Nejprodávanější rozbrušovací pila v České republice – Husqvarna K 760
s diamantovým kotoučem Husqvarna Vari Cut
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q3/2016, kterou pro Vás
připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.
Děkujeme také za podporu zlatým partnerům – společnostem Rigips, CEMEX, O. M. C. Invest
a Graitec, stříbrným partnerům – společnostem RAMIRENT, Tyros Loading Systems CZ,
Husqvarna a dalším partnerům.
Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého
stavebnictví o segment, který přímo ovlivňuje vývoj stavební produkce, a to o segment
veřejných investorů. Veřejní investoři jsou jedním ze stěžejních prvků části stavební
produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat.
Účastí investorů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení
celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně
nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví.
Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2016 je zpracována na základě údajů získaných:
• ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných
stavebních společností
• z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce srpna 2016
Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období července
a srpna 2016. Poděkovat bychom chtěli představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům,
kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat
a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Jiří Vacek

Ředitel společnosti
CEEC Research
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Ladislav Krumpolec
ředitel SGCP,
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PARTNEŘI
CEEC RESEARCH
DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH
ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.
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SHRNUTÍ
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Stavebnictví se v prvních sedmi měsících roku 2016
nedařilo. Objem stavební produkce oproti srovnatelnému období loňského roku propadl o 11 %. Velké
stavební společnosti mají více zakázek, jejich hodnota je ovšem menší. Počet stavebních povolení vzrostl,
rovněž i jejich hodnota zaznamenala nárůst. V prvních sedmi měsících roku 2016 se snížil počet nově
zahájených bytů.

V období ledna až srpna 2016 stoupl počet i objem
výběrových řízení na stavební práce, které vypsali veřejní investoři. Těm se ale nedařilo zakázky ukončovat
a zadávat konkrétním firmám. Objem i počet zadaných zakázek propadl, a to velmi výrazně o 36,5 %,
respektive o 27,3 %.

Kapitola 3

Kapitola 4

str. 13

str. 19

Objem stavební produkce v letošním roce klesne, což
očekávají zejména velké společnosti a firmy z oblasti
inženýrského stavitelství. Stavebnictví by podle ředitelů stavebních společností mělo růst až v roce 2017.
Vytížení kapacit je přitom vysoké, a to až 93 procent.

Zásobník práce stavebních společností byl v době výzkumu, tedy v srpnu 2016, menší, než v době Kvartální
analýzy českého stavebnictví Q2/2016, a to o 0,7 měsíce. Méně práce mají především společnosti zaměřené na inženýrskou výstavbu a velké stavební firmy.
Malé a střední společnosti jsou na tom naopak lépe.
Úspěšnost při získávání zakázek je 31 %.

Kapitola 5

Kapitola 6

str. 22

str. 25

Stavební práce v roce 2016 zatím nijak výrazně nepodražily. Jejich růst potvrdilo jen 15 procent společností u veřejných investorů a 27 procent u soukromých investorů. Velké zdražování nechystají firmy ani
v roce 2017. Ceny porostou jen u třetiny z nich, a to
v průměru o 6 %.

Podle poloviny dotázaných firem vzrostla oproti roku
2015 cena subdodavatelských prací. Kapacit je navíc
na trhu nedostatek, potvrzují téměř tři firmy ze čtyř.
Subdodavatelé však své závazky plní, a to v nadstandardní kvalitě. Stavební firmy si je vybírají především
podle dlouhodobých zkušeností.

Kapitola 7

Kapitola 8

str. 29

Nadpoloviční většina veřejných zakázek je podle ředitelů stavebních společností negativně ovlivněna vysokým tlakem na cenu. Především pro veřejné investory je cena hlavním kritériem při výběru dodavatele
stavby.

4

Kapitola 2

str. 30

Prioritou ředitelů stavebních společností je pro následujících dvanáct měsíců získávání zakázek a intenzivnější kontakt se zákazníky. Druhou nejdůležitější věcí
je pro firmy jejich maximálně efektivní fungování.
Firmy se budou naopak minimálně věnovat akvizicím
jiných společností a vstupu do dalších oblastí stavebnictví.
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Stavebnictví se v prvních sedmi měsících roku 2016 nedařilo. Objem stavební produkce
oproti srovnatelnému období loňského roku propadl o 11 %. Velké stavební společnosti
mají více zakázek, jejich hodnota je ovšem menší. Počet stavebních povolení vzrostl, rovněž
i jejich hodnota zaznamenala nárůst. V prvních sedmi měsících roku 2016 se snížil počet
nově zahájených bytů.

