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Z Á P I S z jednání Rady členů SP ČR 

konaného 17. ledna 2018 (úterý) 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 jednání Rady členů dne 20. září 2017 
2. Úvodní slovo prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka 
3. Informace z jednání představenstva a valné hromady SP ČR  
4. Aktuality z činností jednotlivých sekcí sekretariátu  
5. Informace o oslavách výročí 100 let SP ČR 
6. Různé 

 

AD BOD 1) Kontrola zápisu z Jednání individuálních členů dne 16. května 2017 

Písemně nebyly žádné připomínky. Zápis byl přítomnými schválen. 

 

AD BOD 2) Úvodní slovo prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka 

Prezident zhodnotil ekonomický růst ČR, který bude dle jeho názoru pokračovat i v roce 2018. Poděkoval za 
ekonomické výsledky členským firmám a vyzval k opatrnosti při zvyšování mezd – při nutném zohlednění 
produktivity práce. Upozornil také na potřebu investic, abychom udrželi tempo s evropským růstem 
ekonomiky.  

Prezident zhodnotil nelehkou politickou situaci. Informoval o jednáních s premiérem A. Babišem, na kterých 
představil 12 pro Svaz klíčových bodů. Prezidenta potěšilo uznání významu Tripartity premiérem A.  Babišem. 

Prezident dále informoval, že Svaz bude trvat na zrušení úpravy mýtného systému v podobě jeho rozšíření na 
komunikace I. třídy. V tomto nás podpoří i AMSP, Hospodářská komora, ČESMAD Bohemia a Svaz dopravy. 
Podpora ke zrušení mýtného systému je i od Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí.  

Požádal o podporu akce oslav 100 let členské subjekty.   

  

AD BOD 3) Informace z jednání představenstva a valné hromady ze 14. listopadu 2017  

Informovala generální ředitelka Ing. Dagmar Kuchtová.  

 Podala informace z představenstva konaného 14. listopadu před valnou hromadou v Červené Řečici 

(viz podklady).  

 Informace o plnění úsporných opatření. Za období od září 2016 do září 2017 Svaz uspořil na 

mzdových nákladech 1,492 mil Kč. Další úsporná opatření v oblasti provozu přinesla cca 2,5 mil Kč. 

 Informace o plnění rozpočtu – v tuto chvíli nejsou přesné výsledky. Výsledky hospodaření budou 

předány představenstvu 30.1.2018 

 Nově přijaté firmy na představenstvu:  AI Startup Incubator a.s. 

      Meopta – optika, s.r.o. 
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      PP POHONY s.r.o. 

      Exclusive Beauty s.r.o. 

      SVÚOM s.r.o.      

 Firmy, kterým byla žádost zamítnuta:   Imperial Tobacco CR, s.r.o. 

 Valná hromada schválila rozpočet pro rok 2018, který byl předkládán jako vyrovnaný s nárůstem 

7,6 %. Akce ke 100 letům Svazu je řešena v rámci samostatného rozpočtu. 

 Valná hromada schválila programové prohlášení na rok 2018 a PLATEBNÍ ŘÁD. Nepodařilo se 

projednat rozlišení pásem, která nejsou nastaveny zcela férově. SP ČR nyní bude zaměřovat na 

varianty řešení velkých svazů. Řešení bude hledat generální ředitelka společně s viceprezidentem 

Janem Rafajem. Varianty řešení by rádi prezentovali na valných hromadách nebo setkání 

členských firem kolektivních členů. Rádi by využili diskusi pro hledání řešení akceptovatelného pro 

obě strany.   

 Valná hromada schválila kooptaci členů představenstva:  

 Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a.s. 

 MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických 
prostředků 

 Valná hromada dále schválila kooptaci člena smírčího výboru: 

 Mgr. Tomáš Černý  

 Aktualizace vyhodnocení celoročního jednání. ZDE přehled, co se SP ČR povedlo prosadit.  

