
 
 
 

  
 

 
 

Zápis z jednání 32. sněmu 

Hospodářské komory České republiky 

 

 30. července 2020 

 02 universum, Praha  

 

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, volba volební 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. 2019 – 1. pol. 2020 a Akční plán HK ČR 

na 2. pol. 2020 – 1. pol. 2021 

7. Hospodaření HK ČR za rok 2019 

8. Výroční zpráva HK ČR za rok 2019 

9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2020 

10. Rozpočet HK ČR na rok 2021 

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

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

13. Volba orgánů HK ČR (volba prezidenta, volba viceprezidentů, volba ostatních členů 

představenstva, volba členů dozorčí rady, volba členů smírčí komise) 

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

32. sněm HK ČR byl slavnostně zahájen v 10:05 státní hymnou. Následně se slova ujal prezident 

HK ČR Vladimír Dlouhý, který přivítal všechny účastníky sněmu. Požádal je o pochopení 

a respektování rozhodnutí, že jednání sněmu proběhne, vzhledem k epidemiologické situaci, 

v rouškách. Zároveň ze stejného důvodu omluvil účast významných hostů z řad politických 

reprezentantů státu.  

Prezident ve svém projevu zdůraznil bezprecedentní a nejistou situaci, ve které se česká 

ekonomika v současné chvíli nachází a upozornil na výzvy, kterým bude ekonomika v následujícím 

období čelit – demonstrativním výčtem zmínil mj. ekonomickou nejistotu, pokles HDP, problémy 

na straně nabídky a poptávky, nárůst nezaměstnanosti, nejistotu ohledně platové disciplíny 

odběratelů, deficit veřejných financí apod. Upozornil na výrazně negativní dopady koronavirové 

pandemie a s ní související zavedení restriktivních opatření na podnikatelský sektor. Upozornil dále, 

že majorita podnikatelských subjektů se nyní dostává do složitých situací nikoli vlastní vinou.  

Současně vyjádřil přesvědčení, že většina z členů HK ČR i podnikatelského sektoru v současné krizi 

obstála.  

Poděkoval podnikatelům a vedoucím pracovníkům firem za to, že drží v těžké době ekonomiku 

a životní úroveň České republiky. Vyzdvihl práci epidemiologů, lékařů a zdravotního personálu, 

vojáků, hasičů a dalších příslušníků integrovaného záchranného systému, dobrovolníků a všech, 

kteří jsou aktivně zapojeni do boje s pandemií. 

Upozornil na zásadní roli státu při boji s pandemií a jejími důsledky. Poděkoval vládě, Parlamentu 

a státní administrativě za odvedenou práci v obtížném období. Zároveň upozornil na nedostatky, 

které pandemie a koronavirová krize ve státní administrativě odhalila, přičemž zmínil zejména 

v některých případech zbytečně složitý a pomalý proces alokace podpory podnikatelům. Vyjádřil se 

k hospodářské politice vlády. Vyzdvihl podporu zasaženého podnikatelského sektoru a vymezil se 

proti kritice podpory podnikatelského sektoru. Prezentoval zájem podnikatelského sektoru 

na trvání programu Antivirus do konce roku. Připomněl vládě legislativně přiznaný nárok 

podnikatelského sektoru na náhradu prokázaných škod vzniklých v souvislosti se zavedenými 

restriktivnímu opatřeními a zdůraznil, že část podnikatelské sféry se může cítit, vzhledem 

k nutnému standardu péče řádného hospodáře, povinována tento nárok vznášet. Apeloval 

na potřebu zavedení německého modelu kurzarbeitu. Celkově zhodnotil ekonomické ukazatele 

ve světle současné situace. 

Zdůraznil významné zapojení HK ČR při přípravě rekodifikace stavebního práva. Apeloval na vládu 

a politické strany ohledně přijetí nového stavebního zákona, a to ještě ve stávajícím volebním 

období. 

Zdůraznil pozvednutí prestiže a mediálního obrazu HK ČR od svého prvního zvolení do funkce 

prezidenta HK ČR v roce 2014. Označil HK ČR za lídra podnikatelských svazů v ČR. Konstatoval, 

že členská základna HK ČR se od roku 2014 rozšířila o více než 30% členů. Informoval o dobré 

pozici HK ČR. Shrnul priority HK ČR. Demonstrativně vyjmenoval partnery HK ČR a poděkoval jim 

za podporu. Závěrem projevu poděkoval zaměstnancům komorové i oborové sítě za dobrou práci 

odvedenou během koronavirové krize. 

Poté nevystoupil žádný další řečník. 
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2. Volby orgánů sněmu  

Prezident V. Dlouhý v 10:30 hod. zahájil pracovní část jednání 32. sněmu HK ČR. V úvodu 

konstatoval, že pozvánka na jednání sněmu byla rozeslána v řádném  termínu dne 16. července 

2020, tedy nejméně 14 dní předem, všem zvoleným zástupcům spolu s odkazem ke stažení 

sněmovní knihy, která byla umístěna na webových stránkách komory. Konstatoval, že původně 

plánovaný termín konání sněmu 21. května 2020 musel být odložen z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu proti šíření koronaviru, omezení konání hromadných akcí a nemožnosti navolit zástupce 

na sněm složkami komory. Informoval o prodloužení volebního období o 3 měsíce na základě 

zákona č. 191/2020 Sb. Konstatoval, že rozhodnutím představenstva ze dne 20. května 2020 byl 

tedy 32. sněm HK ČR svolán na 30. července 2020. 

V rámci svolání 32. sněmu HK ČR byly dne 13. února 2020 písemně osloveny všechny složky 

HK ČR s výzvou nahlásit své zástupce na 32. sněm HK ČR. Tato výzva byla z důvodu posunutí 

termínu sněmu opakována dne 22. května 2020. Všechny složky HK ČR, které přijímají členy, tj. 55 

okresních (obvodních) a regionálních komor mohly celkem delegovat 178 zástupců (2 mandáty 

za každou okresní komoru) a 118 společenstev, které pro zachování parity obou sněmoven 

(všeobecné a společenstev) taktéž mohly delegovat celkem 178 zástupců, tzn. 58 společenstev 

delegovalo 1 zástupce, ostatní společenstva po dvou zástupcích (pořadí bylo určeno na základě 

nahlášeného počtu členů v Prohlášení o počtu členů k 31. prosinci 2019). Soupis složek a jejich 

mandátů byl schválen představenstvem dne 29. ledna 2020. 

Do 29. července 2020 složky delegovaly celkem 155 zástupců do všeobecné sněmovny a 119 

zástupců do sněmovny společenstev, celkem 274 zástupců. Aktuálně je přítomno 135 zástupců 

ze všeobecné sněmovny a 92 zástupců ze sněmovny společenstev, celkem 227 zástupců. 

Dle prezence je přítomna tedy nadpoloviční většina zvolených zástupců. Sněm byl svolán 

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

V souladu s Volebním řádem HK ČR a na základě usnesení 31. sněmu HK ČR bylo pro 32. sněm 

připraveno použití elektronického hlasování. Metodiku každý zástupce obdržel spolu s pozvánkou 

a její plná verze je obsažena ve Sněmovní knize. Všichni zástupci si měli u prezence současně 

vyzvednout hlasovací zařízení a bylo konstatováno, že tak všichni zástupci učinili. Elektronické 

hlasování je hlasování veřejné.  

