
 

 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 29. LISTOPADU 2016 OD 13.00 HODIN V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

Místo konání:  Clarion Congress Hotel České Budějovice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy 
České republiky. V úvodu omluvila neúčast prezidenta Svazu Ing. Jaroslava Hanáka, který se zotavuje 
po chirurgickém zákroku. Na jednání valné hromady ho dnes zastoupí Mgr. Jan Rafaj, MBA, kterého 
představenstvo dne 1. listopadu 2016 zvolilo prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Hostitelem valné hromady byla spol. MOTOR JIKOV Group, kterou reprezentoval generální ředitel 
Ing. Miroslav Dvořák, předseda dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ing. Dvořák ve svém 
vystoupení představil společnost jako úspěšnou soukromou českou strojírenskou firmu a dále hovořil 
o firemních dobročinných a svých osobních aktivitách podporujících zejména děti.  

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR  
68 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 58 delegátů, valná hromada byla 
usnášeníschopná. 

1) ZAHÁJENÍ – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY 

Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory  
a ověřovatele zápisu ve složení: 

Mandátová komise: Ing. Ludmila Nutilová 
Ing. Jan Prokš, Ph.D.  
JUDr. Jitka Hlaváčková 

Návrhová komise:  Ing. Boris Dlouhý, CSc. 
Ing. Stanislav Kázecký, CSc. 
Ing. Zdeněk Liška 

Skrutátoři: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA 
JUDr. Jitka Hejduková 
Ing. Ludmila Nutilová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule 
Petr Kašík   

Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Františka Chaloupeckého. 

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY 

Program jednání: 
1) Zahájení - volba orgánů valné hromady 

2) Schválení programu a jednacího řádu valné hromady 

3) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR 



2 

4) Zpráva dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR 

5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2017 

6) Usnesení 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila program jednání. 

Jednací řád valné hromady  
Návrh jednacího řádu obsahuje drobné úpravy technického charakteru zohledňující nové stanovy 
Svazu, se kterými seznámil předsedající valné hromady: 

 je doplněna preambule, 

 v bodě 1) je upraveno, kdo řídí valnou hromadu, text zní: „Jednání valné hromady řídí 
předsedající valné hromady navržený představenstvem a schválený valnou hromadou.“  

 v bodě 2) je upraven odkaz na stanovy, a to na body 3 a 4 článku 9 stanov Svazu 

 v bodě 3) je upravena 3. věta – „K platnosti rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se 
vyžaduje nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných delegátů.“ 

 v bodě 8) je slovo orgány nahrazeno slovy „představenstvo, dozorčí rada a smírčí výbor“.  

Závěr:  Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila jednací řád valné 
hromady.  

3) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

První viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA se ve svém vystoupení k 
Programovému prohlášení Svazu uvedl:  

Svaz je respektovaným partnerem vlády zejména na úrovni tripartity. Vnímáme ale, že do konce 
jejího volebního období bude už velmi těžké cokoli prosadit.  

Do právě probíhající mediální diskuse na téma Elektronické evidence tržeb, která je politicky 
motivovaná, se Svaz nezapojil. Jeho pozice, souhlas se zavedením EET, je dlouhodobá a 
neměnná.  

Bankovní rada České národní banky na setkání se zaměstnavatelskou delegací dne 28.11.2016 
sdělila, že předpokládá ukončit intervence kolem poloviny r. 2017. ČNB je připravena ovlivňovat 
skokové apreciace kurzu, které by zásadním způsobem mohly ovlivňovat trendy, ale nebudou 
reagovat na jednotlivé denní výkyvy. ČNB nepočítá v nejbližším horizontu se zavedením eura. 

Novela stavebního zákona předložená do legislativního procesu je nedostatečná, nenaplňuje 
původní očekávání a dozná ještě změn vlivem pozměňovacích návrhů. Po vládě nyní 
požadujeme, aby nám předložila harmonogram kroků v podobě věcného záměru zákona a 
představila kompletní legislativu včetně změn v kompetenčním zákoně.  