 

Petr Kašík, Svaz dopravy 

V návaznosti na zvýšení příspěvku u kolektivních členů SP ČR musel Svaz dopravy navýšit své členské 
příspěvky a očekává, že malé firmy vystoupí. 

Generální ředitelka Ing. Dagmar Kuchtová 

V návaznosti na další připomínky od ostatních kolektivních členů budou případné úpravy v tomto smyslu 
řešeny v návrzích platebního řádu pro další období. 

 

AD BOD 4) Aktuality z činností jednotlivých sekcí sekretariátu 

Podkladové materiály k jednotlivým bodům obdržela Rada členů před jednáním e-mailem. 

Ředitelé hovořili o nejdůležitějších bodech a přidali aktuální informace. 

• Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky 

• Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské 

• Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů  

• Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace a tisková mluvčí 

 

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, ředitel Sekce hospodářské politiky 

 Vláda neschválila doporučení MPO přidat se k žalobě Polska ve věci BATu (velká spalovací zařízení). 
Jsou zde dva problémy. Prvním je procesní část, kterou Svaz napadal. Druhým je změna vytvořených 
podmínek a limitů, na základě, kterých firmy investovaly své prostředky. Pokud se podmínky mění 
ještě před doběhnutím investic, znehodnocují se tím dané investice a vynaložené prostředky.   

http://www.spcr.cz/images/Platebni_rad_SPCR_2018.pdf
http://www.spcr.cz/images/Hodnocen%C3%AD_RHSD_2015-2017-final.pdf
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EET  

 SP ČR nadále zastává stanovisko EET nerušit a podporuje i další fáze zavádění EET. SP ČR je ale 

připraveno jednat o možnosti speciálního režimu pro nejmenší podnikatele, kteří jsou zároveň 

neplátci DPH. Speciální režim by pro tyto podnikatel znamenal dodržení všech náležitostí, ale je 

možná jiná forma evidence než elektronickou formou.  

 

Daňové odpočty na výzkum a vývoj 

 Ministryně financí Alena Schillerová podpořila otázku zadání analýzy postupu finanční správy. SP ČR 

představilo pozměňovací návrhy, které chce předložit. Ty se týkají hlavně malých a středních podniků, 

které mají vlastní vývoj. Paní ministryně byla otevřena diskusi na toto téma a postupu v jednání bude 

SP ČR informovat. 

 

DPH 

 Snaha odstranit duplicity ve vykazování nového systému Finanční správy 

 Nezadržování části nesporné vratky DPH 

 

Brožura k sektorové dani 

 Svaz je proti návrhům hlavně minulé vlády na to, jak zdanit hlavně ty úspěšné. Na první pohled je se 

může tento návrh zdát jako logický krok, ale v brožuře jsou uváděny praxe tohoto návrhu a příklady, 

jaké mohou být dopady na podnikatelský sektor.  

 

EIB dotazník  

 Prosba o vyplnění dotazníku zaslaného společně se zápisem. 

 V případě zájmu o spolupráci můžeme členským subjektům domluvit např. kulatý stůl 

 

Sekce EKONOMIKA V ČÍSLECH 

 Měsíční komentáře k průmyslu, HDP a dalších.  

 Na webu komentáře k důsledkům zvyšování úrokových sazeb ČNB.  

 

Energetické úspory 

 Svaz si nechal vypracovat studii k dopadu návrhům Evropské komise, kdy zvyšování cílů energetických 

úspor do roku 2030 by znamenalo stovky miliard dodatečných nákladů. 

 Závěry studie, spolu s propočty jsou diskutovány s europoslanci, Evropskou komisí, BusinessEurope 

a Svaz se snaží vysvětlit, co znamená zamezit některým drahým a nereálným návrhům pro Českou 

republiku. 

 

Státní rozpočet  

 Státní rozpočet pro rok 2018 byl schválen.  

 Podařilo se ještě za pana Pilného navýšit prostředky na aplikovaný výzkum v rozsahu, které Svaz 

požadoval. Paní ministryně Schillerová vyjádřila zájem rozpočet v tomto duchu upravit. 