Prezident požádal pracovnici Úřadu HK ČR, Karinu Kubelkovou, aby všem zástupcům vysvětlila 

základní použití elektronického hlasovacího zařízení a provedla technickou zkoušku hlasování.  

K. Kubelková přednesla metodiku způsobu hlasování, tak jak byla popsána ve Sněmovní knize - 

hlasuje se stisknutím tlačítka 1 pro volbu PRO a tlačítka 2 pro volbu PROTI.  V případě, že zástupce 

nebude hlasovat, ale neodevzdal hlasovací zařízení u prezence, počítá se jeho hlas vždy jako 

ZDRŽEL SE. Oprava je možná v průběhu časového limitu na hlasování, tzn. během 15 sekund. Platí 

poslední zmáčknutí tlačítka. Každý zástupce si může zkontrolovat svůj záznam o hlasování 

u hlavního skrutátora. Hlasovací zařízení se aktivuje samo. Není tedy třeba jej zapínat či vypínat. 

Při zmáčknutí tlačítka 1 nebo 2 se rozsvítí zelená dioda. Pokud by se rozsvítila červeně, 

jde o technický problém, který je třeba nahlásit. Ztráta, nefunkčnost či výměna hlasovacího zařízení 

se řeší se skrutátorem u příslušného stolu. Hlasování začíná oznámením „Hlasujeme TEĎ!“ a končí 

oznámením „Konec hlasování TEĎ!“ Instrukce k ovládání hlasovacího zařízení pro elektronické 

hlasování byly zároveň vizuálně prezentovány na velkoplošných obrazovkách.   
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Výměna hlasovacího zařízení se zanese do prezenční listiny. V případě ztráty či zničení hlasovacího 

zařízení musí být u prezence uhrazeno 2000,- Kč v hotovosti. S postupem v případě ztráty nebo 

zničení hlasovacího zařízení zástupci výslovně souhlasili (viz čestné prohlášení zástupce). Hlasovací 

zařízení je třeba po skončení sněmu vrátit oproti podpisu u prezence v předsálí.  

Proběhly dvě testovací elektronická hlasování. Poté proběhlo opakování testovacích elektronických 

hlasování. Protože se ale ukázalo, že ne všichni zástupci sněmu odhlasovali, a nemohlo tak být 

ověřeno, že všechna hlasovací zařízení fungují, vyzvala následně ředitelka Odboru vnitřní 

komunikace Úřadu HK ČR Ivana Hrdinová všechny zástupce, aby hlasovali pro nebo proti 

(tj. nezdrželi se). Zároveň je I. Hrdinová požádala o kontrolu probliknutí diody při opakovaném 

testovacím hlasování. Skrutátoři následně prošli jednotlivé stoly, aby se ujistili, že vše proběhlo 

v pořádku. Došlo k výměně několika hlasovacích zařízení a následně proběhlo závěrečné testovací 

hlasování. Vzhledem k tomu, že ani tato opakovaná technická zkouška elektronického hlasování 

neproběhla úspěšně, prezident konstatoval v souladu se schválenou metodikou automatický 

přechod k hlasování pomocí hlasovacích lístků. 

Dle schváleného programu poté prezident přistoupil ke schválení orgánů sněmu, a to k volbě 

skrutátorů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu.  

Prezident konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 2.1. - 2.3.: volba skrutátorů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 32. sněmu HK ČR 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje: 

 

za hlavní skrutátory: Danu Koryntovou a Karinu Kubelkovou;  

 

za skrutátory: Jakuba Čackého, Janu Gabrielovou, Annu Havlíkovou, Kateřinu Horákovou, Lenku 

Janákovou, Luďka Kašpara, Miloše Křepelku, Martina Lukáče, Tomáše Macnara, Moniku 

Müllerovou, Vlastimila Nožičku, Evu Mócikovou, Martinu Pavelkovou, Renée Smyčkovou, Moniku 

Šmejkalovou, Petru Švaříčkovou, Jaroslava Tomáška, Helenu Úlovcovou, Miroslava Veselku, Evu 

Vlčkovou, Ivetu Zetochovou a Dagmar Žufanovou; 

 

za zapisovatele: Milana Kašíka a Zdeňka Neužila;  

 

za ověřovatele zápisu: Jiřího Doležala a Hynka Strnada.  

 
Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 140 0 5 96,5 

Společenstev 103 102 0 1 99,0 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů. 

 

Prezident vyzval řádně schválené skrutátory, aby se ujali své funkce.  
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Následně bylo hlasováno o volbě členů mandátové, návrhové a volební komise.  

Prezident konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 2.4.: volba mandátové komise 32. sněmu HK ČR 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje mandátovou komisi ve složení: Pavel 

Ešner, Lukáš Herold a František Jochman. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 141 0 4 97,2 

Společenstev 103 87 0 16 84,4 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů 

 

Usnesení 2.5.: volba návrhové komise 32. sněmu HK ČR 

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

Hlavica, Alexander Šafařík–Pštrosz a Karel Vaverka.  

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 137 0 8 94,4 

Společenstev 103 101 0 2 98,0 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů 

 

 

Usnesení 2.6.: volba volební komise 32. sněmu HK ČR 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje volební komisi ve složení Petr Daněk, 

David Janata, Oldřich Kepka, Vladimír Kovalčík, Jana Puškáčová, Jakub Rejzek, Zdeněk Somr 

a Lukáš Vojtěch. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 141 0 4 97,2 

Společenstev 103 101 0 2 98,0 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

Prezident vyzval členy mandátové komise, návrhové komise a volební komise, aby se ujali své role, 

sedli si k vyhrazenému stolu a zvolili si mezi sebou předsedy jednotlivých komisí. 
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3. Schválení řídícího sněmu a schválení programu sněmu 

3.1. Schválení řídícího sněmu 

Prezident přednesl návrh představenstva HK ČR, které na svém jednání dne 20. května 2020 

navrhlo za řídící sněmu Janu Havrdovou, členku představenstva.  

Prezident konstatoval, že mu nebyly doručeny žádné přihlášky do diskuze ani žádný protinávrh 

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 3.1.1.: schválení řídícího 32. sněmu HK ČR 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje za řídící 32. sněmu HK ČR Janu 

Havrdovou. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 143 1 1 98,6 

Společenstev 108 106 0 2 98,1 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

Prezident předal slovo zvolené řídící sněmu J. Havrdové, která se ujala své role.  

Řídící sněmu připomněla, že v souladu s § 10 čl. 6 Jednacího řádu HK ČR lze příspěvky do diskuze 

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

se diskusní příspěvek vztahuje. Příspěvky do diskuze se podávají prostřednictvím skrutátorů řídící 

sněmu, návrhy usnesení se předávají prostřednictvím skrutátorů návrhové komisi.  

V souladu s předchozími sněmy následně řídící sněmu navrhla 3 minutový limit pro diskusní 

příspěvky a 1 minutový limit pro technické připomínky s tím, že v rámci diskuse mohou vystoupit 

pouze zvolení zástupci na 32. 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 3.1.2.: schválení limitů pro diskuze a technické připomínky 

32. 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 32. sněm.  

