
 
 
 

  
 

 

 

Zápis z jednání 34. sněmu 

Hospodářské komory České republiky 

 26. května 2022 

 Clarion Congress Hotel Olomouc 
 

PROGRAM 

 
1. Zahájení, vystoupení hostů a prezidenta HK ČR 

2. Volby orgánů sněmu (volba skrutátorů, volba zapisovatelů, volba ověřovatelů zápisu, volba 

mandátové komise, volba návrhové komise) 

3. Schválení řídícího sněmu a schválení programu sněmu 

4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 

5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR 

6. Vyhodnocení Akčního plánu HK ČR na 2. pol. 2021 – 1. pol. 2022 a Akční plán HK ČR 

na 2. pol. 2022 – 1. pol. 2023 

7. Hospodaření HK ČR za rok 2021 

8. Výroční zpráva HK ČR za rok 2021 

9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2022 

10. Rozpočet HK ČR na rok 2023 

11. Zpráva o činnosti Dozorčí rady HK ČR od posledního sněmu 

12. Zpráva o činnosti Smírčí komise HK ČR od posledního sněmu 

13. Diskuze, různé 
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1. Zahájení, vystoupení hostů a prezidenta HK ČR 

34. sněm HK ČR byl slavnostně zahájen v 10:02 hod. státní hymnou. Následně se slova ujal 

prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, který přivítal všechny účastníky sněmu. Dále uvítal hosty 

a poděkoval zástupcům podnikatelského sektoru za jejich přínos pro rozvoj české ekonomiky. 

Pronesl zahajovací projev. V úvodu projevu se věnoval aktuálním tématům, která ovlivňují 

podnikatelské prostředí – zejm. válečnému konfliktu na Ukrajině, vysoké inflaci a energetické krizi. 

Varoval před hrozbou nedostatku zdrojů a energetické závislosti na Rusku. 

Upozornil na napjaté vztahy mezi podnikateli a vládou. Vládě vytkl pasivitu v komunikaci. Kritizoval 

nedostatečnost opatření. Zdůraznil, že opatření nemohou být pouze kosmetická. Současně 

kritizoval dosavadní malou pomoc podnikatelům. Ti se potýkají s prudkým zdražováním energií 

i výrazným růstem vstupních materiálů. Vláda sice připravuje návrhy dlouhodobého charakteru, 

podnikatelé však potřebují i okamžitou pomoc. Vysoká inflace podle V. Dlouhého ohrožuje hlavně 

malé a střední firmy, kterým v následujících měsících hrozí ztráta konkurenceschopnosti, zakázek 

a některým dokonce i krach. Apeloval na vládu k vyjednání posunutí termínu Green Deal a jeho 

přizpůsobení potřebám ČR. Vyzval vládu k řešení aktuálních témat a nabídl ji součinnost HK ČR. 

Připomněl 34 doporučení HK ČR prezentovaných na minulém sněmu. Zejména pak v souvislosti 

s válkou na Ukrajině zdůraznil potřebu navýšení kvót pro pracovní migraci kvalifikovaných 

pracovníků z vládního programu ekonomické migrace a zrychlení procesu náboru. Upozornil 

na přetrvávající problém byrokratické a administrativní zátěže. Uvedl, že po vzoru paušální daně 

pro živnostníky by měl stát umožnit platit daně, zdravotní a sociální pojištění zjednodušeně na jeden 

účet i zaměstnavatelům. Dále doporučil vládě, aby zaměstnavatelům plošně o dva procentní body 

snížila sociální pojistné. Požadoval také zatraktivnění částečných úvazků zrušením doplatku 

do minimálního pojistného, zvýšení limitu pro dohody o provedení práce z 10 tis. na 15 tis. Kč 

měsíčně, uzákonění elektronizace pracovně-právních vztahů a zrychlení odpisů pro majetek 

zařazený ve třetí odpisové skupině. Ocenil, že pokračuje realizace návrhů HK ČR, aby se 

živnostníkům zvýšil limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. korun a rozšířila se až do téže 

hranice příjmů také možnost využít paušální daň. Zmínil podnikatelské mise a vyzdvihl některé 

úspěchy dosažené na těchto misích. Poděkoval představitelům vlády a parlamentu za spolupráci 

v této oblasti. Označil HK ČR za respektovanou instituci, která je připravena i nadále přicházet 

s konstruktivními návrhy a hájit oprávněné zájmy podnikatelského sektoru v ČR.  

Závěrem poděkoval všem podnikatelům a ocenil jejich přínos pro ekonomiku.  

Následně přednesli své projevy předseda Senátu ČR Parlamentu ČR M. Vystrčil, předseda vlády 

P. Fiala, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J. Skopeček, místopředseda vlády 

a ministr práce a sociálních věcí M. Jurečka, ministr dopravy M. Kupka, ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy P. Gazdík, ministr průmyslu a obchodu J. Síkela, poslanec a předseda politického 

hnutí ANO A. Babiš, hejtman Olomouckého kraje J. Suchánek, předseda KHK Olomouckého kraje 

B. Švamberk. 

Prezident V. Dlouhý shrnul projevy a poděkoval všem hostům za jejich vystoupení na 34. sněmu 

HK ČR. Ocenil zejména věcný obsah v projevech hostů. Vyjádřil připravenost HK ČR konstruktivně 

spolupracovat se zástupci vlády i opozice. 

Proběhlo rozloučení s čestnými hosty, kteří se dále nezúčastnili pracovní části jednání. 
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V souladu s Volebním řádem HK ČR a na základě usnesení 31. sněmu HK ČR bylo i pro 34. sněm 

připraveno použití elektronického hlasování, tak jak byli všichni zástupci informováni v pozvánce 

na sněm. Metodiku každý zástupce obdržel spolu s pozvánkou a její plná verze byla obsažena 

ve Sněmovní knize. Všem zástupcům byla u prezence aktivována možnost hlasovat buď 

prostřednictvím webové aplikace nebo zasíláním SMS, a to dle jejich vlastního výběru. 

