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Poděkování

Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Kvalitativní studii českého stavebnictví 2012, kterou
pro vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou
společností KPMG Česká republika. Děkujeme také za podporu zlatému
partnerovi společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ (divize
Weber) a stříbrným partnerům společnosti Tatra a Kooperativa.
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných
osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných
stavebních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi
proběhly v průběhu dubna 2012.
Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku stavebních společností
nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle
dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních
společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty rozdělujeme
na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty
zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.
Díky tomu může tato Kvalitativní studii českého stavebnictví 2012
poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o českém
stavebnictví nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností
podnikajících v dané oblasti.
Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří
nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této
studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují
cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat jejich
informační potřeby.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro
realitní a stavební společnosti
KPMG v České republice
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Úvodník

Vážení čtenáři,
české stavebnictví pokračuje již
čtvrtý rok sestupným trendem. Podle
posledních údajů došlo za první dva
měsíce tohoto roku k meziročnímu
propadu o 11,1 procenta. Ve srovnání s
počátkem roku 2008, kdy tento sektor
dosahoval svého vrcholu, jsme tak dnes
téměř o dvě pětiny níže.
Trochu dobrou zprávou snad je, že
výrazně negativní lednová očekávání
přece jen s nástupem jara začala pomalu
roztávat. Většina lídrů stavebního
sektoru sice stále ještě očekává pokles
českého stavebnictví v tomto i v příštím
roce, ale především velké firmy pomalu
ze svých očekávání ubírají pesimismus.
Velké společnosti očekávají pokles trhu
o 4,5 procenta, což představuje znatelné
zlepšení z lednové, téměř dvojnásobné
predikce. Segment středních a malých
stavebních firem zůstává podstatně
pesimističtější – letošní propad odhadují
na 8,3 procenta. Velké firmy přitom
do jisté míry těží z větších zásobníků
práce, stále ještě obsahujících kontrakty
uzavřené před začátkem recese.
Pozitivní vliv pak měl i nečekaný příliv
nových zakázek, které vypsaly jak
centrální, tak regionální či lokální veřejné
instituce.
Nebudu zabíhat do čísel, která si
přečtete na dalších stranách této
publikace. Mnohem důležitější jsou totiž
důvody negativního vývoje českého
stavebnictví. Přetrvává vnímání, že
největším problémem s nejhorším
dopadem na hospodářské výsledky –
nebo alespoň nejčastěji zmiňovaným
– je přetrvávající vysoká míra byrokracie.
Dobře však víte, že administrativa je
dlouhodobým resortním tématem a že
již byly mnohé pozitivní kroky učiněny.
Dodávám, že jsem připraven diskutovat
jakékoli další návrhy na její zjednodušení

v odborné i obecně podnikatelské
rovině. Na druhou stranu je třeba chápat
i opačný úhel pohledu, totiž stále se
zpřísnující požadavky na transparentnost
výběrových řízení organizovaných
veřejnými zadavateli. Veřejný tlak na
redukci zbytečných výdajů všeho druhu
je obrovský, což má dopady zejména do
administrativní oblasti. Každý, kdo se o
práci za veřejné prostředky uchází, s tím
musí počítat.
Druhým ze tří hlavních současných
omezení stavebních společností je
nedostatečná poptávka, a to jak ze
strany veřejné správy, tak i u projektů
financovaných ze soukromých peněz.
Třetím faktorem s největším dopadem
na hospodářské výsledky, na kterém
se stavební společnosti shodují, je pak
velice tvrdá, někdy dokonce nekalá
konkurence soutěžitelů. Rozumím
steskům, že současná nízká poptávka
poměry na trhu dále zostřuje, na druhou
stranu musím ve stejné větě dodat, že
konkurence (a z ní plynoucí přínosy) byla
tou hodnotou, o niž jsme ekonomickou
reformou po roce 1989 usilovali. Bez
konkurence neexistuje podnikání.
Velmi si přeji - a nejen pokud jde
o problematiku konkurence ve
stavebnictví - abychom na tyto nosné
pilíře polistopadové transformace
nezapomínali.
A ještě více si přeji, aby za čtvrt roku
byla očekávání stavebního sektoru o
něco optimističtější, než je tomu dnes.

Martin Kuba
Ministr průmyslu a obchodu

Vážení čtenáři,
v letošním roce čelíme mnoha
ekonomickým nejistotám a výkyvům,
jejichž negativní dopady pocítí zřejmě
každý občan České republiky. Oblast
stavebnictví nebude v tomto ohledu
výjimkou. Je ale důležité, abychom
ekonomickou aktivitu a efektivitu,
které povedou k růstu HDP, sami
podpořili. Za ministerstvo dopravy
tím mám na mysli zejména investice
do dopravní infrastruktury. Právě ty
mají největší prorůstový potenciál
a jsou tak zásadní podmínkou
růstu tuzemské ekonomiky. Tato
skutečnost by měla být pozitivní
zprávou i pro české stavebnictví.
Jsem proto rád, že jsme například
učinili již několik zásadních kroků k
realizaci pilotního PPP projektu na
dálnici D3 či jsme otevřeli otázku
možných odložených plateb za
stavby. Za zmínku jistě také stojí letos
schválená novela zákona o veřejných
zakázkách, která má za cíl především
posílit transparentnost zadávání
veřejných zakázek a zefektivnit
výběrová řízení.

Pavel Dobeš
Ministr dopravy
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Vážení čtenáři,
V roce 2012 probíhají důležité legislativní změny, které se promítnou do stavebnictví. Jsem
přesvědčen, že novela zákona o veřejných zakázkách a novela stavebního zákona budou
mít očekávaný pozitivní vliv na české podnikatelské prostředí ve stavebnictví. Věřím, že
novelizace stavebního zákona odstraní uměle vytvořené byrokratické překážky a vnese do
českého stavebnictví větší průhlednost. Právě malá transparentnost totiž pod vlivem médií
dlouhodobě poškozuje dobrou pověst celého odvětví.
Práce na obou novelách ukázala, jak přínosná je úzká spolupráce mezi soukromým a
veřejným sektorem při tvorbě legislativy. Komentáře a návrhy odborníků ve stavebnictví
byly a jsou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR potřebnou zpětnou vazbou. Věřím, že se
navázání trvalého kontaktu promítne do kvality právního rámce v oblasti stavebnictví a
přispěje tak ke kultivaci podnikatelského prostředí.

Kamil Jankovský
Ministr pro místní rozvoj ČR

Stavební výroba a z mého pohledu především
investice do dopravní infrastruktury se v
letošním roce odráží od pomyslného dna.
Po dlouhých letech se podařilo přesvědčit
ministerstvo financí, že nelze spoléhat jen
na projekty financované z evropských zdrojů
a v rozpočtu tak byly vyčleněny částky i
na čistě národní projekty byť vázané na
evropské priority. Díky tomu se také začaly
řešit některé dlouhodobě zasmluvněné
stavby. Určitou vzpruhou je i dodatečná jedna
miliarda korun, kterou se podařilo získat z
evropských peněz do Operačního programu
Doprava. Všechny výše uvedené skutečnosti
vedou k tomu, že se v letošním roce konečně
po dlouhé době soutěží větší objemy staveb.
Projektové firmy pak jistě potěší významně
navýšený objem na projektové činnosti.
V neposlední řadě je pak již blízko k roku
2014, kdy se rozeběhnou nové evropské
programy podpory.
Neméně zásadní než samotné finanční
prostředky jsou parametrické změny v
legislativě. Z těch nejdůležitějších se
aktuálně jedná zejména o novelizaci zákona
o zadávání veřejných zakázek 137/2006
Sb. Tato novela přináší kromě jiného
prodloužení lhůt pro podávání nabídek,
snížení stropů pro zakázky malého rozsahu

a velmi detailní odůvodňování použitých
kriterií pro kvalifikaci a hodnocení veřejných
zakázek. Lze očekávat, že u malých zakázek
jako jsou např. opravy, se půjde cestou
rámcových smluv s více subjekty, což by
mohlo eliminovat společnosti podávající
nekvalitní výkony. Celkově by však novela
měla umožnit pročištění trhu a zvýšit jistotu
právního prostředí pro stavební společnosti.
K dalším pozitivním změnám by mělo dojít v
rámci nového stavebního zákona.
I když současná situace nijak růžová není,
domnívám se, že do dalších let lze hledět
s optimizmem a s vizí, i když ne velmi
vysokých, tak alespoň stabilních rozpočtů
na jedné straně a jednodušším a čitelnějším
právním prostředím na straně druhé.