Stát není schopen plnit závazek snižovat konečnou energetickou spotřebu a Evropská komise 
zároveň zvažuje další zpřísňování cílů. Problémem je špatné nastavení výzev operačních 
programů a pomalé čerpání dotací z těchto programů.  

MPO není schopno vyhodnocovat žádosti v OP PIK. Proběhlo jednání s náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu panem Novotným, který na základě naší intervence přislíbil vyhodnotit 
všechny podané žádostí do konce roku. Každá další žádost by pak měla být vyhodnocena 
nejpozději do 5 měsíců od jejího podání. 
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Svazu se podařilo prosadit zřízení agendy digitálního koordinátora, který se svým týmem začal 
pracovat na digitální agendě. ČR bude muset v blízké době implementovat evropské směrnice a 
nařízení související s ochranou dat, to přinese nové povinnosti a s tím spojené náklady a rizika 
pro firmy. Provedli jsme šetření ve firmách, ze kterého vyplývá, že firmy o nařízení o ochraně 
osobních údajů většinou nevědí a připraveny příliš nejsou. Iniciovali jsme výzvu k vládě a 
budeme osobně usilovat, aby implementace byla pro firmy co nejméně náročná. Provádíme 
osvětu a požadujeme zpracování manuálu pro firmy.  

Novela vodního zákona předložená letos Ministerstvem životního prostředí nakonec na náš tlak 
neobsahovala úpravy, které by znamenaly zhoršení, což lze považovat za úspěch, ale 
nepovažujeme to za vítězství. 

Svazu se podařilo prosadit, aby do kapitoly VaV bylo ze státního rozpočtu uvolněno více peněz. 
Otázkou je, jaká částka z toho půjde na aplikovaný výzkum. 

Česká republika zlepšila své postavení v žebříčku Světové banky Doing Business a letos figuruje 
na 53. místě. Zlepšení z loňského 122. místa je ale pouze zdánlivé, protože je dáno změnou 
metodiky hodnocení.  

Jednou z nejtěžších kapitol, kterou Svaz řeší, je téma odpadů. Obrovská různorodost zájmů 
v členské základně brzdí nalezení jednotného stanoviska zejména k návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností. Mgr. Rafaj členům doporučil, aby nesledovali pouze svoje krátkodobé 
zájmy, ale soustředili se na národní zájem. 

V Poslanecké sněmovně je nyní v 1. čtení novela zákoníku práce. Podle našeho názoru novela 
není nutná, ale pokud je prioritou Ministerstva práce a sociálních věcí, můžeme v rámci této 
novely některé transpozice evropských předpisů ošetřit. Novela ale nesmí být nosičem pro 
legislativní návrhy odborů. Proti těmto návrhům bude Svaz razantně bojovat a možná se obrátí i 
na členy, aby oslovovali poslance ve svých regionech. 

Poslanecká sněmovna má na programu své prosincové schůze mj. tisk navrhující zrušení 
karenční doby. I když jeden návrh již Poslanecká sněmovna odmítla, návrh pana senátora 
Škromacha je zařazen do 1. čtení na schůzi Poslanecké sněmovny, která dnes začíná. Na jednání 
tripartity Svaz jasně deklaroval, že nemá zájem měnit nastavené podmínky pro krátkodobou 
pracovní neschopnost, a podpořil zvýšení dávek nemocenské při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, tj. od 31. dne nemoci. 

S účinností od 1.1.2017 dojde k navýšení minimální mzdy z 9.900 na 11.000 Kč. Požadavek 
zaměstnavatelů na jednání tripartity, a to postupné navyšování minimální mzdy o 700 Kč a 
postupné přibližování se ke 40 % průměrné mzdy, neuspěl. Firmy se také musí vypořádat 
s růstem mezd v zahraničí. 