Personifikovaný odkaz obdrželi všichni zástupci. Ivana Hrdinová, pověřena řízením Úřadu HK ČR, 

provedla instruktáž a informovala účastníky o způsobu a postupu elektronického hlasování. Poté 

proběhla technická zkouška elektronického hlasování. Limit pro odevzdání elektronického hlasu 

byl stanoven na 90 vteřin.  

Technická zkouška elektronického hlasování proběhla úspěšně.  

I. Hrdinová vyhlásila v 12:10 hodinovou přestávku před pracovním jednáním sněmu. 

 

2. Volby orgánů 34. sněmu HK ČR 

Prezident V. Dlouhý zahájil v 13:11 hod. pracovní část jednání 34. sněmu. V úvodu konstatoval, 

že pozvánka na jednání sněmu byla rozeslána v řádném termínu dne 12. května 2022, tedy 

14 dní předem, všem zvoleným zástupcům spolu s odkazem ke stažení sněmovní knihy, která byla 

umístěna na webových stránkách komory.  

V rámci svolání 34. sněmu HK ČR byly dne 17. února 2022 elektronicky osloveny všechny složky 

HK ČR s výzvou k nahlášení svých zástupců na 34. sněm HK ČR. Všechny složky HK ČR, které 

přijímají členy, tj. 55 okresních (obvodních) a regionálních komor mohly delegovat celkem 178 

zástupců (2 mandáty za každý okres, který reprezentují) a 127 společenstev, které pro zachování 

parity obou sněmoven (všeobecné a společenstev) taktéž mohlo delegovat celkem 178 zástupců, 

tzn. že 51 společenstev mohlo delegovat 2 zástupce (pořadí bylo určeno na základě nahlášeného 

počtu členů v Prohlášení o počtu členů k 31. 12. 2021), ostatní společenstva po 1 zástupci. Soupis 

složek a počet jejich mandátů byl schválen na jednání představenstva dne 2. února 2022. 

Do 25. května 2022 složky delegovaly celkem 140 zástupců do všeobecné sněmovny 

a 92 zástupců do sněmovny společenstev, celkem 232 zástupců. Dle prezence v 13:00 byla 

přítomna nadpoloviční většina zvolených zástupců, tj. bylo přítomno 111 zástupců ze všeobecné 

sněmovny, 82 zástupců ze sněmovny společenstev, celkem 193 zástupců. Sněm byl svolán dle 

platných pravidel Jednacího řádu HK ČR §9 a je usnášeníschopný.  

 

2. Volby orgánů 34. sněmu HK ČR 

2.1. – 2.3. Volba skrutátorů, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, mandátové 

a návrhové komise 

Dle schváleného programu poté prezident V. Dlouhý přistoupil ke schválení orgánů sněmu. 

Následně bylo hlasováno o volbě skrutátorů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu. 

Prezident V. Dlouhý konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení 2.1.: volba skrutátorů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 34. sněmu HK ČR 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje:  

 

za hlavní skrutátory: Danu Koryntovou, Karinu Kubelkovou;  

 

za skrutátory: Luciu Bartůskovou, Jana Bejblíka, Janu Gabrielovou, Lenku Janákovou, Ivanu 

Javorovou, Luďka Kašpara, Alexandru Kurzovou, Emmu Kynkorovou, Tomáše Macnara, Alenu 

Mastantuono, Martinu Pavelkovou, Gabrielu Pluhařovou, Renée Smyčkovou, Valentýnu Sukovou, 

Moniku Šmejkalovou, Helenu Úlovcovou, Erika Zeinera a Dagmar Žufanovou;  

 

za zapisovatele: Milana Kašíka a Zdeňka Neužila;  

 

za ověřovatele zápisu: Václava Hrabáka a Vladimíra Rambouska. 

 
Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 98 0 13 88.29% 

Společenstev 82 77 0 5 93.90% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů. 

 

Prezident V. Dlouhý poté vyzval řádně schválené skrutátory, aby se ujaly své funkce. Následně bylo 

hlasováno o členech mandátové komise.  

Prezident V. Dlouhý konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 2.2.: volba mandátové komise 34. sněmu HK ČR 
34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje mandátovou komisi ve složení: 

František Jochman, Vladimír Kovalčík a Alexander Šafařík-Pštrosz. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 98 1 12 88.29% 

Společenstev 82 80 0 2 97.56% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

Poté bylo hlasováno o členech návrhové komise.  

Prezident V. Dlouhý konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení 2.3.: volba návrhové komise 34. sněmu HK ČR 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

Miloš Koděra, Vítězslav Paděra a Karel Vaverka. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 97 2 12 87.39% 

Společenstev 82 78 1 3 95.12% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Prezident V. Dlouhý vyzval řádně zvolené členy mandátové a návrhové komise, aby se ujali svých 

funkcí a zvolili si mezi sebou v rámci jednotlivých komisí své předsedy. 

 

3. Schválení řídícího sněmu a schválení programu sněmu 

3.1. Schválení řídícího sněmu 

Prezident V. Dlouhý přednesl návrh představenstva HK ČR, které na svém jednání dne 27. dubna 

2022 navrhlo za řídící sněmu Janu Havrdovou.  

Prezident V. Dlouhý konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Následně vyzval k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení 3.1.: schválení řídícího 34. sněmu HK ČR 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje za řídící 34. sněmu HK ČR Janu 

Havrdovou. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 99 0 12 89.19% 

Společenstev 82 78 0 4 95.12% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Prezident V. Dlouhý poté předal slovo zvolené řídící sněmu, která se ujala své role.  

