
 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
DNE 14. KVĚTNA 2019 OD 10.00 HODIN V PRAZE 

Místo konání:   kongresový sál výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 

1) ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY 

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. V úvodu přivítala delegáty, čestné členy SP ČR a kandidáty do voleb. 

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 70 mandátů. V době 
zahájení jednání bylo přítomno 57 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná. 

Program jednání: 
1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady   

2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení SP ČR  

3) Zpráva dozorčí rady SP ČR  

4) Zpráva o hospodaření SP ČR za rok 2018  

5) Volby do orgánů SP ČR  

6) Schválení čestného členství  

7) Usnesení  

Představenstvo SP ČR navrhlo valné hromadě složení komisí, skrutátory, ověřovatele zápisu 
a předsedajícího valné hromady: 

Mandátová komise: Mgr. Ondřej Ferdus, Ing. Zdeněk Musil, Ing. Ludmila Nutilová 

Návrhová komise:  Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. Zbyněk Frolík, Ing. Zdeněk Liška 

Volební komise: JUDr. Jitka Hejduková, CSc., JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Zdeněk Liška 

 výdej volebních lístků:  Ing. Petr Holica, Mgr. Richard Koubek, Michal Lehký, Ing. Pavel Slezar, 
Ing. Radka Šplíchalová, Ing. Naďa Vojtíšková 

Skrutátoři: Lukáš Martin, MA, Ing. Ludmila Nutilová, Bc. Josef Polívka, DiS. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Ing. Irena Vlčková 

Předsedající valné hromady: Mgr. Jan Rafaj, MBA 

Závěr:  Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila výše uvedené složení komisí, 
skrutátory, ověřovatele zápisu a program jednání. Předsedajícím valné hromady se stal 
Mgr. Jan Rafaj, MBA. 

2) VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ SP ČR 

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák ve svém vystoupení vyzdvihl 
nejvýznamnější úspěchy SP ČR za celé volební období představenstva.  

V roce 2015 jsme pod názvem Rok průmyslu a technického vzdělávání celé společnosti připomněli 
a zejména mladé generaci ukázali, že průmysl živí a bude živit naši zemi. Komunikovali jsme význam 
technického vzdělávání pro budoucnost a zahájili jsme diskusi o nutnosti rozšíření výuky 
matematiky a maturity z matematiky. Uspořádali jsme řadu konferencí a zapojili tisíce lidí 
do regionálních akcí. 
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Na 59. Mezinárodním strojírenském veletrhu v roce 2017 jsme vyhlásili, že ČR je schopna se dostat 
mezi 20 nejvyspělejších konkurenceschopných zemí světa. Podmínkou je, aby vláda a především 
státní správa zlepšily svoji práci a snížily byrokracii. 

V loňském roce SP ČR oslavil 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků. Proběhla řada 
konferencí, kulatých stolů a dalších akcí. Vyvrcholením bylo slavnostní setkání ve Španělském sále 
Pražského hradu za účasti předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, ministrů, zahraničích 
hostů a dalších významných osobností.  

Svaz průmyslu a dopravy je nejvýznamnější zaměstnavatelskou organizací, jsme silní a máme řadu 
odborníků v expertních týmech a sekretariátu. Musíme se neustále přizpůsobovat politické situaci, 
která ovlivňuje ekonomiku a konkurenceschopnost ČR. Spory uvnitř koaliční vlády nedávají jistotu 
pro stabilitu podnikatelského prostředí. 

Největším problémem v legislativě je stavební zákon. K věcnému záměru stavebního zákona bylo 
zasláno téměř 1800 připomínek, které se nyní vypořádávají. Čeká nás řada jednání o tom, jestli má 
vzniknout Nejvyšší stavební úřad a pokud ano, jestli má být samostatný nebo podřízený 
Ministerstvu pro místní rozvoj. Trváme na tom, že chceme 1 povolení z 1 místa a fikci souhlasu. 
Pokud neupřednostníme veřejné zájmy, budeme mít ve výstavbě trvalý problém. Agenda 
stavebního zákona by měla být přímo v gesci premiéra.  