Nedostatek pracovních sil na trhu práce se Svaz snaží řešit zapojením do projektu tzv. Režim 
Ukrajina. Nejdříve se podařilo prosadit tzv. fast track z Ukrajiny pro vysoko-kvalifikované 
odborníky a poté i pro dělnické profese. Projekt ale narazil na administrativní překážky. Doba 
čekání na pohovor se nyní prodloužila až na 47 dnů a dnes jsou vyčerpány kvóty do ledna. Svaz 
také přispěl k zavedení příspěvku na podporu regionální mobility, příspěvek na přestěhování je 
50.000 Kč a příspěvek na dojíždění 3.500 Kč. Peníze ale nejsou nejdůležitější, lidem musí někdo 
pomoci překonat mentální bariéru.  

Svaz se také zapojil do diskuse o důchodové reformě. Podporuje zavedení předdůchodů pro 
pracovníky náročných rizikových profesí. 

Novelou školského zákona se podařilo prosadit povinné přijímací zkoušky od školního roku 
2016/17 a povinnou maturitu z matematiky od roku 2021, kterou chtělo MŠMT dát povinně jen 
některým oborům, nakonec se ale podařilo prosadit pro všechny (kromě uměleckých, 
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zdravotnických a sociálních). Částečně se daří naplňovat reformu financování regionálního 
školství. Bude spuštěný tzv. projekt KOMPAS, v rámci kterého si každý kraj bude vytvářet 
simulaci pracovního trhu. 

Usilovnou prací Ing. Pavla Juříčka, člena představenstva SP ČR, se ve spolupráci s Ministerstvem 
spravedlnosti podařilo prosadit novelu insolvenčního zákona, která se zaměřuje zejména na 
ochranu proti šikanózním věřitelským insolvenčním návrhům. Vedli jsme poměrně velkou 
diskusi, co s insolvenčním zákonem udělat, protože je mj. i jednou z příčin nízké mobility trhu 
práce. 

Byznys bude také ovlivněn výsledkem brexitu a výsledkem voleb v USA. ČR musí v souvislosti s 
brexitem podporovat návrhy, které nám nezpůsobí problémy na trhu, a musí nastavit dobrou 
ochranu vnitřního trhu v souvislosti s přiznáním statusu tržní ekonomiky Číně. 

SP ČR musí i nadále podporovat všechny snahy Evropské komise uhájit dosavadní úspěchy ve 
sjednávání dvojstranných obchodních a investičních dohod (CETA) a udržet 
harmonogram projednávání TTIP. 

V letošním roce Svaz uspořádal 13 podnikatelských misí doprovázejících prezidenta republiky, 
premiéra a ministry. Nejúspěšnější z nich byla mise do Íránu, které se zúčastnilo téměř 60 firem. 

Sledujeme koordinaci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a sítě 
zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest a podílíme se na hodnocení zastupitelských 
úřadů CŘ v zahraničí z hlediska podpory exportérů. 

Diskuse: 

 Ing. Roman Dlouhý (Initia s.r.o. a místopředseda dozorčí rady SP ČR) informoval valnou 
hromadu o humanitární pomoci, která byla pod záštitou Svazu zaslána na východní 
Ukrajinu. Celkem bylo od února 2015 vypraveno 6 konvojů s humanitární pomocí směřující 
do oblastí zasažených válečným konfliktem. Ukrajina si pomoci velmi váží a ocenila ji zlatou 
medailí. 

 Ing. Richard Vidlička, MBA (ČEZ Distribuce, a.s.) požádal v kapitole Energetika vypustit část 
textu týkající se křížových dotací v tarifním systému regulovaných plateb.  

Při hlasování o zohlednění této připomínky se 10 delegátů zdrželo hlasování, ostatní byli pro. 
Návrh byl přijat a bude zapracován do Programového prohlášení Svazu. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu 
průmyslu a dopravy ČR na další období.  

4) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

Ing. Miroslav Dvořák, předseda dozorčí rady Svazu, upozornil na několik skutečností uvedených 
ve zprávě dozorčí rady Svazu, která byla valné hromadě předložena písemně. 

Plnění rozpočtu v r. 2016 

Svaz predikuje do konce roku 2016 ztrátu 6,5 mil. Kč. Dozorčí rada apelovala na představenstvo, 
aby podniklo kroky, které povedou ke snížení ztráty. Vývoj cash-flow zajišťuje bezproblémové 
fungování Svazu minimálně do poloviny roku 2017. Svaz disponuje finanční rezervou, do které by 
v průběhu roku 2017 nemělo být zasahováno.  

Návrh plánu rozpočtu na r. 2017 

Návrh rozpočtu na r. 2017 vychází z reálných skutečností a dozorčí rada doporučila 
představenstvu, aby byl předložen jako vyrovnaný. Jsou v něm zahrnuty požadované redukce a 
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úpravy v části nákladů. Vidí jako lepší řešení zachovat všechny činnosti, které Svaz dělá, a snažit 
se získat další prostředky. Navržený rozpočet na r. 2017 byl projednán dozorčí radou a schválen. 

Návrh platebního řádu na r. 2017 

Pro rok 2017 rozhodlo představenstvo nepředložit návrh nového platebního řádu. Proto pro další 
období platí platební řád schválený valnou hromadou 20.10.2015 v Brně. Pro rok 2017 jsou 
navrženy pouze technické úpravy platebního řádu.  

Platební kázeň členů a plnění usnesení valné hromady 

Dozorčí rada konstatuje, že platební kázeň členů se zlepšila a proto už nedoporučuje prodlužovat 
termín pro uzavření smlouvy o úhradě členského příspěvku na další období. 

Závěrem Ing. Dvořák uvedl, že dozorčí rada konstatuje, že usnesení z valné hromady SP ČR ze dne 
26. dubna 2016 byla plněna vyjma kroků k dodržení rozpočtu na r. 2016. 

Doplnění k plnění rozpočtu r. 2016 

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová navázala na vystoupení předsedy dozorčí rady a uvedla, 
že představenstvo se plněním rozpočtu r. 2016 a celkovou finanční situací Svazu zabývá na všech 
svých zasedáních. V září přijalo řadu dalších úsporných opatření, jejichž plnění nyní probíhá.  

Přes přijetí úsporných opatření v oblasti osobních nákladů a provozu a přes celkovou úsporu 
nákladů v letošním roce cca 1,1 mil. Kč skončí hospodaření se ztrátou 6,5 mil Kč. Hlavním 
důvodem je výpadek ve výši 5,2 mil. ve výnosech z veřejných zakázek a projektů způsobený tím, 
že dostaneme cca 50 % vládou přislíbené dotace na aktivity v rámci §320a zákoníku práce na 
posilování sociálního dialogu a zároveň překročení nákladové položky „Nakupované služby“ o 1,5 
mil. Kč. V souvislosti se snížením této dotace a změnou metodiky jsme byli nuceni návrh aktivit 
v tomto projektu upravit a některé služby „nakoupit“. 

Úsporná opatření zejména v oblasti osobních nákladů by se měla výrazněji projevit v příštím roce 
a měla by činit cca 5 mil. Kč. 

5) ROZPOČET SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NA ROK 2017 

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová uvedla, že návrh rozpočtu Svazu pro rok 2017 předkládá 
představenstvo valné hromadě jako vyrovnaný.  

Na straně nákladů jsou téměř všechny položky nižší ve srovnání s rokem 2016, výjimkou jsou 
položky Odborné služby (řádek 10) a Ostatní náklady (řádek 11). Obě tyto položky zahrnují 
náklady na odborné analýzy v rámci projektu NORD (financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost) a aktivit dle §320a zákoníku práce a s tím související další náklady na organizaci 
kulatých stolů v regionech apod. 