Tomáš Čoček
Ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
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Situace a výhled k bytové výstavbě pro
Kvalitativní studii českého stavebnictví
2012
Podle nejnovějších údajů ČSÚ se letos staví
nejméně bytů za posledních 14 let a naproti
tomu stojí čísla bank, které jen v prvním
čtvrtletí poskytly v meziročním srovnání o
22% hypoték více.
Tolik fakta z trhu. Již na začátku roku
jsem deklaroval, že 2012 bude rokem
přelomovým a domnívám se, že nejen pro
Státní fond rozvoje bydlení.
Změnila se doba i podmínky. Stát musí
šetřit, a proto je nutné hledat jiné zdroje
pro podporu bydlení a tím logicky i
způsob nakládání s těmito prostředky.
Nedávná minulost nás dostatečně
poučila, že rozdávat nevratné dotace nelze
donekonečna. Proto je nutné zaměřit se na
zajištění zdrojů, které generují trvalý přísun
finančních prostředků. To je poslání Fondu.
Praktický dopad našich podpor představuje
již známý poměr – 1 mld. Kč investovaná do
bydlení = 1.000 pracovních míst.
Českému bydlení letos můžeme nabídnout,
kromě stále poskytovaných záruk, program
úvěrů na výstavbu nájemních bytů, které
mohou být nově použity jak na výstavbu,
tak na stavební úpravy velkých bytů na
malometrážní, což je v poslední době velmi
žádané.
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Další příležitosti za SFRB chystáme na jaro
2013, a to obnovu programu na opravy
bytových domů - Panel 2013, z něhož
budeme poskytovat nízkoúročené úvěry
až na 90% investic, s nejnižším možným
úrokem. Proto vyjednáváme s EK výjimku
k veřejné podpoře, tzv. notifikace, které
umožní využívat podpory, aniž by byli
limitování podmínkou de minimis. Spuštění
programu Panel 2013 chybí předně novela
zákona o SFRB č.211/2000 Sb., která však
již byla skupinou poslanců předložena
sněmovně.
A konečně výnosy z emisních povolenek,
které jsou podle vládní Koncepce bydlení do
roku 2020, dalším zdrojem pro zkvalitnění
bydlení u nás. Na plnění tohoto úkolu
Koncepce vedeme stálá jednání s MŽP i
ostatními resorty.
Rok 2012 je rokem dalo by se říci statickým,
my však rozhodně nebudeme nečinně stát,
naopak využijeme tuto prodlevu právě na
intenzivní přípravu zajištění financí, aby už
ten rok nadcházející byl pro oblast bydlení
aktivní jak ve výstavbě, tak regeneracích
bytového fondu.

Jiří Koliba
Ředitel, Státní fond rozvoje bydlení
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CEEC Research děkuje všem svým partnerům,
bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví
vybraných zemí střední a východní Evropy
pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat.

Generální partner
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní
Evropy je realizován ve spolupráci s poradenskou společností
KPMG Česká republika.

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Mediální partneři

www.studieStavebnictvi.cz

www.studieStavebnictvi.cz

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012 | 7

Shrnutí

• Výhled českého stavebnictví pro rok 2012
zůstává i přes mírné zlepšení v očekáváních
stavebních společností zřetelně negativní.
Obavy jsou patrné především u středních
a malých společností, které bojují o přežití.
Návrat k růstu sektoru se zatím neočekává
ani v roce 2013.
• Pokles svých tržeb očekávají téměř dvě
třetiny stavebních společností. Tržby by v
roce 2012 měly klesnout napříč celým trhem,
očekávání jsou lepší zejména u velkých a
inženýrských společností. Podle aktuálních
predikcí ředitelů stavebních firem zatím ani
rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb.
• Sebedůvěra ředitelů stavebních společností
v překonání konkurence v roce 2012 zastavila
svůj dlouhodobý propad a zatím se odrazila
ode dna. Aktuálně své společnosti v tomto
ohledu však stále důvěřuje méně než
polovina ředitelů.

• Za aktuálně nejefektivnější způsob získávání
zakázek považují velké společnosti výběrová
řízení. Naopak ředitelé středních/malých
stavebních firem preferují osobní kontakty.
Prudce vzrostl podíl firem ochotných riskovat
kvůli zakázce.
• Jen jeden ze dvou ředitelů uvádí, že je možné
získat veřejnou stavební zakázku bez úplatku.
• Vytížení kapacit stavebních společností
pokleslo zejména u středních a malých
společností, velké firmy hlásí naopak růst
vytížení. Tomu odpovídá i zásobník práce,
který je největší právě u velkých společností.
• Hlavními omezeními s největším dopadem
na hospodářské výsledky stavebních
společností jsou byrokracie ze strany státu,
nízká poptávka financovaná jak z veřejných,
tak i soukromých zdrojů, a také tvrdá, někdy
až nekalá konkurence, shodují se ředitelé
firem.

Další publikací s tématem českého stavebnictví bude
Kvartální analýza českého stavebnictví 7/2012, která bude
publikována na konci července 2012.
Tuto studii s nejčerstvějšími informacemi bude možné získat
opět bezplatně na www.studieStavebnictvi.cz
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Výhled českého stavebnictví pro rok 2012 zůstává i přes
mírné zlepšení v očekáváních stavebních společností zřetelně
negativní. Obavy jsou patrné především u středních a malých
společností, které bojují o přežití. Návrat k růstu sektoru se
zatím neočekává ani v roce 2013.

České stavebnictví pokračuje již čtvrtý rok sestupným trendem. Podle posledních
údajů Českého statistického úřadu došlo k meziročnímu propadu sektoru za první
čtvrtletí tohoto roku o 10,2 procenta. Hlavním přispěvatelem k tomuto vývoji bylo
inženýrské stavitelství, které propadlo o 22,8 procenta. Pozemní stavitelství pokleslo
o 5,8 procenta. Srovnání aktuálního stavu s obdobím leden až březen 2008 ukazuje,
že sektor celkově propadl o téměř 35 procent.
Jak aktuální situaci prožívají samotné stavební společnosti vyplývá z našich
nejnovějších interview, které jsme realizovali se 100 řediteli v dubnu (2012).

Pokles stavebnictví v tomto roce
by podle aktuálních odhadů
ředitelů firem měl dosáhnout
7,5 procenta

Ve srovnání s výrazně negativními lednovými očekáváními došlo jen k mírnému
„tání ledů“. Většina lídrů stavebního sektoru stále očekává pokles českého
stavebnictví v tomto i v příštím roce. Kontrakce trhu by měla podle nejnovější studie
dosáhnout 7,5 procenta, což ve srovnání s lednovým i říjnovým výzkumem znamená
mírně optimističtější výhled (v lednu byl predikován rekordní pokles pro celoroční
vývoj sektoru, a to o 9,2 % (v říjnu společnosti předpokládaly pro rok 2012 pokles
sektoru o 8,3 procenta). Pokles sektoru je nyní očekáván přibližně osmi z deseti
ředitelů stavebních společností (81 %), před třemi měsíci se jednalo o vyšší podíl
(92 %, v říjnu 86 %, v červenci pouze 59 %).
Konsistentní pokles optimismu ohledně dalšího vývoje českého
stavebnictví mezi řediteli stavebních společností pokračuje již několik
čtvrtletí v řadě. Hlavní příčinou je negativní výhled v oblasti nových
zakázek financovaných jak státem – díky rozpočtovým restrikcím, tak i
soukromými investory – z důvodu obav ohledně vývoje celkové
ekonomické situace v ČR i zahraničí. Dokud se tento trend nezmění, v českém
stavebnictví nemůže dojít k opětovnému oživení.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti, CEEC Research s.r.o.
Útlum ve stavebnictví pokračuje také na počátku roku 2012. Index
stavební produkce poklesl v prvním čtvrtletí meziročně o 10,2 %,v
porovnání s konjunkturním rokem 2008 se jedná o pokles téměř 35 %.
Propad stavební produkce zčásti ovlivnily extrémně nízké teploty v únoru
2012 (průměrná teplota byla o 4,1 °C nižší proti dlouhodobému normálu),
které dočasně zastavily práce na některých stavbách. Určitou roli sehrálo
samozřejmě také zvýšení DPH od ledna 2012.
Petra Cuřínová
Vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, ČSU
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Stavebnictví se bude i v roce 2012 potýkat s dalším poklesem. Základním
důvodem je pokračující restrikce v přísunu jak veřejných, tak soukromých
finančních zdrojů ke krytí nové výstavby. Ke změně může dojít buď v
důsledku zvýšení ochoty státu a bank financovat nové projekty, nebo díky
pročištění trhu na straně nabídky. Tlak na cenu jako primární kritérium
výběru je dalším z pokračujících trendů.
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti
KPMG v České republice
Výhled nevidím vůbec optimisticky, a to i přesto, že v závěru měsíce
března bylo vypsáno veřejnými investory několik zakázek. Jejich rozsah
však stavební firmy nemůže uspokojit. Tragická situace přetrvává i v
přípravě a projektování staveb silniční infrastruktury. Hrozba nečerpání
evropských peněz ještě nebyla zažehnána.
Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic
Očekávaný vývoj stavebnictví
(pro daný rok)
100%

0%

-3,1%
ČSÚ 31.12.2011

Negativní očekávání se mírně
zlepšilo

Očekávaný vývoj stavebnictví
(vážený průměr)

-3%

80%
leden 2012 -3,8%
-3,9%

-4,1%

-4%
-5%
-5,5%

60%

-5,6%

-6%
-6%

-7,8%
ČSÚ 31.12.2010

Podíl respondentů

-2%

40%
-7,5%

-8%

20%

-9,2%

-10%

-12%

0%
01/2010

04/2010

07/2010

růst 0 - 5%
růst >20%
pokles 16 - 20%

01/2011
růst 6 -10%
pokles 0 - 5%
pokles >20%

04/2011

07/2011
růst 11 - 15%
pokles 6 - 10%
neví

01/2012

04/2012

2013

růst 16 - 20%
pokles 11-15%
průměr

Stavební sezóna se již rozjela. Předpokládáme však, že meziročně dojde
opět k poklesu stavebnictví. Souvisí to především s útlumem investiční
aktivity státu.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.
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Domnívám se, že vážnost současné situace si po více než dvou letech
neustálého poklesu zakázek uvědomují všichni. Samozřejmě nejvíce ty
stavební firmy, které byly dosud zvyklé především na zakázky z veřejného
sektoru. Vládní plošné škrty totiž přispěly k velké změně na českém
stavebním trhu a asi nikdo rozumný neočekává, že by se trh v nejbližších
třech letech výrazněji změnil, nebo dokonce navrátil k předkrizovému stavu.
Úspěšné budou jen ty stavební firmy, které dokážou vyhrávat výběrová řízená u
soukromých investorů.
Evžen Korec
Generální ředitel a předseda představenstva, EKOSPOL a.s.
Nálada ve stavebnictví není dlouhodobě nikterak růžová. Únorový propad
stavební výroby pouze zdůraznil současnou situaci. Na lepší zítřky se
trochu zablýsklo v průběhu března, kdy došlo v rámci přechodu na nový
zákon o veřejných zakázkách k překotnému vyhlášení velkého množství
tendrů. Někdo možná ještě doufá, většině firem však již začíná být jasné,
že tučné minulé roky se jen tak nevrátí. Vedle doznívající krize a úsporných opatření
vlády bude stálé více působit fakt, že trh v ČR dospívá a nových staveb již nebude
tolik. Zejména v pozemním stavitelství bude stále větší důraz kladen na
rekonstrukce stávající zástavby.
Radim Martinek
Finanční ředitel, VCES a.s.

