Zápis
Porada zástupců složek
Hospodářské komory České republiky
22. října 2015, Tábor
Datum:

22. října 2015

Místo:

Tábor, Hotel Dvořák

Přítomni:

viz prezenční listina

PROGRAM
09.00 – 10.00

Registrace účastníků

10.00 – 11.30

Kulatý stůl VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KOMORY

11.30 – 12.30

Ubytování a oběd

12.30 – 14.00

Společná porada na téma PRIORITY HK ČR

14.00 – 18.00

Kulaté stoly

14.00 – 15.30

Kulatý stůl VNITROKOMOROVÁ TÉMATA

15.30 – 17.00

Kulatý stůl VYUŽITÍ EVROPSKÝCH FONDŮ

17.00 – 18.00

Kulatý stůl EXPORT A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

ZAHÁJENÍ
Tajemník T. Vrbík přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem celé porady. Poděkoval jim
za účast na poradě.

KULATÝ STŮL: VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KOMORY
Kulatý stůl zahájil viceprezident Z. Somr, který informoval o aktuálním stavu projektu Národní
soustavy kvalifikací a povolání. V současné době je navrhována novela zákona č. 179/2006 Sb.,
kterou by měla komora získat nezastupitelnou roli při revizi kvalifikačních standardů a profesních
kvalifikacích. Dále uvedl informace k novince, které se podařilo dosáhnout, a to povinné
konzultace HK ČR, SPD a Asociace krajů ze strany MŠMT k novým oborům na středních
odborných školách či navyšování počtu žáků na jednotlivé obory. Viceprezident Z. Somr hovořil
také na téma revize rámcových vzdělávacích programů na školách. Všechny uvedené kroky se
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však promítnou v praxi v dlouhodobém horizontu, proto je třeba navrhovat opatření, která budou
mít dopad v krátkodobém časovém určení.
Poté Z. Somr vyzval k diskuzi všechny přítomné nad potřebami v oblasti vzdělávání. Diskuze byla
vedena zejména na téma nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech. Závěry
z diskuze jsou shrnuty níže:













pro zajištění žáků na technické obory zajistit exkurze do firem nejen dětí, ale i rodičů (aby
se mohli lépe rozhodovat, kam děti motivovat)
zabezpečit kroužky pro děti, které by měly motivovat k technickým oborům
požívat pro PR účely slovo „studuji“ řemeslo, ne „učím se“ řemeslo
inzerovat studijní obory v místních novinách, které rodiče čtou (noviny radnice apod.)
propagovat život řemeslníka a jeho výhody vč. sociálního postavení
pokusit se zajistit, aby kariéroví poradci na školách plnili svoji roli v co největší možné
míře a byli na ně alokovány finance
podpořit fungování pedagogicko-psychologických poraden, které by pomáhaly rozhodnout
se žákům na jaký obor mají předpoklady
stanovit nepřekročitelné minimum při přijímacích zkouškách
nastavit pravidla pro počty studentů na gymnáziích
zjistit statistiky o zaměstnanosti a studijních oborech dle krajů
informovat se o konkrétních úspěšných příkladech v regionech
zjistit a zaslat počty potřebných pracovníků dle oborů v jednotlivých krajích – konkrétní
požadavky firem (bude použito pro argumenty na ministerstvech) – úkol pro komory

Závěrům se bude věnovat Prezidium, které rozhodne o dalším postupu.
Viceprezident Z. Somr závěrem apeloval na jednotlivé komory a společenstva, aby konkrétními
kroky pomáhaly rozvoji technického vzdělávání a dávaly tak příklady ostatním.

