ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
DNE 15. ČERVNA 2021 OD 13.00 HODIN
Místo konání: Comfort Hotel Prague City East, Praha 10
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny
Výsledky hlasování zaznamenány v protokolu mandátové komise.

1) ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu
a dopravy ČR, která přivítala delegáty a čestné členy SP ČR. Hostitelem valné hromady byla
společnost ČEZ, a.s. zastoupená předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Danielem
Benešem, MBA, 1. viceprezidentem SP ČR.
Ing. Beneš v úvodu jednání pozdravil valnou hromadu SP ČR a ve svém vystoupení poukázal na
široké spektrum zájmů, které SP ČR zastupuje. Dále uvedl, že jednání Svazu je nezávislé, nestranné
a demokratické. SP ČR se mění, je proaktivní a jeho snahou je transformovat průmysl. Zásadní
úlohu vidí SP ČR v digitalizaci, kde je průkopníkem. SP ČR je apolitickou organizací. Dodržení
nezávislého jednání Svazu je v letošním volebním roce o to významnější. SP ČR musí jednat věcně,
odborně a nestranně, hájit zájmy průmyslu a prosazovat pozice svých členů.
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 70 mandátů. V době
zahájení jednání bylo přítomno 55 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.
Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady
2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti SP ČR
3) Zpráva dozorčí rady SP ČR
4) Zpráva o výsledku hospodaření SP ČR za rok 2020
5) Etický kodex SP ČR
6) Úprava Stanov SP ČR
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, Mgr. Jan Rafaj, MBA, Radek Špicar, M. Phil.
Skrutátoři: JUDr. Jitka Hlaváčková, Lukáš Martin, MA, Ing. Eva Veličková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Miroslav Palát, MBA a Ing. Irena Vlčková
Předsedající valné hromady: 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) VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ SP ČR
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák v úvodu svého vystoupení poděkoval
firmám za skvělé zvládnutí pandemické situace, za dodržování hygienických opatření a testování
zaměstnanců, které zemi významně pomohlo snížit počty covid pozitivních záchytů.
Již v létě loňského roku při jednání s vládou o návrzích na restart ekonomiky jsme vládu žádali, aby
dala jasná pravidla a plán opatření. To se bohužel nestalo a 30 tis. lidí tuto chybu zaplatilo svým
životem. Situace se již nesmí opakovat. Proto Ing. Hanák apeloval na firmy, aby i nadále dodržovaly
hygienická opatření a požadovaly po zaměstnancích při návratu z dovolené otestování PCR testem,
aby se situace na podzim neopakovala.
Vláda v médiích informovala o pomoci podnikatelům, bohužel ale informace nebyly prezentovány
po pravdě a ani nyní nemáme přesné údaje, kolik peněz bylo podnikatelské sféře poskytnuto.
Pozitivně hodnotíme program Antivirus, na jehož přípravě se sociální partneři podíleli. Antivirus
byl úspěšný a firmám a jejich zaměstnancům pomohl překlenout nejhorší období. Ostatní covidové
programy byly připravovány zbrkle, byly těžko dosažitelné a extrémně administrativně náročné.
Velkou zásluhu na zvládnutí pandemie mají firmy. Řada z nich testovala své zaměstnance na své
náklady již v době, kdy to ještě nebylo povinné. Testování ve firmách, a díky tomu klesající počty
pozitivně testovaných osob, pomohlo Svazu argumentovat při jednáních s vládou v době, kdy
uvažovala o lockdownu celé země.
Nyní nastává doba, kdy před volbami politické strany slibují a předhánějí se v populismu. Svaz již
na jaře začal jednat se stranami, které mají nakročeno do Poslanecké sněmovny, aby do jejich
programových prohlášení prosadil své požadavky. Jednání se současnými vládními stranami jsme
si ponechali na léto. Předseda vlády okamžitě po zaslání e-mailové žádosti o schůzku navrhl termín
jednání. ČSSD do dnešního dne na žádost o schůzku nereagovala.
Firmy se potýkají s vládními rozhodnutími, nedostatkem pracovní síly a nedostatkem surovin. To
vše silně komplikuje výrobní podmínky.
Oblasti, které jsme s politickými stranami projednávali:


Digitální transformace běží a firmy s ní umí pracovat, funguje digitalizace firem, robotizace
a Průmysl 4.0. Tým pod vedením viceprezidenta Radka Špicara připravuje druhou
ekonomickou transformaci. Digitalizace státu nicméně není nastavená. Máme sice Portál
občana, ale očekávali jsme také snížení počtu státních úředníků. To se bohužel nestalo.
Administrativa je velmi drahá.