Další pokles českého
stavebnictví očekává většina
velkých i malých firem

Pohled optikou velkých a středních/malých společností ukazuje na znatelné
rozdíly v očekáváních obou segmentů. Velké společnosti očekávají pokles trhu o
4,5 procenta, tj. znatelné zlepšení z lednové predikce poklesu o 8,5 %. Segment
středních/malých stavebních firem stále zůstává podstatně pesimističtější –
predikce propadu v roce 2012 o 8,3 procenta (v lednu firmy předpokládaly 9,4
%).Tento rozdíl je do jisté míry dán stavem zásobníků práce, který je podstatně
větší ve velkých společnostech, které stále ještě těží z kontraktů uzavřených před
krizí, na rozdíl od malých společností. Rovněž také jistou měrou přispěl nečekaný
příliv nových zakázek, které vypsaly jak centrální, tak i lokální veřejné instituce, které
chtěly realizovat výběr dodavatelů ještě podle dřívějších podmínek, oproti těm, které
vstupují s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek od dubna 2012 (tento zákon
např. snižuje hranici pro podlimitní zakázky, atd.).
Po vypsání celé řady výběrových řízení v závěru prvního čtvrtletí začínáme
pohlížet na výhled letošní stavební sezony s mírným, leč stále střízlivým
optimismem. Zda je tento posun v našem očekávání oprávněný nebo ne,
to budeme moci hodnotit až na konci sezony.
Michal Štefl
Generální ředitel, OHL ŽS a.s.

Další korekci predikují zástupci
pozemního i inženýrského
stavitelství

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo
inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství jsou ve svých
prognózách pesimističtějším segmentem – očekávají pokles stavebnictví o 8,5 procenta
(srov. pokles o 9,7 % v lednu, o 8,7 % v říjnu, o 2,9 % v červenci, o 0,3 % v dubnu).
V inženýrském stavitelství došlo k mírnému zlepšení nálady vzhledem k nově vypsaným
zakázkám, avšak pokles sektoru v roce 2012 očekává stále většina respondentů (85
procent), průměr celého segmentu ukazuje na snížení výkonu o 4,3 procenta.
Očekáváme, že tato stavební sezóna bude spíše ještě stále negativní.
Petr Russegger
Ředitel společnosti, ALPINE Bau CZ s.r.o.
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Stavební sezóna 2012 bude jednoznačně obtížnější nežli loňská.
V porovnání s loňským rokem bude méně “dobíhajících” zakázek
z předchozího obchodně a cenově příznivějšího období, nový zákon
povede k zablokování procesu zadávání na několik měsíců, plně se projeví
stagnace v přípravě a zadávání zakázek v uplynulých dvou letech včetně
komplikací s čerpáním Evropských fondů, atd. To vše povede k cenové válce,
bezohlednému a bezskurpulóznímu chování, dodavatelů i zadavatelů. Bez nadsázky
je možné tvrdit, že proces “pročišťování” stavebního trhu (vyrovnání disproporce
mezi nabídkou a poptávkou) v roce 2012 bude pro naprostou většinu stavebních
firem bojem o přežití.
Ondřej Chládek
Ředitel strategie, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Novela zákona o veřejných zakázkách, tak jak byla přijata ještě více
prohloubí nedostatek práce pro již tak velmi komplikovaný rok 2012,
protože u všech připravovaných soutěží nevyhlášených před termínem
1.4.2012 se budou upravovat soutěžní podmínky a to znamená další
odkládání zahajování realizace staveb.
Karel Mora
Předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.

Zlepšení a návrat k růstu nelze
zatím očekávat ani v roce 2013

Výhled na rok 2013 aktuálně naznačuje, že návrat k růstu nelze očekávat ani v příštím
roce. Naopak by mělo dojít k dalšímu poklesu o 3,8 % (téměř nezměněná predikce
s lednovým očekáváním). Na pokračování negativního trendu i v příštím roce se
shodují všechny čtyři analyzované segmenty.

Situace na Slovensku

Situace na Slovensku podle našeho výzkumu realizovaného v únoru s řediteli
tamních stavebních společností ukazuje, že podle predikcí většiny lídrů sektoru
projde i letos slovenské stavebnictví dalším poklesem. Ten by měl dosáhnout 6,9
procenta. Na pokles se připravují až čtyři z pěti ředitelů stavebních společností (78
%).Při srovnání s jejich kolegy v ČR je však vidět přece jen mírně větší optimismus
alespoň ve výhledu na příští rok, kdy by se podle jejich vyjádření mohl sektor začít
alespoň stabilizovat (růst o 1 %).
Vleklý priebeh krízy s výraznejšími dopadmi, ako sa pôvodne očakávalo, negatívne
ovplyvní vývoj slovenského stavebníctva aj v roku 2012. Hlavnými bariérami oživenia
stavebného trhu sú nedostatok zdrojov na financovanie verejných zákaziek a nízky
investičný potenciál súkromného sektora vyplývajúci z pretrvávajúcej stagnácie
trhu s realitami. Rozvojovým impulzom slovenského stavebníctva by mohlo byť
zrýchlenie realizácie projektov dopravnej infraštruktúry, na fi nancovaní ktorých sa
môžu významnou mierou podieľať aj eurofondy.
Dagmar Blahová
Riaditelka Odboru statistiky stavebníctva, obchodu a služieb
Štatistický úrad SR
Je to ošemetná otázka. Vplyvom citeľného nárastu fyzického objemu
stavebných prác na projektoch infraštruktúry (dopravné stavby, tzv.
ekologické stavby...), ale aj očakávaného mierneho rastu v sektore
pozemných stavieb, bude rásť využitie stavebných kapacít firiem a
živnostníkov. Na druhej strane firmy budú hlavne na infraštruktúrnych
projektoch pracovať za také ceny a pod takými zmluvnými rizikami, ktoré spôsobia
veľké problémy nielen veľkým firmám, ale aj ich subdodávateľom. Miera, v akej sa
tieto riziká budú postupne materializovať významne ovplyvní veľkú časť slovenského
stavebníctva. K rastu fyzického objemu prác teda dôjde určite, ale bez
zodpovedajúceho finančného vyjadrenia. Obávam sa tiež, že vzhľadom na
pochybnosti o spoľahlivosti štatistických údajov o výkonoch v stavebníctve sa
pravdivé informácie ani nedozvieme.
Dušan Šamudovský
Generálny riaditeľ, Doprastav a.s.
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Nedá se jednoznačně určit, zda slovenské stavebnictví má to nejhorší za
sebou. Přestože na Slovensku byly vysoutěženy velké tendry v oblasti
dopravních staveb, ceny jsou hodně napjaté z hlediska nepředvídatelné
infl ace a dalšího vývoje.
Vlastislav Šlajs
Generálny riaditeľ, Strabag SK, a.s.
Slovenské stavebnictví ještě nemá nejhorší za sebou. Očekávám další
pokles stavební výroby a pokračování ostrého konkurenčního boje.
Postupný růst očekávám až v letech 2013-2014.
Miroslav Lapunik
Obchodný riaditeľ, Metrostav SK, a.s.
Hospodárska situácia v Európe i vo svete naďalej nepripomína významne
prelomovú zmenu k lepšiemu. Je málo pravdepodobné, že by sme si
mohli spokojne vydýchnuť a byť z najhoršieho vonku.
Juraj Hirner
Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.
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Pokles svých tržeb očekávají téměř dvě třetiny stavebních
společností. Tržby by v roce 2012 měly klesnout napříč celým
trhem, očekávání jsou lepší zejména u velkých a inženýrských
společností. Podle aktuálních predikcí ředitelů stavebních firem
zatím ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb.