Stavebnictví se v lednu až
červenci 2016 propadlo o 11 %

Stavební produkce v prvních sedmi měsících roku 2016 oproti srovnatelnému období
roku 2015 klesla o 11,0 procent. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 9,3
procent a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 15,0
procenta.
Pro stavebnictví dobrý rok 2015 se letos opakovat nebude. Očekávám pokles okolo
5 procent, který podle mého mínění bude zapříčiněn zejména poklesem veřejných
zakázek. Letos nekončí evropské dotační programy jako v minulém roce a rovněž
příprava projektů, zejména infrastrukturních, je velmi narušena známými problémy
s posuzováním vlivu staveb na životní prostředí (EIA). Neočekáváme tudíž ani nárůst
tržeb naší společnosti.
Petr Čížek
Swietelsky Stavební, s. r. o.
Vzhledem k tomu, že do poloviny roku 2016 bylo zahájeno minimum nových velkých
infrastrukturních zakázek, resp. odevzdání nabídek je stále odsouváno, stavební
výroba v segmentu inženýrského stavitelství oproti roku 2015 poklesne. Patrné to
je zejména na železnici. Stejně tak naše tržby. V roce 2017 očekávám opět oživení,
pokud dojde k naplnění plánů ministerstva dopravy na vypsání a zahájení řady
velkých infrastrukturních zakázek ještě v letošním roce.
Tomáš Hlaváček
obchodní ředitel, COLAS CZ, a. s.

Stavební produkce v červenci
2016 klesla dokonce o 16,3 %

Stavební produkce v červenci 2016 klesla meziročně reálně o 16,3 procenta, po očištění od
vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 12,6 procenta. Červenec 2016 měl ve srovnání se
stejným měsícem předchozího roku o tři pracovní dny méně.
V letošním roce již žádné zásadní změny, které by zmírnily dosavadní propad, nelze
očekávat. Pokud vydrží pozitivní vývoj v segmentu průmyslového i rezidenčního
developmentu a podaří se rozběhnout čerpání EU fondů, zejména pro velké dopravní
stavby, tak očekávám zastavení propadu a následně v příštím roce i postupný růst
českého stavebnictví
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
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Oproti předchozímu roku zaznamenáváme nižší tržby, převážně kvůli zpoždění
vypisování nových infrastrukturních projektů, ale i v sektoru pozemního stavitelství,
který táhnou pouze developeři. Po dvou letech mírného růstu stavební trh opět klesá,
navzdory příznivému vývoji celé ekonomiky. Veřejní investoři nejsou schopni udržet
stabilní přísun investičních prostředků do infrastruktury a znovu rozkolísávají již tak
chatrný stav stavebního trhu. Předvídatelnost je přitom základní parametr, který
umožňuje všem plánovat a pracovat efektivně, jak investorovi, tak dodavatelům.
Přesto držíme stejnou zásobu práce a soustředíme se na správný výběr zakázek.
Pokračujeme v náboru absolventů a jejich zaškolování a průběžně také hledáme
specializované profese, zejména pak strojníky.
Patrik Choleva
finanční ředitel, Skanska, a. s.
Zatímco stavební produkce za prvních pět měsíců poklesla o více jak 8 %, náš prodej
vzrostl na domácím trhu o 2–3 %. V obou dvou hlavních produktových skupinách,
jak v minerálních izolacích, tak i v polystyrénu, jsme zaznamenali navýšení prodeje.
Aktuální snížení poptávky v kontaktních zateplovacích systémech se nám daří
úspěšně vyrovnávat zvýšenou aktivitou v jiných stavebních aplikacích.
Libor Urbášek
obchodní ředitel, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover

ROZKLAD MEZIROČNÍ ZMĚNY INDEXU STAVEBNÍ PRODUKCE
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Stavebnictví bude pokračovat v mírném růstu i v příštím roce, doufám, že se
nebude již opakovat situace ze začátku letošního roku - propad a zpoždění zakázek.
Očekáváme růst tržeb o minimálně 10 %.
Patrik Legut
jednatel, Cemex Construction Services, s. r. o.

