
ZÁPIS 
 

ze 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje, 
konané dne 12.04.2022 od 8:30 hodin; ATAS elektromotory Náchod a.s. 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  PaedDr. Libor Knot, PhDr. Jana Koubová, Ing. Michal Doubek, Mgr. David Kadečka, 

MUDr. Zdeněk Fink, Ing. Jan Wiesner, Mgr. Martina Berdychová, Ing. Markéta 
Cermanová 

 
Hosté:  Mgr. Martin Horák, Ing. Vladimír Mazura 
   
  
Program jednání: 

1. Uvítaní, schválení hostů a určení ověřovatele zápisu  
2. Oblast dopravy a majetku kraje 
3. Oblast školství 
4. Oblast investic kraje 
5. Oblast zdravotnictví 
6. Oblast sociálních věcí a vývoj nezaměstnanosti v KHK 
7. Představení společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. 
8. Různé 
9. Závěr 

 
K bodu 1. 
Uvítaní, schválení hostů a určení ověřovatele zápisu  
 
V úvodu 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje přivítali přítomné Mgr. Martin Červíček, 
hejtman Královéhradeckého kraje a Ing. Otto Daněk, předseda představenstva společnosti ATAS 
elektromotory Náchod a.s. 
 
Následně Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje, omluvil členy Tripartity KHK, 
kteří se jednání nemohli zúčastnit. Sdělil, že je přítomno celkem 13 členů Tripartity KHK, každá ze 
zúčastněných stran je usnášeníschopná. Současně Mgr. Martin Červíček podal návrh na schválení 
ověřovatele zápisu a zapisovatele jednání. Jako ověřovatel navržen Ing. Miroslav Vrba, MPA, jako 
zapisovatelka Ivana Nesvačilová. 
Mgr. Martin Červíček dále představil program 42. jednání Tripartity. 
 
návrh usnesení TRIPARTITY KHK 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přítomnost hostů 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje 
 2. zapisovatelkou 42. jednání Ivanu Nesvačilovou 
 3. ověřovatele zápisu z 42. jednání Ing. Miroslav Vrba, MPA 
 4. program 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje 
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1. hlasování 
Pro:  3 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
42/1/2022 
Tripartita Královéhradeckého kraje 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přítomnost hostů 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje 
 2. zapisovatelkou 42. jednání Ivanu Nesvačilovou 
 3. ověřovatele zápisu z 42. jednání Ing. Miroslav Vrba, MPA 
 4. program 42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje 
 
 
2. Oblast dopravy a majetku kraje 

Mgr. Václav Řehoř představil aktuální situaci v oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji. Veřejná 
doprava v Královéhradeckém kraji je v současnosti významně ovlivněna rostoucími náklady na 
její provoz, tedy zvyšováním cen pohonných hmot, rostoucí inflací a tlakem na růst odměn a mezd 
pracovníků veřejné dopravy. Mgr. Martin Červíček k tomuto tématu doplnil, že Královéhradecký 
kraj k 01.01.2022 přistoupil k navýšení ceny jízdného ve veřejné dopravě v Královéhradeckém 
kraji, které však reagovalo na dlouhodobě podsazené ceny jízdného, nikoliv na nově nastalé 
ekonomické vlivy posledních měsíců. Uvedl, že Královéhradecký kraj očekává i nadále rostoucí 
zájem o veřejnou dopravu v kraji, již nyní je zřejmé, že dochází k výraznému návratu cestujících 
poté, co došlo ke zmírnění covidových opatření, a vzhledem k tomu, že se v následujících 
měsících nepředpokládá snížení cen pohonných hmot, mohl by i toto být ukazatel pro 
významnější využití veřejné dopravy občany. Zvýšený zájem o veřejnou dopravu v kraji by tedy 
mohl zmírnit dopad vysokých nákladů na jejich současný provoz a kraj tak nemusel přistupovat 
k dalšímu potenciálnímu zvyšování cen jízdného. Mgr. Martin Červíček ubezpečil, že 
s navyšováním cen jízdného Královéhradecký kraj v letošním roce nepočítá, bude průběžně 
analyzovat stav vývoje výnosových a nákladových položek této oblasti a k případným úpravám 
přistoupí až po jejich vyhodnocení.  
 