Green Deal je příležitostí. Bude to náročné a extrémně drahé, ale Ing. Hanák je přesvědčený,
že Česká republika tyto podmínky zvládne.



Co bude s energetikou? Nemáme taxonomii jádra ani zemního plynu. Vláda musí rozhodnout
o energetickém mixu a surovinové a energetické politice. Neudržitelně narůstají ceny
povolenek na emise skleníkových plynů. OZE nezajistí zásadní podíl na výrobě el. energie.



Svaz se velmi pečlivě věnoval novele stavebního zákona a pomohl prosadit návrh v Poslanecké
sněmovně. Poděkování patří zejména viceprezidentovi Františkovi Chaloupeckému, který se
zúčastňoval projednávání novely v Poslanecké sněmovně. Novela stavebního zákona ale
pravděpodobně neprojde Senátem, protože jde proti zájmům starostů.



Česká republika jde do boje o výstavbu gigafactory na svém území. Automobilový průmysl se
bude více orientovat na výrobu elektromobilů, výroba baterií je proto klíčová. Škoda ENYAQ je
skvělé auto, ale je drahé. Vláda slíbila dostatek napájecích stanic, ale jsou jich zatím jen desítky.
Energetická síť není připravena na napájení pro automobily a autobusy. Bude na nové vládě,
jakým způsobem podpoří firmy a občany, aby měli zájem kupovat elektromobily.



Evropa má své Silicon Valley u Drážďan, kde je přes 300 IT firem. Bosch tam bude na podzim
otvírat podnik na výrobu baterií. Pravděpodobně tam bude spol. Intel vyrábět čipy, které jsou
dalším významným artiklem budoucnosti.
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Dopravní infrastruktura, zejména výstavba dálnic, je hanbou této země. Otevíráme jen
jednotky kilometrů, výjimečně desítky kilometrů, dálnic ročně. Vysokorychlostní železniční
tratě budou v ČR postaveny nejdříve v r. 2035.



Svaz se velmi významně zapojil do přípravy kurzarbeitu. Po několikaměsíčním jednání se
podařilo, aby návrh prošel legislativním procesem v Parlamentu ČR.



Čeká nás dramatický boj s ČSSD a odbory k výši minimální mzdy od 1. 1. 2022, kterou navrhují
skokově zvýšit o 2.800 Kč na 18.000 Kč.



Bude nutné nastavit novou důchodovou reformu. Měli bychom vymyslet motivaci pro spoření
si na důchod a zasadit se o zachování zásluhovosti.



VaVaI je naším velkým cílem. Každým rokem musíme dávat výrazně více finančních prostředků
na výzkum a vývoj a zejména na inovace. Musíme být nejen inovativní, ale také kreativní.



Naši zemi čeká výrazné zvyšování daní, bez toho nebude možné udržet financování státu.
Očekáváme zvýšení daně z nemovitostí, nesmí to ale být msta na úspěšných lidech. Určitě
přijdou sektorové daně, bankovní daně a další.



Základem české ekonomiky je export. Po více než roce se uskuteční podnikatelská mise, která
19. 6. 2021 odlétá s ministrem životního prostředí do Indonésie. Zájem o účast v ní byl
neočekávaný, součástí podnikatelské delegace je také pět zástupců univerzit. V loňském roce
se zahraniční podnikatelské mise nekonaly. V letošním roce zase díky podzimním volbám
nebude koho doprovázet. Proto jsme již jednali s předsedou Senátu a navrhli mu teritoria,
která by měli podnikatelé zájem v jeho doprovodu navštívit.