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 140 0 5 96,5 

Společenstev 108 100 1 7 92,5 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  
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Řídící sněmu na základě sdělení ustavené návrhové, mandátové a volební komise konstatovala 

jména jejich předsedů. Předsedou návrhové komise byl zvolen Alexander Šafařík – Pštrosz, 

předsedou mandátové komise byl zvolen František Jochman a předsedou volební komise Zdeněk 

Somr. Řídící sněmu J. Havrdová požádala předsedy komisí o aktivní účast při jednání sněmu. 

 

3.2. Schválení programu 32. sněmu 
 

Řídící sněmu konstatovala, že program 32. sněmu byl navržen na jednání představenstva 

Hospodářské komory České republiky dne 29. ledna 2020. V předepsané lhůtě 30 dnů před 

konáním sněmu nebyly předloženy žádné návrhy na doplnění programu sněmu (dle §9 čl. 5 

Jednacího řádu HK ČR). Pro hladký průběh volební části sněmu dále navrhuje, aby byl bod 13 Volby 

orgánů HK ČR zařazován tak jako v roce 2017 průběžně do programu sněmu, a to od bodu 4 – 

po schválení Zprávy představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu. Řídící sněmu přečetla 

návrh programu 32. sněmu HK ČR, tak jak ho navrhlo představenstvo a jak byl uveden v pozvánce 

na 32. sněm. 

 

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

a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 3.2.1.: schválení programu 32. sněmu HK ČR 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje navržený program jednání s tím, že bod 

13 Volby orgánů HK ČR může být zařazován průběžně. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 140 0 5 96,5 

Společenstev 108 95 1 12 87,9 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 

Řídící sněmu informovala, 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.  

Dále informovala, že do 3 dnů před konáním sněmu nebyly předloženy žádné písemné připomínky 

k žádným bodům programu (dle §9 čl. 3 Jednacího řádu HK ČR).  

Řídící sněmu poté vyzvala prezidenta HK ČR, aby přednesl zprávu o činnosti HK ČR od posledního 

sněmu. 

Prezident v rámci svého vystoupení prezentoval aktivity HK ČR za minulé období. Informoval 

o dobrém hospodaření a konstatoval, že HK ČR se vypořádala se závazky, které vznikly před jeho 

nástupem do funkce. Prezentoval úspěchy HK ČR, za které všem dotčeným poděkoval. Označil 
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HK ČR za stabilizovanou a akceschopnou instituci, která je významným spoluhráčem všem 

partnerům. Zdůraznil, že se HK ČR nebála během koronavirové krize kritizovat vládu, přičemž 

akcentoval politiku konstruktivní kritiky. Vyjádřil své přesvědčení, že HK ČR byla v uplynulém období 

vedena dobře. 

Tajemník Úřadu HK ČR Tomáš Vrbík doplnil zprávu o komentář k činnosti Úřadu HK ČR. Ocenil 

nasazení kolegů z celé sítě HK ČR během koronavirové pandemie a poděkoval za podporu 

při realizaci aktivit. 

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

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 4.: schválení Zprávy představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 

32. 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 145 132 0 13 91,0 

Společenstev 108 92 0 16 85,1 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

13. Volba orgánů HK ČR 

V souladu s usnesením 3.2.1. přistoupila řídící sněmu k zařazení bodu 13 Volby orgánů HK ČR. 

V návaznosti proto vyzvala předsedu volební komise Z. Somra, aby zahájil volbu orgánů HK ČR.  

Předseda volební komise v úvodu informoval o splnění náležitostí pro fungování volební komise 

a o složení slibu všech členů volební komise. 

Následně předložil sněmu ke schválení usnesení o přesném začátku funkčního období nově 

zvolených orgánů. 

 

Usnesení 13.1.: Funkční období nově zvolených orgánů 

32. sněm Hospodářské komory České republiky konstatuje, že funkční období nově zvolených 

orgánů Hospodářské komory začíná dnešním dnem, tj. 30. července 2020. 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 139 0 6 95,8 

Společenstev 108 105 0 3 97,2 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  
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13.1. Volba prezidenta HK ČR 

Předseda volební komise konstatoval, že obdržel 2 kandidatury na funkci prezidenta HK ČR, 

a to kandidaturu Vladimíra Dlouhého a Bořivoje Mináře. Doplnil, že oba kandidáti splňují požadavky 

pro zvolení do funkce.  

Na výzvu Zdeňka Somra, předsedy volební komise, oba kandidáti vyjádřili souhlas se svou 

kandidaturou. Vzhledem k tomu, že se žádný další kandidát nepřihlásil, uzavřel předseda volební 

komise kandidátní listinu a vyzval kandidáty na post prezidenta v abecedním pořadí, aby ve třech 

minutách představili důvody své kandidatury (dle §15 odst. 6 Volebního řádu HK ČR). 

Po projevech obou kandidátů předseda volební komise informoval zástupce sněmu o způsobu 

a náležitostech hlasování dle Volebního řádu HK ČR. Poté předseda volební komise vyhlásil 

10 minutový limit na odevzdání hlasovacích lístků pro volbu prezidenta do připravených volebních 

schránek. Proběhla volba a následně volební komise odešla s notářem sčítat hlasy.  

 

Poté řídící sněmu vyhlásila obědovou pauzu od 12:00hod. do 12:45 hod.  

 

13.1. Volba prezidenta HK ČR - pokračování 

Ihned po zahájení odpoledního bloku jednání 32. sněmu HK ČR došlo k vyhlášení výsledků volby 

prezidenta. Předseda volební komise konstatoval, že bylo vydáno 253 hlasovacích lístků, 

odevzdáno bylo 253, z toho 2 byly neplatné, tedy bylo odevzdáno 251 platných hlasovacích lístků. 

Vladimír Dlouhý obdržel 171 hlasů, Bořivoj Minář 80 hlasů. Post prezidenta HK ČR obhájil 

Vladimír Dlouhý.  

Výsledky hlasování: 
 

KANDIDÁT POČET HLASŮ VÝSLEDEK 

Vladimír Dlouhý 171 ZVOLEN 

Bořivoj Minář 80 NEZVOLEN 

 

32. sněm Hospodářské komory České republiky zvolil prezidentem Hospodářské komory České 

republiky na volební období 30. července 2020 – 30. července 2023 Vladimíra Dlouhého, který 

získal celkem 171 hlasů. 

Předseda volební komise vyzval prezidenta V. Dlouhého k proslovu. Znovuzvolený prezident 

V. Dlouhý poděkoval hlasujícím za důvěru.  
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13.2. Volba viceprezidentů HK ČR 

Po vyhlášení výsledků volby prezidenta přistoupil předseda volební komise ihned k volbě 

viceprezidentů.  

Předseda volební komise konstatoval, že obdržel celkem 9 kandidatur na funkci viceprezidenta 

HK ČR, a to kandidaturu Ireny Bartoňové Pálkové, Michala Bavšenkova, Radka Jakubského, 

Františka Jochmana, Petra Michala, Romana Pommera, Tomáše Prouzy, Michala Štefla a Zdeňka 

Zajíčka. Volební komise ověřila, že všichni kandidáti splňují požadavky pro volbu. Poté předseda 

volební komise požádal jednotlivé kandidáty o vyjádření souhlasu s kandidaturou. Při této 

příležitosti se F. Jochman vzdal své kandidatury. Ostatní navržení kandidáti souhlasili a následně 

se v rámci tříminutového limitu představili. I. Bartoňová Pálková se ve svém projevu vzdala 

kandidatury na viceprezidentský post z důvodu, že nechce spolupracovat se zvoleným prezidentem. 