Pokles svých tržeb očekávají
téměř dvě třetiny stavebních
společností

Společně s velice mírným zlepšením predikcí vývoje sektoru přehodnocují
společnosti znovu i plány svých tržeb. Podíl společností, které v roce 2012 očekávají
pokles svých tržeb, se nepatrně snížil, a to na téměř dvě třetiny společností (62 %,
srov. 71 % v lednu). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních
společností aktuálně ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 3,7
procenta (lednová předpověď poklesu o 5,1 %, říjnová o 2,9 %, červencová o 0,9 %
a v dubnu byl ještě předpoklad mírného růstu o 0,4 % pro rok 2012).
Očekávaný vývoj tržeb
(pro daný rok)
0,0%

Stavební společnosti očekávají
v roce 2012 pokles svých tržeb v
průměru o 3,7 procenta
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průměr

2013

růst 16 - 20%

Pokles svých tržeb predikují
především střední a malé firmy

Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti
ukazuje, že kritičtější jsou malé/střední firmy. V průměru očekávají pokles svých
prodejů o 4,1 % (tj. jen malá změna oproti lednovým 4,9 %). Jejich předpovědi
jsou stále různorodější než v segmentu velkých firem, které většinou dvouciferné
poklesy nebo růsty neočekávají. Velké firmy jsou jako celek mírně optimističtější,
aktuálně predikují pro rok 2012 jen minimální pokles svých tržeb, a to o 1,2 procenta
(v lednu ještě pokles o 5,5). To ukazuje, že předchozí velké propady tržeb napříč
téměř celým segmentem velkých společností by se již podle jejich ředitelů v tomto
roce neměly opakovat (např. i díky již podstatně redukované základně jejich tržeb
právě z předchozích let).

Horší vývoj tržeb očekává
pozemní stavitelství

Předpovědi vývoje tržeb v roce 2012 z pohledu představitelů společností zabývajících
se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím ukazují na mírně horší vývoj tržeb v
segmentu pozemního stavitelství (pokles o 4,1 procenta, tj. obdobně jako v lednu)
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oproti inženýrskému stavitelství (pokles o 2,1 procenta, lednová predikce pokles o
5,8 procenta).

Výhled na rok 2013

Predikce na rok 2013 ukazují, že společnosti výrazně nepřehodnotily plány svých
tržeb pro příští rok. V roce 2013 očekává růst svých tržeb méně než polovina ředitelů
stavebních společností (45 %), což je jen nepatrné zlepšení oproti lednu (39 %).
Průměr očekávání všech ředitelů ukazuje na pokles tržeb v roce 2013 o 2,1 procenta
(v lednu pokles o 1,1 %). Větší pokles tržeb v roce 2013 očekávají spíše zástupci
pozemního stavitelství, kteří se obávají příchodu druhé vlny krize, nebo,v lepším
případě, stagnace a vyčkávání především soukromých investorů. Z pohledu velikosti
se jedná především o malé/střední stavební společnosti.

Situace na Slovensku

Na Slovensku se podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb,
nepatrně snížil, a to na mírně nadpoloviční většinu společností (51 %). Vážený
průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně
ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 1,7 procenta. Výhled na
rok 2013 je optimističtější a slovenské stavební společnosti očekávají návrat k
možnému růstu tržeb. Růst svých tržeb predikují téměř tři ze čtyř ředitelů stavebních
společností (71 %).
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Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání
konkurence v roce 2012 zastavila svůj dlouhodobý propad a
zatím se odrazila ode dna. Aktuálně své společnosti v tomto
ohledu však stále důvěřuje méně než polovina ředitelů.

Sebedůvěra stavebních
společností se odrazila ode dna

Stavební společnosti byly dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu, jinými
slovy, zdali očekávají, že se jim v současných složitých podmínkách povede lépe
nebo hůře než jejich konkurenci. Stejně tak jako v předchozích dvou oblastech
(očekávaný vývoj stavebnictví a očekávaný vývoj tržeb) i zde aktuálně pozorujeme
mírné zlepšení. Nejnovější výsledky ukazují, že v lepší výkony než konkurence a v její
překonání v roce 2012 věří přibližně čtyři z deseti ředitelů stavebních společností
(42 %, srov. 30 % v lednu, 41 % v říjnu). Z pohledu velikosti segmentů jsou však
vidět znatelné rozdíly.

Ve srovnání s malými/středními
firmami si více věří velké
společnosti

Více si věří velké firmy a odhad vývoje jejich tržního podílu se ve srovnání s
lednovým výzkumem poměrně výrazně zlepšil. Aktuálně v překonání konkurence
věří tři čtvrtiny ředitelů velkých firem (75 %, srov. 50 % v lednu, 55 % v říjnu, 65 %
v červenci), tj. nejlepší výsledek za poslední čtyři čtvrtletí.
Podstatně menší sebedůvěru lze vidět především v segmentu středních/malých
stavebních firem, které mají i nadále obavy především o vlastní udržení se na trhu.
Nicméně ve srovnání s lednem 2012, tj. v aktuálně se rozbíhající stavební sezóně,
došlo k mírnému zlepšení i v tomto segmentu firem. Zlepšení svého postavení na
trhu očekává třetina středních/malých stavebních společností (34 %, srov. 24 % v
lednu).
Také z pohledu stavebního zaměření dotázaných společností se pokles sebedůvěry
firem zastavil, a to jak v oblasti pozemního stavitelství – v překonání konkurence věří
39 procent ředitelů těchto firem (srov. 28 % v lednu), tak i v případě inženýrského
stavitelství, kde došlo k nárůstu z lednových 37 procent na aktuálních 55 procent.

Situace v příštím roce

Výhled na rok 2013 ukazuje ve všech segmentech na mírné zlepšení oproti roku
2012 – v překonání konkurence v roce 2013 věří téměř polovina ředitelů (47 %).
Ve srovnání s lednovou studií sebedůvěra uvnitř stavebních společností pro rok
2013 mírně vzrostla, nicméně se stále jedná o nízký podíl, což je možné vidět i ve
srovnání s posledním rokem růstu českého stavebnictví, tj. 2008, kdy v překonání
konkurence věřilo až 93 % dotázaných představitelů stavebních společností.

Situace na Slovensku

Aktuální výsledky výzkumu na Slovensku ukazují, že důvěra v lepší výkony než
konkurence ve slovenských stavebních firmách vzrostla a v její překonání v roce
2012 věří více než polovina ředitelů stavebních společností (56 %). V roce 2013
by mělo oproti roku 2012 nastat téměř ve všech segmentech mírné zlepšení – v
překonání konkurence v roce 2013 věří dva ze tří slovenských ředitelů (66 %).
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Za aktuálně nejefektivnější způsob získávání zakázek považují
velké společnosti výběrová řízení. Naopak ředitelé středních/
malých stavebních firem preferují osobní kontakty. Prudce
vzrostl podíl firem ochotných riskovat kvůli zakázce. Jen jeden
ze dvou ředitelů uvádí, že je možné získat veřejnou stavební
zakázku bez úplatku.

Aktuálně nejefektivnější
způsob získávání zakázek:
osobní kontakty

Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních
společností osobní kontakty. Jejich využívání aktuálně potvrzuje 96 procent
respondentů. Průměrné hodnocení efektivity/užitečnosti tohoto způsobu dosahuje
6,8 bodu (na škále 0–10 max) a zdá se, že osobní kontakty po dvou letech poklesů
opět nabývají na významu. Naopak v poslední době rostoucí preference výběrových
řízení od minulého výzkumu v dubnu 2011 poměrně výrazně poklesly (ze 7,0 v dubnu
2011 na 5,9 bodu aktuálně). Za nejméně užitečný způsob získávání zakázek ředitelé
společností označují přímou poptávku zákazníků. Ta se v důsledku krize výrazně
propadla a doby, kdy společnosti mohly i odmítat zakázky z důvodu přetížení a příliš
vysoké poptávky, jsou již dávno minulostí.
Způsoby získávání zakázek
Hodnocení efektivity nejčastěji využívaných způsobů (0-10max)
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Třetina firem je ochotná
přijmout zakázku s nulovou
nebo i zápornou marží

Z důvodu velice nízkého množství zakázek na trhu je stále téměř třetina společností
(30 %) ochotna přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Ve srovnání s
minulým výzkumem v dubnu 2011 se ale jedná o pokles až o dvanáct procentních
bodů. To ukazuje, že již jen jeden ze tří ředitelů je ochoten vzít zakázku, na které jeho
společnost v lepším případě nevydělá nebo dokonce prodělá, nicméně, dle jeho
argumentace, alespoň částečně pokryje jinak nevyužité kapacity.

Své interní předpisy kvůli
získání zakázky již porušilo 99 %
společností

Naopak dramaticky rychle vzrostl podíl společností, které riskují – porušují své
interní předpisy (risk management), aby získaly novou zakázku. Aktuálně se jedná až
o rekordních 99 % společností (srov. 60 % v 2011, 52 % v 2010).

Průměrná doba úhrady faktur je
45 dní

V souvislosti se zadáváním zakázek jsme s řediteli stavebních společností rovněž
diskutovali změny v úhradách jejich faktur. Většina respondentů (78 procent) ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku nepozorovala v průměrné době úhrady svých faktur
žádné změny. Pětina společností zaznamenala prodloužení doby úhrady (19 procent) a
pouze okrajově se firmy setkaly se zkrácením doby úhrad (3 procenta). Průměrná doba
úhrady faktur se v současné době pohybuje na úrovni 45 dní.

www.studieStavebnictvi.cz

Financování veřejných zakázek
formou odložených plateb?
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V oblasti pomoci financování veřejných zakázek formou odložených plateb jsou
postoje ředitelů nejednotné. Více firem se přiklání k názoru tuto možnost nevyužívat
(58 procent). Tento záměr podpořit uvádějí zejména ty největší stavební společnosti
(kapitálově silné).
Forma odložených plateb – už nyní jsou splatnosti dlouhé cca 90 až 120
dnů i déle u některých jednotlivých investorů a nevím pokud bychom na
takové zakázky přistoupili, jak by se na to tvářily naše financující banky,
zda by nám poskytly takový servis, který by nám umožnil tyto odložené
platby, např. do jednoho roku! Bez bankovní podpory by to určitě vůbec
nešlo v této době, kdy firmy musí šetřit a řádně zvažovat každou vydanou korunu.
Zase by to vedlo k situaci, že ten kdo nebude mít takové zázemí, nebude se moci
přihlásit do takového výběrového řízení.
František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
V zásadě ano, ale co to přinese? Jen jinou formu veřejného zadlužování,
kterou lze příznivěji vykázat než investiční úvěry za cenu vyšších
celkových nákladů. Namísto úvěru bude v účetnictví veřejné instituce
figurovat mnohaletý “mandatorní” provozní výdaj v podobě nájmu či
splátek. Racionální je takový projekt pouze v případě, že přináší
prokazatelně větší finanční (nikoli pouze politické!) výnosy, než je výše splátek.
A takových projektů je málo.
Ondřej Chládek
Ředitel strategie, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pokud by tak VŘ bylo koncipované od začátku a na odložené platby by
bylo pohlíženo jako na finanční službu, tak zde vidím prostor pro realizaci
takových projektů. Bezplatná pomoc s odloženou platbou v kombinaci s
masakrem cen je diskriminací malých a středních firem bez finančního
zázemí zahraničních matek.
Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.
Ne, stát by měl řešit financování svých investic standardními cestami,
které mají být kontrolovatelné a přehledné.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.

