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V Praze dne 25. 8. 2022 

 

Vážený pane předsedo vlády,  

 

vážený pane místopředsedo vlády,  

 

vážení pánové ministři, 

 

obracíme se na Vás ve věci kritické situace v oblasti stavebnictví.  
 
Jsme si vědomi toho, že od jednání dne 19. května 2022, kdy jsem na Úřadě vlády projednávali 
celé spektrum problémů týkající se podnikatelského sektoru včetně sektoru stavebnictví, bylo 
v některých oblastech dosaženo určitého pokroku, byly ustaveny pracovní skupiny v gesci 
odpovědných ministerstev a na řadě věcí se pracuje, dlužno však dodat, že podle názoru 
našich členských společností, jednání vedou k cíli velmi pomalu. Do dnešního dne nebyla 
přijata žádná cílená opatření, která by stavební sektor podpořila, a to na rozdíl od 
okolních zemí např. Slovensko nebo Polsko, kde došlo k nastavení přímých kompenzačních 
mechanismů. 
 
Nastalá situaci je extrémní a nepředvídatelná a důsledky z ní plynoucí považujeme za velmi 
negativní a podstatné. Dopady této situace na průmysl a stavební sektor jako celek 
neodpovídají jakémukoliv rozumnému předchozímu vyhodnocení a zvážení rizik. Lze 
konstatovat, že situace v oblasti energetiky, tedy dodávek plynu, elektrické energie, jejich ceny 
a nejistoty z toho plynoucí, dopadá aktuálně také na výrobce stavebních hmot a materiálů a 
jejich prostřednictvím na dodavatele stavebních prací.  Stavební zhotovitelé jsou potom ještě 
v obtížnější situaci než výrobci, vzhledem k tomu, že jejich dodávky jsou z velké části vázány 
na kontrakty uzavřené s veřejným sektorem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a 
přenesení zvýšených nákladů na veřejné investory je smluvně obtížné. Právě proto, byl jedním 
z požadavků přednesených na jednání dne 19. května bod týkající se  
 

• Nastavení inflačních doložek v případě veřejných zakázek a dotačních 
programů k zajištění realizace příslušných projektů 
 

Je zřejmé, že právě nerozšíření využívání inflačních doložek pro budoucí projekty a nepřijetí 
kompenzačních opatření pro projekty běžící významným způsobem ohrožuje stavebně 
dodavatelský sektor a v konečném důsledku pak může ohrozit i stabilitu firem se všemi z toho 
vyplývajícími důsledky včetně ohrožení sociálního smíru.  
 
Je zřejmé, že do současné chvíle nese stavební sektor veškeré zvýšené náklady na své 
straně (extrémní a nepředvídatelné zvýšení cen surovin a materiálů, extrémní a 
nepředvídatelné zvýšení cen energií a PHM, zvýšení mezd). Velcí stavební dodavatelé navíc 
mnohdy riziko kumulují a hradí zvýšené náklady nižším poddodavatelům tak, aby stavby 
zůstaly v běhu. Popsaná situace je však dále neúnosná. 
 
Zástupci stavebnictví při všech jednáních, které dosud vedli s dotčenými investory, vždy 
vyjadřovali pochopení a připravenost pokračovat v realizaci klíčových staveb. V současné  
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chvíli však žádáme o Vaši intervenci a pomoc. Bez relevantních kompenzačních mechanismů 
nebude reálně možné dále plnit všechny naše závazky v požadovaném čase a kvalitě. Proto 
Vás velmi naléhavě žádáme o schválení kompenzací a jejich finančního zajištění pro stavební 
sektor v zájmu zachování fungujícího stavebnictví jako celku.  
 
Děkujeme za pochopení 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Nouza     Ing. Petr Laušman 
Prezident      člen představenstva 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví   Svazu podnikatelů ve stavebnictví    

a 
       předseda 
       Sdružení pro výstavbu silnic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Petr Fiala 

předseda vlády ČR  

 

 

Vážený pan 

Marian Jurečka 

místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí  

 

Vážený pan 

Zbyněk Stanjura 

ministr financí ČR 

 

Vážený pan 

Jozef Síkela 

Ministr průmyslu a obchodu ČR 

 