Mgr. Václav Řehoř dále vysvětlil, že současná celosvětová ekonomická situace se významně 
odráží též v investičních akcích na komunikacích II. a III. třídy, které Královéhradecký kraj zamýšlí. 
Potíže se vyskytují především v nedostupnosti stavebních surovin a tím souvisejícím navyšování 
cen stavebního materiálu, tím tedy i hodnoty veřejných zakázek, které jsou v častých případech 
krajem již vysoutěžené, bohužel za cenových podmínek, které již aktuálně neodpovídají, a 
dodavatelé za současné situace žádají o úpravu cenových kalkulací, které z důvodu neexistujících 
legislativních norem nelze provést v takovém rozsahu, v jakém by bylo třeba. Mgr. Martin 
Červíček uvedl, že pokud nebude možné některé investiční akce zrealizovat, použije 
Královéhradecký kraj vyčleněné finanční prostředky na běžné silniční údržby. 
 



42. jednání Tripartity Královéhradeckého kraje dne 12.04.2022 

3 

Dále byla diskutována otázka dostavby úseků dálnice D11 na české straně s ohledem na dostavbu 
dálnice S3 na straně polské. Vzhledem k tomu, že z polské strany by mohlo dojít k dokončení  
úseku již na jaře roku 2024, je ze strany ŘSD intenzivně připravován úsek dálnice D11 vedoucí 
z Trutnova směrem na státní hranici (příprava žádosti o stavební povolení). Výstavba obchvatu 
Jaroměře by měla být zahájena na podzim roku 2022 a dokončena o dva roky později, dosud 
probíhají jednání o vyvlastnění majetku. K významnosti jaroměřského obchvatu přispívá i nová 
informace ze strany Polska, kdy by rádo pokračovalo v budování dálniční sítě směrem na Kudowu 
Zdroj – Klodzko a Náchod (v souvislosti s již dříve plánovanou výstavbou dálnice směrem na 
Wroclaw). 
 
Mgr. Martin Červíček zmínil též přípravné práce na výstavbě prvního úseku komunikace R35 
směrem na Jičín.  
 
Prodiskutována byla též záležitost provozu komunikace I/33 na Jaroměř, kdy v souvislosti se 
zprovozněním dálnice D11 na Jaroměř, bude vedena tranzitní doprava výhradně po D11, nikoliv 
po I/33. Mgr. Martin Červíček uvedl, že po dohodě byla dopravním značením tranzitní doprava 
z I/33 odvedena.  
 
V souvislosti s uprchlickou krizí byla též diskutována záležitost cenových úlev pro ukrajinské 
uprchlíky ve veřejné dopravě Královéhradeckého kraje. 
 
Josef Dušek poděkoval Královéhradeckému kraji odboru dopravy za vstřícnost při řešení 
aktuálních potíží souvisejících s provozem veřejné dopravy v kraji. 
 
3. Oblast školství 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, seznámil přítomné se zvládnutím uprchlické krize v souvislosti 
s válkou na Ukrajině v oblasti školství. Královéhradecký kraj se s přílivem běženců z Ukrajiny 
dosud vypořádává velmi dobře, děti, žáky a studenty začleňuje do jednotlivých školských zařízení 
v kraji bezproblémově, mírné potíže vnímá do budoucna v kapacitě mateřských škol. 
Královéhradecký kraj se též intenzivně připravuje na přestěhování části uprchlíků do internátů 
škol, a to před započetím letní sezony, kdy bude nutné uvolnit stávající ubytovací kapacity, které 
nabídly k dispozici různé typy penzionů a hotelů. Příliv běženců z Ukrajiny s sebou nese též 
zvýšený zájem o výuku češtiny pro dospělé Ukrajince, proto Královéhradecký kraj připravil 
alternativní sérii výukových videí „Praktická čeština pro Ukrajince“, která je zaměřena na základní 
komunikační fráze. Tato výuková videa jsou k dispozici na webových stránkách 
Královéhradeckého kraje. Prezenční výuka českého jazyka pro Ukrajince byla z důvodu vysokého 
zájmu přesunuta do Střední školy obchodu, služeb a gastronomie v Hradci Králové (původně 
probíhala na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje). 

