ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
DNE 26. LISTOPADU 2019 OD 13.00 HODIN V TŘINCI
Místo konání: kulturní centrum TRISIA a.s., Třinec
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 a čestné členy SP ČR. Hostitelem valné hromady byla
společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zastoupená generálním ředitelem a předsedou
představenstva Ing. Janem Czudkem, viceprezidentem SP ČR.
V úvodu jednání pozdravila valnou hromadu prostřednictvím videa primátorka města Třinec
RNDr. Věra Palkovská. Dále uvítal valnou hromadu Ing. David Sventek, MBA, předseda
představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Ing. Czudek ve svém
vystoupení zmínil problémy ocelářů v dnešní době, kdy rostou ceny vstupních surovin a Evropa se
chová výrazně proekologicky.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 72 mandátů. V době
zahájení jednání bylo přítomno 62 delegátů, tj. 86 % mandátů, 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 2020
5) Rozpočet SP ČR na rok 2020
6) Schválení kooptace členů představenstva
7) Usnesení
Představenstvo SP ČR navrhlo valné hromadě složení komisí, skrutátory, ověřovatele zápisu
a předsedajícího valné hromady:
Mandátová komise: JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Milan Horáček, Ing. Jan Prokš, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. František Chaloupecký, Mgr. Milena
Jabůrková, MA
Skrutátoři: JUDr. Jitka Hlaváčková, Lukáš Martin, MA, Ing. Ludmila Nutilová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Ing. Ivan Souček, Ph.D.
Předsedajícím valné hromady byl navržen Ing. Daniel Beneš, 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
Ing. Daniel Beneš, MBA.

2) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Programové prohlášení definuje hlavní požadavky SP ČR na vládu v roce 2020 a střednědobé cíle k
zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a ekonomického růstu ČR. Prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák se ve svém vystoupení zaměřil na vybraná témata z návrhu
programového prohlášení a připomněl některé z 15 výzev SP ČR, které po svém vystoupení na
Sněmu předal předsedovi vlády.
Česká republika je již řadu let řadu let zemí s rostoucí ekonomikou, má nejvyšší zaměstnanost a
nejméně lidí ohrožených chudobou. Klíčovými faktory budoucnosti země jsou vzdělanost a s ní
úzce spojená digitalizace a rozvoj nových technologií.
SP ČR na jednání tripartity podpořil návrh státního rozpočtu za podmínek, že bude dodržena vyšší
podpora VaVaI pro rok 2020, budou navýšeny prostředky do dopravní infrastruktury a zvýšeny
platy učitelů o 15 %. I když Ing. Hanák jednal také s premiérem o růstu platů učitelů, nepodařilo se
15% navýšení pro rok 2020 prosadit. Ministr školství také bez souhlasu sociálních partnerů zrušil
povinnou maturitu z matematiky.
V oblasti trhu práce se v roce 2020 budeme snažit prosadit nastavení koeficientu růstu minimální
mzdy, aby její růst byl pro další období odpolitizovaný a neprobíhal skokovým efektem. Dále
budeme požadovat zkrácení administrativního procesu přijímání zahraničních pracovníků. Zrušení
karenční doby se už nyní začíná ve firmách negativně projevovat. Oslovíme podniky s žádostí o
údaje, co zrušení karenční doby v podnikatelské sféře způsobilo. S obavou očekáváme, jestli od
1. 1. 2020 bude zavedena plně funkční elektronická neschopenka, kterou jsme požadovali zavést
jako protiváhu zrušení karenční doby.
V digitální agendě působí SP ČR jak na národní tak i na evropské úrovni. Bohužel e-government
není dobře nastaven, šance na rychlé zavedení 5G sítí jsme ztratili a ve světových žebříčcích
hodnocení v této oblasti se ČR stále více propadá.
Pozitivní zprávou v oblasti dopravní infrastruktury je otevření 32 km dálnic v ČR v letošním roce.
V roce 2020 to bude ale už jen 21 kilometrů. Spuštění nového mýtného systému dne 1. 12. 2019
přinese v prvních dnech problémy na hraničních přechodech, řada zahraničních přepravců se do
systému zatím nepřihlásila.
Vládní uhelná komise by měla v příštím roce poskytnout návrhy budoucího využití uhlí v ČR. Dalším
důležitým tématem bude výstavba nových jaderných bloků. S energetikou úzce souvisí také boj
proti klimatickým změnám. Plnění nové klimatické politiky EU přinese podnikům další zvyšování
nákladů.
V minulém týdnu vedl Ing. Hanák 200. podnikatelskou misi SP ČR, která doprovázela ministra
životního prostředí do Vietnamu a Malajsie. Vláda definitivně schválila pohlcení České exportní
banky společností EGAP. Důležité je, aby exportní financování nadále pomáhalo především malým
a středním podnikům. Uvidíme, jestli plánované stěhování dalších exportních institucí do jedné
budovy bude přínosem pro české exportéry.
Evropská unie zvolila v letošním roce své zástupce do evropských struktur. Česká eurokomisařka
se stala jednou ze 12 místopředsedů Evropské komise. Se zvolenými europoslanci se představitelé
SP ČR setkali již v září v Bruselu a v tomto týdnu je plánované další setkání také v Praze v prostorách
Senátu. K termínu přijetí eura, jednoho z požadavků SP ČR v seznamu 15 výzev předaných
premiérovi na Sněmu, se předseda vlády odmítá vyjádřit.
K 30. 4. 2020 SP ČR vyhodnotí, jak vláda plní 15 výzev, které jsme předali premiérovi na Sněmu, a
výsledky pošle předsedovi vlády a klíčovým ministrům.
Závěrem svého vystoupení Ing. Hanák poděkoval za spolupráci a podporu SP ČR a ocenil práci
všech, kdo vystavovali na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Uvedl, že průmysl je základem pro
budoucnost, a věří, že tempo ekonomiky firmy i v příštím roce zvládnou.
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Diskuse:


