Zápis z jednání mimořádné valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR
konaného dne 3. srpna 2006 od 10.00 h v Praze
Místo konání: Praha, Mikulandská 7
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.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 48 mandátů. V době zahájení jednání
bylo přítomno 39 delegátů, mimořádná valná hromada byla usnášeníschopná.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Požadavky Svazu vůči vládě
3. Změna sídla Svazu
4. Změny platebního řádu Svazu
5. Usnesení

1) Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory
a ověřovatele zápisu ve složení:
Mandátová komise:

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

Návrhová komise:

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

Skrutátoři:

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

Ověřovatelé zápisu:

Jan Wiesner
Ing. Jiří Němeček

Valná hromada schválila předsedajícího valné hromady Ing. Pavla Priora a program
jednání jednomyslně.

2) Požadavky Svazu vůči vládě
Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR materiál stručně
okomentoval. Materiál byl projednán Hospodářskou komisí SP ČR, dále zpřístupněn
diskusi členské základně na webových stránkách Svazu a projednán představenstvem.

Naléhavé úkoly, které je třeba neprodleně řešit:
− Zvýšit efektivitu výkonu státní správy. Omezit regulaci státem v hospodářské oblasti.
− Zjednodušit daňový systém, snížit daňové zátěže a snížit vedlejší náklady ceny práce.
− Posunout účinnost zákoníku práce a následně upravit pracovní zákonodárství s cílem
zvýšit zaměstnanost.
− Snížit počet oblastí čerpání ze strukturálních fondů na maximálně pět s tím, že
nejdůležitější oblastí je doprava, výzkum, vývoj a inovace, konkurenceschopnost,
vzdělávání a ekologie.
− Připravit Národní alokační plán na roky 2008 – 2012 tak, aby byly pokryty potřeby
jednotlivých průmyslových oborů včetně jejich rozvoje.
Strategické záměry v hospodářské politice:
1. Dokončit reformu státní správy a samosprávy. Omezit regulaci státu v ekonomické
oblasti. Prověřit a změnit kompetence ústředních orgánů státní správy s cílem zvýšit
jejich funkčnost, omezit byrokracii a snížit náklady na její výkon. Restrukturalizaci
státní správy spojit s redukcí, zjednodušením a zpřehledněním legislativy. Propojit
informační databáze spravované státními institucemi.
2. Reformovat daňový systém s cílem jeho zjednodušení a podpory podnikatelských
aktivit.
3. Vytvořit podmínky pro motivaci k práci a tvorbu pracovních míst. Tento cíl naplnit
posunutím účinnosti zákoníku práce a následnou úpravou pracovního zákonodárství.
Vytvořit podmínky pro migraci profesních skupin ze třetích zemí a přehodnotit systém
sociálních dávek z hlediska jejich struktury.
4. Podstatně zlepšit technické, legislativní a administrativní podmínky pro čerpání
strukturálních fondů EU jako významného nástroje pro reálnou konvergenci
hospodářství. Zajistit provázanost státních intervencí a programů s programy EU.
5. Zajistit finanční zdroje pro rozvoj dopravní infrastruktury.
6. Podporovat rozvoj sofistikovaných výrob a růst národní přidané hodnoty - především
prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zvýšením
vzdělanostní úrovně, stimulací investic do modernizace a změnou systému
investičních pobídek.
7. Zrušit neodůvodněná ustanovení v environmentální legislativě, která nemají efekt na
zlepšení ochrany životního prostředí a tím odstranit překážky růstu
konkurenceschopnosti hospodářství.
8. Realizovat energetickou politiku posilující strategickou nezávislost na primárních
zdrojích surovin.

Diskuse:
− Doc. Grégr – chybí modernizace a rozšíření přenosové soustavy, příp. i z hlediska
čerpání ze strukturálních fondů.
− JUDr. Roman – doplnit do kategorie „Energetika“ rozvoj jaderné energetiky včetně
další nové výstavby. Dále vysvětlil důvody ČEZu, které vedly k aukci virtuální
elektřiny.
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− Ing. Šípek – Sdružení AP – účinnost zákoníku práce je možné odložit, ale zachovat
konta pracovní doby. Podporovat nejen vysokoškolské vzdělávání, ale i středoškolské
technického směru. Nezavrhovat přicházející investory z titulu práce s nízkou
přidanou hodnotou, protože po počátečním poznání prostředí u nás si zřizují vlastní
vývojová centra s vyšší přidanou hodnotou.
− Ing. Heřmanský – SVITAP J.H.J. – kritizoval nerovnoměrné investiční prostředí,
tuzemské firmy dostávají investiční pobídky jen ojediněle. Je potřeba snížit limity
investičních pobídek.
− Ing. Goj – TEDOM – vyšší podporu energiím z alternativních zdrojů. Požadovat
snížení spotřební daně u zemního plynu.
− Ing. Mlčoch – Svaz chemického průmyslu – posílit poměr užití zdrojů VaV ve
prospěch aplikovaného výzkumu oproti institucionálnímu.
− Ing. Neumajer – Asociace výzkumných organizací – technická pozn. k textu - v oblasti
VaV nahradit text „Podporovat rozvoj účelového výzkumu…“ textem „Podporovat
rozvoj aplikovaného výzkumu“.
− Ing. Stroner – UniControls – zlepšit přístup pracovních sil ze zahraničí a podporovat
vzdělávání.
− Ing. Pavlíček – STEP Trutnov – podporovat nejen vysokoškolské a středoškolské
vzdělávání, ale také učňovské školství.
− Ing. Kafka – stát nevytváří dostatečný poptávkový efekt po moderních technologiích.
V době hlasování bylo přítomno 40 delegátů.
Závěr: Materiál „Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku
vlády“ doplněný o řadu připomínek byl valnou hromadou SP ČR jednomyslně
schválen.