Tuto ochotu jsme v minulosti již několikrát projevili, pokud by se však
jednalo o trvalý požadavek veřejných zadavatelů, došlo by u řady firem,
které by vzhledem k objemu svých vlastních volných prostředků nemohly
tento požadavek akceptovat, k praktickému vyloučení z účasti na
veřejných soutěžích, případně by z jejich strany muselo dojít k zahrnutí
zvýšených nákladů na zajištění „přefinancování“ takových zakázek do jejich
nabídkových cen a tím k jejich znevýhodnění.
Miroslav Lukšík
Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Přímá platba od investora
subdodavatelům, ano či ne?

V otázce na přímé platby od zadavatele subdodavatelům jsou ředitelé stavebních
společností rovněž rozděleni, když 48 procent z nich by bylo pro tuto možnost a 52
procent proti.
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Jednou větou absolutně negativní. Dle smlouvy za dílo odpovídá, nese
garance a odpovědnost generální dodavatel a k němu musí směřovat
platby. Subdodavatelé nemohou využívat luxusního postavení získání
platby bez odpovědnosti. Dále si nedovedu představit složitost
vyúčtování, možnou zmatečnost v administraci a další zatěžování již tak
přetíženého aparátu zadavatelů.
Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.
Porušení základního pravidla: “Kdo platí, ten poroučí.” odporuje nejen
veškeré známé legislativě, ale i zdravému selskému rozumu.
Aleš Ullmann
Obchodní ředitel, PSG – International a.s.

Negativní. Bylo by to obcházení zodpovědnosti subdodavatelů za
odvedené dílo. Generální dodavatel drží vůči investorům garance, které
musí vyžadovat i od subdodavatelů. A jedním z mála (ne-li jediným)
motivačních nástrojů jsou finance.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.
Dle mého soudu by to určitě vedlo k anarchii, protože hlavní dodavatel by
tyto důležité nástroje neměl ve svých rukou a vůbec by tím nemohl
ovlivnit řádné plnění termínů a kvality svých subdodavatelů. Je pravdou,
že někteří hlavní dodavatele tento systém zneužívají ve svůj prospěch a
subdodavatelé volají po takovém systému, ale velká většina firem je
seriozní a snaží se řádně a včas dostát svým závazkům vůči svým subdodavatelům.
Hovořím o zkušenosti naší společnosti vůči svým subdodavatelům. Je to i otázka cti,
morálky a dodržování dobrého podnikatelského jména příslušné stavební firmy a
obecně každé firmy v podnikatelském prostředí.
František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Přímá platba podzhotovitelům nic nevyřeší, protože platební morálku
vyššího dodavatele si všichni pečlivě hlídají a navíc k tomu mají nyní i velmi
dobrý nástroj – zveřejňování plateb na internetu SFDI. Za tento krok, který
přispívá k transparentnosti,je nutné vedení SFDI jednoznačně pochválit.
Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic
Podmínečné řetězení plateb je určitě problémem, ale jistou logiku má.
Jeho eliminace tímto způsobem by nejspíš vyvoalal problémy jiné, a to z
formálněprávního, tak praktického hlediska.
Petr Bým
Novinář, Stavebni-forum.cz
Zadržování plateb hlavním dodavatelem, je odrazem stavební krize, nízkých cen a
pozdních plateb. Špatný výběr hlavního (vyššího chcete-li generálního) dodavatele,
to je takového, který zdržuje platbu subdodavatelům, nemůže být nahrazeno jeho
vynecháním. Platba přímo subdodavatelům znamená převzít přímou odpovědnost
investorem za probíhající stavbu a vlastně převzetí funkce vyššího dodavatele
stavby, to je zhroucení dosavadních dodavatelských vztahů konkrétní stavby.
Jan Fibiger
Předseda správní rady
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
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Každá mince má dvě strany. Přímé platby by omezily spekulativní chování
některých nesolidních firem, které získají zakázku za podhodnocenou
cenu a následně ji zrealizují s velmi nízkou výslednou kvalitou díla s
použitím nekvalitních levných materiálů, dodávek a zařízení, včetně práce
nedostatečně kvalifikovaných pracovníků, ale také s filosofií přenést
ekonomickou ztrátu z takto získané zakázky na své subdodavatele, včetně
úmyslných obstrukcí a neochoty uhradit jejich dodávky. Tento proces končí často až
ekonomickou likvidací subdodavatelských subjektů. Obdobně se chovají i firmy,
které se samy již nacházejí v těžké ekonomické situaci a boj o vlastní existenci se
snaží obdobnými postupy alespoň prodloužit. V této oblasti by přímé platby mohly
být přínosem při řešení.
Miroslav Lukšík
Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Vidím to 50/50 a to tak, že ze strany generálního dodavatele stavby ne a
ze strany subdodavatele ano. Pokud by se toto odehrávalo, tak bude jistě
nutné najít shodu a vymezit za jakých podmínek by měl subdodavatel
možnost či právo o to požádat. Bez toho by to stejně nešlo.
Robert Mikeš
Marketingový ředitel, Divize Weber, Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.

Transparentnost výběrových
řízení se meziročně zhoršila

Transparentnost výběrových řízení se meziročně zhoršila. Hodnocení transparentnosti
řízení kleslo z 6,4 bodu v minulém roce na aktuálních 5,9 bodu (škála 1–10 max). Jedná
se tedy o mírně nadprůměrné hodnocení. Tento průměr je ale výrazně tlačen vzhůru
především pozitivním hodnocením výběrových řízení financovaných ze soukromých
zdrojů (6,8 bodu; 7,3 v 2011). Transparentnost řízení financovaných z veřejných
zdrojů hodnotí firmy spíše mírně podprůměrně (4,9 bodu; 5,5 v 2011). Na těchto
hodnoceních se shodují jak velké, tak i střední a malé firmy.
Transparentnost není moc velká a krize na tuto oblast neměla žádný vliv.
Petr Russegger
Ředitel společnosti, ALPINE Bau CZ s.r.o.

Do transparentnosti výběrových řízení se krize, dle mého názoru,
nepromítla.Uchazeči však mnohem bedlivěji sledují kroky zadavatelů a
využívají všechny zákonné možnosti ke změně výsledků ve svůj prospěch.
Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic
Transparentnost zajistí především přesně popsané a jednoznačné zadání
soutěže. A na to nemá krize žádný vliv.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.
Myslím si, že ekonomická situace neměla vliv na vývoj transparentnosti
výběrových řízení v pravém slova smyslu. Tato situace přinesla
především cenový boj, ve kterém řada nesolidních firem inklinuje k
podhodnoceným, dumpingovým cenám, se všemi negativními dopady.
Miroslav Lukšík
Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
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Pomůže nebo spíše uškodí
novela zákona o veřejných
zakázkách?
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Změny by mohly přijít s novelou zákona o veřejných zakázkách, platnou od začátku
dubna, avšak očekávání jak stavebních společností, tak i odborné veřejnosti se různí.
Zákon není – jak bylo opakovaně konstatováno – úplně ideální, nicméně je
v tuto chvíli maximem možného a na celou sféru veřejných zakázek bude
mít pozitivní dopad – pro ty, kteří chtějí o zakázky soutěžit podle pravidel.
Petr Bým
Novinář, Stavebni-forum.cz
Vše přišlo v nevhodnou dobu. Než se naučí úředníci soutěžit podle
novely, uběhne hodně času a do té doby budou pozastaveny nové
soutěže s odvoláním na neexistenci prováděcích předpisů. A to
stavebnictví nepomůže.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.
Pravděpodobně to situaci trochu zlepší, nicméně klíčové je, aby trh byl
transparentnější v cenových indexech a aby je stát mohl porovnat s
cenami v privátním sektoru. A to bude hlavní hybnou silou k úspoře
nákladů. V tomto státě se vždycky najdou způsoby, jak obejít pravidla, a
proto porovnání cen s cenami v privátním sektoru je klíčové.
Omar Koleilat
Generální ředitel skupiny Crestyl
Naše nová společnost Scaserv a.s., která po dohodě s Harsco převzala
od února většinu aktivit v Česku a na Slovensku v oblasti lešení, vnímá
snahu o transparentní a efektivní výběrová řízení veřejných zakázek
pozitivně. Každá nová změna zákona si časem vyžádá ladění další
úpravou. Podstatní jsou ale lidé a jejich správná motivace, kvalita a
integrita na všech stranách, jak ve státních orgánech, tak ve firmách.
Ivan Kunst
CEO, Scaserv a.s.
Dopad dovely bude jednoznačně negativní – než se zadavatelé “rozkoukají”,
zastaví se zadávání zakázek na několik měsíců, namísto PŘED stavební
sezonou se bude soutěžit v průběhu léta a na podzim se bude masívně
šturmovat, aby se stihly utratit peníze. To přinese nekvalitu, neefektivní
využití kapacit stavebních firem atd. Dále také změkčení kvalifikačních a
referenčních kriterií umožní účast nejrůznějším “šmelinářům”, “příživníkům” a
“sudičům” z tuzemska i ze zahraničí. Do třetice, celé to samozřejmě povede k potlačení
korupce a klientelismu v duchu nic neřešící “protikorupční histerie”, protože soutěže se
omezí na cenovou válku mezi vyhládlými dodavateli s příslušnými dopady na kvalitu
staveb i kondici stavebních firem.
Ondřej Chládek
Ředitel strategie, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Problematická je skutečnost, že se vědomě ustupuje od kvality
předkládaných nabídek a jejího posouzení, ve prospěch jediného parametru
a to nabídnuté ceny za zhotovení díla. Nemusím- li v soutěži prokazovat
reference, schopnosti a dodavatelskou minulost, je to příležitost pro
neerudované podnikatelské subjekty, až do charakteru garážových firem. Je
to nebezpečný trend vedoucí jednoznačně ke zhoršení kvality staveb.
Karel Mora
Předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.
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Na straně jedné, jde o krůček správným směrem, ale na straně druhé, opět
skončil na půli cesty. Novela komplikuje mnohá výběrová řízení, která byla do
té doby bez větších problémů. Poslancům se podařilo vylít s vaničkou i dítě,
a pokud se někdo bude muset striktně držet všech paragrafů, postaví se
toho z veřejných peněz ještě méně. Zvyšuje se administrativní zátěž a
vypsat výběrové řízení v souladu s touto novelou je práce pro specializované právníky,
kteří budou mít žně.
Jiří Kučera
Šéfredaktor, Stavitel