Naopak vyjádřila zájem se ucházet o místo v dozorčí radě. 

Předseda volební komise zrekapituloval jmenný seznam kandidátů v abecedním pořadí na funkci 

viceprezidenta (zobrazeno na velkoplošných obrazovkách) a zopakoval pravidla pro vyplnění 

hlasovacích lístků. Předseda volební komise vyzval k zahájení hlasování. Časový limit byl stanoven 

na 10 min. Proběhla volba a následně volební komise odešla s notářem sčítat hlasy.  

V mezidobí řídící sněmu pokračovala v programu sněmu. 

 

5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR  

Řídící sněmu vyzvala tajemníka Úřadu HK ČR Tomáše Vrbíka, aby bod okomentoval.  

Tajemník Úřadu T. Vrbík prezentoval zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy, která 

obsahuje zprávu o plnění dvou aktuálních úkolů – S56 a S71.  

Úkol S56/2012 ukládá představenstvu HK ČR, aby aktivně zajišťovalo financování komorové sítě 

a pravidelně informovalo sněm o konkrétních krocích, které byly v tomto směru vykonány. Plnění 

tohoto úkolu je sledováno ve dvou rovinách. První rovina navazuje na historické snahy dosáhnout 

převzetí kompetencí ze strany státu jako je např. rozšiřování poskytování služeb pro podnikatele 

navázaných na výkon státní agendy (tj. služby trhu práce, Mýto 2020, podpora exportu) a také se 

jedná o vlastní projekty typu Právní elektronický systém pro podnikatele. Druhá rovina odráží snahu 

získat finanční prostředky z operačních programů v rámci programovacího období 2014 – 2020 

a nového připravovaného období 2021 – 2027. Uvedl, že naplňování tohoto úkolu je tak kombinací 

různých aktivit a projektů. V neposlední řadě se jedná i o uvažovaném zvýšení členských příspěvků, 

které je popsáno v plnění úkolu S71/2018. 

Úkol S71/2018 ukládá představenstvu HK ČR vypracovat, prodiskutovat se složkami a předložit 

návrh nového Příspěvkového řádu HK ČR, který povede k celkovému zvýšení členských příspěvků. 

31. sněm prodloužil plnění úkolů do dalšího (tedy tohoto 32.) sněmu. Uvedl, že představenstvo se 

v uplynulém roce tímto úkolem několikrát intenzivně zabývalo. Vzhledem k tomu, že se ani 

po mnohých diskusích během roku 2019 nenašla dostatečná shoda, pracovní skupina nyní 

nedoporučuje měnit Příspěvkový řád. Podpora této změny nebyla jednoznačně deklarována ani 

představenstvem a jednalo by se tedy pravděpodobně o změnu pouze krátkodobou, a to ještě 
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bez jistoty jejího prosazení v navrhovaném znění. Z výše uvedených důvodů proto navrhuje, aby byl 

úkol spojen s diskusí nad institucionální změnou organizační struktury HK ČR a možné novely 

zákona o komoře s tím, že součástí diskuse by byly i změny v příspěvkovém řádu. Diskusi by mělo 

vést nové vedení HK ČR. Navrhl, aby úkol S71/2017 dále pokračoval. 

31. sněm v minulém roce také přijal 7 obecných usnesení, která neměla charakter úkolu, ale jejichž 

obsahem byl apel na Vládu ČR. I přesto Zpráva o plnění úkolů obsahuje stručný přehled jejich 

plnění.  

Řídící sněmu následně vyzvala předsedu Dozorčí rady HK ČR Stanislava Holemého, aby připojil 

komentář dozorčí rady. Současně informovala, že eviduje příspěvek do diskuse k tomuto bodu 

od S. Holemého a požádala jej, aby příspěvek spojil s komentářem k bodu. 

Za dozorčí radu vystoupil její předseda S. Holemý. Stručně se vyjádřil k předložené zprávě. Potvrdil 

plnění úkolů. Komentoval bod S56/2012 a konstatoval, že tento bod se plní. Navrhl ocenit úspěšný 

posun v tomto bodě (S56/2012) a pro jeho aktualizaci jej ponechat v nezměněné podobě 

do dalšího období.  

Kompletní zpráva o plnění úkolů je publikována ve sněmovních materiálech.  

 

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

protinávrh usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 5.: schválení Zprávy o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 

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

předchozími sněmy. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 126 0 19 86,8 

Společenstev 99 87 0 12 87,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

 

6.  Vyhodnocení Akčního plánu HK ČR na 2. pol. 2019 – 1. pol. 2020 a 

Akční plán HK ČR na 2. pol. 2020 a 1. pol. 2021 
 

Řídící sněmu vyzvala prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, aby bod prezentoval. 

Prezident V. Dlouhý stručně shrnul předložený materiál s tím, že kompletní znění je zveřejněno 

ve sněmovní knize. Konstatoval, že vyhodnocení plnění Akčního plánu na 2. pol. 2019 – 

1. pol. 2020 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. 2020 – 1. pol. 2021. Akční plán je členěn do dvanácti věcných a dvou průřezových 



 

Zápis z jednání 32. sněmu Hospodářské komory České republiky 

30. července 2020, 02 universum, Praha 

 
 
 

 

Stránka 12 z 24 

 

(legislativní a obecný nelegislativní rámec podnikání) oblastí. Oproti předcházejícímu období byla 

nově definována oblast obrany. Návrh nového Akčního plánu již také lehce odráží první reakce na 

dopad přijatých opatření vlády proti šíření koronaviru. Návrh Akčního plánu byl vypracován k datu 

31. března 2020. Odpovědnost za naplňování jednotlivých bodů Akčního plánu nese prezidium, 

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

sněmu HK ČR, který v rámci plnění úkolů stanovil povinnosti na každý sněm předložit nový akční 

plán HK ČR. 

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

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení 6.: schválení Akčního plánu HK ČR  

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

na období 2. pol. 2019 – 1. pol. 2020 a zároveň schvaluje nový Akční plán na období 2. pol. 2020 

– 1. pol. 2021. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 128 0 17 88,2 

Společenstev 99 89 0 10 89,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

7. Hospodaření HK ČR za rok 2019  

Řídící sněmu vyzvala tajemníka Úřadu HK ČR Tomáše Vrbíka, aby bod odprezentoval. 

