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ZÁPIS 

 
z jednání akce „Setkání s hejtmanem Zlínského kraje“ 

s představiteli stavebních firem 

konané dne 14.10.2021 v zasedací místnosti společnosti MSI s.r.o. 

 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Stavební firmy v SPS : 15 

Hosté :                            8 

 

 

Program : dle pozvánky 

 

1. Zahájení, prezence 

Jednání akce „Setkání s hejtmanem Zlínského kraje“ zahájil krajský manažer SPS 

Zlín. Přivítal přítomné, zejména pak hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, 

primátora MMZ Ing. et. Ing. Jiřího Korce, Ing. Pavla Ševčíka, TŘ SPS, Ing. 

Rostislava Bajzu, předsedu zlínské pobočky ČKAIT, p. Zbyňka Fojtíčka, člena rady 

ZK investice a dotace a Ing. Pavla Dohnala, investice ZK. 

 

2. Vystoupení zástupce vedení SPS 

Za vedení Svazu podnikatelů ve stavebnictví se zúčastnil Ing. Pavel Ševčík, TŘ. Ve 

svém vystoupení se zaměřil na hlavní problémy českého stavebnictví. 

- Změny cen materiálů, výrobků – společné stanovisko MMR a ÚHOS – inicioval 

SPS – materiál byl zaslán všem členským firmám a vybraným nečlenským 

firmám, zpráva pro představenstvo SPS od Jiřího Košuliče – tento materiál byl 

rovněž přeposlán. 

- Stavební legislativa – schválení nového stavebního zákona 

- Zavádění BIM – expertní skupina pokračuje v činnosti, doporučení SPS, MPO a 

Agentura ČMS – podpora zavádění BIM do malých a středních firem. 

- Aktuální situace ve stavebnictví – statistické údaje jsou k dispozici na webu SPS – 

stavebnictví v číslech. 

 

3. Vystoupení hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše 

Hejtman ZK poděkoval za pozvání. Ve svém vystoupení uvedl, že problémy nejsou 

jen ve stavebnictví, ale i v jiných oblastech NH. Problémy učňovského školství. 

Vysvětlil rezignaci na funkci poslance, postup z 22 místa na kandidátce – důvod – 

jako hejtman nemá ještě splněno. 

- Požádal o spolupráci všech, kdo má zájem o zlepšení výsledků Zlínského kraje 

- Výběrové řízení má nedostatky 

- KNTB – cena 8 mld. – nebyla správně stanovena – poddimenzována – v současné 

době probíhá výběrové řízení na projektanta – interna a urgentní příjem. 

- Bezpečná investice do 3 mld. 

-  

 



 

 

4. Vystoupení primátora MMR – Ing. et Ing. Jiřího Korce 

Primátor MMR hovořil o plánovaných investicích. 

- PD i finance jsou zajištěny na mimoúrovňovou křižovatku Příluky 

- Dále hovořil k investičním akcím : křižovatka Mostní-Březnická, rekonstrukce 

zimního stadionu, rekonstrukce Velkého kina – plán 2023, pravobřežní 

komunikace. 

 

5. Diskuze 

Ing. Havlík – poděkoval zástupcům ZK a MMZ za účast na této akci – dále nastolil 

problémy stavařů 

- Stavebnictví jako resort NH nemá zastoupení ve vládě 

- Stavaři se snaží vypořádat s cenami materiálů a energií, problém, který je nutno 

řešit na vládní úrovni je nedostatek pracovníků – zahraniční pracovníci, učňovské 

školství nutno řešit 

Ing. Lukšík,CSc. – učňovské školství – je otázkou kraje – řešilo se v tripartitě, 

stipendia pro učně 

Ing. Dohnal – pravobřežní dokumentace byla vyprojektována, rovněž obchvat 

Zálešná, Březnická-Mostní, vlakové nádraží ČD 

Ing. Ešler – nedostatek pracovníků, především problém kvalifikovaných řemeslníků – 

nedostatek, - neumožňuje zajistit dlouhodobě kvalitu stavebních a řemeslných prací a 

dodržení přísných technických norem. 

Ing. Hurta – je nutné zatraktivnit obor stavebnictví, nekvalifikovaní dělníci – 

Ukrajinci – praktické dovednosti 

Hejtman – propagace učňovského školství – stipendia – není předpoklad, že i přes 

udělování stipendií, že zůstanou v kraji a v oboru 

p. Mikeš TM-Stav – pro učňovské školství stanovit jiné klíče přijímání – zpřísnit 

podmínky přijímání na SŠ a VŠ – přerozdělování financí na VŠ 

p. Fojtíček – souhlas s připomínkami z diskuze – seznámil s připravovanými 

investičními projekty ZK – společně s Ing. Dohnalem – seznam těchto akcí bude tvořit 

přílohu zápisu. 

 

 

Ve Zlíně 02.11.2021 

 

Zapsal : Zdeněk Hoza 

 

 

 

Ing. Tomáš Hlavička     Zdeněk Hoza 

předseda KSSP Zlín     krajský manažer SPS Zlín 

 

 

 

 

Rozdělovník : 

- Členové výboru KSSP 

- Členské firmy SPS 

- Ing. Pavel Ševčík, TŘ SPS 

- Ing. Řezáčová – uveřejnění na webových stránkách kraje 

 

 

 

 