Na stavební zákon má přímou návaznost také dopravní infrastruktura. Vysokorychlostní tratě se 
budou stavět na nových pozemcích a musí mít zajištěny nové koridory.  

V souvislosti se zrušením karenční doby vláda přislíbila zavést plně funkční elektronickou 
neschopenku, a to od 1. 7. 2019. Systém není bohužel připravený na spuštění, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí deklaruje nový termín zavedení eNeschopenky, a to od 1. 1. 2020. 

Do novely zákoníku práce jsme se snažili prosadit valorizační mechanizmus včetně koeficientu, 
který by zamezil skokovému navyšování minimální mzdy. Bohužel se nám to nepodařilo prosadit a 
navyšování minimální mzdy bude stále politickým rozhodnutím. Ing. Hanák je velmi nespokojen 
s vývojem mezd ve veřejné správě. Není dobré, aby průměrný plat ve veřejné správě převyšoval o 
3 tis. Kč průměrnou mzdu v podnikatelské sféře. 

Export je pro Českou republiku naprosto zásadní. Nový ministr průmyslu a obchodu musí co 
nejdříve zajistit definitivní spojení CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism a stabilizaci všech 
institucí. Věříme, že svými cestami pomohou českým exportérům také prezident republiky, 
premiér a ministři. Kancelář prezidenta republiky nám písemně oznámila, že z rozhodnutí 
prezidenta republiky bude podnikatelské mise doprovázející prezidenta republiky na jeho cestách 
organizovat pouze Hospodářská komora ČR.  

V digitální oblasti odvedl SP ČR velký kus práce, ať už se jedná o GDPR, ePrivacy, Průmysl 4.0 nebo 
umělou inteligenci. SP ČR má zástupce ve všech vládních týmech. Bohužel tempo práce na vládní 
úrovni je velmi pomalé. Časovou ztrátu, která vznikla ještě za minulé vlády, nedoženeme. 

Prohloubila se spolupráce s technickými vysokými školami a s ministrem školství. Ing. Hanák by 
zavedl školné u těch oborů, které trh práce nepotřebuje. Naopak studenti pedagogických škol, 
lékařských fakult a škol technického směru by mohli dostávat speciální stipendium jako motivaci 
ke studiu. 

V energetické koncepci SP ČR vždy podporoval výstavbu nových jaderných bloků. Bohužel současná 
vláda zatím nemá odvahu rozhodnout. Rektoři technických vysokých škol jsou připraveni nabírat 
nové studenty pro výuku na období fungování nové jaderné elektrárny.  

Úzce spolupracujeme s ministrem životního prostředí v oblasti oběhového hospodářství a v dalších 
tématech, jako je např. zadržování vody v krajině.  

Na závěr Ing. Hanák poděkoval viceprezidentům SP ČR a členům představenstva za jejich práci v 
představenstvu. Poděkoval také generální ředitelce, ředitelům sekcí a celému sekretariátu. Zvlášť 
vyzdvihl odbornou práci všech expertů z řad členské základny, kteří pracují v expertních týmech 
Svazu průmyslu a dopravy ČR.  
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Předsedající valné hromady Mgr. Jan Rafaj, MBA doplnil, že informace a zpětné vazby od členů jsou 
pro sekretariát a představenstvo velmi důležité. 

Diskuse: 

 doc. Grégr (čestný člen SP ČR) 

Je hrdý na to, že spoluzakládal Svaz průmyslu. SP ČR je skutečně špičkou mezi 
zaměstnavatelskými organizacemi. Doporučil, aby si do svých témat doplnil, že Česká 
republika není montovnou, ale vyrábí sofistikované výrobky, které jsou pro každého 
výrobce finálním produktem. Dále apeloval na to, aby SP ČR bojoval proti skladištím 
výrobků podél dálnic. 