Dále Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, hovořil o mezinárodní spolupráci Královéhradeckého kraje a 
Dolnoslezského vojvodství, nabídl partnerům Tripartity KHK možnost projednání spolupráce, 
předávání různých typů aktivit. Upozornil též na otevření mongolského honorárního konzulátu, 
který sídlí v Hradci Králové a je zřízen pro území šesti krajů za účelem vzájemného rozvíjení vztahů 
mezi Mongolskem a Českou republikou. Konzulem Mongolska se stal Pavel Rejchrt. Velký 
potenciál vzniku tohoto konzulátu je vnímán především v podpoře a pomoci mongolským 
občanům, kteří pracují nejen na území Královéhradeckého kraje, významně napomůže i v rozvoji 
vzdělávání mongolských žáků.  

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, poděkoval za podporu krajských škol ze strany firem, díky kterým se 
studenti v krajských školách mohou vzdělávat v odborných předmětech na velmi kvalitních 
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technologiích. Zdůraznil též za velmi efektivní možnost výuky přímo odborníky docházejícími 
právě z těchto podniků. Královéhradecký kraj se ubírá novou formou zapojení žáků v rámci výuky, 
kdy zadává školám reálné projekty (např. nyní se žáci podílí na vytvoření návrhu loga Olympiády 
dětí a mládeže, která má v Královéhradeckém kraji proběhnout).  

V souvislosti se vzděláváním žáků v oblasti duševna velmi poděkoval za spolupráci panu  
Ing. Vladimíru Mazurovi, zástupci za Svaz podnikatelů v oblasti stavebnictví, který je v tomto 
projektu vzdělávání na středních školách činný. K tomuto Ing. Mazura zmínil zajímavý projekt 
realizovaný Krajskou hospodářskou komorou zaměřený na letní tábor dětí, který se zaměřuje na 
správný výběr jejich budoucích profesí. 

Ing. Otto Daněk dále uvedl, že i společnost ATAS elektromotory a.s. se podílí na výchově svých 
budoucích zaměstnanců, a to např. vedením elektrotechnického kroužku při náchodském 
gymnáziu. 

4. Oblast investic 
 
Bc. Pavel Bulíček navázal na předchozí slova Mgr. Václava Řehoře související s nedostatkem 
stavebních surovin, který se aktuálně výrazně odráží do stavu investičních možností 
Královéhradeckého kraje. Je významným problémem připravit veřejnou zakázku s ohledem na co 
nejpřesnější cenové možnosti daných investic. V řadě krajem již vysoutěžených zakázek dochází 
ze strany dodavatelů k požadavkům o navýšení nabídkové ceny, oproti té, která je součástí již 
uzavřené soutěže. Je velmi sporné, jak se má kraj k takové záležitosti postavit, zda má již uzavřený 
smluvní vztah být vypovězen ze strany kraje či ze strany dodavatele. V některých investičních 
případech může dojít k odložení zakázky na dobu pozdější, v případech souvisejících s čerpáním 
dotačních prostředků bohužel takové možnosti nejsou. Zdůraznil, že aktuální situace s válkou na 
Ukrajině a následná obnova ukrajinského území sebou může nést ještě daleko vážnější 
nedostatek stavebního materiálu i pracovních sil.  
 
Bc. Pavel Bulíček vyzdvihl nejvýraznější investiční akce, které Královéhradecký kraj aktuálně 
připravuje ve sféře zdravotní péče, snahou kraje je zabezpečit moderní zdravotnickou péči o své 
občany a dobré pracovní zázemí pro zdravotnický personál.  
 
Bc. Pavel Bulíček zdůraznil, že Královéhradecký kraj nehodlá i přes stávající složitou ekonomickou 
situaci, ve které se nachází celá ČR, zastavit investiční činnost, naopak je třeba nadále podporovat 
stavební trh, jehož činnost se nesmí zastavit, neboť by to celou situaci ještě více zhoršilo. 
 