Pouze 43 % společností nebylo
požádáno o úplatek při získávání
zakázky

Respondenti byli rovněž dotázáni, zdali již byli v průběhu získávání zakázky požádáni
o úplatek. Nejnovější výsledky ukazují, že společnosti jsou v této oblasti také
rozděleny na dvě obdobné části. 43 % ředitelů uvádí, že nebyli požádáni o úplatek
(srov. 50 % v 2011, 42 % v 2010, 59 % v 2009, 58 % v 2008), druhá část potvrzuje,
že buď požádáni byli, anebo využili možnost tuto otázku nekomentovat.
Setkala se již Vaše firma při získávání zakázek
s požadavkem na úplatek?
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S řediteli společností jsme také v této souvislosti diskutovali, jestli lze podle jejich
zkušeností získat stavební zakázku bez úplatku. Výsledky jejich odpovědí shrnuje
níže přiložený graf. Téměř tři čtvrtiny firem (74 %, srov. 88 % v 2011) potvrzují, že
je možné získat stavební zakázku financovanou ze soukromých prostředků bez
nutnosti poskytnout úplatek. Naopak u výběrových řízení financovaných z veřejných
zdrojů každá druhá společnost (50%, srov. 31 % v 2011) uvádí, že bez úplatku není
možné takovou zakázku získat.
Je možné získat stavební zakázku bez úplatku?
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Rozhodně ano

Spíše ano

Řízení ﬁnancovaná
z veřejných prostředků

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím
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A nyní se pojďme podívat na situaci a rozdíly v názorech společností podle
jednotlivých segmentů.
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Zkušenosti velkých stavebních
společností
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Velké stavební společnosti považují za nejefektivnější způsob získávání zakázek
výběrová řízení (jejich využívání potvrzují všichni dotázaní v tomto segmentu),
průměrné hodnocení dosahuje téměř nejvyšších hodnot, tj. 9,0 bodu (z 0–10max).
Naopak přímou poptávku od zákazníků aktuálně považují za zdroj zakázek spíše s
mizivým přínosem. Vzhledem k malému objemu nových zakázek na trhu je téměř
každá druhá velká společnost (42 %, srov. 53 % v 2011) ochotna vzít i zakázku s
nulovou nebo dokonce zápornou marží. Porušení svých interních předpisů (risk
managementu) kvůli získání zakázky potvrzuje 95 % společností (srov. 61 % v 2011).
Vidíme ve snížení limitů u veřejných zakázek určitou komplikaci a také
v prodloužení lhůt ve výběrových řízení při určení nejlepší nabídky.
Na druhé straně zlepšení administrativní náročnosti při jejich podávání
(zjednodušením dokladování listin a podmínek splnění zadání
vyhlašovatele), zatím je krátké období na hodnocení kladů či záporů.
František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Průměrná doba úhrady faktur velkým společnostem je 68 dní a ve srovnání s rokem
2011 se tato doba výrazně nezměnila. Tři čtvrtiny velkých firem nesouhlasí s přímou
platbou od veřejného zadavatele svým subdodavatelům. Naopak v 85 % jsou
ochotny pomoci financování veřejných zakázek formou odložených plateb.
Samozřejmě jsme ochotni pomoci s financováním. Diskutovali a
realizovali jsme (firmy silničního stavitelství) to již v minulosti před
několika léty. Jsme k tomu připraveni i dnes. Předpokládá to i materiál,
který naše Sdružení pro výstavbu silnic spolu se SPS vydalo již v prosinci
2010. I když byl tento materiál předán všem kompetentním místům,
včetně premiéra Nečase, zatím jsme se nedočkali solidní diskuse o podmínkách a
pravidlech.
Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Zkušenosti středních/malých
stavebních firem

Situace ve středních/malých firmách se od velkých společností liší. Ředitelé těchto
firem spoléhají především na své osobní kontakty, které hodnotí jako nejefektivnější
způsob získávání svých zakázek (7,3 bodu). Jejich využívání potvrzuje 98 % všech
firem v tomto segmentu. Naopak tendry jsou hodnoceny jako nejméně efektivní
způsob (5,0 bodu, 86 % respondentů). Pouze necelých 30 procent firem (obdobně
v 2011) je ochotno vzít zakázku s nulovou nebo zápornou marží a všechny alespoň
občas poruší své interní předpisy kvůli získání zakázky (srov. 60 % v 2011). Průměrná
doba úhrady faktur od zákazníků je 40 dní a ani v tomto segmentu se meziročně
příliš nezměnila. Více než polovina (54 %) malých/středních firem by souhlasila s
přímou platbou od veřejného zadavatele subdodavatelům, ale odložené platby pro
veřejné zakázky spíše nejsou ochotny akceptovat (69 %). Je to dáno jejich menší
kapitálovou vybaveností oproti velkým společnostem.

Zkušenosti firem zabývajících se
pozemním stavitelstvím

Pokud se podíváme na výsledky společností podle stavebního zaměření, označují
ředitelé společností z pozemního stavitelství za nejužitečnější zdroje svých zakázek
osobní kontakty (7,3 bodu) a dlouhodobou spolupráci (6,7 bodu). Využití výběrových
řízení se meziročně snížilo (z 6,5 bodu v dubnu 2011 na aktuálních 5,1 bodu).
Průměrná doba úhrady faktur od zákazníků je 40 dní a je zhruba na úrovni minulého
roku.
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Zkušenosti společností
zabývajících se inženýrským
stavitelstvím
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Společnosti z inženýrského stavitelství se ve způsobech získávání svých zakázek
znatelně liší od jejich kolegů z pozemního stavitelství. Jako nejefektivnější způsob
získávání svých zakázek s přehledem uvádějí výběrová řízení (8,7 bodu). Naopak
osobní kontakty jsou považovány za podprůměrně užitečné. Stejně tak i přímá
poptávka zákazníků. Průměrná doba úhrady faktur od zákazníků je 68 dní a většinou
se ve srovnání s rokem 2011 nezměnila. Šest z deseti inženýrských firem nesouhlasí
s přímou platbou od veřejného zadavatele svým subdodavatelům, financováním
veřejných zakázek formou odložených plateb jsou ochotny pomoci v 65 %.
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Vytížení kapacit stavebních společností pokleslo zejména u
středních a malých společností, velké firmy hlásí naopak růst
vytížení. Tomu odpovídá i zásobník práce, který je největší
právě u velkých společností.

