by měl být výhledově cca 50:50;
− zvýšení příspěvků nemůže být skokové, cílový stav byl proto rozložen do r. 2010;
− nový systém musí být spravedlivější, zcela transparentní s plným využitím zákonného
ustanovení o daňové uznatelnosti příspěvků zaměstnavatelským svazům;
− po vstupu ČR do EU jsou na nás kladeny vyšší finanční nároky.
Abychom předešli neúnosnému skokovému nárůstu příspěvků byla pro nejbližší 3 roky
navržena horní hranice zvýšení příspěvků 25% oproti příspěvkům roku 2004. Současně
jsou stanoveny minimální a maximální výše příspěvků. Procentuálně byla výše příspěvků
propočtena ve výši 0,025 % pro členské subjekty a 0,05% pro členské podniky v roce
2005, v dalších letech 0,03% a 0,06%. Doporučujeme, aby tato změna byla rovněž
implementována do systému financování členských subjektů.
Za poslední období se Svazu podařilo:
− v oblasti daní a odpisových sazeb zůstane v našem průmyslu od příštího roku o cca
12 mld. Kč více a od r. 2006 po snížení daně z příjmu na 24% o cca 21,7 mld. Kč
(17,4 daně + 4,3 odpisy);
− prosazením zvýšeného limitu o 7,6 mil. tun oxidu uhličitého nad požadavek
Ministerstva životního prostředí do Národního alokačního plánu se podařilo vytvořit
úsporu pro náš průmysl min. 2,1 mld. Kč ročně;
− v pracovním právu se podařilo zabrzdit nehorázné požadavky odborů podporované
MPSV na příspěvek zaměstnavatelů na činnost odborů (více než 0,5 mld. Kč/rok);
podařilo se i snížit náhrady mezd při přerušení práce z viny zaměstnavatele až o 20%;
− v posledních týdnech se rovněž podařilo přibrzdit neopodstatněný růst cen el. energie,
který činí úsporu 813 mil. Kč v nákladech firem.
Tyto příklady představují roční úspory českého průmyslu překračující 25 mld. Kč.
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Diskuse:
Ing. Novák (SCHP) – představenstvo Svazu chemického průmyslu před projednáním
platebního řádu požaduje argumentaci k rozpočtu SP ČR a zvyšování příspěvků. SCHP
nyní návrh platebního řádu nepotvrdí.
Ing. Prior v reakci uvedl, že materiály pro jednání valné hromady, včetně návrhu rozpočtu,
byly projednávány na zasedáních představenstva, kterých se zúčastňuje i prezident SCHP
Ing. Švarc.
Ing. Purkrábková (ASKP) – pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu není
zvýšení příspěvků přijatelné. Asociace vynakládá značné množství finančních prostředků
také na členství v mezinárodních organizacích.
Ing. Adamec (ElA) – tím, že jsme schválili Strategii Svazu i Programové prohlášení,
podporujeme tyto aktivity, musíme počítat se zvýšením nákladů na činnost Svazu. Navrhl,
abychom se společně pokusili získat peníze vynakládané na členství v mezinárodních
organizacích jako podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ing. Míl - i sekretariát Svazu musí nyní provést revizi svých aktivit v jiných organizacích
a komisích.
V reakci na vystoupení Ing. Nováka uvedl, že rozpočet byl projednáván na představenstvu
a na žádost prezidenta SCHP pana Švarce mu byl opět poskytnut několik dní před
jednáním valné hromady.
V reakci na vystoupení Ing. Purkrábkové vyslovil přesvědčení, že žádný evropský
sklářský svaz se za sklářskou firmu v ČR nepostaví.
Ing. Mačák (SVDST) - aktivity SP ČR jsou adekvátní k návrhu financování a Svaz
výrobců a dodavatelů strojírenské techniky návrh platebního řádu podpoří.
Ing. Ošťádal a Doc Grégr (čestní členové SP ČR) – doporučili valné hromadě schválit
navržený platební řád.
Ing. Neumajer (AVO) – Svaz zvýšil produktivitu, jeho činnosti se zvyšují a nákladné je i
působení na evropské úrovni. Doporučil valné hromadě návrh přijmout.
Ing. Šípek (Sdružení AP) – přednesl připomínky k technické stránce předloženého
platebního řádu: odstranit odstavec týkající se příkazní smlouvy, uvést do souladu se
stanovami v oblasti financování Svazu, doplnit možnost částečného započítávání
hmotného nefinančního plnění do hodnoty příspěvku, doplnit kdo schvaluje výjimky a
kdo řeší případné rozpory.
Závěr:

Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ĆR byl valnou hromadou schválen
s tím, že návrhová komise zohlední v usnesení požadavky na zajištění vazby
navrženého platebního řádu na stanovy Svazu.

7) Rozpočet SP ČR na rok 2005
Ing. Liška požádal delegáty valné hromady, aby se zaměřili na zaslaný informativní návrh
rozpočtu. Tento návrh navazuje na minulá léta a předpokládá vyrovnaný rozpočet.
Navržené částky jsou adekvátní podmínkám i požadovanému navýšení.
Závěr:

Návrh rozpočtu SP ČR pro rok 2005 byl valnou hromadou schválen.

6

8) Usnesení
S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu předseda návrhové komise Ing. Bořivoj
Frýbert.
Závěr:

Valná hromada schválila usnesení z jednání.

Na závěr poděkoval všem zúčastněným prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA.

Zapsala: Petra Ježková
Za správnost:
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR
Ing. Ladislav Novák
Ing. Jan Holub
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