
Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR 
dne 21. října 2010 od 13.00 h v Milevsku 

Místo konání:  Dům kultury Milevsko 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Jednání valné hromady zahájil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk 
Liška.  

V úvodu pozdravil delegáty a hosty jednání Bc. Lukáš Vlašaný, předseda představenstva a 
generální ředitel ZVVZ MACHINERY a.s. a prezident Sdružení výrobců vzduchotechniky, který 
byl hostitelem jednání. Valnou hromadu rovněž pozdravila náměstkyně hejtmana Jihočeského 
Mgr. Ivana Stráská. 

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR  
70 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 45 delegátů, valná hromada byla 
usnášení schopná. 

 
Program jednání: 

1. Zahájení - schválení programu, volba orgánů valné hromady 
2. Programové prohlášení SP ČR pro rok 2011 
3. Rozpočet SP ČR na rok 2011 
4. Platební řád SP ČR na rok 2011 
5. Zpráva dozorčí rady 
6. Usnesení 

 
 

1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady 

Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Stanislava Kázeckého, CSc.  
a program jednání jednomyslně. 

Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory  
a ověřovatele zápisu ve složení: 

Mandátová komise: Ing. Pavel Dzida 
Petr Kašík 

    PhDr. Miloslav Šolc 

Návrhová komise:  Ing. Boris Dlouhý, CSc. 
    Ing. Jaroslav Hanák 

JUDr. Boris Kučera 

Skrutátoři:   Ing. Pavel Dzida 
Ing. Oldřich Körner 
Ing. Ludmila Nutilová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Němeček 
Ing. Ondřej Zemek 
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2) Programové prohlášení SP ČR pro rok 2011 

Předsedající valné hromady přednesl dvě lingvistické úpravy Programového prohlášení, 
které vzneslo představenstvo Svazu před jednáním valné hromady 

 v pasáži Daně v první odrážce se slovo „zachová“ nahrazuje slovem „zohlední“, 

 v pasáži Vzdělávání se v poslední odrážce slova „finančními podporami“ nahrazují 
slovy „finančních podpor“. 

Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR hovořil zejména o cílech a 
současném dění. Ve svém vystoupení uvedl, že naše prosperita závisí na efektivnosti 
činnosti orgánů státní správy. Pokud chceme změnu, musíme vysvětlovat politikům a 
veřejnosti, co je třeba udělat. Začít vytvářet tlak přes politické strany, osobně 
přesvědčovat politiky a veřejnost nejen v Praze, ale i v krajích. 

Nejvíce nás trápí byrokracie, korupce, neefektivnost práce veřejné a státní správy, 
nefunkčnost vzdělávacího systému a téma dopravní infrastruktury. Stále přetrvává snaha 
státu řešit deficit dodatečnými příjmy a úpravami pravidel pro podnikání.  

V posledních dnech se zvedla ostrá kritika, kterou inicioval Svaz průmyslu a dopravy, 
proti růstu cen elektrické energie. Svaz rozpoutal jednu z největších kampaní. Předložili 
jsme 2 konkrétní návrhy, jak problém řešit. Navrhli jsme využít emisní povolenky, které 
se Česká republika rozhodla dát zdarma. Filozofií je - každý spotřebitel v této zemi 
přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Druhý návrh prezentoval ing. Míl osobně – 
zdanění solárních elektráren na základě individuálních dohod s největšími výrobci. Na 
posledním jednání tripartity jsme chtěli po vládě, aby jasně sdělila, kdo je v této zemi 
zodpovědný za nastavení takových podmínek pro OZE, a přijala osobní zodpovědnost 
úředníků, kteří v letech 2008-2009 problém neřešili. Vyzvali jsme vládu, aby znovu 
přehodnotila závazek 13 % obnovitelných zdrojů a celý energetický balíček včetně 
obchodování s emisními povolenkami. 

V poslední době se nastavování a stabilizace pravidel v EU mění podle toho, jak která 
vláda potřebuje. Řada opatření zemí EU jde proti zvyšování konkurenceschopnosti. Česká 
republika se musí více zajímat o eurozónu. 

Podařilo se nám výrazně změnit atmosféru na Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 
Máme na své straně vysoké školy. Všichni naši zástupci jednoznačně prosazují změny ve 
fungování Rady.  

Svaz prosadil myšlenku nové organizace zajišťování podpory exportu.  