Ke složité problematice ve stavebnictví dále vystoupil Ing. Vladimír Mazura, přednesl aktuální 
statistická data k zadaným i nově vypsaným veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví na celém 
území Královéhradeckého kraje (z průzkumu vyplývá, že Královéhradecký kraj je druhým nejvíce 
investujícím krajem) a představil výsledky dotazníkového šetření Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k dopadům války na Ukrajině na české firmy. 
Dokumenty tvoří přílohu tohoto zápisu (Příloha č. 2 a Příloha č. 3). V Příloze č. 4 tohoto zápisu je 
představena činnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 
 
5. Oblast zdravotnictví 
 
Mgr. Martin Červíček seznámil s nejpodstatnějšími aktuálně připravovanými či realizovanými 
investicemi v oblasti zdravotní péče v kraji. V současnosti probíhá stavba nového multifunkčního 
pavilonu v jičínské nemocnici, v trutnovské nemocnici vznikají nové laboratoře, je počítáno 
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s výstavbou parkovacího domu a urgentního příjmu. Připravuje se druhá etapa dostavby a 
modernizace náchodské nemocnice, dokončuje se výstavba parkovacího domu u náchodské 
nemocnice. I v dalších nemocničních zařízeních je počítáno s investicemi, kraj se chce nyní 
zaměřit více na rekonstrukce urgentních příjmů jednotlivých nemocnic. Zmínil též potíže 
související s realizací stavebních veřejných zakázek. 
 
Mgr. Martin Červíček dále seznámil přítomné s úkoly pro nové vedení Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s., kterými je především stabilizace personálu, efektivní hospodaření 
i revize generelu, tj. v jakém rozsahu která nemocnice a jakou oborovou péči bude zajišťovat. 
Vyjádřil záměr rozdělení rychnovské a náchodské nemocnice. Hovořil o jednání s ředitelem 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, které přineslo shodu na rozvoji krajského zdravotnictví v tom, 
že tento rozvoj by měl korespondovat s tím, co zdravotní pojišťovny umožní soukromému 
sektoru, především v ambulantní péči.   
 
Ing. Vladimír Mazura v záležitosti stanovení cen veřejných zakázek poukázal na možné 
doporučující stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní 
rozvoj.  
Bc. Pavel Bulíček k tomuto uvedl, že je výrazná potíž dospět ke zdárnému konci veřejné zakázky, 
neboť Královéhradecký kraj chce veřejné zakázky vypisovat, avšak vzhledem ke každodenně 
měnícím se cenám stavebního materiálu firmy odmítají soutěžit. Často se tak stává, že 
Královéhradecký kraj vypisované veřejné zakázky ruší, neboť se do soutěže nikdo nepřihlásí. 
 
6. Oblast sociálních věcí a vývoj nezaměstnanosti v KHK 
 
Mgr. Martin Červíček vyzdvihl nejdůležitější bod oblasti sociálních věcí spočívající v modernizaci 
domovů pro seniory, kdy Královéhradecký kraj očekává, že dokončením rozestavěných či 
vyhlášených plánovaných akcí bude schopen uspokojit až 82 % potřeby péče o seniory starší          
80 let. Pokud kraj bude uvažovat o zapojení soukromého sektoru do sociální sítě 
Královéhradeckého kraje, mohl by tím dosáhnout pokrytí až 92 % potřeby péče o seniory starší 
80 let. Zdůraznil, že významněji se též Královéhradecký kraj bude muset zaměřit na rozšíření 
terénních služeb pro své klienty. 
 