Počet stavebních zakázek u stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve druhém
čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o více než třetinu na 38,6 procenta. Velké podniky jich
v tuzemsku uzavřely 16 291. Celková hodnota těchto zakázek však meziročně klesla
o 2,4 procenta na celkových 48,0 miliard korun – pozemní stavitelství 22,7 miliardy korun
(růst o 27,4 procenta), inženýrské stavitelství 25,3 miliardy korun (pokles o 19,3 procenta).
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,0 milionu korun a byla
meziročně téměř o třetinu (29,5 procenta) nižší.

Velkým podnikům zakázek
přibylo, jsou však menší

ROZKLAD MEZIROČNÍ ZMĚNY NOVÝCH STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
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Ke konci druhého čtvrtletí 2016 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci
nasmlouváno 20,2 tisíc zakázek, což představuje téměř pětinový nárůst (o 18,7 procenta).
Celková hodnota těchto dosud neprovedených stavebních prací byla 146,8 miliardy
korun, tedy o jednu desetinu nižší, než ve srovnatelném období loňského roku (pokles
o 9,5 procenta).
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Oproti lednu až červenci 2015 vzrostl počet vydaných stavebních povolení o 5,0 procenta
na 47 644. Orientační hodnota budoucích staveb se vyšplhala na 163,8 miliardy korun, což
představuje nárůst o 17,4 procenta.

Hodnota stavebních povolení
v lednu až červenci stoupla
o 17,4 %

Z našeho pohledu bude setrvávat současný stav. Vzhledem k vývoji absolutních
hodnot hypoték a jejích sazeb nepředpokládáme dramatické změny v obou směrech.
Jiří Pohloudek
obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

Počet zahájených bytů v prvních
sedmi měsících klesl o 5,1 %

V lednu až červenci letošního roku bylo zahájeno o 5,1 procenta méně bytů (14398). Počet
zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,3 procenta. Počet bytů v bytových
domech klesl více než o třetinu (35,7 procenta).

V lednu až červenci bylo
dokončeno o 5,3 % více bytů

Počet dokončených bytů v prvních sedmi měsících roku 2016 meziročně vzrostl o 5,3
procenta na 14026. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 7,4 procenta.
Počet dokončených bytů v bytových domech se zvýšil o 0,8 procenta.

ROZKLAD MEZIROČNÍ ZMĚNY ORIENTAČNÍ HODNOTY STAVEBNÍCH POVOLENÍ
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Stavebnictví by podle ředitelů
firem mělo klesnout o 1 %
v roce 2016

Podle ředitelů stavebních společností by mělo české stavebnictví v letošním roce snížit
svůj výkon oproti roku 2015. Ředitelé stavebních společností předpovídají pokles
v průměru o 1 procento. Především velké stavební společnosti se obávají oddálení velkých
dopravních staveb, které nezískaly vyjímku z novely zákona EIA, a také propadu v oblasti
zadávání veřejných zakázek.

PREDIKCE ŘEDITELŮ A VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
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V období ledna až srpna 2016 stoupl počet i objem výběrových řízení na stavební práce,
které vypsali veřejní investoři. Těm se ale nedařilo zakázky ukončovat a zadávat konkrétním
firmám. Objem i počet zadaných zakázek propadl, a to velmi výrazně o 36,5 %, respektive
o 27,3 %.