 

Oblast Digitální ekonomiky   

http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech
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 SP ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a partnery IBM Česká republika a 

advokátní kanceláří PRK Partners pokračuje v projektu Akademie GDPR. Je možné se přihlásit na 

pokračující semináře. Od března bude pro podniky a zaměstnance na webu www.gdprakademie.cz 

spuštěn i e-learning.  

 V oblasti Digitální ekonomiky připravuje Svaz několik zajímavých témat. V dané oblasti jsou to 

zejména umělá inteligence, blockchain, robotizace ve firmách a e-Privacy. Členské firmy SP ČR, které 

vyrábí produkty pro robotizaci ve firmě nebo ty, které zvažují zavedení robotizace ve své firmě, mají 

možnost zapojit se do expertního týmu, který bude 30. ledna 2018 od 10:00. 

 E-Privacy další krok Evropské komise. Úřad vlády si nechal zpracovat dopadovou studii k současnému 

návrhu, Svaz zpracoval resumé a spolu se stálým zastoupením v Bruselu uspořádal seminář, na 

kterém vysvětlil rizika i dalším státům. (Díky tomu se ukázalo, že i ve srovnání s evropskými svazy 

malý Svaz z České republiky dokáže odhalit problém a dokáže ostatní přesvědčit, že problém je 

reálný.)  

 

Oblast OP PIK 

 Program Úspory energie – pokud se výrazně nezmění personální složení na MPO, Svaz má příležitost 

se výrazně zapojit do návrhů na změnu Koho toto téma zajímá, může kontaktovat Bohuslava Čížka.  

 Program Potenciál - na množství alokovaných prostředků je velké množství přihlášených projektů. 

V případě účasti na programu Potenciál, kontaktujte Bohuslava Čížka. 

 

 

JUDr. Jitka Hejduková, CSc, ředitelka Sekce zaměstnavatelské 

 Informace k brožuře Možnosti získávání zaměstnanců z Ukrajiny, ve které je podrobný popis aktuální 

právní úpravy všech režimů. Právní úpravu budeme aktualizovat prostřednictvím informací na webu.   

 Svaz připomínkoval řízení cizineckého zákona. Nyní čekáme na schválení podoby novely zákona a 

informaci, zda budou stanoveny kvóty na příděl cizinců ze třetích zemí. Nyní se čeká na schválení 

navýšení kvóty o 10 000 a otevření prostoru pro nábor zaměstnanců z Mongolska a Filipín. 

 Upozornění na bod č. 1 – úprava postavení organizací zaměstnavatelů v legislativním procesu se 

prozatím neplánuje. 

 Určitý posun v problematice exekucí. 5.12. proběhlo jednání SP ČR s Exekutorskou komorou a došlo 

k projednávání nejednotné praxe exekutorů. Exekutorská komora přislíbila vydání metodického 

vyjádření, jaké informace mohou exekutoři po firmách požadovat, aby nedocházelo k rozporu 

s GDPR. 

 Svaz nechal zpracovat analýzy k legislativě v zaměstnavatelské oblasti, a to konkrétně k: 

• Snižování administrativní zátěže 

• Problematika rejstříku transparentnosti 

• Možnosti zavádění předdůchodů 

 Soubory, vzhledem k jejich velikosti, Vám můžeme odeslat na požádání.  

 16.1.2018 byl na eKLEP zaslán legislativní plán Vlády, který koresponduje s Programovým 

prohlášením vlády.  

 Věcný záměr zákona o hromadných žalobách, pan ministr spravedlnosti Pelikán, který má tuto 

problematiku ve své gesci, má snahu vyhovět připomínkám SP ČR. Z hlediska dopadů je otázka 

certifikačního řízení, které předchází celému uznání hromadné žaloby. Prosíme o spolupráci všechny, 

http://www.gdprakademie.cz/
mailto:bcizek@spcr.cz
mailto:bcizek@spcr.cz
http://www.spcr.cz/index-temat/338-rezim
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kterých se tato problematika týká, jelikož nejsme schopni sami připomínkovat řízení a tuto novelu 

odůvodňovat. 