Tajemník Úřadu HK ČR T. Vrbík prezentoval zprávu o hospodaření HK ČR za rok 2019. Uvedl, 

že hospodaření HK ČR za rok 2019 dopadlo s kladným hospodářským výsledkem. Hospodářský 

výsledek před zdaněním byl plánován ve výši 1 012 tis. Kč, dosažený výsledek před zdaněním byl 

4 309 tis. Kč. Tajemník Úřadu HK ČR přisoudil dobré výsledky hospodaření HK ČR za rok 2019 

především zvyšování výnosů v oblasti služeb poskytovaných podnikatelům, tj. v oblasti certifikátů 

o původu zboží, karnetů ATA, aktivitám v rámci ekonomické migrace a v neposlední řadě v oblasti 

organizace zahraničních misí a vlastního komerčního vzdělávání. Vliv na hospodaření měl i nový 

kontrakt na zajištění provozu kontaktních míst v rámci Elektronického mýtného systému. Celkový 

obrat byl ovlivněn prací na rekodifikaci stavebního práva a s ní související kooperací s největší 

českou advokátní kanceláří. Nadále je však HK ČR závislá na fundraisingu, partnerská spolupráce 

tvoří zásadní část rozpočtu. Rozpočet v oblasti osobních nákladů byl dodržen. 

Tajemník Úřadu HK ČR se dále vyjádřil k auditu. Smlouva na roční audit účetní závěrky byla 

v souladu se schválením auditorské firmy na sněmu v roce 2019 uzavřena se společností Moore 

Stephens, Nádražní 344/23, Praha 5, IČO 26402220. Informoval, že k 1. 1. 2020 došlo 

k majetkovému vstupu do této společnosti, druhým společníkem se stalo BDO Group s.r.o., IČO 

08639060 s tím, že Moore Stephens se k tomuto datu přejmenovala na BDO Czech Republic s.r.o. 

(IČO 26402220). Zdůraznil, že se jedná pouze o změnu majetkové struktury, nikoli o změnu 

auditora. Auditní tým i statutární auditor zůstal stejný.  
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Za dozorčí radu se vyjádřil k výsledkům hospodaření HK ČR za rok 2019 její předseda Stanislav 

Holemý. Ten zopakoval, že se jednalo o nejlepší hospodářský výsledek a průběh hospodaření za 

27 let jeho působnosti v dozorčí radě. Doporučil výsledek hospodaření ve výši 2 993 tis. Kč za rok 

2019 zúčtovat na účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty z minulých let. Poděkoval za to 

a doporučil schválení zprávy o hospodaření.  

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 2019 

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

2019. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 133 1 11 91,7 

Společenstev 98 89 1 8 90,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

 

8. Výroční zpráva HK ČR za rok 2019 

Řídící sněmu vyzvala tajemníka Úřadu HK ČR Tomáše Vrbíka, aby Výroční zprávu HK ČR 

za rok 2019 odprezentoval. 

Tajemník úřadu konstatoval, že nedílnou součástí Výroční zprávy HK ČR je účetní závěrka a zpráva 

auditora za rok 2019. Uvedl, že je tak učiněno na doporučení auditora – původně společnosti 

Moore Stephens, nyní BDO Czech Republic. Ze zprávy auditora vyplývá, že účetní závěrka za rok 

2019 podává věrný a poctivý obraz finanční pozice komory v souladu s českými účetními předpisy. 

Výroční zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku. 

Řídící sněmu poté vyzvala předsedu dozorčí rady HK ČR, aby se za dozorčí radu vyjádřil k výroční 

zprávě HK ČR za rok 2019. Předseda dozorčí rady S. Holemý konstatoval, že nemá k tomuto bodu 

připomínky. 

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 2019 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje Výroční zprávu HK ČR za rok 2019 

vč. účetní závěrky za rok 2019 a zaúčtování vytvořeného zisku ve výši 2.993 tis. Kč (po zdanění) 

na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.  

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 
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Všeobecná 145 133 0 12 91,7 

Společenstev 98 90 1 7 91,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2020 

 

Řídící sněmu vyzvala tajemníka Úřadu HK ČR Tomáše Vrbíka, aby bod odprezentoval. 

Tajemník úřadu T. Vrbík sdělil, že je aktualizace rozpočtu předkládána z důvodu zpřesnění rozpočtu 

v souvislosti s aktuální situací s tím, že aktualizován byl v závěru března a zatím se nemění. Existuje 

však velké množství proměnných v souvislosti s dopady koronavirových opatření, které rozpočet 

mohou ovlivňovat. 

S ohledem na aktuální ekonomickou situaci je předpokládán propad tržeb u služeb poskytovaných 

klientským centrem HK ČR zejména v oblasti certifikátů o původu zboží, karnetů ATA, jejichž 

zpracování se zcela zastavilo, a také v oblasti konzulární legalizace. Prakticky nulové jsou vzhledem 

k aktuální situaci příjmy z podnikatelských misí. Byl snížen předpoklad výnosů v agendě služeb 

v rámci ekonomické migrace, která je součástí položky služeb podnikatelům. Úpravy rozpočtu byly 

provedeny rovněž na straně nákladů, a to zejména v provozních výdajích a osobních nákladech. 

Poté prezentoval očekávaný krizový rozpočet na rok 2020 s aktualizovanými výnosy kalkulovanými 

na 90 617 tis. Kč a aktualizovanými náklady na 90 572 tis. Kč. Informoval o aktualizovaném 

hospodářském výsledku kalkulovaném na 45 tis. Kč.  

Po diskuzi na Prezidiu dne 25. března 2020 uvedl, že se považuje za únosnou i skutečnost, aby 

případná ztráta za rok 2020 mohla dosáhnout celkové ztráty až do výše kladného hospodářského 

výsledku roku 2019 před zdaněním. 

Dále připomněl, že vzhledem k tomu, že sněm je nejvyšší orgán HK ČR, musí dle §17 zákona 

č. 93/2009 Sb., o auditorech, schválit auditora pro rok 2020. Na základě rozhodnutí 

představenstva je předložen návrh na schválení stejného auditorského týmu (začleněného pod 

společnost BDO) jako v předchozím roce. 

 

Řídící konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné 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 2020 

Pozn. Nutná 3/5 většina pro schválení. 

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

2020. 
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Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 134 0 11 92,4 

Společenstev 98 91 0 7 92,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

 

Usnesení 9.2.: schválení auditora pro rok 2020 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje auditora pro rok 2020 společnost BDO 

Czech Republic s.r.o. se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, IČO 264 02 220. 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 134 0 11 92,4 

Společenstev 98 87 1 10 88,7 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

10. Rozpočet HK ČR na rok 2021 
 

Řídící sněmu vyzvala tajemníka Úřadu HK ČR Tomáše Vrbíka, aby bod odprezentoval. 

Tajemník úřadu T. Vrbík informoval, že návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný s tím, že je 

sestaven v době vyhlášeného nouzového stavu s možností omezené předvídatelnosti ekonomické 

situace. Jeho změny budou reagovat na aktuální situaci a budou předloženy sněmu HK ČR v roce 

2021. Rozpočet ve výnosové části počítá s výnosy ve výši 104 666 tis. Kč. Nákladová část kalkuluje 

s náklady ve výši 104 572 tis. Kč. Upozornil, že s ohledem na události letošního roku nelze 

vyhodnotit příjmy a z tohoto důvodu je rozpočet veden jako základní vodítko a princip, při aktualizaci 

rozpočtu bude zohledňován vývoj ekonomiky v České republice. 

Řídící sněmu konstatovala, že jí nebyly doručeny žádné 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 2021 

Pozn. Nutná 3/5 většina pro schválení. 

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje rozpočet HK ČR na rok 2021. 

 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 145 135 0 10 93,1 

Společenstev 98 89 0 9 90,8 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů. 
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11. Zpráva o činnosti Dozorčí rady HK ČR od posledního sněmu 

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

za uplynulé období. 