SPOLEČNÁ ČÁST PORADY: PRIORITY HK ČR
Prezident V. Dlouhý v rámci tohoto bloku informoval o svých aktuálních aktivitách a prioritách,
kterým se v současné době HK ČR věnuje. Zdůraznil úspěch Česko-izraelského podnikatelského
fóra, jehož spolupořadatelem byla HK ČR a jehož se zúčastnil i prezident republiky Miloš Zeman.
Fórum se konalo právě v den konání porady zástupců složek HK ČR.
Prezident HK ČR informoval o proběhlé anketě mezi členskou základnou zaměřenou na
hodnocení vlády. Výsledná známka 3,65, tedy něco mezi 3 mínus a 4, podle něj ukazuje, že
podnikatelé nejsou s vládou spokojeni. Nejlepší hodnocení dostala podpora exportu. Výsledky
hodnocení podle něj evokují otázku, zda má HK ČR proti vládě postupovat tvrdě, anebo si nechat
odstup. Vláda je v polovině mandátu, možná nastává čas, abychom byli na vládu tvrdší, nepřímo
vyzval zúčastněné k diskusi.
Prezident HK ČR dále zmínil obavy HK ČR z tlaku na růst mezd, který přichází zejména ze strany
odborových organizací. Upozornil, že postoje HK ČR, zdůrazňující nutnost autonomního
rozhodování zaměstnavatelů, mohou znamenat konfliktní střety s odbory a v menší míře i
s vládou.
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Připomněl také svůj návrh řešení imigrační krize. Vedle osobních důvodů, které jej k odmítnutí
mainstreamového negativního postoje k uprchlíkům vedly, zdůraznil také jednu z největších a
přetrvávajících bolestí české podnikatelské sféry, a to nedostatek pracovníků. Řekl, že spolupráce
se společností SIMI, která se zaměřuje na pomoc žadatelům o azyl, a nabídka pomoci v oblasti
začlenění imigrantů na trh práce, aby mohla dlouhodobě být ku prospěchu jednotlivých firem i
celé ekonomiky; sociální náklady budou jen krátkodobé. Proto se prezident HK ČR obrací na členy
s otázkou, zda by byli ochotni přispět do fondu určeného na vzdělávání imigrantů.
Prezident Dlouhý upozornil také na aktivity HK ČR směrem k prolomení těžebních limitů a novou
aktivitu v oblasti úspor energie, která bude velmi zásadním úkolem nejen české ekonomiky
v následujících letech.
V. Dlouhý dále zmínil letošní velmi úspěšnou bilanci pořádání podnikatelských obchodních misí.
HK ČR letos podnikatelům otevřela prostřednictvím 17 misí dveře do 20 zemí světa. Podnikatelé
s Komorou nalétali 160 tisíc kilometrů. Podotkl, že samozřejmě účast na obchodní misi
neznamená podpis exportního kontraktu, nýbrž že jde o běh na dlouhou trať, navíc část účastníků
jezdí na obchodní mise za poznáním. Není ovšem bez důležitosti, že pro Komoru je pořádání misí
výdělečnou činností. Nejaktivnější účastníci misí a nejvstřícnější partneři HK ČR při pořádání misí
z řad státní správy byli minulý týden oceněni na slavnostní akci HK ČR s názvem Roztáčíme kola
českého exportu. Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Milan Štěch.
V. Dlouhý dále řekl, že Komora zvýšila svoji aktivitu v Eurochambers, členkou rozpočtového výboru
se totiž stala viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková. Eurochambers je podle něj stejně jako
ICC, jejímž prezidentem byl nedávno zvolen - dobrým zdrojem cenných informací.
Dále vystoupili v uvedeném pořadí viceprezidenti, kteří taktéž shrnuli své hlavní aktivity za
uvedené období.

Viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková informovala o připomínkování a dalších snahách HK ČR
při přípravě zákona o veřejných zakázkách. Uvedla, že Komoře se podařilo řadu věcí po velkém
boji změnit ve prospěch jejích členů, ale s celkovým výsledkem, tj. podobou předlohy, se spokojit
nelze. Podotkla, že to by předpokládalo přepsání celého zákona. Za velký úspěch označila
skutečnost, že HK ČR se bude podílet na přípravě prováděcích pokynů a vymezování minimální
ceny. Dalším tématem, jemuž se HK ČR intenzivně věnuje, je také příprava novely stavebního
zákona a také zákona o exekutorech.
Viceprezidentka zmínila také novinku nadcházejícího roku – kontrolní hlášení o DPH. Situaci
zhodnotila tak, že bezesporu jde o opatření zvyšující administrativní zátěž, jehož zavedení se
nelze postavit, nicméně opatření zároveň otevírá prostor pro jednání o úlevách pro podnikatele
v jiných oblastech.
Dále zdůraznila, že se bude snažit maximálně pro HK ČR využít možnosti, které jí poskytne nová
funkce členky rozpočtového výboru Eurochambers. Připomněla, že 80 % české legislativy je
ovlivněno legislativou evropskou.
Viceprezident Michal Štefl se ve svém krátkém expozé panelu viceprezidentů (na něž navázalo
jeho delší vystoupení v rámci kulatého stolu o čerpání evropských fondů) věnoval shrnutí aktuální
situace v oblastech stavebnictví, dopravy a životního prostředí. Mj. uvedl, že jedním z těžišť úsilí
HK ČR je podporovat návrat základního výzkumu a vývoje mezi priority hospodářské politiky.
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Viceprezident Bořivoj Minář úvodem pochválil fungování zahraniční sekce. Připomněl Komorou
iniciovaný vznik Mapy oborových příležitostí, tedy databáze, která odpovídá na důležité otázky
exportérů a která je jim volně k dispozici na webu businessinfo.cz. Dále konstatoval nemalou míru
pasivity státních úředníků a dodal, že je s nimi v tomto duchu třeba pracovat.
B. Minář v souvislosti s plánovanými krajskými exportními konferencemi upozornil, že státní
úředníci, oslovení v souvislosti s touto aktivitou HK ČR, se často za použití informací a know-how
Komory domluví na konání konference s jinými subjekty a na konferenci pořádanou Komorou pak
v důsledku konkurenční akce přijde málo lidí. Viceprezident varoval představitele komorové sítě,
aby si na tyto praktiky dávali pozor. HK ČR by měla zůstat hlavní entitou, která bude tyto
konference pořádat. Podpis dohody o konání krajských exportních konferencí leží podle
viceprezidenta na stole ministra průmyslu a obchodu.
Viceprezident Minář informoval také o obchodních misích. Vyhodnotil je jako velmi úspěšné,
doslova řekl, že „úřad HK ČR šlape jako dobře namazaný stroj“. Jinou věcí samozřejmě je
hodnocení úspěšnosti misí z hlediska uzavírání konkrétních dohod. Tam si nelze představovat, že
existuje přímá úměra mezi účastí na misi a podepsáním kontraktu.

