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INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 23. ŘÍJNA 2018  

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 1-9/2018 
V plnění rozpočtu na letošní rok se odráží oslavy 100 let SP ČR, jejichž náklady při schvalování 
rozpočtu valnou hromadou na podzim 2017 ještě nebyly známy. Tato skutečnost neovlivní 
hospodářský výsledek. Predikce ukazuje, že by hospodaření v letošním roce mělo skončit jako 
vyrovnané. 
Ing. Kuchtová seznámila se stavem uzavírání smluv o úhradě členského příspěvku. 

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

Valná hromada se uskuteční 20. 11. 2018 od 13.00 hodin v kongresovém sále Centra pohybové 
medicíny Pavla Koláře, a.s., Pyšelská 4, Praha 4 – Chodov. 

Představenstvo schválilo program valné hromady: 
1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady  
2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR 
3) Zpráva dozorčí rady SP ČR 
4) Platební řád SP ČR na rok 2019 
5) Rozpočet SP ČR na rok 2019 
6) Usnesení 

b) Programové prohlášení SP ČR 
Představenstvo schválilo návrh programového prohlášení, které zachycuje hlavní priority SP ČR 
ve vztahu k vládě v nejbližším období. Některé oblasti jsou doplněny podrobněji rozpracovanými 
přílohami, které budou v elektronické verzi dostupné formou prokliků.  

c) Platební řád SP ČR na rok 2019 
Představenstvo schválilo návrh platebního řádu na rok 2019, který bude předložen se stejnou výší 
příspěvků jako platební řád pro letošní rok s potřebnými aktualizacemi termínů pro příští rok. 

d) Rozpočet SP ČR na rok 2019 
Představenstvo schválilo předložit valné hromadě pro rok 2019 rozpočet s vyrovnanými náklady a 
výnosy.  

INFORMACE PREZIDENTA, VICEPREZIDENTŮ A GENERÁLNÍ ŘEDITELKY 
 Plenární schůze RHSD ČR 24. 9. 2018 se zaměřila zejména na situaci v železniční dopravě a 

výstavbu jaderných bloků. Před jednáním Pléna se národní tripartita setkala s krajskými 
tripartitami, aby prodiskutovala zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe a nedostatek 
zdravotnického personálu na trhu práce.  

 Další jednání tripartity 19. 11. 2018 bude mít na programu: 

 Opatření v boji proti suchu, zadržování vody v krajině 

 Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů 

 Aktuální problémy v oblasti vodního hospodářství včetně stavu a dalšího rozvoje vodní 
dopravy 

 Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020  

 Finanční perspektivu nového programového období po roce 2020  

 Další postup v digitální agendě  
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 Prezident SP ČR jednal s ministrem životního prostředí, aby podpořil export svými cestami do 
zahraničí.  

 Expertní tým prezidenta republiky jednal v Lánech s ministryní průmyslu a obchodu na téma 
jaderné energie a situace v CIIRC.  

 K novele zákoníku práce předložilo MPSV koncept, který obsahuje pouze návrhy, na kterých byla 
v minulosti shoda. Plánují se jednání s ministryní práce a sociálních věcí a předsedou ČMKOS pro 
hledání kompromisu.  

 Karenční doba je po druhém čtení v Poslanecké sněmovně, snažíme se, aby k jejímu zrušení 
nedošlo.  

 Pro rok 2019 trvají zaměstnavatelé na svém požadavku navýšení minimální mzdy o 800 Kč.  

 Spolu s Českou fintech asociací dnes zahajujeme projekt Blockchainová republika. 

 Na pravidelná jednání s kolektivními a individuálními členy byly zahrnuty informace z MPO. 
Jednání se již zúčastnili náměstci Muřický a Bärtl. Na listopadová jednání přislíbil svoji účast nám. 
Očko. 

 Ve spolupráci s Komorou SNS připravuje SP ČR misi doprovázející mpř. Poslanecké sněmovny 
Vojtěcha Filipa do Uzbekistánu. Podnikatelský doprovod povede Ing. Chaloupecký.  

 Výsledek dotazníkového šetření BusinessEurope k vnímání EU ukázal, že 83 % členů 
BusinessEurope považuje členství v EU za velmi výhodné a 12 % za výhodné. 100 % členů 
eurozóny považuje euro za přínosné, 61 % dokonce za velmi přínosné. 

 Na jednání EXCO BusinessEurope informoval generální ředitel BusinessEurope, že aktuální situace 
v příspěvcích není dlouhodobě udržitelná a uvažuje se o jejich zvýšení. 

 Česká ambasáda ve Švýcarsku plánuje na příští rok obchodní misi pro návštěvu českých 
technologických firem. Pokud se mise uskuteční, povede ji nám. Bärtl. SP ČR má zájem o 
organizaci cesty. 

RŮZNÉ 
 Předseda dozorčí rady Ing. Dvořák seznámil představenstvo se závěry z  jednání dozorčí rady. 

 Představenstvo schválilo přijetí České fintech asociace za kolektivního člena SP ČR. 

 Představenstvo schválilo přijetí RPG Recycling, s.r.o., VIKTORSTAV s.r.o., VDT Technology a.s. za 
individuální členy a ŠKODA JS a.s. za individuálního člena od 1. 1. 2019. 

 Představenstvo udělilo status pozorovatele Microsoft s.r.o.  

 Představenstvo schválilo členství SP ČR ve spolku Moravskoslezského paktu zaměstnanosti na 
dobu 12 měsíců, poté se členství vyhodnotí. 


