ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
DNE 20. LISTOPADU 2018 OD 13.00 HODIN V PRAZE
Místo konání:
Přítomni a omluveni:

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s., Praha
dle prezenční listiny

1) ZAHÁJENÍ – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu
a dopravy České republiky. V úvodu přivítala delegáty, čestné členy SP ČR, zástupce partnerů a
další hosty jednání. Poté delegáti shlédli video připomínající si akce pořádané u příležitosti oslav
100 let od založení Ústředního svazu českých průmyslníků (18. června 1918).
Hostitelem valné hromady byla spol. Agrofert, zastoupená personálním ředitelem Ing. Danielem
Rubešem. Ing. Rubeš omluvil Ing. Petra Cingra (člena představenstva SP ČR), kterého pracovní
povinnosti odvolaly do Německa, a představil spol. Agrofert. Agrofert byl založen před 25 lety, od
té doby se koncern rozrostl do 17 zemí světa, sdružuje cca 250 společností s více než 37 tisíci
zaměstnanci. Stejně jako většina průmyslových firem se Agrofert nyní potýká s nedostatkem
kvalifikovaných pracovních sil. Ing. Rubeš poděkoval zaměstnavatelským svazům za jejich pomoc
firmám při řešení problémů a doporučil více podporovat a propagovat technické vzdělávání.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 72 mandátů. V
době zahájení jednání bylo přítomno 44 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.
Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady
2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR
3) Zpráva dozorčí rady SP ČR
4) Platební řád SP ČR na rok 2019
5) Rozpočet SP ČR na rok 2019
6) Usnesení
Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory a ověřovatele
zápisu ve složení:
Mandátová komise: JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Milan Horáček, Ing. Jan Prokš, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. František Hýbner, Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
Skrutátoři:
JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Ludmila Nutilová, Ing. Vít Zapletal
Ověřovatelé zápisu: Ing. Roman Dlouhý a Ing. Petr Doule
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila program jednání a
předsedajícího valné hromady, kterým se stal MUDr. Miroslav Palát, MBA.

2) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák navázal na video připomínající Sněm
SP ČR a účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Ve svém vystoupení připomněl Ústřední
svaz českých průmyslníků, jehož 100. výročí od založení si v letošním roce připomínáme řadou
akcí pořádaných nejen v Praze, ale i v regionech, a vyzdvihl významné osobnosti, které se
zasloužily o hospodářský rozvoj první republiky.
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Poté se Ing. Hanák zaměřil na problémy, se kterými se SP ČR potýká nyní, kdy politická krize má
významný vliv na práci vlády i Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
19.11.2018 proběhlo Plénum Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které řešilo opatření v boji
proti suchu, vodní hospodářství a vodní dopravu, digitální agendu a čerpání prostředků
z evropských fondů.
Při jednání došlo k ostré výměně názorů mezi prezidentem SP ČR a premiérem k budoucnosti
vodní dopravy, protože vláda neřeší situaci na Labské vodní cestě. Podle Ing. Hanáka vláda
nenajde ani odvahu k tomu, aby schválila výstavbu dvou přehrad v Moravskoslezském kraji, které
ČR nutně potřebuje. V současné době chybí na našem území 73 % spodních vod. Nedostatek
vody je problémem také pro průmysl. Ministr zemědělství v součinnosti s ministrem životního
prostředí připravují návrhy, jak vodu v krajině zadržovat, a do tohoto procesu se musíme zapojit
všichni. SP ČR chce změnit financování vodního hospodářství a spolupracovat na přípravě
vodního zákona.
Druhým vážným problémem je stav byrokracie a budoucnost digitalizace. Státní tajemník pro
digitalizaci informoval sociální partnery o tom, jak chce vláda postupovat v oblasti digitalizace.
Všechny resorty na systému spolupracují. Do konce března 2019 by měl být systém nastaven a
poté budou sociální partneři na tripartitě informováni. Členové expertního týmu SP ČR pro
digitální ekonomiku jsou do procesu zapojeni.
Nedostatek zaměstnanců na trhu práce dnes limituje a brzdí vývoj ekonomiky. SP ČR spolu
s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů zaslaly dopis premiérovi s
požadavkem na uvolnění přísunu zahraničních pracovníků a navýšení jejich počtu o 50 tisíc.
V oblasti vzdělávání spolupracuje SP ČR úzce s ministrem školství. Možné dopady zavedení
základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy (tzv. cut-off score) a kroky ke
zlepšení kvality středního školství budou předmětem jednání tripartity v lednu 2019. Zájem
vysokých škol o spolupráci se zvýšil, což doložilo jednání Fóra průmyslu a vysokých škol během
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Politická situace v letošním roce bránila cestám ústavních činitelů do zahraničí. Doufejme, že nyní
se podmínky pro cesty zlepší. Koncem roku nás čeká podnikatelská mise doprovázející předsedu
vlády do Maroka a hned poté s ministryní průmyslu a obchodu do Ruska. V příštím roce
plánujeme doprovázet premiéra na cestě do Indie a s ministryní průmyslu a obchodu postupně
navštívit Myanmar, Jordánsko, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. České firmy by se ale mohly
prosadit také v severní a subsaharské části Afriky, Jihovýchodní Asii a Jižní a Latinské Americe. To
jsou teritoria, která pro zahraniční cesty premiéra a ministrů doporučujeme.
SP ČR pozitivně hodnotí příspěvek 3-4 mld. Kč ročně ze státního rozpočtu na silnice II. a III. třídy.
Bohužel výstavba dálniční infrastruktury v ČR stále nefunguje.
V oblasti VaVaI se řeší nastavení vztahu mezi MPO a TA ČR. Je vypracovaná dohoda, podle které
by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo být ideovým centrem a Technologická agentura ČR by
měla mít roli implementační.
V legislativním daňovém balíčku SP ČR podporuje dokončení EET.
Česká republika je v čerpání evropských fondů až na 23. místě. Čerpání fondů komplikuje např.
zastavení certifikace OP PIK. Situace by se měla do konce roku nebo začátkem roku 2019 vyřešit.
Ing. Hanák apeloval na všechny, aby podporovali a propagovali význam Evropské unie.
Brexit bude mít na české exportéry velký dopad.
Rok 2019 bude složitý. SP ČR se bohužel nepodařilo zabránit zrušení karenční doby. Také
navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 o 1.150 Kč bylo politickým rozhodnutím.
V příštím roce čeká SP ČR volební valná hromada. Ing. Hanák vyzval členy k zasílání nominací do
orgánů SP ČR do 31. 12. 2018 podle pravidel, která schválila valná hromada na jaře letošního
roku.
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Na dotaz předsedajícího valné hromady, v které oblasti očekává Ing. Hanák v příštím roce největší
posun, odpověděl Ing. Hanák, že to bude digitalizace.
V době schvalování programového prohlášení bylo přítomno 46 delegátů.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu
průmyslu a dopravy ČR.