Viceprezident Roman Pommer informoval o úspěších HK ČR v oblasti mistrovských zkoušek. HK
ČR nyní usiluje o to, aby se HK ČR stala kvalifikační osobou, tj. aby jí pověřený zástupce byl
členem kvalifikační komise. Zkoušky by podle něj – stejně jako v zahraničí – měly být za úhradu.

Viceprezident Zdeněk Somr shrnul do třech bodů informace z prvního diskusního bloku zasedání
na téma technické vzdělávání. Poté se zaměřil na aktuální kontroverzní medializaci Rozhodčího
soudu. Zdůraznil, že za negativními články v novinách je snaha prolomit nezávislost RS a že
osoby, které na tom mají zájem, si berou za rukojmí i členy vlády. Zdůraznil evropskou pozici i
renomé Rozhodčího soudu. V posledních letech se podle něj RS zabýval 20 tisíci nálezy z celé
Evropy, z nichž zrušeno bylo pouze 1 promile, navíc tuzemské provenience. Negativní kampaň,
která je podle něj kolem RS vedena, by mohla ohrozit vykonatelnost závěrů RS i ve světě.

KULATÝ STŮL: VNITROKOMOROVÁ TÉMATA
Tajemník T. Vrbík shrnul roční aktivity od minulé porady. Kromě nutnosti řešit pozůstatky
z minulosti jako např. soudní spory, bylo přistoupeno k likvidaci BC Freyova. Hospodaření se
podařilo dostat do vyrovnaných čísel.
Dále informoval o nově zřízených sekcí v září t.r. Jedná se o sekci pro vyhrazená technická
zařízení, sekci tvůrčích činností pro podnikání a sekci pro regionální a územní rozvoj. Zdůraznil, že
přes sekce prochází veškeré materiály k legislativnímu připomínkování a je zde tedy možnost se
ke všem tématům vyjádřit.
Dále se tajemník T. Vrbík vyjádřil k připravovaným změnám v novele Volebního řádu HK ČR.
Změny vychází ze schválených tezí na sněmu v květnu t.r. Nyní jsou rozpracovány konkrétní
návrhy, je finalizováno paragrafované znění, které bude předloženo na jednání představenstva
v listopadu.
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I. Hrdinová, odbor vnitřní komunikace, informovala o změnách, které přinesl nový Příspěvkový řád,
schválený na sněmu v květnu t.r. a jehož účinnost je nastavena od ledna 2016. Konkrétní změny
jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou zápisu. Důležité je zapracovat změny Příspěvkového
řádu HK ČR do příspěvkových řádů všech složek HK ČR.
Dále I. Hrdinová zmínila nový vnitrokomorový dokument Statut čestného člena, který byl také
přijat na sněmu v letošním roce. Jedná se o dokument, který umožňuje udělit titul čestného člena
na několika úrovních členům komory. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v dokumentu. V případě
udělení titulu je nutno kontaktovat úřad HK ČR, který zajistí vydání potřebného dokumentu. Při
této příležitosti také I. Hrdinová vyzvala přítomné, aby zaslali názvy čestných ocenění, které
jednotlivé složky udělují, aby mohl být vytvořen jejich úplný seznam.
Tajemník T. Vrbík dále uvedl, že k vytipovaným tématům z vnitrokomorových norem je v současné
době připravován metodický výklad, který bude schválen představenstvem. Tématem se zabývá
proto, že stále častěji se obrací jednotlivé komory či společenstva se žádostí o radu, jak správně
postupovat v konkrétní otázce vnitrokomorových norem. Jakmile bude materiál schválen, bude
rozeslán.
Dále vystoupila viceprezidentka I. Bartoňová-Pálková se třemi tématy. Prvním z nich byla příprava
nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterému se HK ČR intenzivně věnuje. K materiálu
měla HK ČR 60 zásadních připomínek. Stále probíhá řada jednání v rámci legislativní sekce.
Zákon musí být účinný k 18. dubnu 2016, kdy vyprší termín pro implementaci evropských
směrnic. HK ČR proto nabídla MMR spolupráci při tvorbě tzv. metodik pro jednotlivé obory. Proto
HK ČR vytipuje po konzultacích se společenstvy potenciální obory, které by mohly zpracovat
oborové metodiky. Metodiky se mají primárně týkat technických podmínek, způsobů možného
hodnocení (tedy i hodnocení na kvalitu), možné vypořádání s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou, včetně možných kalkulačních vzorců pro výpočet. S metodikou by měly být spojené
výkonové tabulky, případně různé metody vyhodnocování činností (např. pro zadavatele v případě
zadávání na funkci a výkon).
I.Bartoňová-Pálková také informovala o přípravě novely stavebního zákona. HK ČR uplatnila 132
zásadních připomínek, které obecně MMR akceptovalo. Rozpor nastal s EIA, kdy MŽP připomínky
HK ČR neakceptovalo. HK ČR dál bojuje za uplatnění připomínek a vyjasnění sporných otázek.
Posledním bodem, který I. Bartoňová-Pálková zmínila, byl připravovaný zákon o elektronické
evidenci tržeb. HK ČR se bude snažit být poradenským místem pro podnikatele při zavádění
zákona o EET a nabídnout pomoc (ne)členům s možnostmi HW a SW řešení. HK ČR komunikuje
s MF o podobě zákona a jeho podpory při zavádění do praxe.

