
Zápis č. 55/2020 

ze zasedání výboru „Krajské stavební společnosti Zlín“ konané dne 15.12.2020 

 v zasedací místnosti společnosti MSI s.r.o. Zlín, nám. T.G. Masaryka 1281 

 

 

Čas jednání : 14.00 – 15.00 hod. 

 

Přítomni : Ing. Jindřich Ešler, Bc., p. Zdeněk Hoza, Ing. Vojtěch Indruch, Ing. Rostislav Vacula, 

                 p. Jaroslav Pleca, Ing. Tomáš Hlavička 

 

Omluveni : Ing. Milan Velecký, Ing. Pavel Havlík, Ing. Jaromír Korvas, pí. Irena Kratochvílová, 

                   Bc. Martin Navláčil jr. 

                    

 

Program : dle pozvánky 

 

1. Jednání výboru KSSP zahájil zastupující předseda KSSP  Ing. Jindřich Ešler. Přivítal přítomné a 

předal slovo krajskému manažerovi. 

 

2. Informace z porady manažerů 

Krajský manažer seznámil členy výboru KSSP s projednávanými záležitostmi na poradě manažerů 

- Aktuální situace ve stavebnictví – byl předán materiál „Stavebnictví září 2020 – ČSÚ“ – 

pokles tavební výroby o 7 % - pozemní stavitelství -9,2 %, inženýrské stavebnictví -1,1 %, 

objem veřejných zakázek za 01-11/2020 je stejný v porovnání s rokem 2019, vypsané veřejné 

zakázky nárůst o 23,6 % 

- TŘ – informace o jednání s premiérem ke zmírnění negativních dopadů epidemie – 

pokračování programu Antivirus 

- Výsledky jednání představenstva SPS – ukončení členství některých firem, není plněna 

příjmová stránka rozpočtu – úsporná opatření, dopis členské základně ohledně zvýšení 

členských příspěvků 

- Aktuální situace na stavbách dle regionů – v letošním roce stavby probíhají dle uzavřených 

smluv, nedostatek kvalifikované pracovní síly, zhoršení situace v příštím roce 

- Informace o jednání dopravní tripartity, navýšení rozpočtu SFDI na letošní rok cca 128 mld., 

na rok 2021 129 mld. 

- Bytová výstavba – objem finančních prostředků je stále nízká, přetrvává špatná situace, 

zvýšení aktivity centrálních orgánů 

- Informace o podpisu dvou memorand mezi SPS a AKČR o podpoře investic a mezi Svazem 

měst a obcí o podpoře bytové výstavby, další memorandum o spolupráci s Národním centrem 

energetických úspor 

- Situace a legislativě – schválení zákona o výstavbě dopravní a energetické infrastruktury, 

stavební zákon – návrh textu zjednoduší povolovací procesy 

- Nové webové stránky – www.sps.cz – rovněž nové webové stránky kraje 

- Expertní skupina BIM pokračuje v práci 

- Posunutí konání členské schůze SPS na červen 2021 

- Spolupráce s členskou základnou – důležitý úkol pro krajské manažery – úspěšný výběr 

členských příspěvků 

- Porada se uskutečnila formou videokonference, krajský manažer SPS Zlín byl přítomen 

v Praze 

- Porada manažerů v roce 2021 – 16.3., 15.6., 21.9., 14.12.2021 vždy v 10.00 hodin, v březnu 

videokonference. 

 

 

 

 

 

http://www.sps.cz/


3. Setkání s hejtmanem Zlínského kraje 

Dne 10.12.2020 se uskutečnilo jednání s nově zvoleným hejtmanem Zlínského kraje Ing. 

Radimem Holišem. Hejtmana Zlínského kraje seznámil krajský manažer p. Zdeněk Hoza a 

předseda KSSP Ing. Jindřich Ešler s činností SPS ve Zlínském kraji. Hlavní akcí pořádanou SPS 

je soutěž „Stavba roku ZK“. Byla projednána : 

- Záštita hejtmana 

- Dotace ZK 

- Jmenování nových členů do poroty za Zlínský kraj 

- Studentské práce roku 

- Vyhodnocení nejlepších učňů za Zlínský kraj při této soutěži. 

Dále byla prodiskutována memoranda mezi SPS a AKČR a Svazem měst a obcí. Záznam 

z jednání je umístěn na webových stránkách kraje. 

 

4. Stav členské základny, placení členských příspěvků 

Ve SPS je 32 stavebních firem. Noví členové Repavia Vsetín, Polaštík – realizace staveb s.r.o. 

Všechny firmy včetně nových členů příspěvky zaplatily, za Zlínský kraj plnění 100 %. 

 

5. Rozšiřování členské základny 

Nadále i v roce 2021 bude jednáno se stavebními firmami o vstupu do SPS 

- SANIZO Uherský Brod 

- ErgoVH 

- VW Wachal Kroměříž 

- INSTOP Slavičín 

- Michlovský-stavební 

- ITP Zlín 

Předpokládá se i pomoc členů výboru KSSP. 

 

6. Soutěž VODAFONE Firma roku a MONETA Živnostník roku 

Výbor byl seznámen s průběhem hlasování – virtuální a rovněž tak s výsledky za Zlínský kraj – 

viz webové stránky kraje. 

 

7. Nové webové stránky SPS – i krajské 

Nové webové stránky fungují od 4.11.2020 – www.sps.cz. Na krajských stránkách jsou veškeré 

informace o dění v krajské organizaci. Nutno sledovat. 

 

8. Diskuze 

Ke všem projednávaným otázkám proběhla bohatá a živá diskuze. Z této diskuze vyplynulo, aby 

SPS usiloval o zřízení sekce stavebnictví při MPO nebo jiném ministerstvu. 

- Jak zvýhodnit členské firmy SPS – SPS zajišťuje podmínky i pro nečleny SPS 

- Zkvalitnit hospodaření SPS – jen do výše vybraných příspěvků. 

 

9. Závěr 

Jednání poroty ukončil zastupující předseda KSSP Ing. Jindřich Ešler a společně s krajským 

manažerem poděkovali za účast, dobrou spolupráci a popřáli všem krásné Vánoce a do  nového 

roku hodně zdraví a úspěchů. 

 

 

 

 

       Zdeněk Hoza v.r. 

       krajský manažer SPS Zlín 

 

 

Ve Zlíně dne 16.12.2020 

 

http://www.sps.cz/


 

 

 

 

 

Rozdělovník 

• členové výboru KSSP 

• Ing. Pavel Ševčík Ph.D. – technický ředitel SPS 

• Ing. Řezáčová – uveřejnění na webových stránkách kraje 
 

 

 