Mgr. Martin Horák informoval o aktuálním vývoji záležitostí řešených Úřadem práce v Hradci 
Králové, tedy pomoci související se zvyšováním cen energií (aktuálně v kraji řešeno 30 případů, 
ve kterých zůstávají občané u dodavatelů poslední instance). Poukázal též na rozšíření cílové 
skupiny pro čerpání příspěvků na bydlení, které s sebou nese vyšší počet klientů o tuto dávku.  
Mgr. Martin Horák dále hovořil o poskytování humanitárních dávek v souvislosti s uprchlickou 
krizí, kdy již úřad práce v Královéhradeckém kraji vyplatil 60 mil. Kč v hotovosti, další dávky jsou 
odesílány již na účty běženců, a další finanční obnosy též směřují jako výplata okamžité pomoci. 
Humanitární dávka je poskytována ve výši 5 tis. Kč, první dávka je vyplácena na místě, běženec 
má nárok na další dávky po dobu 5 měsíců, zde však již úřad práce přezkoumává výši nákladů, 
které Ukrajinec vynaloží v souvislosti s výší příjmů, pokud začne v ČR pracovat. Upozornil na 
zahájení příjímání žádostí o příspěvky na solidární domácnost od 11.01.2022 formou mobilní 
aplikace, budou vypláceny zpětně za předchozí měsíc a dotýkají se pouze žádostí fyzických osob. 
Mgr. Martin Červíček doplnil, že příspěvky ubytovatelům – právnickým osobám, jsou řešeny 
prostřednictvím Královéhradeckého kraje, kdy ubytovatelé musí být hlášeny v krajském 
informačním systému, aktuálně má kraj osloveno 50 ubytovatelů, se kterými bude uzavírat 
smlouvy, na základě kterých bude náhrada za ubytování Ukrajinců poskytována.  
Mgr. Martin Horák dále hovořil o aktuální nezaměstnanosti na území Královéhradeckého kraje, 
která se stále drží na shodné úrovni, počítá též se zapojením cca 1200 – 1300 ukrajinských 
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uprchlíků do pracovního procesu, poznamenal, že ochota uprchlíků zapojit se v ČR do pracovního 
procesu je velmi vysoká. 
 
 
návrh usnesení TRIPARTITY KHK 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. předané informace z oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji 
 2. předané informace z oblasti školství v Královéhradeckém kraji 
 3. předané informace z oblasti investic v Královéhradeckém kraji 
 4. předané informace z oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji 
 5. předané informace z oblasti sociálních věcí a vývoji nezaměstnanosti 

v Královéhradeckém kraji 
 
2. hlasování 
Pro:  3 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
42/2/2022 
Tripartita Královéhradeckého kraje 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. předané informace z oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji 
 2. předané informace z oblasti školství v Královéhradeckém kraji 
 3. předané informace z oblasti investic v Královéhradeckém kraji 
 4. předané informace z oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji 
 5. předané informace z oblasti sociálních věcí a vývoji nezaměstnanosti 

v Královéhradeckém kraji 
 
7. Představení společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. 
 
Ing. Otto Daněk, předseda představenstva společnosti, za přítomnosti Ing. Josefa Kůsta, člena 
představenstva společnosti představil společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. a následně 
pozval přítomné členy a hosty Tripartity Královéhradeckého kraje na exkurzi do nově 
vystavěného provozu společnosti ve Velkém Poříčí.  
Prezentace společnosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu. 
 
 
8. Různé 
 
Ing. Otto Daňkem byla představena prezentace Asociace exportérů, reagující na aktuální 
ekonomickou situaci způsobenou uprchlickou krizí, vysokým růstem cen pohonných hmot, 
růstem inflace, nárůstem cen energií, nedostatkem materiálů na trhu. Prezentace směřuje 
k zamyšlení, jakým způsobem se inflační postupy dotýkají též producentů v Královéhradeckém 
kraji, i k zamyšlení, jakých změn by měly doznat exporty produktů, které jsou pro Českou 
republiku v současnou dobu prioritní. Prezentované informace jsou uvedeny v Příloze č. 6 tohoto 
zápisu. 
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9. Závěr 
 
Mgr. Martin Červíček ukončil 42. jednání ve 13:00 hodin. Upozornil na následující jednání 
Tripartity KHK, které proběhne dne 21.06.2022 od 9:00 hodin.  
 
