
 

 
TELEFON (+420) 225 279 111 | E-MAIL SPCR@SPCR.CZ 

WEB WWW.SPCR.CZ | ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČ0: 00536211, DIČ: CZ00536211. 
ČLEN 

 

 

Z Á P I S z jednání Rady členů SP ČR  

konaného 16. května 2018 (středa) od 10.00 hodin v sídle SP ČR, Freyova 948/11, Praha 9 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání řídila generální ředitelka SP ČR Ing. Dagmar Kuchtová 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z Rady členů SP ČR dne 21. března 2018 
2. Informace z jednání představenstva SP ČR a tripartity 
3. Informace k jednání valné hromady SP ČR konané 22.5.2018 
4. Aktuality z činností jednotlivých sekcí sekretariátu 
5. Různé 
 

AD BOD 1) Kontrola zápisu z Rady členů dne 21. března 2018 

Písemně nebyly žádné připomínky. Zápis byl přítomnými schválen. 

 

AD BOD 2) Informace z jednání představenstva SP ČR a tripartity přednesla generální ředitelka Ing. 
Kuchtová 

INFORMACE Z PŘEDSTAVENSTVA: 

→ Výsledek z hospodaření za rok 2017 vykazuje zisk ve výši 6,326 milionů Kč díky úsporným opatřením 
a také placeným službám v podobě podnikatelských misí, Režimu Ukrajina a Akademii GDPR a dalších. 

→ Představenstvo přijalo pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR pro 
volby v roce 2019. 

→ Představenstvo bylo informováno o přípravách oslav ke 100 letům Svazu. Rozpočet akce je schválený, 
náklady jsou kryty sponzorskými dary. 

→ Představenstvo bylo informováno o přípravách Sněmu, který se bude konat standardně první den 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, a to 1.10.2018. Svaz bude udělovat ocenění pro tyto 
kategorie: 

 - významná osobnost, která bude zařazena do galerie osobností průmyslu 

 - firma, která se zasadila o rozvoj průmyslu v regionu 

 - malou a střední firmu (nově zařazená kategorie) a ZDE SP ČR UVÍTÁ TIPY NA FIRMU K OCENĚNÍ 

→ Představenstvo schválilo přijetí nových členů: 

 Kolektivní člen:  OCELÁŘSKÁ UNIE, a.s. 

 Individuální člen: BISNODE ČR, a.s. 

    CZECH GULF COUNCIL, z.s. 

    KAR GROUP, a.s. 

    PETROF, s.r.o. 
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    TENZA, a.s. 

INFORMACE Z TRIPARTITY: 

→ Mimořádné jednání tripartity ve dne 26.3.2018 na vyžádání prezidenta SP ČR Ing. Jaroslava Hanáka 
ke karenční době.  

→ Řádné jednání tripartity v termínu 9.5., kde se projednávala témata: rozvoj mýtného systému, 
připravované změny Horního zákona, karenční doba, strategické financování školství, pozastavení 
certifikace OP PIK a projekty sociálních partnerů v §320 a). 

  

AD BOD 3) Informace k jednání valné hromady SP ČR konané 22.5.2018 

Valná hromada se koná 22. května 2018 v prostorách firmy Philip Morris v Kutné Hoře. Jmenný seznam 
delegátů na valnou hromadu Svazu průmyslu a dopravy ČR byl na jednání Grémia účastníkům předán a 
účastníky schválen. Výsledek hlasování pro předložený seznam 39 delegátů: 
   pro  27 (všichni přítomní) 

   zdržel se 0 

   proti  0 

Seznam náhradníků delegátů na valnou hromadu byl přijat bez návrhů na změnu. 

 

AD BOD 4) Aktuality z činností jednotlivých sekcí sekretariátu 

Podkladové materiály k jednotlivým bodům obdrželo Grémium před jednáním e-mailem. 

 

Ředitelé hovořili o nejdůležitějších tématech svých sekcí a přidali aktuální informace. 