 

 

3.2. Schválení limitů pro diskusní příspěvky a technické připomínky 

Řídící sněmu připomněla, že v souladu s Jednacím řádem HK ČR § 10, čl. 6. příspěvky do diskuze 

a návrhy usnesení lze podávat jedině písemnou formou s uvedením jména a bodu, ke kterému se 

diskusní příspěvek vztahuje. Informovala, že příspěvky do diskuze se předávají přímo řídící sněmu 

prostřednictvím skrutátorů, návrhy usnesení je třeba předat návrhové komisi.  
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V souladu s předchozími sněmy následně navrhla limit 3 minuty pro diskusní příspěvky 

a limit 1 minuta pro technické připomínky s tím, že v rámci diskuse mohou vystoupit pouze zvolení 

zástupci na 34. sněm HK ČR.  

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení 3.2.: schválení limitu pro diskuzní příspěvky a technické připomínky 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje limit 3 minuty pro diskusní příspěvek 

a limit 1 minuta pro technické připomínky s tím, že v rámci diskuze může vystoupit jen zástupce 

zvolený na 34. sněm HK ČR. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 94 5 12 84.69% 

Společenstev 82 79 1 2 96.34% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Na základě sdělení ustavené návrhové a mandátové komise konstatovala řídící sněmu jména jejich 

předsedů. Předsedou návrhové komise byl zvolen František Jochman (OHK Louny), předsedou 

návrhové komise byl zvolen Vítězslav Paděra (KHK Pardubického kraje). 

 

3.3. Schválení programu 34. sněmu HK ČR 
 

Řídící sněmu uvedla, že program sněmu byl navržen na jednání představenstva HK ČR dne 2. února 

2022 a schválen na jednání představenstva dne 27. dubna 2022. V předepsané lhůtě, tedy do 

30 dnů před konáním sněmu, nebyly předloženy žádné návrhy na doplnění programu sněmu 

(dle Jednacího řádu HK ČR § 9, čl. 6). Dále přednesla program sněmu a požádala o jeho formální 

schválení. 

 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 3.3.: schválení programu 34. sněmu HK ČR 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 111 101 0 10 90.99% 

Společenstev 82 78 1 3 95.12% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  
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4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 

Před projednáním tohoto bodu řídící sněmu informovala, že pro všechny následující body programu 

platí, že do 3 dnů před konáním sněmu nebyly předloženy žádné písemné připomínky k bodům 

programu v souladu s §9 odst. 4 Jednacího řádu HK ČR.  

Řídící sněmu uvedla, že kompletní zprávy a písemné materiály jsou součástí sněmovní knihy, kterou 

si všichni zástupci mohli stáhnout v elektronické podobě z neveřejné části webových stránek 

HK ČR, kam obdrželi prostřednictvím zaslané pozvánky přístup. Řídící následně vyzvala prezidenta, 

aby přednesl zprávu o činnosti HK ČR od posledního sněmu. 

Prezident V. Dlouhý seznámil přítomné se zprávou o činnosti představenstva a odkázal na sněmovní 

knihu. Podrobně rozvedl několik bodů. 

Informoval, že dne 28. 2. 2022 odstoupil Tomáš Vrbík z funkce tajemníka Úřadu HK ČR. Představil 

záměr, který projednalo představenstvo HK ČR na svém včerejším zasedání, a totiž potvrdit, 

resp. jmenovat do funkce tajemnice Úřadu HK ČR I. Hrdinovou, která byla po ukončení působení 

T. Vrbíka pověřena řízením Úřadu HK ČR. Ocenil činnost Úřadu HK ČR a práci odborných sekcí 

v uplynulém období. 

Vyzdvihl pozitivní mediální odraz a kvalitní komunikaci HK ČR navenek. Požádal přítomné 

o náležitou pozornost při sledování komunikace a výstupů HK ČR. Poděkoval za schválení nového 

Příspěvkového řádu HK ČR a sdělil, že dle evidence vystoupilo z HK ČR v reakci na zvýšení členských 

poplatků pouze minimum členů. Zdůraznil, že opustivší členové byli převážně neaktivní. Informoval 

o potvrzení své osoby jako viceprezidenta Eurochambres. Stručně informoval o činnosti VUPI. Zmínil 

zahraniční záležitosti a podporu exportu. Hovořil o projektu CzechSkills/EuroSkills. Zmínil českou 

delegaci na soutěži Euroskills 2021 ve Štýrském Hradci. Kritizoval nedostatečnou podporu tohoto 

projektu ze strany státu. Apeloval na podporu řemesel. Zdůraznil důležitost celoživotního 

vzdělávání. Informoval o posunu v rámci Mistrovské zkoušky. Ubezpečil, že rozpočet HK ČR je pod 

kontrolou i přes výrazně složitou situaci. Zmínil výpadky příjmů – karnety ATA, Program kvalifikovaný 

zaměstnanec a další. Hovořil o dopadech energetické krize. Sdělil, že HK ČR se zúčastní aktivit 

spojených s předsednictvím ČR v Radě EU. Avizoval připravenost HK ČR jednat jak s představiteli 

vládnoucí koalice, tak s představiteli opozice. Přednesl vlastní návrh usnesení k energetice.  

Závěrem konstatoval, že HK ČR je vnímána jako silná instituce, která má jasná stanoviska. 

Současně poděkoval členům představenstva za odvedenou práci.  

Řídící sněmu konstatovala, že jí byly k tomuto bodu doručeny přihlášky do diskuze, proto bylo 

přistoupeno k jejich přednesení dle pořadí doručení. 

I. Bartoňová Pálková (Česká asociace úklidu a čištění) se zeptala se na aktuální stav Národní 

soustavy kvalifikací (NSK) včetně plánů do budoucnosti. V návaznosti na informace ze sněmovní 

knihy požádala o podrobnější informace k celoživotnímu vzdělávání.  Tázala se na zapojení HK ČR 

a jednotlivých složek.  

