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INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 24. DUBNA 2018  

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 1-4/2018 
Generální ředitelka SP ČR Ing. Kuchtová informovala, že díky výběru členských příspěvků je začátkem 
roku finanční situace velmi dobrá. I když je k dnešnímu dni uzavřeno 64 % smluv o úhradě členského 
příspěvku s individuálními členy a 56 % s kolektivními členy. 

SCHVÁLENÍ PROGRAMU A MATERIÁLŮ NA VALNOU HROMADU 
a) Program valné hromady 

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR se bude konat 22. května 2018 od 13.00 hodin 
v sídle Philip Morris ČR, a.s., Kutná Hora – Sedlec, v prostoru konventu bývalého cisterciáckého 
kláštera. 

Představenstvo schválilo program valné hromady: 
1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady  
2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení SP ČR 
3) Zpráva dozorčí rady SP ČR 
4) Zpráva o hospodaření SP ČR za rok 2017 
5) Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR 
6) Usnesení 

Předsedající valné hromady bude navržena Mgr. Milena Jabůrková, MA. 

b) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení SP ČR 
Představenstvo schválilo předložený návrh Výroční zprávy představenstva o plnění 
programového prohlášení SP ČR za období 04/2017-04/2018, která je připravena stejným 
způsobem jako v loňském roce, a doporučilo ji předložit v tomto znění valné hromadě. 

c) Zpráva o hospodaření za r. 2017 
Ing. Kuchtová informovala představenstvo, že výsledek hospodaření za rok 2017 je cca +6 mil. Kč. 
Na kladný výsledek mají vliv zejména úsporná opatření sekretariátu, zlepšení platební kázně 
členů, zvýšený počet a zájem účastníků o podnikatelské mise v loňském roce a zpoplatněné akce 
– zejména GDPR Akademie a administrace žádostí v projektu Režim Ukrajina. 

Představenstvo schválilo předloženou zprávu o hospodaření za r. 2017 a doporučilo ji předložit 
v tomto znění valné hromadě. 

d) Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR 
Představenstvo schválilo navržená pravidla pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR pro volby v r. 
2019, která vychází z materiálu využívaného při minulých volbách a jsou sladěna s platnými 
stanovami. Představenstvo navrhne valné hromadě volit pro další funkční období sedm 
viceprezidentů. 

PŘÍPRAVY OSLAV 100 LET SP ČR 
Ing. Kuchtová seznámila s finančním zajištěním akcí spojených s oslavami 100 let SP ČR. Kromě 
finančních prostředků máme přislíbeno také věcné plnění ve formě dárků na slavnostní galavečer, 
nápojů, zapůjčení robota nebo klavíru a další.  

Ing. Veličková uvedla stav prací na konkrétních akcích 18.6.2018, kdy v dopoledních hodinách 
proběhne v Národní galerii v Praze odborná konference s mezinárodní účastí a večer slavnostní 
galavečer ve Španělském sále Pražského hradu.  
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Regionální akce jsou plánované na 11.9.2018 v Plzni, 3.10.2018 v Přerově, 16.10.2018 v Ostravě a  
24.10.2018 v Děčíně. 

Již byla zahájena placená mediální spolupráce s CNC – E15 a Blesk.cz. Na základě doporučení 
představenstva byli osloveni ke spolupráci přední čeští youtubeři, kteří mají zájem na projektu 
spolupracovat. 

INFORMACE PREZIDENTA, VICEPREZIDENTŮ A GENERÁLNÍ ŘEDITELKY 
Ing. Hanák 

 SP ČR ze svého programového prohlášení vybere stěžejní prioritní body a pošle je představitelům 
ANO a ČSSD se žádostí o jejich zařazení do připravovaného programového prohlášení vlády. Poté 
Ing. Hanák požádá o osobní jednání s pp. Babišem, Brabcem, Hamáčkem, Zimolou a 
Ungermanem o budoucím programovém prohlášení vlády a prioritách SP ČR. Na dalším zasedání 
tripartity požádá Ing. Hanák premiéra o svolání mimořádné tripartity k projednání nového 
prohlášení vlády.  

 Na základě požadavku SP ČR svolal předseda vlády 26.3.2018 mimořádné Předsednictvo RHSD ke 
karenční době. Zaměstnavatelská delegace RHSD ČR spolu s Hospodářskou komorou ve svém 
stanovisku vyjádřily zásadní nesouhlas se zrušením karenční doby s tím, že v případné diskusi 
můžeme pokračovat až v souvislosti se zavedením elektronické neschopenky. Téma karenční 
doby bude předmětem jednání také dalšího zasedání tripartity. Konečné rozhodnutí o karenční 
době bude ale politické. 

 23.4.2018 se uskutečnilo zasedání Pracovního týmu RHSD pro dopravu a odpol. Žofínské fórum 
k dopravní infrastruktuře. Na obou jednáních Ing. Hanák kritizoval vládu za to, že není schopna 
zajistit fungování dopravní infrastruktury a v demisi rozhoduje o budoucnosti mýtného systému 
(zakázka za 11 mld. Kč). 