S. Holemý uvedl, že kompletní znění Zprávy o činnosti Dozorčí rady od posledního sněmu je součástí 

sněmovní knihy. Dozorčí rada se za uplynulé období sešla 4x a řešila úkoly vyplývající z její pozice 

a aktuální témata.  

Sdělil, že během uplynulého období došlo ke zlepšování mediálního obrazu komory 

i připomínkování legislativních iniciativ. Poděkoval Úřadu HK ČR, který poskytl všechny potřebné 

podklady a zodpověděl položené dotazy. Konstatoval, že dozorčí rada výrazně oceňuje zprávu 

na letošní sněm a kvalitu materiálů ve formě sněmovní knihy. Informoval o kontrolních činnostech, 

setkáních dozorčí rady a jejich programu. Uvedl, že kontrolující nemají žádné zásadní připomínky 

ani výhrady. Závěrem vyjádřil spokojenost s prací členů dozorčí rady a podpořil její jednotlivé 

kandidáty i pro další období.  

Řídící sněmu konstatovala, že jí 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 

32. 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 146 131 0 15 89,7 

Společenstev 97 87 0 10 89,6 

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 

o činnosti za uplynulé období.  

Předseda P. Bašík úvodem připomenul oblasti působnosti smírčí komise. Těmi jsou jednak 

předcházení obchodních sporů členů HK ČR a zadruhé řešení sporů mezi členy HK ČR a jejími 

orgány nebo mezi orgány navzájem. Tyto činnosti smírčí komise dále obecně popsal. Závěrem 

poděkoval všem, kdo se na popsaných činnostech podílí. 

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

usnesení, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení 12.: schválení Zprávy o činnosti Smírčí komise od posledního sněmu 

32. 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 145 130 0 15 89,6 

Společenstev 97 87 0 10 89,6 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

14. Různé, diskuze  

Řídící sněmu zahájila projednávání závěrečného bodu programu. Dle přihlášek do diskuze 

postupně vyzvala níže uvedené k vystoupení. Připomněla časový limit 3 minuty.  

M. Agulár (Komora BOZP a PO) vystoupil s příspěvkem týkajícím se legislativy o příspěvcích 

na pojistném za úrazy (zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců). Upozornil 

na nepoměr mezi vybranými prostředky a prostředky skutečně vyplacenými. Apeloval 

na podnikatele k dalšímu řešení této záležitosti.  

J. Aster (OHK Děčín) předložil návrh na usnesení s uložením úkolu pro vedení HK ČR prosazovat 

a požadovat po vládě účinné vyrovnávání finanční síly jednotlivých krajů, regionů a obcí na základě 

principu solidarity.  

Usnesení 14.1. (předkladatel J. Aster) prosazovat vůči vládě účinné vyrovnávání finanční síly 

jednotlivých krajů, regionů a obcí na základě principu solidarity  

32. sněm Hospodářské komory České republiky ukládá představenstvu HK ČR prosazovat vůči 

vládě účinné vyrovnávání finanční síly jednotlivých krajů, regionů a obcí na základě principu 

solidarity. 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 143 89 14 40 62,2 

Společenstev 96 52 4 40 54,1 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou. 

Dále vystoupil R. Motyčka (OHK Praha 7), který promluvil o rozhodčím řízení a o rekodifikaci 

stavebního práva. 

 

Dále se do diskuze přihlásil A. Bareš (ANB), který přednesl příspěvek o zajištění kvalifikací 

prostřednictvím HK ČR v době koronakrize a poděkoval viceprezidentovi R. Pommerovi 

a prezidentovi V. Dlouhému za spolupráci vůči MPO. 

Řídící sněmu poté konstatovala, že ji nebyly doručeny žádné další přihlášky do diskuze a vyhlásila 

pauzu do sečtení hlasů v rámci volby viceprezidentů. 
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13.2. Volba viceprezidentů HK ČR - pokračování 

Předseda volební komise požádal řídící sněmu o slovo, neboť volební komise přinesla výsledky 

volby viceprezidentů HK ČR.  

Z. Somr konstatoval, že bylo rozdáno 252 hlasovacích lístků do obou sněmoven, bylo odevzdáno 

247 hlasovacích lístků, z toho neplatných hlasovacích lístků bylo 2. Výsledky hlasování 

o jednotlivých kandidátech byly následující: Michal Bavšenkov obdržel 103 hlasů a nebyl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce. Radek Jakubský obdržel 224 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce. Petr Michal obdržel 88 hlasů a nebyl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. 

Roman Pommer obdržel 158 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. Tomáš Prouza 

obdržel 222 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. Michal Štefl obdržel 162 hlasů 

a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. Zdeněk Zajíček obdržel 182 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce. 

Výsledky hlasování: 
 

KANDIDÁT POČET HLASŮ VÝSLEDEK 

Radek Jakubský 224 ZVOLEN 

Tomáš Prouza 222 ZVOLEN 

Zdeněk Zajíček 182 ZVOLEN 

Michal Štefl 162 ZVOLEN 

Roman Pommer 158 ZVOLEN 

Michal Bavšenkov 103 NEZVOLEN 

Petr Michal 88 NEZVOLEN 

 

32. sněm Hospodářské komory České republiky zvolil viceprezidenty HK ČR na volební období 

30. července 2020 – 30. července 2023 Radka Jakubského, Romana Pommera, Tomáše Prouzu, 

Michala Štefla a Zdeňka Zajíčka. 

 

13.3. Volba ostatních členů představenstva HK ČR 

Předseda volební komise ihned přešel k volbě členů představenstva. Připomněl, že členy 

představenstva volí každá sněmovna samostatně. Jako první seznámil zástupce s kandidáty 

do všeobecné sněmovny.  

Za všeobecnou sněmovnu byli navrženi a se svou kandidaturou vyslovili souhlas: Martin Bauer, Filip 

Dvořák, Miroslav Dvořák, Ivana Chottová, František Jochman, René Kolek, Gabriel Lukáč, Jan 

Matějíček, Jan Mraček, Vlastimil Navrátil, Vítězslav Paděra, Martin Plachý, Luděk Rychtar, Bohuslav 

Švamberk, Robert Zatloukal (písemný souhlas) a Zdeněk Židek. Své kandidatury se vzdal Jiří Aster. 

Do sněmovny společenstev byli navrženi a se svou kandidaturou vyslovili souhlas: Pavel Barák, 

Pavel Březina, Michal Bavšenkov, Jana Havrdová, Zuzana Krejčiříková, Martin Mikl, Václav Nepraš, 

Zdeněk Petzl, Radek Roušar, Tereza Rychtaříková, Stanislav Sedláček, Jaroslav Schön, Václav 

Stárek, Alexander Šafařík-Pštrosz a Pavel Žatečka. 

Předseda volební komise zrekapituloval jmenný seznam kandidátů v abecedním pořadí 

do jednotlivých sněmoven na funkci členů představenstva (zobrazeno na velkoplošných 
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obrazovkách) a zopakoval pravidla pro vyplnění hlasovacích lístků. Poté vyzval k zahájení hlasování. 

Časový limit byl stanoven na 6 min. Proběhla volba a následně volební komise odešla s notářem 

sčítat hlasy.  

