
Zápis č. 62/2022 

ze zasedání výboru „Krajské stavební společnosti Zlín“ konané dne 29.03.2022 

  

 

 

Čas jednání : 14.00 – 15.00 hod. 

 

 

Přítomni : Ing. Milan Velecký, Ing. Tomáš Hlavička, Ing. Jaromír Korvas, p. Zdeněk Hoza, pí. Irena 

Kratochvílová 

 

 

Omluveni : Ing. Jindřich Ešler, Ing. Rostislav Vacula, p. Jaroslav Pleca, Ing. Pavel Havlík 

 

 

Hosté : Ing. Přemek Elšík  

 

 

Program : dle pozvánky 

 

1. Zahájení, prezence 

Jednání výboru KSSP Zlín zahájil krajský manažer p. Zdeněk Hoza. Přivítal přítomné a 

seznámil je s programem. Omluveni – dle prezence. 

 

2. Informace z porady manažerů SPS 

Členové výboru byli seznámeni s projednávanými otázkami z porady manažerů : 

- aktuální situace ve stavebnictví, výsledky dle statického zjišťování – web SPS – 

stavebnictví v číslech 

- vývoj v oblasti dopravní infrastruktury 

- aktuální situace v oblasti legislativy 

- dopady konfliktu na Ukrajině do českého stavebnictví – ceny energií, nedostatek a ceny 

materiálů 

- průzkum u firem o humanitární pomoci Ukrajině 

- plán činnosti na I. pololetí 2022 

- kontrola informačního systému členských firem 

- tipy na rozhovory se zajímavými osobnostmi kraje 

- webové stránky kraje 

- aktivity SPS při jednání ve věci zvyšování cen stavebních materiálů, metodické 

doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách 

- dohoda SPS a agentury ČAS – metodika zavádění BIM 

- záměr SPS – cyklus seminářů k novému stavebnímu zákonu 

- nabídka odborného vzdělávání občanů Ukrajiny 

- záměr MPO – podpora soutěží „Stavba roku“ 

- odběr novinek z webu SPS 

K jednotlivým bodům byly podány informace a proběhla diskuze. Otázka humanitární pomoci 

Ukrajině – byl zaslán všem členským firmám e-mail jak proběhla pomoc v jejich firmě. Odpovědělo 

pouze několik firem – tyto byly odeslány na SPS. 

Bohatá diskuze proběhla k růstu cen materiálů, i nedostatku stavebních materiálů. 

Členové výboru byli seznámeni s distribucí časopisu „Stavebnictví“. 

Účast MPO na krajských soutěžích „Stavba roku“ je ohrožena. 

 

3. Stav členské základny, placení členských příspěvků 

V současné době je ve SPS Zlín 35 firem, nově byly přijaty firmy TESAŘ, TRADIX UH a.s. 

V jednání jsou firmy ITP Zlín, Stavby VANTO a opětný vstup do SPS firem ZLÍNSTAV a 

WACHAL Kroměříž. 



Placení členských příspěvků za rok 2021 bylo ve 100 % výši. U nových plateb za rok 2022 je 

uhrazeno cca 40 %. 

 

4. Materiály – kauza Ukrajina 

Materiál MPSV byl zaslán všem členským firmám. Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny bylo 

rovněž zasláno. Nabídka zaškolení, vzdělávacích kurzů – viz příloha. 

 

5. Stavba roku 2021 Zlínského kraje 

Podrobné informace podal Ing. Přemek Elšík. Je přihlášeno celkem 47 staveb, tyto byly rozděleny 

do 7 kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat dne 16.6.2022 na zámku v Holešově. 

V letošním roce se uskuteční i soutěž „Studentské práce roku“. Je přihlášeno 9 studentů. 

 

6. Informace krajského manažera 

Po projednání s TŘ SPS Ing. Pavlem Ševčíkem ukončím činnost krajského manažera SPS Zlín ke 

dne 31.8.2022. Novým krajským manažerem se stane od 1.9.2022 Ing. Přemek Elšík. Já s ním 

budu nadále spolupracovat. 

Od členů výboru nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 

7. Závěr 

Jednání výboru KSSP Zlín ukončil krajský manažer SPS Zlín. Další výborová schůze se bude 

konat dle plánu činnosti dne 28.6.2022. Pozvánky budou zaslány. 

 

 

 

 

Zdeněk Hoza       Ing. Tomáš Hlavička 

--------------------------------------------------------  ------------------------------------- 

krajský manažer SPS – Zlínský kraj    předseda KSSP Zlín 

 

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví  

739 558 136      jana.jakubickova@msi-zlin.cz      

www.sps.cz 

 

 

Ve Zlíně dne 30.03.2022 

 

 

 

Rozdělovník 

• členové výboru KSSP 

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

• Ing. Řezáčová – uveřejnění na webových stránkách kraje 

• Ing. Přemek Elšík 

 

http://www.sps.cz/