 Ing. Tymich (prezident Asociace českého papírenského průmyslu) 
Práci Svazu průmyslu a dopravy v posledním volebním období pozorně sledoval. Byla velmi 
kvalitní a podařilo se dosáhnout řadu pozitivních výsledků. Poděkování patří jak 
představenstvu, tak i celému sekretariátu.  

V době hlasování o schválení výroční zprávy představenstva o plnění programového prohlášení 
bylo přítomno 66 delegátů, tj. 94 % mandátů.  

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Výroční zprávu představenstva o 
plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR za období duben 
2018 - březen 2019. 

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Zdeněk Musil, člen dozorčí rady SP ČR.  

V první polovině dubna rezignoval Ing. Miroslav Dvořák na funkci předsedy dozorčí rady. Po 
dohodě členů dozorčí rady vedl dozorčí radu první místopředseda Petr Kašík. Dozorčí rada se za 
sledované období zabývala: 

 Hospodařením SP ČR za rok 2018 a výrokem auditora 

 Rozpočet roku 2018 byl schválený jako vyrovnaný. SP ČR hospodařil v roce 2018 
s celkovým objemem prostředků ve výši 73 milionů korun. Celkový výsledek za rok 2018, 
který byl ovlivněn jak na straně nákladů, tak i výnosů aktivitami spojenými s výročím 100 
let SP ČR, vykazuje ztrátu ve výši 298.000,- Kč. Tento výsledek byl ovlivněn nižším 
čerpáním ve výnosech v položce Tržby z misí a rovněž vyšším vypořádacím koeficientem 
DPH (v položce Ostatní náklady).  

 Zpráva nezávislého auditora ze dne 9. 5. 2019 potvrdila, že „účetní uzávěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy České republiky k 31. 12. 2018 a 
nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu 
s českými účetními předpisy“. 

 Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2018 
a vykázanou ztrátu zúčtovat proti nerozdělenému zisku z minulých let. 

 Kontrolou plnění rozpočtu a finančního výhledu na rok 2019 

 Dozorčí rada konstatovala, že hospodaření SP ČR se v období 1-4/2019 vyvíjelo se ziskem, 
což je ovlivněno zejména úhradou členských příspěvků většiny členů v tomto období. 

 Dozorčí rada byla na svém dubnovém jednání informována o očekávaném významném 
krácení projektu NORD II a možném snížení příjmů i u dalších plánovaných projektů. 
Dozorčí rada vyzvala představenstvo k přijetí opatření, která povedou pro rok 2019 k 
minimalizaci očekávané ztráty.  
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 Vývojem členské základny a platební kázní 

 Od podzimní valné hromady 2018 do 30. 4. 2019 bylo přijato 18 nových individuálních a 3 
kolektivní členové. Ve stejném období ukončilo členství 15 členů. Představenstvo na návrh 
dozorčí rady vyloučilo 3 individuální členy pro neplnění povinností.  

 K datu konání valné hromady tvořilo členskou základnu SP ČR 32 kolektivních členů a 141 
individuálních členů. 2 společnosti užívají status pozorovatele. 

 K 30. 4. 2019 bylo uzavřeno 100 % smluv o úhradě členského příspěvku s kolektivními 
členy a 80 % smluv s individuálními členy. Dozorčí rada konstatovala, že dodržování 
platebního řádu členy SP ČR se oproti minulým rokům výrazně zlepšilo.  

 Kontrolou plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR 

 Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR dne 20. 11. 2018 jsou 
plněna a jednání i rozhodnutí představenstva a sekretariátu SP ČR v roce 2018 probíhala 
v souladu se stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR a obecně platnými zákonnými 
předpisy ČR. 

4) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ZA ROK 2018 

Generální ředitelka SP ČR Ing. Kuchtová navázala na zprávu dozorčí rady a informovala o výsledku 
hospodaření SP ČR za rok 2018, které skončilo ztrátou ve výši 298.000,- Kč. 