Řídící sněmu vyhlásila pauzu pro sčítání hlasů. 

 

Vzhledem k časové náročnosti sčítání hlasů navrhla J. Havrdová ze své pozice řídící sněmu 

předřazení bodu 13.5. Volba členů Smírčí komise HK ČR před bod 13.4. Volba členů Dozorčí rady 

HK ČR s tím, že volba členů Smírčí komise proběhne veřejným hlasováním po jednotlivých jménech.  

 

Usnesení 13.5.1.: Předřazení bodu 13.5. Volba členů smírčí komise  

32. sněm Hospodářské komory České republiky schvaluje předřazení bodu 13.5. Volba členů 

Smírčí komise HK ČR před bod 13.4. Volba členů Dozorčí rady HK ČR s tím, že volba členů Smírčí 

komise proběhne veřejným hlasováním po jednotlivých jménech. 

Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 143 98 0 45 68,5 

Společenstev 75 64 0 11 85,3 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou.  

 

13.3. Volba ostatních členů představenstva HK ČR - pokračování 

Po sečtení hlasů předseda volební komise Zdeněk Somr vyhlásil výsledky hlasování pro volbu členů 

představenstva.  

Sněmovna společenstev: 

V případě hlasování do sněmovny společenstev bylo vydáno celkem 91 hlasovacích lístků, počet 

odevzdaných platných hlasovacích lístků byl 90. Neplatný byl 1 hlasovací lístek. 

Výsledky hlasování o jednotlivých kandidátech byly následující: Pavel Barák obdržel 75 hlasů a byl 

zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Pavel Březina obdržel 79 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Michal Bavšenkov obdržel 37 hlasů a nebyl zvolen, Jana Havrdová obdržela 77 

hlasů a byla zvolena nadpoloviční většinou do funkce, Zuzana Krejčiříková obdržela 76 hlasů a byla 

zvolena nadpoloviční většinou do funkce, Martin Mikl obdržel 78 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Václav Nepraš obdržel 77 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

Zdeněk Petzl obdržel 77 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Radek Roušar obdržel 

83 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Tereza Rychtaříková obdržela 78 hlasů 

a byla zvolena nadpoloviční většinou do funkce, Stanislav Sedláček obdržel 56 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce, Jaroslav Schön obdržel 84 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Václav Stárek obdržel 76 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

Alexander Šafařík-Pštrosz obdržel 59 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce a Pavel 

Žatečka obdržel 85 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. 
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Výsledky hlasování: Sněmovna společenstev 

KANDIDÁT 
POČET 

HLASŮ 
VÝSLEDEK 

Barák Pavel 75 ZVOLEN 

Březina Pavel 79 ZVOLEN  

Havrdová Jana 77 ZVOLENA  

Krejčiříková Zuzana 76 ZVOLENA  

Mikl Martin 78 ZVOLEN  

Nepraš Václav 77 ZVOLEN  

Petzl Zdeněk 77 ZVOLEN  

Roušar Radek 83 ZVOLEN  

Rychtaříková Tereza 78 ZVOLENA  

Sedláček Stanislav  56 ZVOLEN  

Schön Jaroslav 84 ZVOLEN  

Stárek Václav 76 ZVOLEN  

Šafařík-Pštrosz Alexander 59 ZVOLEN  

Žatečka Pavel  85 ZVOLEN  

Bavšenkov Michal 37 NEZVOLEN 

 

 

Všeobecná sněmovna: 

Předseda volební komise konstatoval, že počet vydaných hlasovacích lístků byl v případě 

všeobecné sněmovny 152 hlasovacích lístků. Počet odevzdaných hlasovacích lístků byl 135, z toho 

3 neplatné lístky. 

Výsledky hlasování o jednotlivých kandidátech byly následující: Martin Bauer obdržel 132 hlasů 

a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Filip Dvořák obdržel 94 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce, Miroslav Dvořák obdržel 127 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Ivana Chottová obdržela 128 hlasů a byla zvolena nadpoloviční většinou 

do funkce, František Jochman obdržel 114 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

René Kolek obdržel 128 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Gabriel Lukáč obdržel 

40 hlasů a nebyl zvolen do funkce, Jan Matějíček obdržel 119 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Jan Mraček obdržel 130 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

Vlastimil Navrátil obdržel 54 a nebyl zvolen do funkce, Vítězslav Paděra obdržel 132 hlasů a byl 

zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Martin Plachý obdržel 130 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Luděk Rychtar obdržel 125 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

Bohuslav Švamberk obdržel 95 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Robert 

Zatloukal obdržel 131 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce a Zdeněk Židek obdržel 

129 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. 
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Výsledky hlasování: Všeobecná sněmovna 

KANDIDÁT 
POČET 

HLASŮ 
VÝSLEDEK 

Bauer Martin 132 ZVOLEN  

Dvořák Filip 94 ZVOLEN  

Dvořák Miroslav 127 ZVOLEN  

Chottová Ivana  128 ZVOLENA  

Jochman František 114 ZVOLEN  

Kolek René 128 ZVOLEN  

Matějíček Jan 119 ZVOLEN  

Mraček Jan  130 ZVOLEN  

Paděra Vítězslav 132 ZVOLEN  

Plachý Martin 130 ZVOLEN  

Rychtar Luděk 125 ZVOLEN  

Švamberk Bohuslav 95 ZVOLEN  

Zatloukal Robert 131 ZVOLEN  

Židek Zdeněk 129 ZVOLEN  

Lukáč Gabriel 40 NEZVOLEN 

Navrátil Vlastimil 54 NEZVOLEN 

 

 
 

32. sněm Hospodářské komory České republiky zvolil na volební období 30. července 2020 – 

30. července 2023 za členy představenstva za všeobecnou sněmovnu: Martina Bauera, Filipa 

Dvořáka, Miroslava Dvořáka, Ivanu Chottovou, Františka Jochmana, Reného Kolka, Jana Matějíčka, 

Jana Mračka, Vítězslava Paděru, Martina Plachého, Luďka Rychtara, Bohuslava Švamberka, 

Roberta Zatloukala, Zdeňka Židka; za sněmovnu společenstev: Pavla Baráka, Pavla Březinu, Janu 

Havrdovou, Zuzanu Krejčiříkovou, Martina Mikla, Václava Nepraše, Zdeňka Petzla, Radka Roušara, 

Terezu Rychtaříkovou, Stanislava Sedláčka, Jaroslava Schöna, Václava Stárka, Alexandera 

Šafaříka-Pštrosze a Pavla Žatečku. 

 

13.5. Volba členů Smírčí komise HK ČR 

Volba členů smírčí komise byla na základě usnesení 13.5.1. z důvodů časové úspory předřazena 

volbě členů dozorčí rady.  

Předseda volební komise Zdeněk Somr nejprve nechal hlasovat o počtu členů smírčí komise dle 

Statutu a Volebního řádu HK ČR. Na návrh Petra Bašíka, dosavadního předsedy smírčí komise, se 

hlasovalo o počtu devíti členů. 