Z. Zajíček, viceprezident HK ČR, v reakci informoval o přípravě memoranda s MŠMT 

a Národním pedagogickým institutem ČR na rozvoj NSK. Informoval o pokroku v této oblasti. Dále 

vyjádřil ambici HK ČR aktivněji vstoupit do legislativních prací k tzv. dalšímu vzdělávání. Vyjádřil 

přesvědčení o potřebě silnější pozice zaměstnavatelů v této oblasti. Stručně shrnul informace 

o projektech spojených s vzděláváním a rozvojem kvalifikací.  
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I. Bartoňová Pálková se poté přihlásila s dalším příspěvkem do diskuse. V příspěvku vznesla dotaz 

ohledně Portálu podnikatele a Právního elektronického systému. Požádala o informace o obou 

projektech a jejich odlišení.  

Viceprezident Z. Zajíček uvedl, že se jedná o 2 odlišné systémy, přičemž již fungující Právní 

elektronický systém by měl tvořit základ plánovaného Portálu podnikatele. Stručně informoval 

o obou projektech a zároveň tyto projekty odlišil od sebe navzájem.  

I. Bartoňová Pálková v návaznosti vznesla doplňující dotaz. Dotázala se na plánované partnery 

a dodavatele pro Portál podnikatele.  

Viceprezident Z. Zajíček sdělil, že v tuto chvíli není žádný konkrétní dodavatel ani partner vybrán. 

Doplnil, že záleží na jednání s MPO, potažmo MV. Informoval o aktuálních jednáních s MPO ohledně 

Právního elektronického systému a Portálu podnikatele.  

Řídící sněmu poté konstatovala, že obdržela další příspěvek do diskuse a vyzvala k přednesení 

příspěvku.  

V. Hrabák (OHK Kladno) navrhl rozšířit usnesení prezidenta V. Dlouhého k energetické situaci 

a přednesl své návrhy k doplnění.  

Řídící sněmu v návaznosti požádala V. Hrabáka o sepsání jeho doplňujícího návrhu, 

resp. z procesního hlediska protinávrhu. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji k bodu 4.1. nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování k tomuto bodu.  

 

Usnesení 4.1.: schválení zprávy představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu představenstva o činnosti 

Hospodářské komory České republiky od posledního sněmu. 
 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 106 85 0 21 80.19% 

Společenstev 82 76 0 6 92.68% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Řídící sněmu předala slovo předsedovi návrhové komise. 

V 14:52 předseda návrhové komise V. Paděra uvedl, že eviduje původní návrh usnesení prezidenta 

V. Dlouhého a rozšířený návrh usnesení V. Hrabáka (protinávrh). Dále uvedl, že obdržel další 

protinávrh od Z. Krejčiříkové (Teplárenské sdružení ČR), a totiž hlasovat pouze o textu usnesení 

v původním znění prezidenta. Dle Jednacího řádu HK ČR ustanovení § 5 odst. 9 se nejprve hlasuje 

o protinávrzích. S tím, že se hlasuje od posledního protinávrhu. Tedy první protinávrh se hlasoval 

návrh paní Z. Krejčiříkové, a to hlasovat o původním znění usnesení předneseném prezidentem 

V. Dlouhým a tedy nehlasovat o protinávrhu (tj. rozšířenému znění usnesení V. Hrabáka).     
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Usnesení 4.2.: Usnesení k energetice (Z. Krejčiříková) 

34. sněm HK ČR bude hlasovat o návrhu usnesení k energetice v původním znění předneseném 

prezidentem HK ČR. 
 

Výsledky hlasování: 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 102 42 33 27 41.18% 

Společenstev 81 38 33 10 46.91% 
 

Usnesení nebylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Prezident V. Dlouhý komentoval usnesení. Vyjádřil pochopení pro rozšířené znění usnesení ve znění 

předneseném V. Hrabákem, ale vymezil se proti němu.  

V. Hrabák v reakci vystoupil s příspěvkem, ve kterém obhajoval důvody pro svůj návrh usnesení.  

Bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu (tj. usnesení v rozšířeném znění V. Hrabáka) 

Usnesení 4.3.: Usnesení k energetice (V. Hrabák) 

34. sněm Hospodářské komory České republiky u vědomí 

 • tíživé energetické a cenové situace, vyhrocené v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině, 

 • poslání HK ČR jako obhájkyně zájmů podnikatelů a  

 • postavení HK ČR jako klíčového hospodářského partnera vlády 

důrazně žádá vládu, aby 

 • naslouchala stanoviskům, námětům a požadavkům HK ČR a 

 • pravidelně a intenzivně odborně komunikovala s experty HK ČR a koordinovala zvolený 

postup s vedením HK ČR 

s cílem 

 • snížit principiální nejistoty ohledně dalšího ekonomického rozvoje, 

 • operativně a co nejefektivněji využít Dočasného krizového rámce EK na pomoc firmám, 

kterých se výrazně dotkl růst cen energie, 

 • navrhnout co nejrychleji dočasná konkrétní a cílená řešení, respektující realitu z firem, 

přičemž mohou být inspirací kroky jiných členských států EU, zejména se jedná o možnost 

obchodování se zemním plynem v EU s tím, že nakoupený plyn je z určité části prodáván 

určitým obchodníkům za nižší cenu, než je cena na burze, 

 • prezentovat podnikatelské veřejnosti krizové scénáře vlády pro zajištění energetické 

bezpečnosti na nejkritičtější období následující zimy a pro zajištění dodávek v delším 

časovém horizontu, 

 • předložit a vysvětlit postoj vlády k dalšímu vývoji evropského „market designu“ trhu s energií, 

 • zaujmout jednoznačné stanovisko k transformaci české energetiky a teplárenství a připravit 

reálný časový harmonogram a 

 • provázat výše uvedené krátko a střednědobé cíle s tvorbou dlouhodobých strategických 

a koncepčních dokumentů,  

 • zvážit návrh Francie a dalších členských států EU, které vyrábějí elektrickou energii 

za podstatně nižší ceny, než jsou ceny na burze, aby existovala možnost prodeje elektřiny 

obchodníkům z té země, ve které je elektřina takto levně vyráběna. 
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Výsledky hlasování: 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 34 49 15 34.69% 

Společenstev 80 40 35 5 50.00% 

Usnesení nebylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Protinávrh nebyl přijat a v souladu s vnitrokomorovými předpisy bylo avizováno, že bude dále 

přistoupeno k hlasování o usnesení v původním znění předneseném prezidentem V. Dlouhým, 

(v zápisu pokračuje na str. 18). Z důvodu technické přípravy hlasování bylo mezitím pokračováno 

následujícími body programu. 