Na straně výnosů je oproti roku 2016 na první pohled viditelný pokles v položce Příspěvky. 
Neznamená to, že pro rok 2017 počítáme se snížením počtu členů nebo snížením členských 
příspěvků. Naopak věříme, že se nám podaří členskou základnu rozšířit o další firmy. Pokles 
částky v položce členských příspěvků je způsoben změnou metodiky účtování plateb partnerů. Do 
jarní valné hromady byly platby partnerů účtovány jako členské příspěvky. Přijetím nových stanov 
se platby od partnerů nově zahrnují v položce tržby za služby, kde je částka oproti roku 2016 
výrazně vyšší. Ve výnosech je také nižší položka Tržby z misí. Z důvodu konání parlamentních 
voleb na podzim 2017 očekáváme menší počet zahraničních cest členů vlády a dalších ústavních 
činitelů. 

Ing. Kuchtová prezentovala valné hromadě vývoj členské základny od r. 2014 a výběr členských 
příspěvků za stejné období. Celková částka za členské příspěvky se každoročně zvyšuje, v r. 2014 
tvořila 20,6 % v r. 2015 již 22,9 %, v letošním roce tvoří 34 % výnosové strany rozpočtu. 



6 

Návrh platebního řádu na r. 2017 

Na představenstvo dne 1.11.2016 jsme předložili, po projednání radou členů a grémiem 
individuálních členů, v souvislosti s nutnými změnami výnosové politiky Svazu, návrh platebního 
řádu na rok 2017 zahrnující mimo jiné navýšení maximálního příspěvku pro individuální členy. 
Představenstvo, stejně jako někteří členové grémia, nesouhlasilo s navrhovanými úpravami a 
rozhodlo nepředložit dnešní valné hromadě návrh platebního řádu na rok 2017. Současně byl 
ustaven řešitelský tým složený z členů představenstva pod vedením 1. viceprezidenta Jana Rafaje, 
který má za úkol připravit návrh nového platebního řádu a ten předložit v příštím roce členům 
k diskusi. Svaz si musí stanovit taková pravidla, abychom byli financovatelní i po r. 2020. 

Pro rok 2017 bude tedy podle článku 9 bod 12) Stanov Svazu platit stávající platební řád 
schválený valnou hromadou 20. října 2015 v Brně. V souvislosti se změnou stanov v dubnu 2016 
však představenstvo navrhuje alespoň technickou úpravu názvosloví členství, a to nahradit 
původní název „členský subjekt“ názvem „kolektivní člen“ a původní název „členská firma“ 
názvem „individuální člen“.  

Jako druhou technickou úpravu navrhuje aktualizovat rok v termínu pro uzavření smlouvy o 
úhradě členského příspěvku.  

Diskuse: 

 Ing. Jaroslav Tymich (Asociace českého papírenského průmyslu) sdělil, že v předložené 
tabulce je uveden rozpočet pro rok 2016 ve dvou sloupcích, bez projektů a s projekty, což je 
matoucí.  

Doporučil, aby se při návrhu rozpočtu na další rok vycházelo z dat plnění rozpočtu stávajícího 
roku a byly porovnány jednotlivé položky. 

 Ing. Kuchtová reagovala, že v předložené tabulce je návrh rozpočtu na r. 2017 
porovnán s valnou hromadou schváleným rozpočtem na rok 2016. Valné hromadě se 
přehled plnění rozpočtu předkládá až po uzavření účetnictví daného roku, tedy až na 
valnou hromadu v následujícím roce. 

 Mgr. Rafaj doplnil, že jedním z opatření, které představenstvo zavedlo je, že bude mít 
na každém svém zasedání k dispozici reporting na další období. 

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila rozpočet Svazu na 
rok 2017 a technickou úpravu platebního řádu pro rok 2017. 

6) USNESENÍ 

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise, viceprezident Svazu 
Ing. Stanislav Kázecký, CSc. 

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