Rok 2018 byl pro Svaz průmyslu a dopravy významný zejména výročím založení prvního českého 
průmyslového svazu v červnu 1918. Financování všech aktivit spojených s oslavami 100 let bylo 
zajištěno sponzorsky. Podařilo se nám zvýraznit význam průmyslu v kontextu historie i budoucnosti 
České republiky, propagovat SP ČR a jeho členy na regionální i celostátní úrovni. Celoroční kampaň 
přivedla také několik nových členů a jednání s dalšími pokračuje i v letošním roce. 

Posláním Svazu průmyslu a dopravy ČR je prosazování zájmů členů. Nejvýznamnější výsledky práce 
svazových odborných týmů jsou uvedeny ve Výroční zprávě představenstva o plnění 
programového prohlášení a činnosti SP ČR. Jen v roce 2018 jsme připomínkovali 130 legislativních 
návrhů v meziresortním připomínkovém řízení a věnovali stovky hodin jednání s úředníky, poslanci 
a senátory. Tato činnost má dle našich odhadů hodnotu v řádech desítek miliard korun 
v pozitivních anebo odvrácených negativních dopadech na podnikání našich členů. 

SP ČR úspěšně realizoval také projekty a veřejné zakázky z OP Zaměstnanost, které pokrývají 
významnou měrou zejména přímé náklady sekretariátu, ale představují také velkou kapacitní zátěž 
pro odborné sekce. 

Od květnové valné hromady v roce 2018 do 30. 4. 2019 se podařilo získat 26 nových členů, 18 členů 
v tomto období ze SP ČR vystoupilo. Dlouholetý Partner SP ČR Kapsch Telematic Services, spol. 
s r.o. již v roce 2019 neprodloužil smlouvu o partnerství, stal se ale členem SP ČR, stejně jako 
dřívější partner Česká spořitelna, a.s. 

V roce 2019 je zatím hospodaření ziskové, ale bohužel dojde k výraznému krácení dvou projektů 
na podporu sociálního dialogu a s největší pravděpodobností jsme neuspěli ve výběrovém řízení 
MŠMT u veřejné zakázky KVASAR zaměřené na zkvalitňování systému dalšího vzdělávání.  Náš tým 
vyvíjí maximální úsilí vyrovnat tyto výpadky vyššími výnosy, přijímáme opatření zejména v oblasti 
provozních nákladů, ale i přes to bude těmito nepříznivými vnějšími okolnostmi hospodářský 
výsledek roku 2019 ovlivněn. 

Na závěr svého vystoupení Ing. Kuchtová poděkovala prezidentovi a kolegům z představenstva za 
výbornou práci a podporu v minulém období. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorčí rady, 
zprávu o hospodaření SP ČR za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky a schválila 
zaúčtování ztráty na účet Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let. 
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5) VOLBY DO ORGÁNŮ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

Na základě návrhů došlých do 31. prosince 2018 představenstvo předložilo kandidátku na 
prezidenta, členy představenstva, viceprezidenty, členy dozorčí rady a členy smírčího výboru. 
Všichni navržení kandidáti splnili podmínky stanov SP ČR, jednacího řádu pro valné hromady SP ČR 
a Pravidel pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR schválených valnou hromadou SP ČR dne 
22. května 2018. Představenstvo projednalo a schválilo seznam kandidátů na svém jednání dne 
12. února 2019.  

Poté svoji kandidaturu stáhli Mgr. Pavel Drobil nominovaný V-NASS, a.s. na člena představenstva 
a viceprezidenta a kandidáti na člena dozorčí rady Ing. Roman Dlouhý nominovaný 
představenstvem SP ČR a Petr Kašík nominovaný Svazem dopravy ČR. 

V době zahájení voleb bylo přítomno 67 delegátů. 

Volba prezidenta 

Kandidát: 
Ing. Jaroslav Hanák – navržen Svazem dopravy ČR 

Ing. Jaroslav Hanák obdržel ve volbě 61 hlasů. 

Závěr: Valná hromada zvolila prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Hanáka. 