 

5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR  

Řídící sněmu vyzvala I. Hrdinovou, aby bod okomentovala.  

I. Hrdinová uvedla, že sněm vede v evidenci 2 úkoly – S56 a S35. Úkol S71 byl z evidence úkolů 

sněmu vyřazen, neboť byl přijetím nového příspěvkového řádu na minulém sněmu splněn. 

Úkol S35/2010 ukládá průběžně zabezpečovat výmaz pasivních komor z obchodního rejstříku. 

Tento úkol 30. sněm HK ČR v roce 2018 sice ponechal již pouze v gesci představenstva HK ČR, 

nicméně tentokrát je zařazen z důvodu žádosti M. Fürsta, rezignovavšího předsedy OHK Plzeň-jih, 

o zrušení této komory. Ve své žádosti uvedl, že již nedokáže svolat shromáždění delegátů, které by 

o zrušení komory rozhodlo. Vzhledem k tomu, že prohlášení o nefunkčnosti komory je dáno dle 

ustanovení čl. 6 odst. 3 Statutu do kompetence sněmu, je tento návrh předložen nyní k rozhodnutí. 

Doplnila, že působnost HK ČR je na tomto okrese zajištěna prostřednictvím KHK v Plzeňském kraji. 

Následně informovala o plnění úkolu S56/2012, kterým 30. sněm HK ČR uložil představenstvu 

HK ČR, aby aktivně zajišťovalo financování komorové sítě a pravidelně informovalo sněm o 

konkrétních krocích, které byly v tomto směru vykonány. Uvedla, že se jedná o dlouhodobý úkol, 

který je pravidelně vyhodnocován. Informovala, že plnění tohoto úkolu je sledováno ve dvou 

rovinách. První rovina navazuje na historické snahy dosáhnout převzetí kompetencí ze strany státu, 

druhá rovina je podpořena přijetím nového Příspěvkového řádu na minulém sněmu. Plnění dále 

rozvedla. 

Doplnila, že ke stabilitě financování komorové sítě se jeví, že přispělo také přijetí nového 

Příspěvkového řádu. K prvnímu vyhodnocení a dopadům jeho přijetí vyzvala předkladatele novely 

Příspěvkového řádu Radka Jakubského, viceprezidenta HK ČR.   

Viceprezident R. Jakubský vystoupil s komentářem obsahujícím první vyhodnocení dopadů přijetí 

nového Příspěvkového řádu. Zhodnotil kladné dopady a přednesl data. Poděkoval za přijetí nového 

příspěvkového řádu.  

Za Dozorčí radu HK ČR vystoupil s komentářem její předseda S. Holemý. Vyjádřil souhlas 

s komentáři a prezentoval stanovisko Dozorčí rady HK ČR o tom, že plnění úkolů je v pořádku.  

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení 5.1.: schválení Zprávy o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o plnění úkolů přijatých 

předchozími sněmy. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 83 0 15 84.69% 

Společenstev 80 69 2 9 86.25% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

Usnesení 5.2.: schválení Zprávy o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 

34. sněm Hospodářské komory České republiky prohlašuje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 3 

Statutu Hospodářské komory České republiky, že Okresní hospodářská komora Plzeň-jih se sídlem 

Palackého 460, Přeštice, PSČ 334 01, IČO: 26413531 je nefunkční. Toto prohlášení činí pro účely 

podání návrhu na její zrušení a likvidaci. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 81 1 16 82.65% 

Společenstev 80 71 2 7 88.75% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

6.  Vyhodnocení Akčního plánu HK ČR na 2. pol. 2021 – 1. pol. 2022 a 

Akční plán HK ČR na 2. pol. 2022 a 1. pol. 2023 
 

Řídící sněmu informovala, že návrh předkládá představenstvo a prezentuje prezident. Vyzvala 

prezidenta, aby bod prezentoval.  

Prezident V. Dlouhý stručně shrnul předložený materiál. Konstatoval, že vyhodnocení plnění 

Akčního plánu na 2. pol. 2021 – 1. pol. 2022 bylo vypracováno ve spolupráci s odbornými sekcemi, 

členy představenstva, prezidiem a Úřadem HK ČR. Stejným způsobem byl zpracován nový Akční 

plán na období 2. pol. 2022 – 1. pol. 2023. Akční plán je členěn do čtrnácti věcných a dvou 

průřezových (legislativní a obecný nelegislativní rámec podnikání) oblastí. Oproti standardním 

kapitolám byla zařazena v rámci kapitoly 1 Nelegislativní rámec podnikání podkapitola k českému 

předsednictví v Radě EU. Odpovědnost za naplňování jednotlivých bodů Akčního plánu nese 

prezidium, představenstvo, odborné sekce a Úřad HK ČR. Materiál je předkládán v souladu se 

závěry 27. sněmu HK ČR, který v rámci plnění úkolů stanovil povinnosti na každý sněm předložit 

nový akční plán HK ČR. Pro detailní informace k Akčnímu plánu odkázal na sněmovní knihu. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení 6.: schválení Akčního plánu HK ČR  

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje vyhodnocení Akčního plánu HK ČR na 

období 2. pol. 2021 – 1. pol. 2022 a zároveň schvaluje nový Akční plán na období 2. pol. 2022 – 

1. pol. 2023. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 81 0 17 82.65% 

Společenstev 79 74 0 5 93.67% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

7. Hospodaření HK ČR za rok 2021   

Řídící sněmu vyzvala I. Hrdinovou, aby bod prezentovala.  

