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INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 22. KVĚTNA 2018  

PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY 
Představenstvo schválilo složení mandátové a návrhové komise, návrhy na skrutátory a 
předsedajícího valné hromady, které předloží valné hromadě. 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 1-5/2018 
Generální ředitelka SP ČR seznámila představenstvo s vývojem hospodaření od začátku roku 2018. 
Díky výběru příspěvků v prvních měsících roku se hospodaření zatím vyvíjí dobře.  

PŘÍPRAVA OSLAV 100 LET SP ČR 
Představenstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy oslav 100 let SP ČR, o finančním 
zajištění akcí a mediální podpoře oslav. Bylo seznámeno s konceptem konference zaměřené na 
budoucnost průmyslu a slavnostního galavečera ve Španělském sále Pražského hradu. 

INFORMACE PREZIDENTA, VICEPREZIDENTŮ A GENERÁLNÍ ŘEDITELKY 
 Priority SP ČR vycházející z Programového prohlášení SP ČR pro rok 2018 byly se žádostí o jejich 

zohlednění při tvorbě nového programového prohlášení vlády zaslány 2.5.2018 mailem na 

představitele ANO - pp. Babiše, Brabce a J. Ungermanna, představitelům ČSSD pp. Hamáčkovi a 

Zimolovi a za KSČM p. Filipovi. Všichni zareagovali, že priority SP ČR zapracují.  

 Tripartita 9.5.2018 projednala: 

o Rozvoj mýtného systému v ČR – tendr byl vypsán netransparentně, jasně 

upřednostňoval satelitní systém. Proti rozšíření mýtného systému o 900 km silnic I. třídy 

byly kromě SP ČR i další svazy a asociace. ÚOHS tendr zrušil. 

o Připravované změny horního zákona, kde nám vadí moratorium 5 let na zvyšování sazeb 

za dobývání horniny a povinnost zveřejňování výroční zprávy těžebních firem. 

o Karenční dobu, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky - jasně 

jsme deklarovali, aby se karenční doba zachovala, a to zejména nyní, kdy je nedostatek 

pracovní síly na českém trhu, a aby se případná změna začala diskutovat až v době 

zavedení eNeschopenky. V novém PP vlády je uvedeno zrušení karenční doby od 

1.7.2019 s tím, že ministryně práce ve sdělovacích prostředcích uvedla, že by se mělo 

ještě jednat o případné kompenzaci pro zaměstnavatele.  

o Strategie financování školství – navrhované změny budou znamenat dopad do státního 

rozpočtu. 

o Pozastavení certifikace OP PIK a opatření k řešení hlavních problémů tohoto programu – 

EK program zastavila a zablokovala 114 mld. Kč. Ministr průmyslu a obchodu přislíbil, že 

v září by měla být blokace odstraněna.  

 Program tripartity 13.6.2018 

o Návrh Programového prohlášení vlády ČR 

o Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2019 

o Návrh zvýšení minimální mzdy  
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o Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace 

v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč  

o Situace v oblasti kultury 

o Finanční rámec společné zemědělské politiky EU po roce 2020 

 Na Radě prezidentů BusinessEurope v Sofii byl zvolen nový prezident BusinessEurope Pierre 

Gattaz. 

 V oblasti legislativy SP ČR nyní řeší hromadné žaloby, novelu insolvenčního zákona – oddlužení, 

novelu exekučního řádu, novelu zákona o obchodních korporacích, návrh zákona o lobbingu, 

návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, nominační zákon a další.  

 Proběhla řada jednání k akcím, které v letošním roce proběhnou ve spolupráci s Čínou –  Druhé 

mezivládní jednání v Yiwu, jednání v Ningbo a EXPO Šanghaj (5.-10.11.2018).  

 V oblasti vzdělávání SP ČR podpořil financování školství a uvolnění pamlskové vyhlášky. 

Připravujeme analýzu výsledků maturity z matematiky, abychom mohli zaujmout stanovisko. 

 Do programového prohlášení vlády se nám v digitální oblasti podařilo prosadit vše, co jsme chtěli, 

což můžeme považovat za významný úspěch. 

 Na SP ČR byla založena platforma pro umělou inteligenci, tlačíme vládu ke zpracování strategie o 

umělé inteligenci. 

 Přetvořili jsme Akademii GDPR na formu e-learningových kurzů, SP ČR jako jediný poskytovatel 

školení má garanci od Úřadu na ochranu osobních údajů.  

 Finalizovali jsme zakázku Ministerstva vnitra, k GDPR jsme vyškolili všechny obce. 

 Proběhlo jednání zástupců svazů Středoevropské iniciativy. Všechny státy se potýkají 

s nedostatkem lidí na trhu práce.  

Diskutoval se obchod EU-Čína – vývoz zboží z EU do Číny tvořil v loňském roce 235 mld. eur, 

dovoz 386 mld. eur. V r. 2016 byl vývoz služeb z EU do Číny 49 mld. eur a dovoz 41 mld. eur. 

Zahraniční investice EU v Číně v r. 2016 byly 340 mld. eur, investice Číny v EU 136 mld. eur.  

Zástupci Rakouska prezentovali priority rakouského předsednictví v EU. 

 Usilujeme o odstranění problémů v oblasti daňových odpočtů na VaV.  

 Podařilo se nám dosáhnout prodloužení národního programu TRIO určeného na podporu 

aplikovaného výzkumu a vývoje.  

 Proběhla jednání mezi MPO a TA ČR k vymezení jejich rolí.  

 Podařilo se zapracovat připomínky SP ČR do programu KAPPA. 

RŮZNÉ 
 V letošním roce zohlední Mezinárodní strojírenský veletrh (1.-5.10.2018) 100. výročí vzniku 

Československa. Je to jubilejní 60. ročník MSV a připomínka 90. výročí otevření brněnského 

výstaviště. Partnerskou zemí je Slovensko. Stánek SP ČR bude umístěn v pavilonu Z. 

Sněm se uskuteční 1.10.2018  od 13.30 h v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště.  

 Představenstvo schválilo upravený organizační řád a organizační strukturu sekretariátu SP ČR. 

 Představenstvo schválilo přijetí Novartis s.r.o. za individuálního člena SP ČR. 