KULATÝ STŮL: VYUŽITÍ EVROPSKÝCH FONDŮ
Kulatý stůl zahájil viceprezident M. Štefl, který podal informaci o nastavení čerpání fondů pro
nové kohezní období. Pro podnikatele je určeno průměrně 10mld. Kč na kraj. Co je však
podmínkou, je spoluúčast podnikatelů na projektech a jejich kofinancování. To může být složité a
ochota podnikatelů malá. Bude třeba je motivovat.
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M. Frélich, ředitel odboru projektů a vzdělávání, podrobně rozvedl možnosti čerpání ze
strukturálních fondů ze strany komor a společenstev a možnosti čerpání pro podnikatele či jiné
organizace. Detailní informace byly konzultovány na poradě v Praze na začátku října t.r. M. Frélich
znovu připomněl, že je nutné všechny projektové záměry zanést do Krajských akčních plánů, jinak
nebudou uznány k financování. Podrobně viz prezentace.
Dále M. Frélich informoval přítomné o připravovaném podpisu Memoranda s Úřadem práce ČR a
MPSV a Memoranda s Asociací středních odborných škol. O konkrétních výsledcích bude
informovat na poradě KHK a PU.
V rámci kulatého stolu vystoupil Jakub Vít, ředitel Národního centra energetických úspor. Ve své
prezentaci představil nově založenou organizaci ze strany HK ČR, Svazu měst a obcí a ČEZ.
Později má vstoupit i Asociace krajů ČR. J. Vít popsat základní cíle NCEÚ, kterými je nastavení
efektivního řešení energetických úspor. Splnění cíle je příležitostí k modernizaci obecní a krajské
infrastruktury s možností spolufinancování z národních a evropských prostředků. NCEÚ chce být
partnerem pro nastartování investičního impulsu a efektivní využití dotačních prostředků. Bude
šířit osvětu v této věci. V případě zájmu se lze obracet přímo na J. Víta.

KULATÝ STŮL: EXPORT A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Kulatý stůl zahájil viceprezident B. Minář, který uvedl problematiku zahraniční spolupráce a
konkrétních témat. Shrnul problematiku Krajských exportních konferencí a znovuobnovení
projektu Regionálních exportních míst, které rozvedl ve svém vystoupení v rámci bloku Priority HK
ČR. J. Hansl, ředitel zahraničního odboru, jeho slova doplnil, viz prezentace.
V rámci tohoto bloku také vystoupil zástupce EGAP, Jan Dubec, který informoval o nových
aktivitách a projektech EGAP vč. pojištění do různých oblastí vývozu (např. Afrika). Blíže viz
prezentace, která je přílohou zápisu.
Dále vystoupila zástupkyně Rozhodčího soudu, Lucie Dolanská Bányaiová, která představila
činnost Rozhodčího soudu a aktuální informace z jeho působení. Prezentovala výhody a nevýhody
rozhodčího řízení.

V Praze dne 23. října 2015
Přílohy:
Příloha č. 1

Prezentace z porady

Příloha č. 2

Prezentace NCEÚ

Příloha č. 3

Prezentace EGAP

Příloha č. 4

Prezentace Rozhodčího soudu

ZPRACOVALA:

Ivana Hrdinová

SCHVÁLIL:

Tomáš Vrbík
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