I. Hrdinová stručně shrnula zprávu o hospodaření HK ČR za rok 2021. V úvodu připomněla, 

že aktualizovaný rozpočet HK ČR pro rok 2021 byl schválen 33. sněmem HK ČR dne 16. září 2021 

avšak jako návrh z dubna 2021 (z důvodu odložení termínu konání sněmu). Informovala, 

že hospodářský výsledek za rok 2021 před zdaněním činí 2 226 225,- Kč. Ocenila práci Úřadu 

HK ČR za dosažení takového výsledku. Okomentovala nižší obrat než byl plán, na kterém se podílely 

především chybějící zahraniční podnikatelské mise a nižší čerpání dotací na projektech z důvodů 

souvisejících s pandemií koronaviru. Informovala, že poptávka po některých službách podnikatelům 

(např. ATA karnety nebo služby konzulární legalizace) stále nedosahuje úrovně roku 2019, 

tj. období před koronavirovou pandemií. Zmínila, že se dařilo organizaci seminářů, ačkoli většina 

stále probíhala hlavně on-line. Uvedla, že zásadním zdrojem rozpočtu v oblasti výnosů HK ČR 

zůstává spolupráce s partnery. Informovala o prodloužení nájmu v sídle Úřadu HK ČR do roku 2026. 

Zmínila navýšené náklady na provoz Úřadu HK ČR v souvislosti s koronavirovou situací. 

Konstatovala, že HK ČR nenavyšuje personální stavy a je v tomto směru stále pod úrovní období 

před pandemií koronaviru. Uzavřela, že celkový dosažený obrat byl o cca 10 mil. vyšší než v roce 

2020 a z tohoto pohledu se HK ČR alespoň částečně vrací do let před pandemií. 

Dále přednesl k tomuto bodu komentář předseda dozorčí rady S. Holemý. Za dozorčí radu HK ČR 

doporučil usnesení schválit. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 7.: schválení zprávy o hospodaření HK ČR za rok 2021 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o hospodaření HK ČR za rok 

2021. 
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Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 81 0 17 82,65% 

Společenstev 79 73 0 6 92,41% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

8. Výroční zpráva HK ČR za rok 2021 
 

Řídící sněmu vyzvala I. Hrdinovou, aby bod prezentovala.  

I. Hrdinová předložila ke schválení Výroční zprávu HK ČŘ, jejíž nedílnou součástí je účetní závěrka 

a zpráva auditora za rok 2021. Uvedla, že je tak učiněno na doporučení auditora již po několikáté. 

Informovala, že ze zprávy auditora vyplývá, že účetní závěrka za rok 2021 podává věrný 

a poctivý obraz finanční pozice HK ČR v souladu s českými účetními předpisy. Závěrem informovala, 

že výroční zpráva bude zveřejněna na webu HK ČR a uložena do sbírky listin obchodního rejstříku. 

S. Holemý, předseda Dozorčí rady HK ČR, v návaznosti sdělil, že Dozorčí rada HK ČR navrhuje 

sněmu předloženou výroční zprávu a účetní závěrku schválit. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 8.: schválení Výroční zprávy HK ČR za rok 2021 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Výroční zprávu HK ČR za rok 2021 

a zaúčtování vytvořeného zisku ve výši 1 271 665,- Kč na účet nerozděleného zisku, neuhrazené 

ztráty minulých let. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 84 0 14 85.71% 

Společenstev 79 75 0 4 94.94% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2022 

Řídící sněmu vyzvala I. Hrdinovou, aby bod prezentovala. 

I. Hrdinová uvedla, že rozpočet HK ČR na rok 2022 byl zpracován v březnu 2021 a předložen 

na jednání 33. sněmu HK ČR v září 2021. Aktualizace rozpočtu je předkládána z důvodu zpřesnění 

rozpočtu v reakci na aktuální světovou situaci a průběh prvního čtvrtletí roku 2022.  

Uvedla, že úpravy jsou navrhovány v rámci jednotlivých položek rozpočtu. Byl upraven hospodářský 

výsledek, tak aby bylo dosaženo tzv. kladné nuly hospodaření.  
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Uvedla, že situace na Ukrajině negativně dopadá na hospodaření HK ČR. Došlo k zastavení 

ekonomické migrace z Ukrajiny v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, což má na HK ČR 

zásadní vliv. Doplnila, že současná situace se dotýká i agendy certifikátů o původu zboží a ATA 

karnetů. S ohledem na celkovou situaci byl rovněž snížen celkový obrat (výnosy i náklady) v oblasti 

organizace zahraničních podnikatelských misí, které tak stále nedosáhnou úrovně roku 2019, 

tj. období před covidovou pandemií. Informovala o stavu v oblasti dotací a projektů. Uvedla, že došlo 

také ke snížení rozpočtu na mzdové náklady. Dále není předpokládáno obsazení uvolněných míst 

a HK ČR tak bude muset stávající agendu rozšířenou o nové výzvy personálně zvládnout se 

stávajícím počtem zaměstnanců. Uvedla, že úprava výnosů z členských příspěvků související 

s přijetím nového Příspěvkového řádu je stanovena odborným odhadem.  

Závěrem I. Hrdinová připomněla, že je nutné dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, 

aby sněm jako nejvyšší orgán HK ČR schválil auditora pro rok 2022. Předložila návrh schválit 

auditorem na rok 2022 stávajícího auditora společnost FIZA, a.s.  

Řídící sněmu poté konstatovala, že ji byla doručena přihláška do diskuze. 

I. Bartoňová Pálková vystoupila s příspěvkem do diskuse. V příspěvku se v souvislosti s aktualizací 

rozpočtu dotázala na zvýšené náklady na služby v oblasti IT. Konkrétně na částku 200 tis. Kč 

určenou na služby webové Poradny pro podnikatele Hospodářské komory. V souvislosti s IT 

službami dále požádala o informace k novému agendovému informačnímu systému, který nahradí 

současné CRM. Tázala se na dodavatele nového systému a záruky jeho kvality a funkčnosti. 

