
 
 
          

      

  
 
 

PRESS INFO 

STANOVISKO SPS A OS STAVBA 

K SITUACI VE STAVEBNICTVÍ 
 
Praha, 10. ledna 2012 
 

Svaz podnikatel ů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz 
STAVBA se obávají o další vývoj oboru 
 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba vyjadřují velké 
znepokojení ze současné situace, kdy se veřejnost na stránkách médií téměř denně 
dozvídá informace o nepoctivosti a neprůhledných veřejných zakázkách v oblasti 
stavebnictví. Svazy se obávají, že tím utrpí dobrá pověst desetitisíců poctivých 
pracovníků, kteří své práci ve stavebnictví často věnovali celý svůj život. 
 
Výkonnost odvětví neustále klesá, zvyšuje se nezaměstnanost v oboru. Příčinou je, 
vedle ekonomické recese, i politika současné vlády, která kromě škrtů v oblasti 
investic nevytvořila žádná prorůstová opatření. V oblasti dopravních staveb je 
paradoxem, že p ři nedostatku finan čních prost ředků z národních zdroj ů 
zůstávají nedo čerpány peníze z evropských fond ů. 
 
Odvětví stavebnictví je vnímáno jako potenciální korupční prostředí, protože zhruba 
polovina jeho produkce pochází z veřejných zakázek. 
 
Svazy proto apelují na všechny zadavatele ve řejných zakázek, aby se striktn ě 
drželi zákonných norem  a nevytvářeli prostor ke spekulacím o možném nečestném 
jednání. Veřejné zakázky by m ěly být vždy zadávány transparentn ě, aby bylo 
kdykoli možné prověřit jejich bezproblémový průběh.  
 
Jedním z nástrojů, jak zabránit možné korupci, je rychlé schválení novely zákona o 
veřejných zakázkách a její uvedení do praxe . Svazy vyzývají všechny subjekty, 
které se podílejí na projednání a schválení uvedené novely, aby tak učinily 
bezodkladně, a zamezily tak nestandardním postupům při zadávání veřejných 
zakázek. Svazy požadují, aby do doby ú činnosti novely zákona nebyly ve řejné 
zakázky, zejména z oboru dopravních staveb, zadáván y mimo řádným 
způsobem, ale vždy řádným výb ěrovým řízením a v duchu novely zákona. 
 
Současně je nutné, aby případné problémy v kvalitě staveb byly řešeny standardními 
postupy, nikoliv mediálními formami, které nemohou přinést racionální řešení. 
 
Bližší informace: 
 
Mgr. Alena Čechová , tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
tel. 723 240 431, cechova@sps.cz 
PhDr. Miroslav Svoboda , tiskový mluvčí OS Stavba ČR 
tel. 739 037 792, svobodamiroslav.dr@tiscali.cz 