Velkou šancí pro Českou republiku bude její předsednictví v Radě EU v 2. pol. roku 2022. Máme
připravené cíle pro české předsednictví – vnitřní trh; sociální dimenze, trh práce a vzdělávání;
průmyslová politika a podpora malých a středních podniků; uchopení Green Deal; digitální
ekonomika; VaVaI; obchod a investice; doprava. Svaz bude muset zorganizovat řadu akcí a
konferencí. Předsednictví bude o osobních jednáních, nedá se řídit v online prostředí.



Od září loňského roku Svaz prosazoval projekty firem do Národního plánu obnovy. Zúčastnili
jsme se řady jednání a prosazovali, aby NPO byl plánem pro restart ekonomiky a její posunutí
kupředu. Poděkování patří zejména řediteli sekce hospodářské politiky Ing. Čížkovi. Bohužel
resorty si prosadily svoje požadavky.



Rozdělení peněz ve strukturálních fondech 2021 - 2027 je zatím předběžné. Doufáme, že na
naše projekty bude dostatek prostředků. Modernizační fond bude financován z prodeje
emisních povolenek, kde by mělo být dostatek prostředků.



Budoucností národa je vzdělanost. Ministr školství ale nemá zájem s námi diskutovat. Jediné
splněné v této oblasti jsou platy učitelů. Voláme po celoživotním vzdělávání a posílení
odborného školství.



Česká republika by se měla dostat do dvacítky nejvyspělejších zemí světa. Nutné je proto tlačit
na veřejnou správu.
Dále Ing. Hanák informoval, že na 8. 11. 2021 připravuje Svaz průmyslu svůj Sněm, který proběhne
v Brně před zahájením Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Závěrem svého vystoupení prezident Hanák ještě jednou poděkoval firmám a apeloval na ně, aby
požadovaly od svých zaměstnanců při návratu z dovolené negativní PCR test. Vyjádřil přesvědčení,
že pokud budeme i nadále dodržovat hygienická opatření, tak to společně zvládneme.
Diskuse:



Mgr. Jan Rafaj, MBA – viceprezident SP ČR
Navázal na vystoupení prezidenta Hanáka a uvedl důvody, které SP ČR vedly k předložení
návrhu Výzvy vládě ČR, jejíž text obdrželi delegáti při registraci na dnešní jednání.
Svaz byl při prosazování svých návrhů a požadavků v covidovém období v řadě věcí úspěšný,
ale v řízení naší země byl obrovský chaos, který nám způsoboval problémy. Do jisté míry se
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tomu dalo rozumět, protože období bylo mimořádné. Velmi vážná doba byla na přelomu února
a března, kdy se uvažovalo o zastavení celého průmyslu a čelili jsme také velmi nevybíravým
útokům, že zaměstnavatelé nemají zájem o zdraví svých zaměstnanců. To bylo i navzdory
tomu, že zaměstnavatelé byli vždy připraveni k jednání a přicházeli jsme s řešením dříve, než
vláda rozhodla. Firmy byly a jsou jedním z nejbezpečnějších míst, protože jsou schopny
zajišťovat díky dodržování všech hygienických opatření bezinfekční prostředí.
Mgr. Rafaj poděkoval firmám za účasti v průzkumech, které Svaz ve své členské základně
prováděl. Díky jejich výsledkům jsme byli připraveni vládě poskytovat podklady a data a
argumentovat své návrhy a požadavky.
Stále požadujeme po vládě transparentní strategii o dalším testování a trváme na tom, aby
v pracovněprávních předpisech existovala i nadále možnost zaměstnavatele, umožnit vstup na
pracoviště pouze otestovanému zaměstnanci. Doporučujeme PCR testování zaměstnanců po
návratu z dovolené. Chceme, aby vláda revidovala náš manuál hygienických opatření ve
firmách a dala nám zpětnou vazbu. Vyzýváme k očkování a uznávání očkování v zahraničí
vakcínou schválenou v EU. Požadujeme jasnou metodiku ke Covid pasům.
Svaz průmyslu a dopravy je připraven napomáhat zvládání situace a navrhovat řešení.
Zastupuje firmy, které si uvědomují, že zdravý zaměstnanec je to, co jim přináší úspěch. Proto
je nutné v rozumné míře nepolevovat v hygienických opatřeních ani o prázdninách.