 Právní problémy a aspekty podnikatelsko-ekonomického systému vysvětlovány v Poslanecké 

sněmovně Ing. Martinovi Kolovratníkovi. Svaz vysvětloval rozdílnou účinnost zákonů jednotného 

adresáta bez rozdílu, zda se jedná o fyzickou osobu nebo podnikatele a důsledky hlavně pro malé a 

střední podnikatele. 

 Jednání s p. ministrem školství Plagou, který reflektoval požadavky SP ČR na změnu financování škol 

a akcent na finanční gramotnost a problematika pilotování duálního vzdělávání. 

 

Lukáš Martin, MA, ředitel Sekce mezinárodních vztahů 

 Připomínkovali Programové prohlášení vlády, zejména zahraniční politika a Evropská unie. Téma 

ekonomické diplomacie, které považují za nejdůležitější pro české exportéry, dostalo široký prostor 

v Programovém prohlášení. SP ČR oceňuje, že se věnuje otázkám budoucí spolupráce s Ruskem a 

Čínou. Naopak by SP ČR uvítal jasný harmonogram přijetí eura.  

 K plánovaným podnikatelským misím do Albánie a Vietnamu přibyla možnost účastnit se mise 

s novým ministrem průmyslu a obchodu navštívit Jordánsko a rýsuje se možnost mise s předsedou 

senátu do Jihoafrické republiky a Nigerie v květnu 2018. 

 Nástroje na ochranu obchodu pro ty, které ovlivňuje dumping cen zboží ze zahraničí. EU přijala nové 

nařízení, které poskytuje ochranu firmám, které jsou dumpingem ohroženy. Nová metodika je 

neutrální pro každou zemi. Firmy ale nyní nemusí dokazovat, že k dumpingu dochází a mohou se 

spolehnout na zprávy Evropské komise k jednotlivým zemím. První zpráva byla věnována Číně, pro 

druhou zprávu bylo vybráno Rusko. Zpráva široce zásah státu do ekonomiky těchto zemí. 

 Pokračují dohody o volném obchodě. Došlo k dokončení vyjednávání dohody o volném obchodu mezi 

Evropskou unií a Japonskem. Nyní je dohoda ověřována, zda je přijatelná z legislativního pohledu, 

pokud ano, do 18 měsíců bude docházet k ratifikaci na úrovni jednotlivých členských států.  

 V materiálech je přiložený updatovaný materiál k jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií o 

odchodu VB z EU.  

 

Ing. Jana Vykoukalová, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků: 

Dotaz k ekonomické diplomacii. V čem konkrétně by měla spočívat reforma podpory exportu? 

Lukáš Martin, MA: 

Premiérovi A. Babišovi se nelíbí roztříštěnost zastoupení v zahraničí, kdy je kanceláře CzechTrade, 

CzechInvest. Úvaha je, zda by se některá zastoupení nedala sloučit, případně je dostat pod velvyslanectví. 

Nyní se zahraničnímu obchodu věnuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Ministerstvo zahraničních 

věcí. Touto roztříštěností se bude reforma zabývat. K plánu řešení dané reformy se bude Svaz určitě 

vyjadřovat. 

Generální ředitelka Ing. Dagmar Kuchtová: 

Svaz se účastnil jednání Ministerstva zahraničních věcí u náměstka Martina Tlapy. Projekt se údajně jmenuje 

Koncentrace zahraniční sítě a spočívá ve sjednocení řízení ekonomické diplomacie a zahraničních zastoupení 

pod MZV. Toto Svaz nevidí jako dobrý systémový krok. Naopak sloučení českých center vidí Svaz jako 

pozitivní, minimálně z hlediska nákladů.    

Svaz by rád obdržel více informací a analýzu, co by sjednocení přineslo. Ministr Hüner na 16.2. svolal Řídící 

výbor Exportní strategie, kde Svaz očekává, že dostane prostor pro vyjádření svých názorů. 
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Ing. Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace a tisková mluvčí  

 Za 3 měsíce mělo SP ČR 645 mediálních výstupů, ve kterých se věnovalo prioritním tématům např. 