• Ondřej Ferdus, manažer pro digitální ekonomiku 

• Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské 

• Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů  

• Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace 

 

Mgr. Ondřej Ferdus, manažer pro digitální ekonomiku 

→ Evropská komise pozastavila ČR certifikace pro Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Proplácení žádostí o platbu již schválených projektů či předkládání projektů 

by nemělo být ohroženo, ale situaci je třeba vyřešit co nejdříve, jinak bude ohroženo další čerpání. 

Proplácení schválených žádostí se v současné době neprovádí, čeká se na schválení certifikace, 

v návaznosti na nyní probíhající jednání by k obnovení mohlo dojít v říjnu letošního roku. 

→ MPO po intenzivních diskusích se zástupci Svazu i představiteli firem připravilo optimalizovanou IV. 

výzvu programu Úspory energie v OPPIK, která odstraňuje v rámci pravidel EU hlavní bariéry z 

původních výzev. Výzva by měla být vyhlášena v červnu 2018, přičemž příjem žádostí by měl probíhat 

od 07/2018 do 04/2019. 

→ Svaz prosadil doplnění dokumentu Digitální Česko, který bude hlavním vládním strategickým 

materiálem pro oblast digitální agendy, o oblasti Jednotného digitálního trhu v EU a Společnosti 4.0. 

Svaz také jako hlavní partner aktivně spolupracoval s vládním zmocněncem na přípravě dokumentu 

Digitální Česko. 
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→ Po aktivním zapojení Svazu Vláda napotřetí projednala a schválila Memorandum o podpoře využívání 

zemního plynu v dopravě po roce 2020. Jeho klíčová součást zachovává zvýhodněnou sazbu 

spotřební daně pro užití zemního plynu v dopravě i po roce 2020.  

→ MPO zveřejnilo v připomínkovém řízení Novelu zákona o investičních pobídkách. Svaz se aktivně 

podílel na úpravách, a to i v odborné rovině. Hlavním cílem je flexibilita ve vztahu k aktuální 

hospodářské situaci a zvýšení přidané hodnoty podpořených projektů. Zde PROHLÁŠENÍ SP ČR. 

→ Ondřej Ferdus vyzval členské firmy SP ČR, aby se zapojily do dotazníkového šetření s ČNB.                    

 

 

JUDr. Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské 

→ Vláda 21.3.2018 vyslovila k návrhu na zrušení tzv. karenční doby souhlasné stanovisko s pouze 

obecnými výtkami, že je potřeba diskutovat paramenty pojistného i dávky i dopady na 

zaměstnavatele. Na jednání tripartity 26.3. předložila vláda další 2 varianty, zástupci zaměstnavatelů 

následně poslali premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis, kde zavedení e-neschopenky rušení 

karenční doby odmítá.  

→ Svaz připravuje návrh novely, kterou by se upravila otázka nákladů zaměstnavatelů, které jim vznikají 

v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy a požadované součinnosti ze strany exekutorů. 

→ VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O HROMADNÝCH ŽALOBÁCH – věcný záměr byl 22.3. projednán Legislativní 

radou vlády (LRV), která přijala závěr, že nemá být zákon připraven s jednou vůdčí variantou, ale mají 

se přesně stanovit okruhy žalob, ve kterých bude princip opt out a opt in, nebude certifikace, ani jiná 

terminologie, než používá civilní proces. Věcný záměr byl předán do vlády se stanoviskem, že má být 

zákon připraven podle výhrad a požadavků LRV.  

→ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA - 29.1.2018 vláda předložila do Poslanecké sněmovny novelu 

insolvenčního zákona zaměřenou na podmínky oddlužení. Novela má mj. umožnit oddlužení i 

osobám, které nesplatí v průběhu oddlužení ani 30 % svých dluhů, ale snaží se splácet. Návrh 

předpokládá podstatně důkladnější dohled insolvenčních správců, což je jeden z aspektů, pro který 

SP ČR v připomínkovém řízení v předchozím volebním období zpochybnil funkčnost navrhovaného 

řešení.  

→ Expertní skupina MMR připravuje stanovisko k Dopadu povinností vyplývajících z nařízení GDPR na  

 zadávání veřejných zakázek. Bylo upraveno podle připomínek z členské základny. 

→ Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. V rámci pomoci 

kolektivním členům s jejich potřebami souvisejícími s GDPR, je možné se obrátit na Jitku 

Hlaváčkovou. 

 

Lukáš Martin, MA, ředitel Sekce mezinárodních vztahů 

→ Na Grémiu byla předána informace o přípravách podnikatelských misí do Iránu a Jordánska. Mise do 

Iránu byla z důvodu zhoršené politické a exportní situace zrušena. O odložení mise do Jordánska 

z rozhodnutí ministra Tomáše Hünera se rozhodlo krátce před koordinační poradou k zahraničním 

misím s MPO.  

→ Poděkoval za velkou odezvu k dotazníkovému šetření u prověřování přímých zahraničních investic do 

Evropské unie. 

 

https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11866-svaz-podporuje-novelu-zakona-o-investicnich-pobidkach
file:///C:/Users/lcechova/Desktop/jhlavackova@spcr.cz
file:///C:/Users/lcechova/Desktop/jhlavackova@spcr.cz
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Ing. Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace  

→ Exkluzivní spolupráce s New York Times, během které se SP ČR podařilo zprostředkovat vyjádření 

prezidenta Svazu průmyslu J. Hanáka do článku o růstu české ekonomiky, rekordně nízké 

nezaměstnanosti v ČR a modernizaci a robotizaci výroby. Svaz k danému tématu zprostředkoval také 

vyjádření firem: Linet, Škoda, Elko EP, Schneider Electric, ABB. V článku byl také propagován veletrh 

Amper. Článek je dostupný ZDE. 

→ Svaz průmyslu a dopravy se pravidelně prezentuje v České televizi. 

→ SP ČR navázal spolupráci s Českým rozhlasem, kde v období od 16.3. do 3.5. vždy v úterý v 16:15 na 

ČRo Plus měla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy pravidelnou rubriku. Zde řešená témata: 

karenční doba, exekuce, ekonomická diplomacie, výdaje na výzkum a vývoj, GDPR, zkracování 

pracovní doby 

→ Svaz průmyslu a dopravy uzavírá licenční smlouvy s firmami, které chtějí poskytnout své 

fotografie/příběhy/videa do oslav 100 let. Firmy, které chtějí zmíněné materiály poskytnout se 

mohou se sekcí komunikace spojit na mailové adrese IKONY@SPCR.CZ.  

 

 

AD BOD 5) Různé 

→ MUDr. Miroslav Palát, MBA položil dotaz k cílové skupině Instagramu, kde SP ČR vytváří průmyslovou 
galerii. 

 Eva Veličková: Na Instagramu je nejmladší cílová skupina, kterou můžeme oslovit. Vytváříme zde 
 image průmyslu a snažíme se ukázat jeho pestrost. 

→ Generální ředitelka SP ČR Ing. Dagmar Kuchtová vyzvala zástupce Rady členů k aktualizaci dat svých 
členských firem, ideálně do 30.6.2018 

 

 

 

Další jednání Rady členů SP ČR se uskuteční  
ve středu 18. července 2018 od 10.00 hodin v sídle SP ČR, Freyova 11, Praha 9 

 

 

 

Zapsala: Lenka Čechová 

Schválila: Ing. Dagmar Kuchtová 

 

Podklady, které byly rozeslány individuálním členům:  

•    2018_05_16_Informace_predstavenstvo_SP_2018_04_24 

•    2018_05_16_podklad_jednani_Gremium_SHP 

•    2018_05_16_podklad_jednani_Gremium_SMV 

https://www.nytimes.com/2018/04/16/business/labor-robots-jobs-eastern-europe.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
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•    2018_05_16_podklad_jednani_Gremium_SZ 

•    2018_05_16_podklad_jednani_Gremium_SK 

•    Pozvánka na jednání Rady členů SP ČR_2018_05_16 

•    SPCR_pozvánka_setkání_MPO_TAČR 

•    Příloha_dohoda_MPO _TAČR 

 