Volba členů představenstva 

Kandidáti: 

1) Ing. Daniel Beneš, MBA – navržen ČEZ, a. s. a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice 

2) Ing. Petr Cingr – navržen Svazem chemického průmyslu 

3) Ing. Jan Czudek – navržen Ocelářskou unií a.s. 

4) PhDr. Andrea Gontkovičová – navržená Philip Morris ČR a.s. 

5) Ing. Jiří Holoubek – navržen Elektrotechnickou asociací 

6) Ing. František Chaloupecký – navržen DOSTAV Praha a.s. 

7) Milan Chromík, MSc. – navržen Asociací spotřební elektroniky 

8) Mgr. Milena Jabůrková, MA – navržena IBM Česká republika, spol. s r.o. a ICT UNIÍ z.s. 

9) Ing. Pavel Janeček – navržen Českým plynárenským svazem 

10) Ing. Petr Jonák – navržen Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o. 

11) MUDr. Miroslav Palát, MBA – navržen Českou asociací dodavatelů zdravotnických prostředků, za 
podpory Linet spol. s r.o. 

12) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA – navržen Siemens s.r.o. 

13) Ing. Luboš Pavlas – navržen Českým svazem zaměstnavatelů v energetice 

14) Mgr. Jan Rafaj, MBA – navržen RESIDOMO s.r.o. 

15) Ing. Jan Rýdl, MBA -  navržen Svazem strojírenské technologie 

16) Ing. Jaroslav Řasa – navržen ABRA Software a.s. 

17) Pavel Sobotka – navržen Frentech Aerospace  s.r.o. 

18) Radek Špicar, M. Phil. – navržen Českou fintech asociací a Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou, a.s. 

19) Ing. Jaroslav Tymich – navržen Asociací českého papírenského průmyslu 

20) Mgr. Martin Wichterle – navržen Wikov Industry a.s. 

21) Ing. Bohdan Wojnar – navržen Sdružením automobilového průmyslu 
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Volilo se 17 členů představenstva. 

V I. kole byli členy představenstva zvoleni: 
Ing. Daniel Beneš, MBA 
Ing. Jan Czudek 
PhDr. Andrea Gontkovičová 
Ing. Jiří Holoubek 
Ing. František Chaloupecký 
Milan Chromík, MSc. 
Mgr. Milena Jabůrková, MA 
Ing. Petr Jonák 
MUDr. Miroslav Palát, MBA 
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA 
Mgr. Jan Rafaj, MBA 
Pavel Sobotka 
Radek Špicar, M. Phil. 
Mgr. Martin Wichterle 
Ing. Bohdan Wojnar 

Ostatní navržení kandidáti neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů. Do II. kola volby postoupili:  

Ing. Petr Cing 
Ing. Pavel Janeček 
Ing. Jan Rýdl, MBA 
Ing. Jaroslav Řasa 

Kandidáti ve II. kole volby členů představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR neobdrželi 
nadpoloviční většinu hlasů potřebných pro své zvolení. Ve II. kole nebyl zvolen ani jeden člen 
představenstva. 

 
Závěr: Valná hromada zvolila 15 členů představenstva. Členy představenstva se stávají:  

Ing. Daniel Beneš, MBA; Ing. Jan Czudek; PhDr. Andrea Gontkovičová; Ing. Jiří Holoubek; 
Ing. František Chaloupecký; Milan Chromík, MSc.; Mgr. Milena Jabůrková, MA; 
Ing. Petr Jonák; MUDr. Miroslav Palát, MBA; Ing. Eduard Palíšek; Mgr. Jan Rafaj, MBA; 
Pavel Sobotka; Radek Špicar, M. Phil.; Mgr. Martin Wichterle a Ing. Bohdan Wojnar. 

Volba viceprezidentů 

Kandidáti: 

1) Ing. Daniel Beneš, MBA – navržen ČEZ, a. s. a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice 

2) Ing. Jan Czudek – navržen Ocelářskou unií a.s. 