Programovému prohlášení vlády. 

 Mediální výstupy z podnikatelské mise v Rusku, které se účastnil i prezident ČR. 

 Sekce komunikace řešila ojedinělou situaci, kdy generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová 

vyjednávala o podmínkách Brexitu v Londýně s Theresou May.  

 Novináři se nás ptají na postoj a hodnocení voleb. Pro SP ČR je těžké ustát prohlášení čistě 

z businessového pohledu. 

 Důležitá je pro nás spolupráce s Českou televizí, která je nastavena opravdu nadstandardně. Za SP ČR 

se objevují nejvíce náš prezident nebo viceprezidenti, a to hlavně v Událostech, Komentářích nebo 

Zprávách ČT24. 

 Na LinkedIn, Twitteru a Facebooku má SP ČR aktualizované profily a informuje na sociálních sítích o 

hlavních tématech Vyzýváme členy k napojení na naše profily a ke vzájemnému sledování a podpoře.  

 Na Twitteru bylo SP ČR nuceno změnit název ze zkratky SPD na Svaz průmyslu.   

 Časopis Spektrum bude od roku 2018 čtvrtletník a témata zůstanou zachována tak, jak byla. Nyní již 

jsou aktualizované podmínky inzerce. 

 Svaz poskytl záštity a partnerství zejména členským subjektům.  

 

AD BOD 5) Informace o oslavách výročí 100 let SP ČR 

Generální ředitelka Ing. Dagmar Kuchtová a Ing. Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace a tisková mluvčí 
představily Oslavy 100 let výročí:  

 Generální ředitelka představila představenstvem schválený návrh sponzoringu, který spočívá ve dvou 
generálních partnerech, 3 hlavních partnerech a partnery akce. Jedním z generálních partnerů bude 
Česká spořitelna, a.s. Druhý partner je v jednání. Mezi tři hlavní partnery patří: ČEZ, a.s., Sev.En EC, 
a.s., LINET, a.s. Partnery akce tvoří převážně členové představenstva. Dále jsou oslovené další firmy 
s žádostí o příspěvek. 

 Eva Veličková představila logo 100 let, které bude doplňkové ke stávajícímu logu SP ČR. SP ČR jej 
bude po celý rok používat ve své komunikaci. Diamant symbolizuje trvalou a vysokou hodnotu 
průmyslu, který v ČR máme.  Logo 100 let bude v různých grafických materiálech zaměňováno za 
ikony (lidé nebo průmyslové výrobky). Ve videích a na sociálních sítích bude Svaz preferovat 
animovanou verzi loga ke 100 letům. 

 4 aktivity spojené s oslavou 100 let:  

• 18. 6. v 19:00 hod. Nejvýznamnější akce z oslav 100 let. Galavečer proběhne ve Španělském sále 
Pražského hradu pod záštitou prezidenta republiky (nebude se účastnit). 

• 18.6. dopoledne odborná diskuze na téma budoucnost průmyslu, které se budou účastnit i 
zahraniční hosté. Konference je plánována pro odbornou veřejnost a novináře. 

• II. pololetí cca 4 setkání s členskými firmami v regionech. Účast prezidenta SP ČR, hejtmana 
příslušného kraje a cca 20 firem z příslušného regionu. Akce bude rozdělena na pracovní část, 
kdy zúčastnění budou diskutovat nad aktuálními otázkami. Druhá část bude společenská, na té 
Svaz připomene, že tyto firmy jsou členy Svazu se stoletou tradicí. 