Závěrem ing. Míl požádal o důkladné zvažování při předkládání návrhů kandidátů do 
orgánů Svazu. Vyzval k větší osobní angažovanosti v regionech. 

 

Diskuse: 

Ing. Vobořil (ČEZ, a. s.) 

 upozornění, že zákoník práce je v materiálu zmiňován ve dvou pasážích 

 požadavek v pasáži Energetika - první odrážka, první pododrážka - doplnit slova „a 
ani nezvýhodňuje“  
 při hlasování valná hromada navržené znění pododrážky „nediskriminuje a ani 

nezvýhodňuje žádné energetické zdroje“ schválila 
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 požadavek v pasáži Energetika – druhá odrážka – doplnit text o slova „některých 
zejména“ 
 po hlasování předkladatel návrh stáhl 

 požadavek v pasáži Energetika - druhá odrážka, druhá pododrážka - vypustit text 
„a to rozhodnutím vlády o prodeji všech povolenek pro elektroenergetiku (s 
výjimkou vysoce účinné výroby elektřiny v kombinaci s výrobou tepla), na které 
získala ČR výjimku v podobě možnosti přidělit tyto povolenky v letech 2013-2020 
zdarma. Výnos z jejich prodeje by se v závislosti na vývoji ceny povolenky měl 
pohybovat v řádu desítek miliard korun.“ 
 při hlasování valná hromada navržené vypuštění textu schválila 

 
Ing. Cienciala (Třinecké železárny, a.s.) 

 Seminář za účasti zástupců ministerstev ke konkurenceschopnosti českého 
průmyslu, který se konal 20. října 2010, podpořil dnešní Programové prohlášení 
Svazu. 

 
Ing. Novák (Svaz chemického průmyslu) 

 Podpořil návrh ing. Vobořila vypustit text v pasáži Energetika – druhá odrážka, 
druhá pododrážka. 

 SCHP má velký problém s nárůstem cen elektrické energie. Prodej povolenek není 
jedinou cestou, jak kompenzovat budoucí ztrátu. Je třeba zdanit nové 
fotovoltaické instalace.  

 
Ing. Houdek (Asociace soukromých vysokých škol) 

 požadavek v pasáži Vzdělávání – poslední odrážka – doplnit slovo „zejména“ 
technické vysoké školství  
 při hlasování valná hromada navržené znění „Podporovat střední a vysoké 

zejména technické školství daňovým zvýhodněním,…“ neschválila 

 Informoval o zhoršujících se podmínkách pro fungování soukromých vysokých 
škol. 

 Nabídl Svazu pomoc při přípravě podkladů k podpoře exportu. 

 
Ing. Míl v reakci na diskusní příspěvky uvedl, že Svaz nemůže zohledňovat jen určitou 

skupinu členů a doporučil držet se nejjednoduššího a nejméně nespravedlivého 
řešení. 

p. Kašík (Svaz dopravy) 

 Zdůraznil, že pokud stát nepodnikne kroky k zachování udržitelného růstu cen 
elektrické energie, ohrozí vysoká cena elektrické energie nejen firemní 
konkurenceschopnost, ale bude mít i značné dopady do životní úrovně občanů 
ČR. Vyzval podnikatele k odpovědnostnímu společenskému chování, neboť při 
jeho absenci vzniká ve společnosti podhoubí pro extremismus. 
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Ing. Schubert (Unie středního stavu) 

 je členem komise při Ministerstvu průmyslu a obchodu, která připravuje návrhy 
na snižování administrativní zátěže. Vyzval představitele Svazu, aby zaslali své 
poznatky a návrhy, které by bylo možné implementovat do výsledného materiálu, 
na adresu náměstka ministra pana Dandy. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení 
SP ČR pro rok 2011 zohledněné o návrhy schválené v diskusi.  

 

 

 

3) Rozpočet SP ČR na rok 2011 

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil informaci 
k rozeslanému materiálu. 

V  posledních 3 letech se celkový objem rozpočtu SP ČR téměř zdvojnásobil. Důvodem je 
zapojení Svazu do projektu financovaného ze strukturálních fondů „Posilování sociálního 
dialogu“. Na období 2011 – 2013 se podařilo podepsat pokračování tohoto projektu 
„Udržitelnost sociálního dialogu“. Nový projekt je zaměřen na zvýšení kvality a 
výkonnosti Svazu, zejména jeho odborných útvarů. Kromě tohoto projektu byly uzavřeny 
smlouvy na projekt „Národní soustava kvalifikací 2“ a několik menších projektů 
regionálního významu a veřejných zakázek.  