Ing. Libor Beránek, Ph.D. z Fakulty strojní ČVUT v Praze informoval valnou hromadu o systému
financování vzdělávací činnosti na vysokých školách. Fixní složka, téměř 70 %, se rozděluje na
základě počtu studentů vynásobeno koeficientem ekonomické náročnosti, který zohledňuje
rozdílnou ekonomickou náročnost jednotlivých studijních programů. Výrazně více bodově
(finančně) ohodnocené jsou umělecky zaměřené obory. To vyvolává otázku, jestli je technické
školství financované tak, jak průmysl potřebuje. Dále informoval valnou hromadu SP ČR, že
univerzity jsou schopné spolupracovat s komerční sférou, ale naráží na limit 20 % celkové roční
kapacity na hospodářskou činnost, což vyplývá z rámce pro státní podporu VaVaI.
 Viceprezidentka SP ČR Mgr. Milena Jabůrková, MA poděkovala za cenné podněty, některé
z nich už SP ČR řeší. Téma financování vysokého školství doporučila projednat v rámci Fóra
průmyslu a vysokých škol, dobrovolné koordinační platformy sdružující rektory
technických vysokých škol a šéfy oborových asociací SP ČR.
 Viceprezident SP ČR Radek Špicar, M. Phil., jako člen Národního akreditačního úřadu,
kontaktuje vysoké školy a motivuje je k tomu, aby žádaly o akreditace na profesně
orientované studijní programy. Školy se ale obávají, aby je MŠMT v budoucnu za ně
neznevýhodnilo finančně. S MŠMT zahajujeme jednání s cílem, aby přidalo prostředky na
profesně orientované studijní programy.
 Člen představenstva SP ČR Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA podpořil projednání financování
vzdělávací činnosti vysokých škol na Fóru průmyslu a vysokých škol.



JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svaz českých a moravských výrobních družstev, v návaznosti
na vystoupení prezidenta SP ČR Ing. Hanáka uvedl 3 témata:
o Ministr školství Robert Plaga negoval návrh Asociace krajů ČR, který by zpřísnil přijímací
zkoušky na střední školy a podpořil tak i rozvoj učňovského školství. JUDr. Dvořák
doporučil vyvinout tlak na ministra školství, aby požadavek AKČR zohlednil
v připravované koncepci.
o V ČR rostou mzdy, které nejsou kryty produktivitou práce z důvodu nedostatku
zaměstnanců. Vznikají i obrovské rozdíly mezi výší mezd v jednotlivých odvětvích.
Podnikatelská sféra má dokonce nižší mzdy než sféra veřejná a odbory prosazují výrazné
zvyšování minimální mzdy. SČMVD navrhoval, aby minimální mzda byla do konce roku
2020 zmražena a pro rok 2021 rozhodovat o navýšení minimální mzdy v návaznosti na
ekonomický vývoj.
o SP ČR a KZPS ČR podpořily programové prohlášení vlády a návrh rozpočtu na r. 2020, který
počítá s 10% navýšením platů učitelů pro r. 2020 a je v souladu s programovým
prohlášením vlády. Na posledním jednání tripartity podpořili zaměstnavatelé návrh
odborů na 15% navýšení platů ve školství pro rok 2020 k překvapení jeho i premiéra.
SČMVD s tímto postupem nesouhlasí.
 Viceprezidentka Jabůrková reagovala na poslední diskusní příspěvek týkající se
zvyšování platů učitelů. SP ČR spolu s ČMKOS požadují 15% zvýšení platů učitelů pro
rok 2020, protože v ČR nyní chybí 5 tisíc učitelů zejména v technických předmětech a
v dalších 5 letech jich bude scházet 11 tisíc. SP ČR je v požadavku na navýšení platů ve
školství konzistentní a transparentní. Česko nebude bez učitelů zemí budoucnosti, ale
zemí minulosti.
 Prezident SP ČR Ing. Hanák reagoval, že SP ČR návrh na 15% navýšení platů učitelů
požadoval již na dubnovém zasedání tripartity. Nemohl být tedy překvapením na
listopadovém jednání tripartity.

Při hlasování valná hromada jednomyslně schválila programové prohlášení.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu
průmyslu a dopravy ČR na rok 2020.
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3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Ing. Zdeněk Musil, předseda dozorčí rady SP ČR, krátce seznámil se zprávou dozorčí rady, jejíž celé
znění obdrželi delegáti u prezence. Dozorčí rada se v období od volební valné hromady zabývala:
Plněním rozpočtu a hospodářskou situací SP ČR v roce 2019
V roce 2019 došlo k výraznému výpadku v položce Výnosy z veřejných zakázek a projektů ve výši
téměř 10 milionů korun. Očekávaný výsledek roku 2019 je ztráta ve výši cca 6 mil. Kč. Ke snížení
celkového finančního propadu přispěla mimo úsporná opatření zejména úspěšná aktivita
sekretariátu a regionálních zastoupení při akvizicích nových členů. Dozorčí rada požádala generální
ředitelku a představenstvo SP ČR o analyzování činností poskytovaných SP ČR ve vazbě na zdroje
financování a předložení vyrovnaného rozpočtu na rok 2020.
Návrhem rozpočtu a platebního řádu na r. 2020
Rozpočet na r. 2020 byl dozorčí radou projednán dne 29. října 2019 a dozorčí rada doporučila
představenstvu jeho předložení této valné hromadě ke schválení.
Vývojem členské základny a platební kázní
V roce 2019 byli přijati 3 kolektivní členové a 37 individuálních členů včetně transformace 2
pozorovatelů a jednoho partnera. Vyloučeni byli 3 individuální členové. Členství ukončilo na vlastní
žádost 11 individuálních členů. Členská základna SP ČR k dnešnímu dni čítá 33 kolektivních členů,
153 individuálních členů a 2 pozorovatele.
Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň členů je dobrá, doporučila ale opětovně věnovat
zvýšenou pozornost dodržování termínů uzavírání smluv vyplývající z platebního řádu a následně i
úhradám členských příspěvků.
Kontrolou plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR
Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR ze dne 14. května 2019 byla plněna
a při kontrole dalších činností nebyly shledány žádné nedostatky.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala předloženou zprávu dozorčí rady SP ČR
na vědomí.