Usnesení 13.5.2.: stanovení počtu členů smírčí komise 

32. sněm Hospodářské komory České republiky v souladu s čl. 12 odst. 1 Statutu Hospodářské 

komory ČR a § 19 odst. 2 Volebního řádu Hospodářské komory ČR stanovil počet členů smírčí 

komise na devět členů. 
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Výsledky hlasování: 
 

SNĚMOVNA PŘÍTOMNO PRO  PROTI ZDRŽEL SE % 

Všeobecná 117 70 2 45 59,8 

Společenstev 75 39 23 13 52,0 

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.  

 

Předseda volební komise poté konstatoval, že volební komise obdržela seznam 9 kandidátů 

na členy smírčí komise s tím, že všichni splňují podmínky pro volbu. Následně se svou kandidaturou 

vyslovili souhlas Petr Bašík, František Blažek, Jakub Dohnal, Igor Gerek (písemný souhlas), Hana 

Huntová, František Kočí (písemný souhlas), Richard Motyčka (písemný souhlas), Libor Soukup 

a Karel Vaverka. 

Poté bylo přistoupeno k volbě jednotlivých členů Smírčí komise HK ČR, a to dle Volebního řádu 

a přijatého usnesení veřejným hlasováním po jednotlivých jménech. 

Výsledky volby členů smírčí komise byly tyto: Petr Bašík obdržel 162 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, František Blažek obdržel 162 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou 

do funkce, Jakub Dohnal obdržel 162 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Igor 

Gerek obdržel 159 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Hana Huntová obdržela 161 

hlasů a byla zvolena nadpoloviční většinou do funkce, František Kočí obdržel 161 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce, Richard Motyčka obdržel 154 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Libor Soukup obdržel 157 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce 

a Karel Vaverka obdržel 156 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce. 

Výsledky hlasování: 
 

KANDIDÁT 
POČET 

HLASŮ 
VÝSLEDEK 

Bašík Petr 162 ZVOLEN  

Blažek František 162 ZVOLEN  

Dohnal Jakub 162 ZVOLEN  

Gerek Igor 159 ZVOLEN  

Huntová Hana 161 ZVOLENA  

Kočí František 161 ZVOLEN  

Motyčka Richard 154 ZVOLEN  

Soukup Libor 157 ZVOLEN  

Vaverka Karel 156 ZVOLEN  

 

32. sněm Hospodářské komory České republiky zvolil na volební období 30. července 2020 – 

30. července 2023 za členy smírčí komise: Petra Bašíka, Františka Blažka, Jakuba Dohnala, Igora 

Gereka, Hanu Huntovou, Františka Kočího, Richarda Motyčku, Libora Soukupa a Karla Vaverku. 
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13.4. Volba členů Dozorčí rady HK ČR 

Než byly sečteny hlasy pro jednotlivé kandidáty do smírčí komise, přistoupil předseda volební 

komise k volbě členů dozorčí rady. Bez námitky.  

Předseda volební komise Z. Somr přednesl seznam 10 kandidátů do dozorčí rady: David Abraham, 

Ivo Barteček, Irena Bartoňová Pálková, Pavel Finger, Bohuslav Hamrozi, Stanislav Holemý, Miloš 

Koděra, Jozef Koprivňanský, Miroslav Mühlböck a Vladimír Rambousek. 

Vzhledem k tomu, že všichni kandidáti vyslovili svůj souhlas s kandidaturou (David Abraham podal 

písemný souhlas), předseda volební komise přistoupil k volbě tajným hlasováním, a to z důvodu 

nefunkčnosti elektronického (veřejného) hlasování. Proti této variantě nezazněla žádná námitka 

z pléna. 

Předseda volební komise zrekapituloval jmenný seznam kandidátů v abecedním pořadí do dozorčí 

rady (zobrazeno na velkoplošných obrazovkách) a zopakoval pravidla pro vyplnění hlasovacích 

lístků. Poté vyzval k zahájení hlasování. Časový limit byl stanoven na 5 min. Proběhla volba a 

následně volební komise odešla s notářem sčítat hlasy.  

 

 

14. Různé – pokračování 1 

Prezident Vladimír Dlouhý pronesl po hlasování o volbě členů Dozorčí rady HK ČR závěrečnou řeč, 

ve které poděkoval všem zástupcům za trpělivost a aktivní účast na sněmu. Poděkoval končícím 

členů volených orgánů, poblahopřál nově zvoleným členům a vyjádřil víru v dobrou spolupráci. 

Poděkoval řídící sněmu Janě Havrdové za řízení sněmu.  

 

 

13.4. Volba členů Dozorčí rady HK ČR - pokračování 

Po sečtení hlasů pro volbu členů dozorčí rady vyhlásil předseda volební komise výsledky volby. 

Předseda volební komise konstatoval, že celkem bylo rozdáno 160 hlasovacích lístků. Z toho bylo 

odevzdáno 156 lístků, z čehož byly 2 hlasovací lístky neplatné.  

Výsledky hlasování o jednotlivých kandidátech byly následující: David Abraham obdržel 102 hlasů 

a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Ivo Barteček obdržel 127 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce, Irena Bartoňová Pálková obdržela 60 hlasů a nebyl zvolena, Pavel 

Finger obdržel 86 hlasů a nebyl zvolen, Bohuslav Hamrozi obdržel 132 hlasů a byl zvolen 

nadpoloviční většinou do funkce, Stanislav Holemý obdržel 132 hlasů a byl zvolen nadpoloviční 

většinou do funkce, Miloš Koděra obdržel 91 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, 

Jozef Koprivňanský obdržel 99 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce, Miroslav 

Mühlböck obdržel 126 hlasů a byl zvolen nadpoloviční většinou do funkce a Vladimír Rambousek 

obdržel 73 hlasů a nebyl zvolen. 
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Výsledky hlasování: 

KANDIDÁT 
POČET 

HLASŮ 
VÝSLEDEK 

Abraham David 102 ZVOLEN 

Barteček Ivo 127 ZVOLEN 

Hamrozi Bohuslav  132 ZVOLEN 

Holemý Stanislav 132 ZVOLEN 

Koděra Miloš 91 ZVOLEN 

Koprivňanský Jozef 99 ZVOLEN 

Mühlböck Miroslav 126 ZVOLEN 

Finger Pavel 86 NEZVOLEN 

Rambousek Vladimír 73 NEZVOLEN 

Bartoňová Pálková Irena 60 NEZVOLENA 

 

32. sněm Hospodářské komory České republiky zvolil na volební období 30. července 2020 – 

30. července 2023 za členy dozorčí rady: Davida Abrahama, Iva Bartečka, Bohuslava Hamroziho, 

Stanislava Holemého, Miloše Koděru, Jozefa Koprivňanského a Miroslava Mühlböcka. 

 

14. Různé – pokračování 2 

Řídící sněmu poděkovala všem za pozornost a vyzvala zástupce, aby nezapomněli odevzdat 

hlasovací zařízení při odchodu u prezence. Dále doplnila, že zápis ze sněmu bude rozeslán všem 

složkám komory.   

Jednání sněmu bylo ukončeno v 19:19 hodin.  

 
Jana Havrdová v.r.       

____________________      

řídící sněmu        

 

 
 

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

_____________________     _______________________ 

zapisovatel       zapisovatel 

 

 

Jiří Doležal v.r.        Hynek Strnad v.r. 

____________________     _______________________ 

ověřovatel zápisu      ověřovatel zápisu 
 