V lednu až srpnu 2016 rostla
hodnota i počet vypsaných
soutěží

V prvních osmi měsících roku 2016 vypsali státní investoři 2217 výběrových řízení na
stavební práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 to představuje více než
čtvrtinový (25,5 procenta) nárůst. Celková hodnota těchto výběrových řízení vzrostla
o 20,3 procenta na 80,7 miliard korun. Z těchto výběrových řízení ale bylo již 6 procent
(4 procenta objemu) zrušeno.
Oblast inženýrského stavitelství letos opět citelně klesá a naše společnost není
v tomto trendu výjimkou. Tuto situaci jsme ale předpokládali a i přes tento pokles
jsme z ekonomického hlediska v dobré kondici.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.
Z našeho pohledu došlo k přesunu mnoha větších projektů z veřejného sektoru do
druhé poloviny tohoto roku, respektive do příštího roku. Množství práce je paradoxně
i tak dost, ale většina zakázek je menšího objemu a s potřebou celé řady koordinací
a neefektivností, což vede v důsledku na menší tržby a růst nákladů. Objem investic
do stavební činnosti letos určitě poklesne, ale očekáváme, že příští rok se opět navýší
realizací pozastavených či odložených investic z veřejného sektoru. Velikost investic
soukromého sektoru by se také, díky nízkým úrokovým sazbám, neměla snižovat.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, s. r. o.
Obávám se poklesu. Zejména při pohledu z Prahy - neschopnost magistrátu
s metropolitním plánem, stavebními předpisy i vypisováním zakázek je, jemně
řečeno, zarážející. Stavebnictví ovlivní negativně. A vůbec už nemluvím o vládě
a např. „její“ EIA na dopravní stavby…
Radoslav Dvořák
ředitel, INOS Zličín, a. s.
Z pohledu infrastrukturálních staveb, konkrétně železniční infrastruktury, letos
zaznamenáváme značný útlum oproti minulému roku, který byl ale svým způsobem
extrémní. Důvodů je několik, zejména dokončení OPD1 a zahájení nového OPD2,
kde ne všechny plánované stavby jsou v tuto chvíli připraveny, dále došlo i k mnoha
termínovým posunům vypsaných veřejných zakázek, z toho plynoucí i posun zahájení
realizace. V letošním roce čekáme tržby obdobné roku 2015, naopak do roku 2017
se díváme s plánem navýšení tržeb. Věřím, že se postupně podaří připravit veřejné
zakázky tak, aby nás na konci OPD nečekal obdobně hektický rok, tak jako tomu bylo
v roce loňském.
Richard Osang
generální ředitel, COLAS RAIL CZ
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
Počet
Stavební zakázky

2015

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

1. čtvrtletí

674



-12,8

26 985



-2,4

2. čtvrtletí

738



-33,2

25 877



-28,5

3. čtvrtletí

489



-46,4

17 884



-57,5

4. čtvrtletí

428



-33,4

23 913



-14,3

2 329



-32,2

94 659



-29,3

1. čtvrtletí

809



+20,0

28 064



+4,0

2. čtvrtletí

984



+33,3

34 047



+31,6

2 217



+25,5

80 732



+20,3

Rok

2016

Počet

Hodnota

Leden až
srpen

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Hodnota zadané zakázky byla
o 17 % nižší než při vypsání

Z výše uvedených výběrových řízení zadaly veřejné instituce konkrétním stavebním firmám
zakázky za 27,3 miliardy korun (tedy 34 procent z oznámených). Skutečná zadaná hodnota
zakázek byla pouze 22,7 miliardy korun, neboť zadaná hodnota byla zatím o cca 17 procent
nižší, než při oznámení.

Počet i objem ukončených
výběrových řízení skončil
v červených číslech

V lednu až srpnu 2016 bylo ukončeno a konkrétním firmám zadáno celkem 2 870 zakázek,
tedy o 27,3 procenta méně, než ve stejném období roku 2015. Jejich celková hodnota se
vyšplhala na 52,5 miliardy korun, což představovalo pokles o 36,5 procenta.
Stavebnictví prochází komplikovaným obdobím. Zatímco dopravnímu stavitelství
se pořád ještě relativně daří, pozemní stavitelství, a to zejména u projektů nových
bytových projektů, zůstává daleko za očekáváním. Navzdory tomu, že je poptávka po
novém bydlení u nás rekordní, schvalují se nové projekty jen s velkými obtížemi.
Karel Branda
ředitel Trigema Building
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Počet
Stavební zakázky