4) PLATEBNÍ ŘÁD SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NA ROK 2020
Generální ředitelka SP ČR Ing. Kuchtová navázala na zprávu dozorčí rady a uvedla důvody, které
vedou ke ztrátě v hospodaření SP ČR v letošním roce. Dále se věnovala návrhu platebního řádu
SP ČR na rok 2020, který je výsledkem diskuse se členy o úpravě pravidel pro výběr členských
příspěvků. Cílem je najít takový model, který by zajistil spravedlivý podíl všech členů na nákladech
SP ČR a povede k zajištění udržitelného financování SP ČR v delším horizontu i v době, kdy již
nebude možné využívat evropské fondy. Diskuse o změně výpočtu členských příspěvků bude
v příštím roce pokračovat.
Podíl příspěvků členů se v letošním roce blíží 40 % rozpočtu, necelých 35 % tvoří výnosy z projektů
a veřejných zakázek a ostatní jsou placené služby. Představenstvo projednalo návrh platebního
řádu na rok 2020 na svém zasedání 29. října 2019 a navrhuje zvýšení členských příspěvků o 10 %
při zachování stávajícího způsobu výpočtu. Minimální členský příspěvek pro individuální členy
zůstává zachován.
Při hlasování byli 2 delegáti proti a 2 se zdrželi hlasování.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila platební řád SP ČR na rok 2020.

5) ROZPOČET SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NA ROK 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl předložen jako vyrovnaný s náklady i výnosy ve výši 69,6 mil. Kč.
V nákladových položkách je výrazně vyšší položka Opravy a údržba, a to z důvodu nutných oprav
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např. vytápění, vzduchotechniky a parkovacích stání po 10 letech provozu v budově Freyova. Totéž
se týká položky Pronájem multifunkčních zařízení a IT služby. Ve výnosech se počítá s ambiciózním
cílem nárůstu příspěvků členů, ale i tržeb za služby.
Při hlasování valná hromada jednomyslně schválila rozpočet.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2020.

6) SCHVÁLENÍ KOOPTACE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA
Valná hromada SP ČR na jaře letošního roku zvolila pouze 16 členů představenstva. V souladu se
stanovami zůstala v představenstvu SP ČR 2 neobsazená místa.
Kooptace proběhla na prvním jednání představenstva SP ČR po volební valné hromadě dne
11. června 2019. Nominováni byli všichni kandidáti, kteří na valné hromadě usilovali o členství
v představenstvu, ale nezískali potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.
Z nominovaných kandidátů představenstvo kooptovalo 2 členy představenstva, a to Ing. Luboše
Pavlase, navrženého Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, a Ing. Jana Rýdla, MBA,
navrženého Svazem strojírenské technologie.
Při hlasování valná hromada jednomyslně schválila kooptaci Ing. Pavlase. Při hlasování o schválení
kooptace Ing. Rýdla se 1 delegát zdržel hlasování.
Závěr: Valná hromada schválila Ing. Luboše Pavlase a Ing. Jana Rýdla, MBA členy představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR

7) USNESENÍ
S návrhem usnesení seznámila valnou hromadu za návrhovou komisi Mgr. Milena Jabůrková, MA.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení, které je přílohou zápisu.
Závěrem jednání valné hromady poděkoval prezident SP ČR ing. Hanák hostiteli za možnost uspořádat
valnou hromadu v Třinci a všem účastníkům za spolupráci.

Zapsala: Petra Ježková
Za správnost ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Doule
Ing. Ivan Souček, Ph.D.
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