• Mezinárodní strojírenský veletrh v termínu 1.10.-5.10. 2018 v Brně. Nový design bude promítnut 
také na stánku SP ČR, kde budou probíhat doprovodné aktivity pro zdůraznění, že slavíme 100let.  

http://www.spcr.cz/images/media/spektrum/Spektrum_nabidka_inzerce_2018.pdf
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 SP ČR by v rámci oslav rádo zapojilo i své členy, protože oslavy chápe jako společnou oslavu nás všech. 
Sekce komunikace bude kontaktovat oddělení komunikace členských firem s poptávkou po jejich 
materiálech, ilustračních fotkách a videích. V průběhu druhého čtvrtletí Svaz plánuje rozjet sociální 
síť Instagram, kam bude umisťovat nasbíraná videa a fotky a tím vytvořit průmyslovou galerii na 
jednom místě.  

 Od prvního čtvrtletí může SP ČR poskytnout banner na web členských firem, kterým se firma může 
přihlásit, že se SP ČR slaví 100 let.  

 Regionální roadshow budou propojeny s regionálními médii, která by si po akci mohla s představiteli 
členských firem udělat rozhovor.  

 Členské firmy mohou přispět na regionální roadshow, stát se podporovatelem akce a vice se 
zviditelnit.  

 K oslavám 100 let dojednáváme mediální partnerství. V současné době probíhají diskuse s E15 a 
Českou televizí. 

 

AD BOD 6) Různé 

Ing. Dagmar Kuchtová: 

 Poděkovala Davidovi Vondrákovi za spolupráci. 

 Informovala o rozesílce návrhů smluv o členském příspěvku pro rok 2018 e-mailem. Pro rok 2018 
zohledněna možnost odečítat členy, kteří jsou individuálními členy Svazu.??? David Je to výzva? 
Prosíme o zaslání smluv zpět do 15.2.2018.  

 Prosba o vyplnění dotazníku EIB 

 

Ing. Jan Prokš, Ph.D., Elektrotechnická asociace ČR 

Od 1.1.2018 by měla být účinnost Registru skutečných majitelů právnických osob. Elektrotechnická asociace 
ČR má mezi členy firmy, které by rády byly v daném registru zapsané. Elektrotechnická asociace ČR 
potřebuje zjistit informace, kde se mají firmy nechat zapsat.  

Jitka Hejduková: Registr funguje na MZV. Jitka pošle link.  

 

Eva Svobodová, MBA, Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

 AMSP ČR děkuje za spolupráci SP ČR, stěžejní témata se konzultují, zejména se sekcí hospodářské 
politiky. 

 Asociace odstartovala Rok rodinného podnikání 2018 zaměřený na generační výměnu ve firmách. 
Významnou akcí je mezinárodní konference pro rodinné firmy 30. ledna 2018 v Praze. V průběhu 
roku bude realizována řada akcí pro rodinné firmy – kulaté stoly v regionech, setkání nástupníků, 
soutěž rodinných firem, vzdělávání ve spolupráci s univerzitní platformou i komerčními 
společnostmi, TV speciál na ČT1. Klíčovou aktivitou bude ukotvení definice rodinného podnikání 
v české legislativě. AMSP ČR zve členské firmy kolektivních členů SP ČR z řad rodinných firem k této 
aktivitě, a to zcela zdarma. 

 AMSP ČR pokračuje v aktivitách na podporu začínajících podnikatelů, žen v podnikání, rodinných 
firem, řemesel, podnikání na venkově, maloobchodu, malých restaurací apod. Trvalými tématy jsou 
podpora exportu, inovace, vzdělávání apod. pro MSP.  

 Extrémní zájem AMSP ČR je na režimu Ukrajina a k tématu GDPR. AMSP ČR připravila cyklus 
přednášek k GDPR pro MSP zdarma. 
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Mgr. Radek Zapletal, Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR 

Měl by se po 10 letech vytvářet zákon o soukromé bezpečnostní činnosti. V současné době se vytváří 
memorandum mezi SP ČR, Unií soukromých bezpečnostních služeb ČR a Hospodářskou komorou. Unie 
soukromých bezpečnostních služeb ČR bude o vytvoření zákona informovat, protože tento může mít dopad 
i do firem.  