 Program tripartity 9.5.2018 
o Rozvoj mýtného systému v ČR 
o Připravované změny horního zákona 
o Karenční doba, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky  
o Národní program reforem, Konvergenční program, Střednědobé rozpočtové rámce 
o Strategie financování školství 
o Pozastavení certifikace OP PIK a opatření k řešení hlavních problémů tohoto programu 
o Zvyšování platů zaměstnanců v rozpočtové sféře v r. 2019 
o Schvalování projektů sociálních partnerů dle § 320a ZP pro rok 2019 
o Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů dle § 320a ZP za rok 2017 

Ing. Chaloupecký 

 V pol. dubna byl zveřejněn evropský balíček pro spotřebitele, jehož součástí jsou i hromadné 
žaloby. Téma bude jedním z bodů programu setkání s europoslanci 15.6.2018. 

 Proběhlo vypořádání připomínek k novele zákona o obchodních korporacích. Připomínky SP ČR 
nebyly akceptovány, ale SP ČR na nich trvá. 

 Novela insolvenčního zákona se zaměřuje na podmínky oddlužení. Lze předpokládat množství 
pozměňovacích návrhů. 

 SP ČR připravuje formou poslanecké iniciativy návrh novely exekučního řádu, kterou by se 
upravila otázka nákladů zaměstnavatelů v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy. 

 Je připravena dohoda o spolupráci s HK ČR při řešení soukromé bezpečnostní činnosti. 

Mgr. Jabůrková 

 SP ČR podpořil odložení financování regionálního školství o rok, aby byla dokončena příprava 
systému a dořešeno financování soukromých a církevních škol.  
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 SP ČR podpořil zřízení vládního zmocněnce pro digitální agendu a prosadil rozšíření dokumentu 
Digitální Česko o oblasti Jednotného digitálního trhu v EU a Společnost 4.0.  

 Nově má SP ČR svého člena v předsednictvu Rady vlády pro informační společnost. 

 SP ČR získal zakázku Ministerstva vnitra na školení obcí v GDPR.  

 SP ČR uplatnil připomínky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. 

 Ve stanovisku k zákonu o ochraně osobních údajů SP ČR nesouhlasil s vnitrostátním zvýšením 
hranice věku dítěte pro přístup k on-line službám. 

 SP ČR založil Platformu umělé inteligence a pracovní skupinu pro Blockchain. 

 Podařilo se nám zpomalit e-Privacy. 

R. Špicar 

 R. Špicar bude členem výběrové komise, bude hledat nového ředitele Elektrotechnického 
zkušebního ústavu. 

 Doporučil navázat spolupráci s Piráty v oblastech společného zájmu, např. elektronická fakturace.  

 SP ČR dále zastává názor, že případné spojení ČEB a EGAP nezpůsobí komplikace v podpoře 
exportu. Podle R. Špicara by SP ČR měl více navenek prezentovat nesouhlasné stanovisko ke 
sloučení CzechTrade a CzechInvest. 

Ing. Kuchtová   

 1.10.2018 se uskuteční Sněm SP ČR, na kterém již tradičně udělujeme Ocenění za rozvoj 
průmyslu a regionů a významnou osobnost uvedeme do Galerii osobností průmyslu. V letošním 
roce nově také udělíme Ocenění pro malou a střední firmu. Ing. Kuchtová požádala o typy a 
návrhy osob a firem k udělení těchto ocenění. 

 V pol. dubna došlo ke změně pozic ve vedení EHSV. Došlo i k obnově či stabilizaci pozic v rámci 
Skupiny 1 – Zaměstnavatelé, kde Ing. Vladimíra Drbalová, pokračuje ve funkci viceprezidentky 
skupiny I - Zaměstnavatelé a viceprezidentky Střediska pro sledování trhu práce. Marie Zvolská, 
z KZPS, byla nově zvolena prezidentkou Platformy pro lidi s postižením. 

 Ing. Kuchtová poděkovala Ing. Frolíkovi za to, že byl hostitelem kulatého stolu k brexitu za účasti 
firem a velvyslance Velké Británie. Akce by mohla být příkladem pro další podobná jednání ve 
firmách. 

RŮZNÉ 
 Představenstvo schválilo přijetí Ocelářské unie a.s. za kolektivního člena SP ČR a Bisnode Česká 

republika, a.s., Czech Gulf Business Council z.s., KAR group, a.s., PETROF, spol. s r.o. a TENZA a.s. 
za individuální členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 MUDr. Palát poděkoval Ing. Hanákovi za vystoupení na výroční konferenci „CzechMed 20“. 
Jedním z cílů konference bylo začít vnímat zdravotnické technologie jako jednu z průmyslových 
oblastí. 

 Ing. Dvořák doporučil více medializovat stanovisko SP ČR proti zrušení karenční doby. 

 Ing. Čížek informoval představenstvo o situaci v OP PIK. 