Nezastupitelnou roli v oblasti příjmů Svazu budou nadále hrát příspěvky členů. Podařilo 
se stabilizovat příjmy od členských firem, které odvádějí příspěvek z mezd, v souladu se 
zákonem o daních z příjmů. Úprava platebního řádu pro značnou část členských subjektů 
znamenala snížení členských příspěvků, a to na úroveň roku 2005.  

V úpravě navrženého platebního řádu se nejedná o zvýšení členských příspěvků, ani o 
změnu algoritmu jejich výpočtů. Jedná se o zpřesnění z hlediska zákona o DPH, které 
vzešlo z kontroly Finančního úřadu Praha 7 a po poradě s Komorou daňových poradců. 
V praxi to bude znamenat, že příspěvek bude rozdělen na členský příspěvek od daně 
osvobozený a služby podléhající DPH. Členský příspěvek bude nadále, podle § 24, odst. 1. 
písm. d) zákona o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem. Rovněž služby budou 
uznatelným nákladem a DPH uplatní plátce daně na vstupu. Neplátců daně z přidané 
hodnoty se tato úprava nebude týkat. 

Snaha nezvyšovat příspěvky není dlouhodobě udržitelná. Pro r. 2012 bude v návrhu 
platebního řádu počítáno s navýšením členského příspěvku alespoň o inflaci za období 
2005 – 2011.  

Závěrem ing. Liška požádal o schválení auditora k ověření účetní závěrky ke dni 
31.12.2010, a to Auditorskou a daňovou kancelář, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na 
povinný audit letos ukončeného projektu Posilování sociálního dialogu.  

Diskuse: 

Ing. Míl 

 výši členských příspěvků na rok 2012 bude řešit nově zvolené představenstvo, 
které vzejde z jarních voleb 
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4) Platební řád SP ČR pro rok 2011 

Návrh platebního řádu byl uveden v rámci informací o návrhu rozpočtu a zprávy dozorčí 
rady. 

 

 

5) Zpráva dozorčí rady Svazu 

Plnění rozpočtu a hospodářská situace Svazu 

Dozorčí rada se pravidelně věnuje plnění rozpočtu a celkové ekonomické stabilitě Svazu. 
Rok 2010 je ovlivněn dokončováním významného projektu „Posilování sociálního dialogu 
(PSD)“ a zahájením jeho druhé etapy. Projekty se projevily negativně na „cash flow“ 
Svazu a zejména v letním období docházelo ke zpožďování úhrad závazků dokonce o více 
než 3 měsíce. K překonání této situace doporučila dozorčí rada představenstvu využít 
volných prostředků z prodeje objektu Mikulandská k předfinancování projektu do výše 
skutečně účtovaných a uznaných nákladů. Dozorčí rada navrhla, aby valná hromada 
vyjádřila souhlas s uvedenou formou financování projektů i v dalších obdobích (2011 – 
2013). 

Prostředky z prodeje objektu Mikulandská byly použity, v souladu s usneseními 
mimořádné valné hromady 3.8.2006 a následných valných hromad, k zakoupení nového 
objektu, stavebním úpravám a dovybavení kancelářskou technikou. 

Vývoj vnitropolitické scény se v aktivitách i rozpočtu Svazu negativně projevil především 
výpadkem plánovaných podnikatelských misí. Dozvuky krize vyvolaly značné problémy 
členské základně, což se projevilo na výši příspěvků. Přes uvedené problémy a 
odůvodněné posuny jednotlivých položek rozpočtu, lze předpokládat, že v hlavních 
ukazatelích bude rozpočet splněn a nedochází k narušení ekonomické stability Svazu.  

Návrh rozpočtu na r. 2011 

Předložený rozpočet dozorčí rada projednala a doporučila představenstvu jeho 
předložení valné hromadě ke schválení.  