Požádala o informace k nákladům na licence. Dále se v příspěvku dotazovala na důvody zvýšených 

výdajů na nájemné v sídle Úřadu HK ČR.  

I. Hrdinová reagovala na první část příspěvku I. Bartoňové Pálkové a sdělila, že zvýšené výdaje 

na IT služby o 200 tis. Kč směřují na zajištění webové Poradny pro podnikatele. Zopakovala, že se 

jedná o oceňovanou službu pro podnikatele, která byla spuštěna s počátkem pandemie koronaviru 

v roce 2020. Informovala, že v rámci poradny bylo ve spolupráci s partnery HK ČR zpracováno již 

více než 5 000 dotazů, zpráv a podnětů, přičemž mnohdy se jednalo i o zprávy členských složek 

nebo významných členů.  

V reakci na nový agendový informační systém I. Hrdinová sdělila, že bylo k tomuto rozhodnutí 

přistoupeno vzhledem k nutnosti nahradit stávající systém CRM, který má HK ČR od roku 2012. 

Zmínila potřebu digitalizovat některé agendy. Informovala také o požadavku Mezinárodní obchodní 

komory (ICC) na digitalizaci karnetů ATA. Současně upozornila na neschopnost dodavatele 

stávajícího CRM zajistit rozvoj současného CRM systému. Vyjmenovala důvody pro potřebu nového 

agendového systému, stručně nastínila jeho základní parametry a informovala o výběrovém řízení. 

Informovala, že z obdržených nabídek byla ve výběrovém řízení vybrána nabídka agendového 

informačního systému fungujícím na platformě Microsoft.  

Prezident V. Dlouhý doplnil, že rozhodnutí o novém CRM bylo opakovaně přezkoumáno prezidiem 

i představenstvem. Podpořil nové řešení. Ujistil, že bylo vybráno takové řešení, které je efektivní, 

hospodárné a odpovídá potřebám HK ČR.   

V reakci na výši nájemného v sídle Úřadu HK ČR vystoupila M. Kynkorová, ředitelka Odboru 

ekonomiky a správy Úřadu HK ČR, která uvedla, že nájemné je stanoveno v měně EUR. HK ČR platí 

v měně CZK a tedy se do výše nájemného promítají kurzové rozdíly. Dále uvedla, že nájemní 
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smlouva obsahuje inflační doložku a také došlo k zvýšení nákladů na služby. Uzavřela, že tyto, výše 

zmíněné, skutečnosti jsou důvodem zvýšení ceny nájmu v sídle Úřadu HK ČR.  

Řídící sněmu poté konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné další přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování.  

Zároveň upozornila, že v souladu se Statutem HK ČR čl. 8 odst. 3 je pro schválení aktualizace 

rozpočtu nutná 3/5 většina přítomných zástupců z obou sněmoven.  

Usnesení 9.1.: schválení aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2022 

Pozn. Nutná 3/5 většina pro schválení. 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje aktualizaci rozpočtu HK ČR na rok 

2022. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 83 0 15 84.69% 

Společenstev 79 72 2 5 91.14% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Dále bylo přistoupeno k hlasování o schválení auditora pro rok 2022. 

 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Usnesení 9.2.: schválení auditora pro rok 2022 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje auditora pro rok 2021 společnost FIZA, 

a.s., Hrozňatova 3, 615 00 Brno (IČO 26252325). 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 79 1 18 80,61% 

Společenstev 79 73 0 6 92,41% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

10. Rozpočet HK ČR na rok 2023 

Řídící sněmu vyzvala I. Hrdinovou, aby bod prezentovala. 

I. Hrdinová informovala, že návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný s tím, že je sestaven 

v době globální krize, kdy jsou omezené možnosti předvídat vývoj ekonomické situace. Stručně 

shrnula předkládaný rozpočet HK ČR na rok 2023, který je detailně popsán ve sněmovní knize. 

Došlo ke snížení výnosů v souvislosti s dopady energetické krize a situace na Ukrajině. Dále došlo 

k redukci provozních nákladů. Ke snížení obratu též přispívá ukončení velkých projektů v roce 2022 

a zatím nejasná situace kolem možných nových projektů, resp. stále nevyhlášené výzvy. Uvedla, 



 

Zápis z jednání 34. sněmu Hospodářské komory České republiky 

26. května 2022, Clarion Congress Hotel Olomouc 

 
 
 

 

Stránka 16 z 19 

 

že zredukovány jsou i náklady, které se týkají marketingových výstupů a zejména akcí, které komora 

tradičně pořádá. Zmínila mírný optimismus při odhadu výběru podílu členských příspěvků, a to na 

základě prozatímní zpětné vazby a odkázala na předchozí komentář R. Jakubského, viceprezidenta 

HK ČR, v této věci. Informovala o partnerských smlouvách, které jsou významným zdrojem příjmů 

HK ČR. Uvedla, že v této oblasti je rozpočet konzervativní, protože některé smlouvy nejsou pro další 

rok (s ohledem na končící funkční období) prozatím potvrzené. 

Závěrem doplnila, že změny rozpočtu budou reagovat na aktuální situaci a budou předloženy 

následujícímu sněmu HK ČR v roce 2023.  

Řídící sněmu konstatovala, že jí byla doručena přihláška do diskuze. 

I. Bartoňová Pálková vystoupila s příspěvkem do diskuse ohledně partnerských smluv. Tázala se 

na zajištění partnerských plnění.   

V. Dlouhý, prezident HK ČR, reagoval, že z části jsou partnerské smlouvy zajištěny a z části zatím 

nikoliv. Zdůraznil, že toto je běžná praxe od roku 2014 a i proto dochází k aktualizacím rozpočtu. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné další přihlášky do diskuze ani žádný 

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Zároveň upozornila, že v souladu se 

Statutem HK ČR čl. 8 odst. 3 je pro schválení rozpočtu nutná 3/5 většina přítomných zástupců 

z obou sněmoven.  