Vytížení kapacit stavebních
společností se ve srovnání s
lednem snížilo

Průměrné využití celkových
kapacit je aktuálně na úrovni
72 procent

Výsledky dubnového výzkumu
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Rozjezd stavební sezóny pociťuji zatím pouze z pohledu klimatického
období, nikoliv z pohledu zvýšeného zájmu zákazníků. Všeobecně
očekávaný vývoj v českém stavebnictví je stále ještě negativní.
Miroslav Lukšík
Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Mám osobně za to, že situace je ještě horší než v roce minulém a
předminulém, rozjezd jde velmi ztuha zejména s ohledem na naplněnost
lépe řečeno nenaplněnost zásobníku práce.
František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Vývoj v jednotlivých
segmentech je odlišný

Z hlediska velikosti dotázaných společností, u velkých společností byl zaznamenán
nárůst průměrného vytížení kapacit z lednových 76 procent na aktuálních 82 procent
(srov. v říjnu 85 %, v červenci 88 %, v dubnu 84 procent). Střední/malé stavební
firmy uvádějí průměrné vytížení svých kapacit 70 procent, což je ve srovnání
s lednovými 80 procenty poměrně výrazný pokles (srov. 82 % v říjnu, 82 % v
červenci, 74 % v dubnu). Navíc v tomto segmentu jsou viditelně větší rozdíly mezi
jednotlivými společnostmi a homogenita složení segmentu je tak podstatně menší,
než u velkých společností.
Také z pohledu stavebního zaměření je ve srovnání s minulým výzkumem vytížení
společností rozdílné. U společností z inženýrského stavitelství došlo k nárůstu
vytížení kapacit a tento ukazatel je nyní na úrovni 79 procent (srov. v lednu 72 %, v
říjnu 81 %, v červenci 79 %). Naopak stavební společnosti z pozemního stavitelství
uvádějí využití kapacit na 71 procent, což je ve srovnání s lednem snížení o deset
procentních bodů (srov. v lednu 81 %, v říjnu 84 %, v červenci 85 %).
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Na Slovensku se průměrné vytížení kapacit stavebních společností ve srovnání s
listopadem snížilo o 17 procentních bodů. Únorové vytížení se pohybovalo na úrovni
58 procent.
Výsledky březnového výzkumu v Polsku ukazují, že průměrné vytížení kapacit
stavebních společností se ve srovnání s březnem 2011 snížilo o 5 procentních bodů
a aktuálně je na úrovni 66 procent (před rokem 71 %).

Průměrný počet měsíců,
na které mají firmy nasmlouvané
své zakázky, vzrostl na
5,8 měsíce

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti
nasmlouvané své zakázky, od výzkumu realizovaného v lednu mírně vzrostl.
Společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 5,8 měsíce (srov. 5,4 měsíce
v lednu, 6,2 měsíce v říjnu a 6,8 měsíce v červenci). Nejlépe jsou ohledně
nasmlouvaných zakázek zabezpečeny velké stavební společnosti a ve srovnání s
lednem 2012 zde došlo k dalšímu nepatrnému nárůstu z 9,6 na 9,8 měsíce.

Více než polovina respondentů
uvádí, že mají méně zakázek než
před rokem

Aktuálně uvádí 56 procent stavebních společností, že mají méně zakázek než před
rokem (srov. 51 % v lednu, 44 % v říjnu, 41 % v červenci, 47 % v dubnu). Podíl
společností, které mají zakázek více než před rokem, dosahuje 17 procent (srov.
v lednu a říjnu 18 %, 25 % v červenci i dubnu). Podíl firem, které vykazují stejné
množství zakázek jako před rokem, klesl o 4 procentní body z lednových 31 procent
na aktuálních 27 procent (srov. 38 % v říjnu, 34 % v červenci, 28 % v dubnu).

Segment velkých společností
hlásí jisté zlepšení

Z hlediska velikosti respondentů prochází segment velkých stavebních společností
velkými změnami se značnou mírou nejistoty. Podíl společností s větším
objemem nasmlouvaných zakázek než před rokem vzrostl z lednových 18 procent
na aktuálních 25 procent, tj. nejvýše za poslední rok (srov. 17 % v říjnu, 20 % v
červenci, 19 % v dubnu), podíl firem s aktuálně stejným objemem zakázek po
lednovém poklesu opět vzrostl na 35 procent (srov. 27 % v lednu, 43 % v říjnu).
Pokračování úbytku zakázek uvádí 40 procent firem (srov. 55 % v lednu, 40 % v říjnu,
59 % v červenci, 56 % v dubnu).
Naopak v segmentu středních/malých společností dále roste podíl firem, které
zaznamenaly snížení objemu svých zakázek oproti minulému roku (60 %, srov. 50 %
v lednu, 46 % v říjnu, 33 % v červenci, 38 % v dubnu).

Pozemní i inženýrské stavitelství
hlásí další pokles zakázek oproti
minulému roku

Pozemnímu stavitelství zakázky dále klesají, méně zakázek potvrzuje 57 procent
respondentů, což znamená zhoršení z 54 procent v lednu (srov. 39 % v říjnu, 28 % v
červenci). Inženýrské stavitelství nepotvrdilo náznak stabilizace z ledna 2012 a menší
množství zakázek než před 12 měsíci hlásí opět polovina respondentů (50 %, srov.
37 % v lednu, 58 % v říjnu, 74 % v červenci, 70 % v dubnu).

Situace na Slovensku

Téměř polovina stavebních společností na Slovensku uvádí, že mají méně zakázek
než před rokem (43 %). Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem,
stoupl na 24 procent a stejné množství zakázek jako před rokem potvrzuje třetina
firem (32 %). Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna slovenské
stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, mírně poklesl na 5,6 měsíce.
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Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské
výsledky stavebních společností jsou byrokracie ze strany státu,
nízká poptávka financovaná jak z veřejných, tak i soukromých
zdrojů, a také tvrdá, někdy až nekalá konkurence, shodují se
ředitelé firem.

S odstupem šesti měsíců jsme opět s řediteli společností diskutovali, jaké jsou
aktuálně hlavní problémy, kterým jejich stavební společnost v současné době
čelí. Všichni respondenti potvrzují, že situace je stále složitá a jsou limitováni ve
svém růstu. Z výsledků dále vyplývá, že zkušenosti představitelů firem s aktuální
tržní situací jsou velice podobné a došlo k zúžení nejsilněji zmiňovaných omezení
především na tři hlavní oblasti.

Klíčovými problémy jsou:
Byrokracie ze strany státu

Nejčastěji zmiňovaným (96 %), a současně problém s největším dopadem na
hospodářské výsledky stavebních společností (6,4 na škále 0–10max), je byrokracie
(požadavky ze strany státu). Jedná se jak o legislativní požadavky na stavební
společnosti, tak i nesystematické a často se měnící chování/rozhodování státu
vytvářející nestabilitu v sektoru.

Nedostatečná poptávka

Druhým ze tří hlavních současných omezení stavebních společností je nedostatečná
poptávka, a to jak nízká poptávka financovaná z veřejných zdrojů (potvrzuje 90 %
respondentů, hodnotí 6,2 bodu na škále 0–10max), tak i poptávka financovaná ze
soukromých zdrojů (92 % firem, 6,1 bodu).

Tvrdá konkurence

Třetím faktorem s největším dopadem na hospodářské výsledky, na kterém se
shodují stavební společnosti, a který potvrzují téměř všichni respondenti (94 %,
5,9 bodu), je velice tvrdá a někdy až nekalá konkurence soutěžících o současné
zakázky. Vyostřená konkurence je do značné míry dána právě zmíněnou
nedostatečnou poptávkou.
Mezi „Jiná omezení“, které společnosti vyjmenovávají, patří především zvýšená
platební neschopnost odběratelů, malá ochota bank půjčovat finanční prostředky,
negativní vliv zvýšené DPH, komplikovaná legislativa a omezená transparentnost
některých výběrových řízení.
Ostatní omezení, např. vysoké náklady na materiál a práci, nedostatek zkušené
pracovní síly, vlivy počasí, atd., jsou hodnocena jako faktory s podprůměrným vlivem
na hospodářské výsledky stavebních společností.
Dlouhodobý vývoj a změny v hlavních problémech, které trápily stavební společnosti
na začátku krize oproti současnosti, přináší níže uvedený graf. Ten ukazuje, k jak
velkým změnám došlo během předchozích let. Největší změnou prošla již dříve
zmíněná nedostatečná poptávka, tj. nárůst z 13 procent společností v roce 2008 až
na aktuálních 91 procent (v dubnu 2012).
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Vývoj faktorů omezujících růst stavebních společností
2008 – 2012
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Nejzávažnější problém pro
velké stavební společnosti:
nedostatečná poptávka
financovaná z veřejných zdrojů

Z pohledu analyzovaných segmentů, velké stavební společnosti bojují především
se dvěma klíčovými omezeními svého podnikání, ostatní považují za již méně
problematická. Jedná se především o nedostatečnou poptávku financovanou z
veřejných zdrojů, kterou potvrzuje 100 % dotázaných v tomto segmentu a hodnotí
ji 7,5 body (z 10 max), tj. nárůst z 7,2 bodu v říjnu 2011. Poptávka financovaná ze
soukromých zdrojů je považována za podstatně menší problém. Druhým hlavním
zmíněným problémem je tvrdá konkurence (6,6 bodu, potvrzuje 95 % ředitelů).
Problémy například s cenou vstupů, tj. náklady na materiál a práci, byly hodnoceny
podprůměrnou vahou.

Střední/malé firmy bojují s
byrokracií a nedostatečnou
poptávkou

Střední/malé firmy uvádějí jako hlavní omezení svého podnikání především dva ze
zmíněných faktorů: V první řadě se jedná o vysokou míru byrokracie (požadavky
úřadů) na tyto společnosti (6,6 bodu aktuálně, 6,7 bodu v říjnu), a dále pak
nedostatečnou poptávku financovanou ze soukromých i z veřejných zdrojů
– ať již jde o zakázky využívané přímo danými firmami, anebo zprostředkovaně
formou subdodávek pro velké společnosti.

Nejzávažnější problémy pro
pozemní stavitelství

Pohledem segmentů podle jejich stavebního zaměření: společnosti zabývající se
pozemním stavitelstvím za největší omezení svého podnikání považují vysokou míru
byrokracie a nedostatečnou poptávku ze strany soukromých investorů.