V roce 2010 proběhla na Svazu kontrola DPH Finančním úřadem Praha 7. Touto 
kontrolou byly zjištěny určité rozdíly mezi službami poskytovanými jako protihodnota 
členskému příspěvku a službami specifikovanými Stanovami Svazu. Po konzultacích 
s experty Komory daňových poradců byl proveden rozklad členských příspěvků z hlediska 
osvobozených plnění a služeb, které mají charakter zdanitelných plnění. Dozorčí rada 
doporučila provést úpravu platebního řádu v souladu s uvedeným rozkladem a odstranit 
tak i některá sporná plnění z hlediska zákona o DPH. Z hlediska členů neznamená tato 
úprava změnu výše příspěvků. Výpočet příspěvku zůstane na úrovni roku 2010, faktura za 
příspěvek bude však rozdělena na členský příspěvek, osvobozený od daně, a na služby, 
které podléhají základní sazbě DPH. Vzhledem k tomu, že tato úprava neznamená pro 
plátce DPH žádnou změnu výše příspěvku, doporučuje dozorčí rada přijmout platební řád 
pro rok 2011 ve znění platebního řádu 2010 s  úpravami Čl. VI. Společná a závěrečná 
ustanovení: 

 úprava odst. 2. - Členské firmy a členské subjekty jsou povinny uzavřít smlouvu o 
příspěvku (nebo příkazní smlouvu) nejpozději do termínu konání jarní valné 
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hromady (duben 2011). Na základě smlouvy vystaví SP ČR fakturu, která bude 
obsahovat 2 položky – členský příspěvek a služby.  

 úprava odst. 7. - Příspěvek pro rok 2011 je současně platbou na činnosti Svazu 
definované Stanovami (členský příspěvek) a na služby. Členský příspěvek je od 
DPH osvobozen. Služby poskytované jako zdanitelná plnění podléhají základní 
sazbě daně. 

 úprava odst. 8. - Fakturační rozdělení příspěvků se netýká neziskových organizací - 
neplátců daně. 

Dozorčí rada navrhuje valné hromadě přijmout Platební řád SP ČR na rok 2011 ve znění 
Platebního řádu 2010 s navrženou úpravou Čl. VI, odst. 2, 7 a 8. 

Vývoj členské základny a platební kázeň 

Od jarní valné hromady ukončily členství 2 členské firmy na vlastní žádost, 3 jsou 
navrženy k vyloučení - ČKD PRAHA DIZ, a.s.; ECM Facility a.s.; KPMG Česká republika, 
s.r.o. Ve stejném období bylo přijato 9 nových členských firem. Z hlediska rozpočtových 
příjmů se situace v r. 2010 nezhoršila. Většina členských firem již uzavřela smlouvy o 
úhradě příspěvků na r. 2010 a značná část již příspěvek i uhradila. Přesto se uzavření 
smlouvy nepodařilo se všemi členy splnit. Dozorčí rada navrhla prodloužit termín 
uzavírání smluv o členském příspěvku na r. 2010 pro členské subjekty i členské firmy do 
30.11.2010. 

Monitorování činnosti představenstva, sekretariátu Svazu, MSF a ISP 

Dozorčí rada konstatovala, že jednání i rozhodování představenstva a sekretariátu v roce 
2010 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy 
pro neziskové organizace. 

Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci Manažerského svazového fondu a Institutu 
Svazu průmyslu ČR prostřednictvím zástupců Svazu ve statutárních orgánech obou 
„dceřiných“ společností. MSF vykázal za uplynulé období vyrovnané ekonomické 
výsledky. Rovněž ekonomická situace ISP je nadále stabilizována a hospodářský výsledek 
r. 2009 skončil mírným ziskem. 

 
Závěr: Valná hromada schválila Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 

2011 a rozpočet Svazu průmyslu a dopravy na rok 2011. 

 

 

 

6) Usnesení 

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise  
1. viceprezident Svazu Ing. Jaroslav Hanák. 

Diskuse: 

Ing. Žďárský (Asociace zemědělské a lesnické techniky) 

 navrhl doplnit usnesení o text „Valná hromada pověřuje představenstvo 
prosazením opatření ke kompenzaci prudkého nárůstu cen elektrické energie 
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počínaje rokem 2011, a to prodejem všech povolenek pro elektroenergetiku a 
dalšími kroky vedoucími k zastavení nárůstu fotovoltaických zdrojů včetně jejich 
zdanění.“   

 návrh na doplnění valná hromada neschválila 

 

Ing. Wurm (RWE Transgas, a.s.) 

 doporučení – dopady návrhů vznesených v diskusi by měly být před hlasováním 
vysvětleny 

 
Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání. 

 
 
 

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

Zapsala: Petra Ježková 
 
 

Za správnost: 
 

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR   
Ing. Jiří Němeček 
Ing. Ondřej Zemek 
 