 

Usnesení 10.: schválení rozpočtu HK ČR na rok 2023 

Pozn. Nutná 3/5 většina pro schválení. 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje rozpočet HK ČR na rok 2023. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 98 80 0 18 81.63% 

Společenstev 79 71 1 7 89.87% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů. 

 

11. Zpráva o činnosti Dozorčí rady HK ČR od posledního sněmu 

Řídící sněmu vyzvala předsedu Dozorčí rady HK ČR S. Holemého, aby informoval o zprávě 

za uplynulé období. 

S. Holemý, předseda Dozorčí rady HK ČR, sdělil, že Dozorčí rada HK ČR se za uplynulé období mezi 

sněmy sešla celkem 4x a řešila úkoly vyplývající z její pozice, aktualizaci a kontrolu hospodaření 

HK ČR a aktuální témata. Stručně shrnul jednotlivé oblasti, kontroly a gesce jednotlivých členů 

Dozorčí rady ČR. Některá jednání probíhala on-line formou. Informoval, že Dozorčí rada HK ČR 

pozitivně hodnotí zlepšování mediálního obrazu HK ČR či připomínkování legislativních iniciativ. 

Konstatoval, že Dozorčí rada ČR neshledala žádná pochybení. Vyzdvihl transparentnost 

hospodaření.  
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Ocenil členy Dozorčí rady ČR za jejich práci a provedené kontroly. Vyzdvihl vedení HK ČR 

a hospodaření Úřadu HK ČR. Poděkoval Úřadu HK ČR za součinnost, poskytnutí potřebných 

podkladů a zodpovězení položených dotazů Dozorčí rady HK ČR. Vyzval ke schválení Zprávy 

o činnosti Dozorčí rady HK ČR od posledního sněmu.  

Navrhl nadále sledovat úkol S56/2012. 

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 11.: schválení Zprávy o činnosti Dozorčí rady od posledního sněmu 

34. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o činnosti Dozorčí rady 

Hospodářské komory České republiky od posledního sněmu. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 95 66 0 29 69.47% 

Společenstev 77 62 0 15 80.52% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

12. Zpráva o činnosti Smírčí komise HK ČR od posledního sněmu 

Řídící sněmu vyzvala předsedu Smírčí komise HK ČR Petra Bašíka, aby informoval o zprávě 

za uplynulé období. 

P. Bašík, předseda Smírčí komise HK ČR, informoval o činnosti za uplynulé období. Uvedl, 

že kompletní znění Zprávy o činnosti Smírčí komise HK ČR od posledního sněmu je součástí 

sněmovní knihy. Stručně shrnul působnost Smírčí komise HK ČR. Zdůraznil, že právo obrátit se 

na Smírčí komisi HK ČR je právem každého člena HK ČR.  

Řídící sněmu konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 12.: schválení Zprávy o činnosti Smírčí komise od posledního sněmu 

33. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o činnosti Smírčí komise 

Hospodářské komory České republiky od posledního sněmu. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 90 60 0 30 66,67% 

Společenstev 74 63 0 11 85.14% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  
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4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu – 

pokračování (usnesení o energetice) 
 

Řídící sněmu se vrátila k projednávání usnesení k energetice a přednesla původní znění návrhu 

usnesení, které inicioval V. Dlouhý.  

 

Usnesení 4.4.: Usnesení o energetice (V. Dlouhý) 

34. sněm Hospodářské komory České republiky u vědomí 

 • tíživé energetické a cenové situace, vyhrocené v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině, 

 • poslání HK ČR jako obhájkyně zájmů podnikatelů a  

 • postavení HK ČR jako klíčového hospodářského partnera vlády 

důrazně žádá vládu, aby 

 • naslouchala stanoviskům, námětům a požadavkům HK ČR a 

 • pravidelně a intenzivně odborně komunikovala s experty HK ČR a koordinovala zvolený 

postup s vedením HK ČR 

s cílem 

 • snížit principiální nejistoty ohledně dalšího ekonomického rozvoje, 

 • operativně a co nejefektivněji využít Dočasného krizového rámce EK na pomoc firmám, 

kterých se výrazně dotkl růst cen energie, 

 • navrhnout co nejrychleji dočasná konkrétní a cílená řešení, respektující realitu z firem, 

přičemž mohou být inspirací kroky jiných členských států EU, 

 • prezentovat podnikatelské veřejnosti krizové scénáře vlády pro zajištění energetické 

bezpečnosti na nejkritičtější období následující zimy a pro zajištění dodávek v delším 

časovém horizontu, 

 • předložit a vysvětlit postoj vlády k dalšímu vývoji evropského „market designu“ trhu s energií, 

 • zaujmout jednoznačné stanovisko k transformaci české energetiky a teplárenství a připravit 

reálný časový harmonogram a 

 • provázat výše uvedené krátko a střednědobé cíle s tvorbou dlouhodobých strategických 

a koncepčních dokumentů. 
 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 89 56 4 29 62.92% 

Společenstev 72 51 8 13 70.83% 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  
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13. Různé, diskuze  
 

Řídící sněmu zahájila projednávání závěrečného bodu programu. Uvedla, že neeviduje žádnou 

přihlášku do diskuse. Následně předala slovo prezidentovi HK ČR V. Dlouhému k závěrečnému 

proslovu. 

V. Dlouhý, prezident HK ČR, poděkoval všem zástupcům za aktivní účast na sněmu. Ocenil průběh 

sněmu a vyzdvihl pozici HK ČR.  

Řídící sněmu poděkovala všem za pozornost. Dále doplnila, že zápis ze sněmu bude rozeslán všem 

složkám HK ČR. 

Jednání sněmu bylo ukončeno v 15:54 hodin.  

 

 

 

Jana Havrdová v.r.        

 

____________________      

řídící sněmu        

 

 

 

 

Milan Kašík v.r.      Zdeněk Neužil v.r. 

 

_____________________     _______________________ 
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