Ing. Jaroslav Řasa (ABRA Software a.s.)
Požádal doplnit výzvu o obecnější rovinu pandemických plánů.

Předsedající vyzval Mgr. Rafaje, aby ve spolupráci s Ing. Řasou výzvu upravil a předložil ji valné
hromadě k hlasování v rámci bodu jednání k usnesení.
V době hlasování o schválení výroční zprávy představenstva o plnění programového prohlášení
bylo přítomno 63 delegátů.
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 říjen
2020 - duben 2021.

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Zdeněk Musil, předseda dozorčí rady SP ČR. Poděkoval všem
členům dozorčí rady, generální ředitelce a finančnímu úseku, že covidové období nenarušilo práci
dozorčí rady.
Přes nepříznivý vývoj, kdy po letních měsících byl předpoklad ztráty vyšší než 5 mil. korun, skončil
výsledek hospodaření Svazu za rok 2020 ztrátou jen ve výši 138 tisíc Kč. Pozitivně se na výsledku
projevila nově realizovaná zakázka Kompetence 4.0 a na druhé straně snížení řady nákladových
položek, ať už díky pandemickým omezením či přijatými úspornými opatřeními.
Zpráva nezávislého auditora ze dne 14. 5. 2021 potvrdila, že „účetní uzávěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy České republiky k 31. 12. 2020 a nákladů a
výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními
předpisy“.
Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2020 a
vykázanou ztrátu zúčtovat proti nerozdělenému zisku z minulých let.
Hospodaření Svazu průmyslu se v období 1-4/2021 vyvíjelo se ziskem, což je ovlivněno zejména
úhradou členských příspěvků většiny členů v tomto období, a dozorčí radě není známa žádná
skutečnost, která by měla zásadní vliv na hospodaření Svazu v roce 2021. Rezervy Svazu jsou zatím
dostatečné ke krytí očekávané ztráty cca 5 mil. Kč a fungování Svazu není v krátkodobém výhledu
ohroženo.
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Za rok 2020 a začátek r. 2021 došlo k takovým změnám členské základny Svazu, že počet nově
přijatých členů kompenzuje počet členů, kteří Svaz opouští.
Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň členů je v průměru dobrá, doporučila ale nadále
věnovat zvýšenou pozornost dodržování termínů uzavírání smluv vyplývajících z platebního řádu a
následně i plateb.
Dozorčí rada ve spolupráci s finančním úsekem Svazu provedla kontrolu stavu všech pohledávek
v účetní evidenci Svazu. Postupně byla vyřešena většina pohledávek, odpisy již byly provedeny a
jsou zachyceny v hospodaření roku 2020. Zbývají dořešit už jen jednotky případů.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

4) ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SP ČR ZA ROK 2020
Generální ředitelka SP ČR Ing. Kuchtová navázala na zprávu dozorčí rady a informovala o výsledku
hospodaření SP ČR v roce 2020.
Pro Svaz průmyslu nebyl rok 2020 jednoduchý, ještě v polovině září jsme očekávali ztrátu 5 mil. Kč.
Díky nové veřejné zakázce, kterou se nám podařilo loni získat, novým členům, kteří se rozhodli
vstoupit do Svazu zejména proto, že zaznamenali práci Svazu s cílem zmírnit dopady pandemie na
průmysl a podnikání, a také díky obchodnímu talentu a schopnostem kolegů nového útvaru pro
digitální ekonomiku a technologie se nám podařilo ztrátu téměř vymazat. Přispěly k tomu také
úspory v nákladech v souvislosti s pandemií.
Výsledky práce odborných týmů jsou uvedeny ve Výroční zprávě představenstva. Za mnohé lze
vyzdvihnout odvrácení lockdownu průmyslu a změna vnímání průmyslových firem ne jako příčiny
problému, ale jako součásti řešení epidemické situace v ČR. Zabránili jsme tak miliardovým
finančním ztrátám a jen těžko vyčíslitelným ztrátám pozic českých exportérů a dodavatelů
v globálních dodavatelských řetězcích.
Členská základna Svazu je aktuálně tvořena 32 kolektivními členy, 151 individuálními členy a 3
firmy mají statut pozorovatele. V roce 2020 a za prvních 5 měsíců letošního roku se nám podařilo
získat 30 nových individuálních členů, 22 individuálních členů v tomto období ze Svazu vystoupilo,
8 individuálních a 1 kolektivní člen byli vyloučeni z důvodu neplnění členských povinností.
Ing. Kuchtová navrhla, aby v souladu s doporučením dozorčí rady, byla ztráta v hospodaření Svazu
za rok 2020 ve výši 138 tis. Kč zaúčtována proti nerozdělenému zisku z minulých let.
Diskuse:


Ing. Michal Feix (Seznam cz, a.s.)
Poděkoval Svazu, že v průběhu roku 2020 se rozhodl specializovat na digitální ekonomiku a
vytvořil útvar pro digitální ekonomiku a technologie. Tím poskytl možnost pro detailnější a
mnohem operativnější řešení konkrétních digitálních otázek. Znamená to ale také určité
ekonomické náklady Svazu. Ing. Feix věří, že v rámci skupiny digitálních firem najdou cestu, jak
tyto náklady řešit.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu o hospodaření
SP ČR za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky a schválila zaúčtování ztráty na účet
Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let.

5) ETICKÝ KODEX SP ČR
Generální ředitelka SP ČR Ing. Dagmar Kuchtová sdělila důvody, které Svaz vedly k aktualizaci znění
Etického kodexu SP ČR. Etický kodex je jedním ze základních dokumentů Svazu. Stávající Etický
kodex SP ČR bylo nutné terminologicky zaktualizovat, aby odpovídal mezinárodním standardům
obdobných kodexů. Při jeho úpravě jsme využili doporučení Kodexu správy a řízení společností ČR
2018.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Etický kodex SP ČR.
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6) ÚPRAVA STANOV SP ČR
Generální ředitelka SP ČR Ing. Dagmar Kuchtová uvedla, že důvodem pro úpravu Stanov SP ČR bylo
zejména zakotvení distančního jednání orgánů Svazu. Při té příležitosti jsme aktualizovali znění
stanov a modernizovali text, zpřesnili jsme terminologii, zohlednili Etický kodex SP ČR a rozšířili
informace o úloze smírčího výboru, aby měl větší oporu ve stanovách při řešení případných sporů.
Navržené změny se netýkají pravidel pro členství ani úpravy příspěvků.
Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila změnu Stanov Svazu průmyslu
a dopravy České republiky.

7) USNESENÍ
S návrhem usnesení z jednání valné hromady seznámil valnou hromadu za návrhovou komisi
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA.
V rámci tohoto bodu byla schvalovaná také Výzva vládě ČR. Mgr. Rafaj uvedl, že na základě návrhu
Ing. Řasy byl doplněn název výzvy na „NEJSME V CÍLI. VLÁDO, PŘIPRAV ZEMI NA ŽIVOT S COVIDEM
A DALŠÍMI PANDEMIEMI“. Všechny zmínky ve výzvě týkající se covidu se rozšířily na pandemii a
případné infekční nemoci.
Diskuse:


Ing. Richard Vidlička (Český svaz zaměstnavatelů v energetice)
Doporučil navázat výzvu nejen na pandemii, ale jakékoli mimořádné situace. Tuto formulaci
postačí doplnit v bodě 5 výzvy.
Mgr. Rafaj vyjádřil s tímto návrhem za návrhovou komisi souhlas.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení z jednání valné hromady,
v rámci kterého byla schválena také Výzva vládě ČR „NEJSME V CÍLI. VLÁDO, PŘIPRAV
ZEMI NA ŽIVOT S COVIDEM A DALŠÍMI PANDEMIEMI“.
Závěrem jednání valné hromady poděkoval prezident SP ČR Ing. Hanák hostiteli, účastníkům za
spolupráci a zaměstnancům sekretariátu za jejich práci.

Zapsala: Petra Ježková
Za správnost ověřovatelé zápisu: MUDr. Miroslav Palát, MBA
Ing. Irena Vlčková
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