3) Změna sídla Svazu
Prezident Svazu ing. Jaroslav Míl, MBA seznámil valnou hromadu s postupem jednání,
která se vedou v souvislosti se změnou sídla Svazu.
Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení prodej budovy Mikulandská 7 za
částku vyšší než 180 mil. Kč a výstavbu nového sídla Svazu v prestižní lokalitě Prahy
s kolaudací do konce roku 2008. Utržené prostředky z prodej budovy je třeba zdanit a
budou použity výhradně na úhradu nákladů spojených se změnou sídla Svazu, výstavbou a
vybavením jeho nového sídla.
V souvislosti s prodejem budovy Mikulandská bude do pol. srpna uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí obsahující kupní smlouvu. Pro nové sídlo Svazu byly zatím nabídnuty
lokality v Karlíně a v Holešovicích od dvou developerských společností, které své návrhy
valné hromadě prezentovaly. Další lokality bude Svaz hledat formou inzerátu v tisku.
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Diskuse:
− Doc. Grégr doporučil obrátit se s hledáním nových prostor také na Správu státního
majetku.
− p. Kašík – Svaz dopravy – úhrada nájmu po přechodné období by měla být hrazena
z prodeje budovy Mikulandská.

4) Změny platebního řádu
Změny v platebním řádu Svazu pro rok 2007 uvedl ing. Zdeněk Liška, generální ředitel.
Základní algoritmus výpočtu členských příspěvků podle schváleného platebního řádu na
období 2005 – 2007 zůstává v platnosti. Dochází k následujícím úpravám:
1) Meziroční nárůst příspěvků do výše stanovené platebním řádem se členským
podnikům a členským subjektům snižuje z 25% na 5%.
2) Zavádí se nová kategorie členského subjektu „sdružení fyzických osob“ s minimálním
příspěvkem 10.000,- Kč/rok;
3) Členský příspěvek vysokých škol ve výši 1.000,- Kč bude uplatňován i na ostatní
neziskové organizace (členské podniky a členy členských subjektů).
Ostatní znění platebního řádu zůstává nadále v platnosti. V příštím roce bude přijímán
platební řád pro další období.
Diskuse:
− p. Kašík – Svaz dopravy – SD není schopen platit příspěvky vyšší než 1 mil. Kč.
− Ing. Mlčoch – SCHP – Svaz chemického průmyslu bude mít stejné problémy
s navýšením příspěvků.
⇒ reakce ing. Lišky – řešit dle Stanov SP ČR žádostí na představenstvo o úpravu
členského příspěvku.
− Ing. Šípek – Sdružení AP – požádal o zpřesnění formulace „V případě důvodných
pochybností o správnosti výše stanoveného příspěvku má SP ČR právo nahlédnout
do příslušné části Výkazu zisku a ztráty za předchozí rok…“
⇒ reakce ing. Lišky – bude zohledněno
− Ing. Zbořil – Svaz průmyslu papíru a celulózy – platí příspěvky také do evropských
svazů. Tyto příspěvky jsou vyšší než na SP ČR. Situaci řeší zvyšováním příspěvků
svým členům.
− Ing. Míl – vybídl zástupce členských subjektů, aby svým členům prezentovali, co pro
ně dělají.
Závěr: Valná hromada schválila znění Platebního řádu Svazu průmyslu a dopravy ČR
na rok 2007.
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5) Usnesení
S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. Bořivoj
Frýbert.
Závěr:

Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání všemi hlasy.

Závěrem poděkoval všem zúčastněným prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA.

Zapsala: Petra Ježková
Za správnost:
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR
Jan Wiesner
Ing. Jiří Němeček
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