Účast na aktivitách ke studii k minimálním mzdovým nákladům pořádaných SP ČR. Pro členy Unie 
soukromých bezpečnostních služeb ČR je problém navýšit cenu ostrahy. Náklady na ostrahu jsou 
vyoutsourcované.  

Od 1.7.2017 nový zákon o řešení přestupků. Do 30.6.2017 kontroly vysílané Státním inspektorátem práce 
řešily otázky prevence. Od 1.7. se mění kontroly na vykazování přestupků.  

Reakce J. Hejdukové: SP ČR zahájí jednání se Státním úřadem inspekce práce v těchto otázkách. 

 

Petr Kašík, Svaz dopravy ČR: 

 Upozornil, že se navýšení mezd dotkne všech základních tarifů.  

 

Ing. Jaroslav Tymich, Asociace českého papírenského průmyslu 

Informace ke všem společnostem, které produkují jakékoli odpady. Ministerstvo životního prostředí mění 
pohled na předávání odpadů a jeho zpracování v zařízeních, která mají na toto povolení. V případě, že si 
zajistíte komplexní řešení odpadů a daná firma na jeden konkrétní odpad nemá zařízení, z hlediska evidence 
se musí uvádět, kdo fyzicky odpad převezme. Dané společnosti by se odpad neměl předat, nemá 
požadované zařízení.  

Inspekce začíná kontrolovat tok odpadů. V případě, že by členský subjekt SP ČR dostal pokutu, má 
kontaktovat Bohuslava Čížka nebo Jaroslava Tymicha. Byla zpracována analýza, která uvádí toto počínání 
jako nezákonné.  Asociace českého papírenského průmyslu začíná vyjednávat s Ministerstvem životního 
prostředí. 

 

Ing. David Vandrovec, Asociace informačních technologií a telekomunikací 

Česká asociace odpadového hospodářství zveřejnila studii, která potvrzuje nezákonnost počínání České 
inspekce životního prostředí.  

Pan Vandrovec pošle odkaz na danou studii.   

 

 

Ing. Martin Bulíř, Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s. 

Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) je profesní samosprávné sdružení firem 
provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice.  Sdružuje již od roku 1998 
klíčové hráče působící na českém trhu poukázkových systémů – společnosti Edenred, UP Česká republika a 
Sodexo Pass ČR. Jejich nabídky zahrnují spolu se stravenkami široké spektrum programů týkajících se 
volného času, rozmanitých benefitů v oblasti zdravotnictví, vzdělání a sociálních programů. 

 

mailto:bcizek@spcr.cz
mailto:jaroslav.tymich@mondigroup.com
mailto:jaroslav.tymich@mondigroup.com
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Ing. David Vandrovec, Asociace informačních technologií a telekomunikací 

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružuje právnické osoby na základě 

dobrovolného zájmu o informační technologie a telekomunikace a byla založena v roce 2010 významnými 

dovozci těchto technologií. Mezi základní cíle AITAT patří ochrana a prosazování společných cílů členů v 

oblasti legislativy, exekutivy, výkonu samosprávy a při stanovování pravidel vztahujících se k informačním 

technologiím a telekomunikacím se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí. 

 

 

 Schválené termíny Rady členů naleznete ZDE 

 

 

 

 

 

 

Další jednání Rady členů SP ČR se uskuteční  
ve středu 21. března 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:  

 

1. 2018_01_17_podklad_jednani_Rada_clenu_SK 

2. 2018_01_17_podklad_jednani_Rada_clenu_SHP 

3. 2018_01_17_podklad_jednani_Rada_clenu_SMV 

4. 2018_01_17_podklad_jednani_Rada_clenu__SZ 

5. 2018_01_16_informace_predstavenstvo_SP_2017-11-14 

6. RADA ČLENŮ SP ČR_HARMONOGRAM PRO ROK 2018 

7. 2018_01_17_informace_oslavy 100_let_Rada_clenu 

8. Pozvanka_na_jednani_Rady_clenu_ 2018_01_17 

 

https://wiki.spcr.cz/pages/viewpage.action?pageId=21481085