 
 
 
Předseda Tripartity KHK    Mgr. Martin Červíček 
                    dne  
 
 
Ověřovatel:      Ing. Miroslav Vrba, MPA  
       dne  
 
Zapsala: Ivana Nesvačilová 
dne  
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Příloha č. 1 – prezenční listina 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
- samostatný dokument přiložený k zápisu 

 
Příloha č. 4 
 

Představení činnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
 
1.Co je svaz podnikatelů ve stavebnictví, jeho postavení a cíle. 
Svaz podnikatelů je společností sdružující stavební realizační firmy, výrobce  a prodejce stavebních hmot, 
projekční a inženýrské organizace, obchodní organizace, cechy, komory, školy, atd. 
Reprezentujeme více než tři čtvrtiny stavebních kapacit v ČR. V KHK máme celkem 31 členů. 
Prosazujeme zájmy stavebního odvětví a usilujeme o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě i 
hospodářské politice.¨ 
Jsme poradním orgánem vlády , rezortních ministerstev, členem tripartity a dalších státních institucí. 
Máme na celostátní úrovni uzavřeny dohody o spolupráci s municipálními orgány jako je  Asociace krajů, 
Svazem  měst a obcí, ale v některých krajích je uzavřeno i memorandum o spolupráci mezi krajem a 
Svazem, nebo městem a Svazem. Příkladem mohou být např. Jihočeský kraj, Praha, Karlovarský kraj nebo 
Moravskoslezský kraj. Spolupracujeme úzce s hospodářskou komorou. 
Svaz se také zaměřuje na odborné vzdělávání, pořádáme semináře, konference, dny otevřených dveří, 
exkurse. 
Pro naši členskou základnu vydáváme časopisy jako je stavebnictví, Z+i, newsletter a novinky.  
 
2.Současný stav stavebnictví v ČR 
Nedávno vystupoval v České televizi náš prezident SPS ing. Nouza. Velmi podrobně a objektivně popsal 
současný stav ve stavebnictví, ať je to legislativní oblast, přípravná oblast nebo oblast realizační. Dotkl 
se i nezbytně nutné a důležité části finanční.  
V oblasti legislativní velkou komplikací je uvažovaná změna stavebního zákona. Jednak trvá dlouho, 
jednak teprve nyní se dostal návrh změn do odborné veřejnosti k připomínkování. V této složité době je to 
velkou neznámou pro firmy a velká nejistota při zpracovávání dokumentace pro jednotlivé stupně jednání 
a realizace. 
V ostatních oblastech něco ukazují statistiky a něco je reálná skutečnost. (viz materiál) 
Z hlediska statistik letošní produkce vypadá velmi slibně v porovnání s počátkem loňského roku. Je zde 
však problém v tom, že loni jsme se zotavovali teprve z coronaviru a nebyl zde ještě v letošním roce vidět  
vliv války na Ukrajině. V příloze je statistika stavebnictví za I. čtvrtletí letošního roku.  Je zde již vidět 
určitý pokles, zejména v zadávání zakázek, vypisování zakázek ale hlavně v podávání nabídek. Vzhledem 
k vysokému a nepředvídatelnému nárůstu cen materiálu a energií nejsou dnes stavební firmy schopny podat 
jakoukoliv nabídku ani z hlediska plánovaných termínů realizace ani z hlediska cenového.   Pokud tak i 
učiní, platnost nabídky je řádově ve dnech. Nepomohlo ani „Společné stanovisko Ministerstva pro místní 
rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“. 
Bylo dáno formou dopisu a jako doporučující, nikoho nezavazující. Přitom máme k dispozici přehled 
nárůstu cen stavebních materiálů po položkách měsíčně. Jsme tak schopni prokázat objektivně nárůst cen 
v určitém období (Košilič). 
Další problém ve stavebnictví je otázka pracovní síly. Kromě toho, že dlouhodobě chybí specialisté, 
profesní dělníci vstoupila do toho i válka na Ukrajině. Co je zajímavé, že naše firmy zatím nijak nepociťují 
odliv pracovníků z Ukrajiny. Problémy mají jen ty firmy , které měli pracovníky doma na Ukrajině v době 
zahájení války a tito se jim pak z titulu uzávěry hranice nevrátili. V příloze je analýza KZPS, která mapuje 
problematiku uprchlíků z Ukrajiny s dopadem na hospodářství ČR. 
Z hlediska koncepčního a budoucnosti stavebnictví  se SPS snaží angažovat v odborném školství. V kraji 
máme navázánu dobrou spolupráci např. s SPŠS Hradec Králové, SOŠ Vocelova a SPŠS Náchod. 
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Příloha č. 5 a č. 6 tvoří samostatné dokumenty zápisu 

 