Nedostatečná poptávka je
největším problémem pro
společnosti zabývající se
inženýrským stavitelstvím

Situace v segmentu inženýrského stavitelství je stejně jako v předchozích
výzkumech velice jednoznačná, naprosto klíčovým problémem je nedostatečná
poptávka financovaná z veřejných zdrojů (7,7 bodu aktuálně, 7,4 bodu v říjnu).
S jistým odstupem následuje stále často zmiňovaná byrokracie (6,5 bodu, srov. 5,2
v říjnu) a tvrdá konkurence (6,1 bodu, srov. 5,5 bodu v říjnu). Ostatní problémy jsou
zmiňovány okrajově.
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Zlatý Partner:

Strieborný Partner:

Výhradný finančný partner

CEEC Research a Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska
Vás pozývajú na už tretí ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského
stavebníctva, ktorého hlavnou témou je aktuálny stav stavebných zákaziek
a otvorená diskusia nad ďalším smerovaním vývoja sektora z pohľadu
novej vlády Slovenskej republiky a hlavných predstaviteľov slovenského
stavebníctva v rokoch 2012 – 2013
Dátum:

29. mája 2012 od 09:00
Miesto konania:

Kempinski hotel, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava
Pozvanie do panelu odborníkov:
Róbert Fico, Predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Počiatek, Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ján Kotuľa, Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Zsolt Lukáč, Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Dušan Mráz, Prezident spoločnosti Doprastav, a.s.
Juraj Hirner, Generálny riaditeľ ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
Ján Kato, Generálny riaditeľ Váhostav SK
Magdaléna Dobišová, Generálna riaditeľka Skanska a.s.
Milan Mňahončák, Generálny riaditeľ Chemkostav HSV a.s.
Mario Schrenkel, Generálny riaditeľ EXIMBANKA
Peter Korbačka, Generálny riaditeľ J&T REAL ESTATE, a.s.
Anton Barcík, Generálny riaditeľ Považskej cementárne Ladce a.s.
Ivan Kunst, Generálny riaditeľ SCASERV s.r.o.
Jiří Vacek, Riaditeľ CEEC Research s.r.o.
Moderuje: Richard Dírer
Diskusie sa z publika zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva. Minulého ročníka
sa zúčastnilo viac ako 180 vrchných riaditeľov a predstaviteľov slovenského stavebníctva
(účasť je možná iba pre riaditeľov a členov predstavenstva firiem).

Program:
09:00 - 10:00
10:00 - 10:05
10:05 - 10:15
10:15 - 10:25
10:25 - 10:35
10:35 - 10:40

VIPs Briefing
Zahájenie konferencie, privítanie účastníkov (moderátor: Richard Dírer)
Úvodná reč predsedu vlády Slovenskej republiky
Stratégia pro stavebníctvo ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Situácia v stavebníctve z pohľadu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Prezentácia výsledkov Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2012
(predikcia ďalšieho vývoja 100 riaditeľmi stavebných spoločností)
10:40 – 11:45 Diskusia vrcholných predstaviteľov vlády SR a generálnych riaditeľov o novej
stratégii pre stavebníctvo na Slovensku, zamýšľaných stavebných zákazkách,
výberových konaniach a legislatívnych zmenách v sektore.
11:45 - 13:00 Networking obed, neformálna diskusia

Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom:
(účasť je pre riaditeľov/členov predstavenstva stavebných spoločností bezplatná)

E-mail: konferencie@ceec.Eu
Tel.: 00421 949 193 922
CEEC Research, s. r. o.
www.stavebnictvo.com

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jiří Vacek

Zsolt Lukáč

Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Prezident
Zväz stavebných podnikateľov
Slovenska

Medialni partneri:

„Ako minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja som absolvoval už druhé Stretnutie
lídrov slovenského stavebníctva. Otvorený a konštruktívny dialóg, ktorý umožňuje na pravidelnej báze, považujem za veľmi dôležitý. Oceňujem tiež sústredenie sa na realna témy a ich
riešenie.“
Ján Figeľ, predchádzajúci minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

„Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva v roku 2011 bolo reprezentatívne a výnimočné
podujatie s otvorenou výmenou názorov účastníkov nad tradične vyváženými a aktuálnými
informáciami.“
Pavol Kováčik, predseda predstavenstva Inženierske stavby

„Výborná organizácia konferencie, kvalitné obsadenie panela diskutujúcich odborníkov.“
Milan Mňahončák, generálny riaditeľ Chemkostav HSV

„Minulý ročník priniesol otvorenú diskusiu predstaviteľov vlády a štátnej správy so zástupcami
významných podnikateľských subjektov v stavebníctve i o citlivých témach.“
František Hirner, generálny riaditeľ ZIPP Bratislava

„Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva sa stali dobrou platformou na prezentáciu
názorov a potrieb stavbárov na Slovensku.“
Ján Kato, generálny riaditeľ Váhostav

„Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva v roku 2011 umožnilo diskusiu o všetkých aktuálnych problémoch slovenského stavebníctva za účasti takmer všetkých rozhodujúcich osobností na trhu.“
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate

„Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva prinášajú zaujímavé témy a možnosť okamžitej
konfrontácie názorov s účastníkmi konferencie.“
Katarína Šebejová, redaktorka týždenníka Trend
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Kontakty

The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research
Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a
východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní
Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním
stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy.
Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných
z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných
největších, středních i malých stavebních společností.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také
organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé
nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti největších svazů, cechů
a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z
vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@CEEC.Eu
Url: www.studieStavebnictvi.cz

KPMG Česká republika, s.r.o.
KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby
řadě společností působících v sektoru stavebnictví.
Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů
z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše
podnikání.
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111
www.kpmg.com/cz
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Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Historie společnosti Saint-Gobain
Weber Terranova, a.s. sahá až do roku 1893. Dnes patří v České republice k
nejvýznamnějším dodavatelům a výrobcům vysoce kvalitních štukových a tepelně
izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních systémů na vlhké zdivo a
železobetonové konstrukce, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní
technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Inovační řešení vyvíjí
ve spolupráci se svými zákazníky.
Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je známa v oblasti stavebnictví i orientací
na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – RÁDCE, která je
masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos již devátým rokem.
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz

TATRA, a. s., se řadí mezi nejstarší automobilky světa. Nákladní vozidla se značkou
TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se
doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit.
Produktivita, efektivita, komfort a zkušenost. To jsou hlavní rysy novinky z produkce
kopřivnické automobilky, vozidla TATRA PHOENIX. Ve srovnání s konkurencí, s
novou Tatrou převezete více nákladu, převezete jej rychleji a s mnohem větším
komfortem pro řidiče. Pro stavbaře jsou připraveny jak standardní sklápěčky, tak
valníky hydraulickou rukou, domíchávače betonu, bagry, jeřáby a mnoho dalších
aplikací.
Vyzkoušejte si novou TATRU PHOENIX – zaregistrujte se na www.tatraphoenix.com

TATRA Vás dostane dál.
TATRA, a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice
www.tatraphoenix.com
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Společnost SCASERV a.s. a na Slovensku její dceřiná společnost SCASERV s.r.o.
nabízí ucelený sortiment lešenářské a bednící techniky, mobilního oplocení a
závěsných lávek. K těmto sortimentům jsou také poskytovány profesionální služby
v oblasti školení, projekční činnosti a technické podpory, dopravy, servisních služeb
(opravy, čištění), montáže a demontáže lešenářských systémů a autorizovaného
servisu pohonných jednotek závěsných lávek TITAN a ASTRO.
Soukromá společnost SCASERV byla založena počátkem roku 2012. Její aktivity
navazují na proces ukončení obchodní činnosti společnosti Harsco Infrastructure
v České a Slovenské republice. SCASERV od Harsco nakoupila veškeré rámové,
trubkové a pojízdné lešení a také část lešení modulového a některé sortimenty
bednění a na základě dohody převzala většinu běžících zakázek. SCASERV
zaměstnala velkou část Harcem uvolněných zaměstnanců a pokračuje ve spolupráci
s dosavadními distributory. Díky tomu SCASERV nadále poskytuje profesionální
služby a špičkové výrobky nejen v síti vlastních poboček ve městech Praha, Brno,
Ostrava, Bratislava, ale také v ostatních regionech.
Pro rámové lešení Sprint je SCASERV výhradním prodejcem a jako jediná je
oprávněna nakupovat lešení přímo u autorizovaných výrobců lešení značky Sprint na
základě výrobní dokumentace Harsco.
Vedení společnosti navazuje na 20 let tradice a zkušeností svých zaměstnanců
v poskytování služeb v oblasti lešení a bednění. Společnost je členem Českomoravské
komory lešenářů, účastní se práce normalizační komise pro dočasné stavební konstrukce
TNK-92 - CEN/TC 53 a podílí se na rozvoji vzdělávání a bezpečnosti práce v oboru.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group patří mezi největší
pojišťovny na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční
pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném
pojistném v ČR je 22 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment
služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad
firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí
koncernu Vienna Insurance Group (VIG).
Ohledně pojištění v oblasti pojištění průmyslu a stavebnictví nás kontaktujte:
Jiří Sýkora, ředitel – člen rozšířeného představenstva
jsykora@koop.cz
Petr Suchánek, vedoucí odboru – odpovědnost a zahraniční pojištění a zajištění
psuchanek@koop.cz
Stanislav Jelínek, vedoucí odboru – majetek a technická rizika
sjelinek@koop.cz
Dan Fojtík, vedoucí underwriter – stavební a montážní pojištění
dfojtik@koop.cz
Tel.: 224 803 555, 224 803 505
Fax: 224 803 510
Ohledně pojištění v ostatních oblastech pojištění:
www.koop.cz

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012 byla vytištěna díky
spolupráci se společností COPY GENERAL

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situaci konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme
zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou
doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených
v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie
nebude akceptována.
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