3) Ing. František Chaloupecký – navržen DOSTAV Praha a.s. 

4) Mgr. Milena Jabůrková, MA – navržena IBM Česká republika, spol. s r.o. a ICT UNIÍ z.s. 

5) Ing. Pavel Janeček – navržen Českým plynárenským svazem – nepostoupil z volby členů 
představenstva 

6) Mgr. Jan Rafaj, MBA – navržen RESIDOMO s.r.o. 

7) Radek Špicar, M. Phil. – navržen Českou fintech asociací a Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou 

Závěr: Valná hromada zvolila viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR: 
Ing. Daniela Beneše, MBA; Ing. Jana Czudka; Ing. Františka Chaloupeckého; 
Mgr. Milenu Jabůrkovou, MA; Mgr. Jana Rafaje, MBA a Radka Špicara, M. Phil. 
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Volba členů dozorčí rady 

Kandidáti: 

1) Ing. František Hála – navržen Elektrotechnickou asociací ČR 

2) Ing. Milan Horáček – navržen představenstvem SP ČR 

3) Ing. Zdeněk Musil – navržen Asociací českého papírenského průmyslu 

4) Ing. Roman Schiffer – navržen Elektrotechnickou asociací ČR 

5) Ing. Ivan Souček, Ph.D. – navržen Svazem chemického průmyslu ČR 

Závěr: Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR: 
Ing. Františka Hálu; Ing. Milana Horáčka; Ing. Zdeňka Musila; Ing. Romana Schiffera 
a Ing. Ivana Součka, Ph.D. 

Volba členů smírčího výboru 

Kandidáti: 

1) JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA – navržen Siemens s.r.o. a představenstvem SP ČR 

2) Ing. František Hýbner – navržen Elektrotechnickou asociací ČR 

3) Jan Wiesner – navržen představenstvem SP ČR 

Závěr: Valná hromada zvolila členem smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR: 
JUDr. Tomáše Černého, LL.M., MBA; Ing. Františka Hýbnera a Jana Wiesnera. 

6) SCHVÁLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ 

Ing. Zbyněk Frolík a Ing. Stanislav Kázecký, CSc., dlouholetí viceprezidenti SP ČR, se rozhodli 
nekandidovat v dalším funkčním období. Oba mají zájem i nadále se SP ČR spolupracovat. 

Jako poděkování za jejich práci navrhlo představenstvo schválit Ing. Zbyňka Frolíka a Ing. Stanislava 
Kázeckého, CSc. čestnými členy SP ČR. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Ing. Zbyňka Frolíka 
a Ing. Stanislava Kázeckého, CSc. čestnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 
Před přednesením návrhu usnesení otevřel předsedající valné hromady diskusi: 

 Ing. Zbyněk Frolík (Linet, spol. s r.o., čestný člen SP ČR) 
Vystoupil s příspěvkem k budoucímu financování Svazu průmyslu a dopravy. Současný 
mechanismus pro výběr příspěvků od členů dělá velké rozdíly mezi výší příspěvku 
individuálního člena a člena kolektivního člena. Do budoucna by se přimluvil za spravedlivější 
nastavení členských příspěvků. 

 V reakci předsedající valné hromady Mgr. Jan Rafaj, MBA ujistil členy, že budoucím 
financováním SP ČR se bude zabývat nově zvolené představenstvo. Je to zásadní otázka, 
která zajímá všechny členy, což dokazuje i diskuse, kterou rozpoutal dotaz v internetovém 
diskusním fóru před valnou hromadou. Expertní tým na návrzích úpravy platebního řádu 
již pracuje a připravuje modely, které by měly zajistit větší podíl členských příspěvků na 
financování SP ČR a spravedlivější nastavení plateb od členů.  

7) USNESENÍ 

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu za návrhovou komisi Ing. Zbyněk Frolík. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení. 

 
Zapsala: Petra Ježková 

Za správnost ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Ing. Irena Vlčková 