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Ing. Zdeněk Musil, člen dozorčí rady SP ČR, seznámil se zprávou dozorčí rady, která se za
sledované období zabývala:


Plněním rozpočtu a hospodářskou situací SP ČR v roce 2018
Dozorčí rada pravidelně kontrolovala plnění rozpočtu běžného období a konstatovala, že
rozpočet roku 2018 je plněn. V souvislosti s akcemi spojenými s výročím 100 let Svazu
průmyslu a dopravy došlo k navýšení nákladů i výnosů. Tato změna neovlivní hospodářský
výsledek roku 2018. Stav peněžních prostředků a vývoj cash-flow zajišťuje bezproblémové
fungování SP ČR minimálně do poloviny r. 2019.



Návrhem rozpočtu a platebního řádu na r. 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 je předkládán jako vyrovnaný. Jsou v něm zahrnuty náklady a
výnosy 3 projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost, realizace aktivit
v rámci §320a zákoníku práce a veřejné zakázky NSK (Národní soustava kvalifikací) a veřejné
zakázky KVASAR (Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání). Rozpočet na
r. 2019 byl dozorčí radou projednán dne 23. 10. 2018 a dozorčí rada doporučila
představenstvu jeho předložení valné hromadě ke schválení.
V návrhu platebního řádu na rok 2019 se mění pouze termíny a byly provedeny drobné
úpravy textu. Dozorčí rada doporučila návrh platebního řádu na rok 2019 v předloženém
znění valné hromadě ke schválení.



Vývojem členské základny a platební kázní
Od jarní valné hromady ukončilo členství 7 individuálních členů a 1 kolektivní člen. Ve
stejném období bylo přijato 6 individuálních členů, 2 kolektivní členové a 1 subjektu udělilo
představenstvo status pozorovatele. V současné době je členská základna SP ČR složena z 33
kolektivních členů a 140 individuálních členů. SP ČR má aktuálně 1 partnera a 1 společnost
užívá status pozorovatele.
Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň členů je v průměru dobrá. K dnešnímu datu
nemá smlouvu o úhradě členského příspěvku uzavřeno 12 individuálních členů a 2 kolektivní
členové. Dozorčí rada doporučila nadále věnovat zvýšenou pozornost dodržování termínů pro
podpis smluv o úhradě členského příspěvku a úhradu plateb.



Kontrolou plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR
Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR ze dne 22. 5. 2018 byla plněna.

4) PLATEBNÍ ŘÁD SP ČR NA ROK 2019
Ing. Dagmar Kuchtová krátce doplnila zprávu dozorčí rady informací o hospodaření v roce 2018,
které by podle nynějších výsledků a výhledu do konce roku mělo skončit jako vyrovnané.
Poté Ing. Kuchtová seznámila s návrhem platebního řádu na rok 2019, který byl představenstvem
předložen bez navýšení členských příspěvků, pouze s aktualizací dat a drobnými úpravami textu.
Představenstvo projednalo návrh platebního řádu na rok 2019 na svém zasedání 23. 10. 2018 a
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doporučilo jej ke schválení valné hromadě. Ing. Kuchtová požádala valnou hromadu o schválení
platebního řádu Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2019.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila platební řád SP ČR na rok 2019.

5) ROZPOČET SP ČR NA ROK 2019
Ing. Kuchtová seznámila s návrhem rozpočtu na r. 2019, který byl předložen jako vyrovnaný. Ve
srovnání s rokem 2018 je výrazně vyšší položka Odborné služby, kde jsou zahrnuty očekávané
náklady spojené s realizací projektů a veřejných zakázek, a odpovídající navýšení je ve výnosech
v položce Výnosy z veřejných zakázek a projektů. Navýšení v položce Příspěvky členů je
plánováno na základě probíhajících a připravovaných akvizic nových členů.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2019.
O příležitostech, které přináší zavádění digitální techniky do průmyslové výroby, informoval valnou
hromadu Ing. Petr Sochor, Public Affairs Manager spol. Siemens, s.r.o., v prezentaci na téma
„Digitalizace průmyslové výroby“.
Pan Pavel Sobotka, Frentech Aerospace, s.r.o., v reakci na prezentaci varoval před dojmem, že
digitalizace vše vyřeší. Klíčem k produktivitě je efektivita.

6) USNESENÍ
S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu Ing. Stanislav Kázecký, CSc., zástupce návrhové
komise.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení.
Zapsala: Petra Ježková
Za správnost ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Dlouhý
Ing. Petr Doule
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