
 

 
 

 

 
 
USNESENÍ  
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 30. LISTOPADU 2021 
 

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále také „SP ČR“) na svém řádném zasedání 
dne 30. listopadu 2021 v Praze 

I. Schválila 
- Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2022; 
- Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2022; 
- Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2022; 
- kooptaci Ing. Martina Jahna, MBA do představenstva SP ČR. 

II. Vzala na vědomí 
- informaci přednesenou prezidentem SP ČR Ing. Jaroslavem Hanákem doplňující 

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2022; 
- zprávu dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

III. Vyzvala formující se novou vládu, 
- aby  zavedla povinné očkování pro vybrané profese a hledala cestu k maximální veřejné 

proočkovanosti; 
- aby maximálně zohlednila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 

2022 ve svém programovém prohlášení; 
- aby vytvořila stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí a podmínky, které 

pomohou firmám v ČR růst a reagovat úspěšně na Svazem průmyslu a dopravy ČR již 
dříve představené 3 transformační výzvy – digitální, zelenou a ekonomickou; 

- aby zapojila odborníky z podnikatelské praxe do legislativního procesu od samého 
počátku na národní i evropské úrovni; 

- aby řešila aktuální výzvy limitující rozvoj české ekonomiky jako je například 
předvídatelné nastavení restrikcí v důsledku pandemie, proočkovanost, podpora 
digitalizace firem a společnosti, balíček Fit for 55, zajištění pracovníků z ciziny, flexibilní 
trh práce, rostoucí ceny energie a zajištění potřebného energetického mixu v ČR, 
urychlení povolovacích procesů, zajištění skutečné podpory aplikovaného výzkumu, 
podpora exportu, udržitelná důchodová reforma, klientský přístup státní správy či 
kvalitní nastavení programů podpory. 

 
 



IV. Uložila 
- představenstvu SP ČR projednat konkrétní požadavky obsažené v Programovém 

prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR s novou vládou a předsedy obou komor 
Parlamentu ČR. 

III. Pověřila,  

v souvislosti s tím, že zaměstnavatelé představují největší segment plátců do veřejného 
zdravotního pojištění (v.z.p.), MUDr. Miroslava Paláta, MBA, člena představenstva SP ČR, 
aby připravil prohlášení a následně s novou vládou projednal požadavek: 
- na vyhodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků ve v.z.p.; 
- na rozsáhlou digitalizaci zdravotnictví; 
- na nezávislost a transparentnost v.z.p. 
 
 
 

Za správnost návrhová komise: 

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA 

Ing. František Chaloupecký 

Mgr. Jan Rafaj, MBA 