2015

2016

Počet

Hodnota

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

1. čtvrtletí

1 086



+12,0

21 323



-7,6

2. čtvrtletí

1 584



-2,9

34 751



+6,7

3. čtvrtletí

1 889



+10,1

36 909



+10,2

4. čtvrtletí

1 496



+6,6

21 770



-24,0

Rok

6 055



+5,8

114 753



-2,6

1. čtvrtletí

693



-36,2

13 015



-39,0

2. čtvrtletí

1 208



-23,7

20 811



-40,1

Leden až
srpen

2 870



-27,3

52 447



-36,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Cítíme velký zájem od firem, které se chtějí neustále rozvíjet. Čím dál více manažerů
chápe, že vhodný software je základní podmínkou rozvoje v určitých oblastech
a zkušený partner v podobě konzultační firmy je klíčem k úspěchu. Jsme unikátní
v tom, že dnes umíme nabídnout oboje dohromady, tedy poradenství s reálnými
výsledky změřitelnými a ověřitelnými v praxi. A to nejen ve sféře rozpočtování.
Ale především v oblastech řízení projektů. Dokážeme nastavit a zahájit efektivní
spolupráci nad správou dokumentů a bezproblémovou komunikaci v rámci projektu.
Včetně důsledného sledování vad a nedodělků přímo ze stavby. Máme k tomu ideální
nástroje.
Jaroslav Nechyba
ředitel, Callida, s. r. o.
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Objem stavební produkce v letošním roce klesne, což očekávají zejména velké společnosti
a firmy z oblasti inženýrského stavitelství. Stavebnictví by podle ředitelů stavebních
společností mělo růst až v roce 2017. Vytížení kapacit je přitom vysoké, a to až 93 procent.

Stavební firmy zhoršují své
predikce vývoje sektoru pro rok
2016

Ředitelé stavebních společností, s ohledem na výsledky uvedené výše, upravili své predikce
z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2016. Stavebnictví podle jejich názoru v roce
2016 neporoste, naopak očekávají mírný meziroční pokles produkce, a to o 1,0 procenta.
V předchozím výzkumu přitom ředitelé firem předpovídali ještě jednoprocentní nárůst
stavební produkce.

Zakázky přijdou až v roce 2017

Takový vývoj je zřejmě způsoben pomalým zadáváním zakázek. V roce 2017 už ředitelé
stavebních firem očekávají růst sektoru o 3,1 procenta. Jejich očekávání jsou téměř
dvojnásobná oproti odpovědím v Kvartální analýze českého stavebnictví Q2/2016, v níž
zástupci stavebních firem hovořili o růstu v průměru o 1,5 procenta.
Stále více to vypadá, že rok 2016 nebude pro české stavebnictví ideálním rokem. Po
systematických propadech výroby za prvních šest měsíců lze zřejmě očekávat propad
i za celý rok. Situaci nezachraňuje ani dobře rozjetá rezidenční výroba. V příštím roce
očekáváme v pozemním stavitelství zlepšení situace zejména v oblasti veřejných
zakázek, a to z důvodu rozjetí nových dotačních programů EU.
Sehnat kvalitního a spolehlivého dodavatele s dobrou cenou není v současné době nic
jednoduchého. Proto se naše společnost stále více cíleně zaměřuje na dlouhodobou
a stabilní spolupráci s osvědčenými dodavateli, se kterými máme pozitivní zkušenost
z minulosti.
Radim Martínek
finanční ředitel, VCES, a. s.
Vývoj, dle mého názoru, nebude příznivý. I když dochází v pozemním stavitelství
k výraznému nárůstu bytové výstavby, tak tato celý segment trhu nezachrání.
Vývoj cen se bohužel zastavil na úrovni, která není pozitivní. Dochází k postupnému
nárůstu, ale pouze pozvolnému, který však nekompenzuje nedostatek subdodavatelů
a jejich výrazně vyšší požadavky na cenu. Předpoklad tržeb v příštích obdobích bude
vykazovat mírný nárůst.
Jan Vrána
generální ředitel, POZEMSTAV Prostějov, a. s.
Počítáme s mírným nárůstem stavebnictví i tržeb v řádu jednotek procent.
Robert Špott
jednatel, SYNER, s. r. o.
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Dojde k poklesu stavební výroby. Nedostatek připravených projektů a přebytek
inženýrských společností tlačí ceny dolů. Rostoucí stavební sektor tuto bilanci
nezvrátí. My očekáváme pokles tržeb, který je zčásti způsoben tím, že odmítáme
zakázky s nulovou marží, a v případě monolitu se zase potýkáme s nedostatkem
tesařů a schopných mistrů, tedy s nedostatkem kapacity.
Rafael Moreno
generální ředitel, PRŮMSTAV, a. s.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
2016 – 2017
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2016

Velké firmy

Malé/střední
firmy

Pozemní
stavitelství

Inženýrské
stavitelství

2017

Růst 0–5 %

Růst 6–10 %

Růst 11–15 %

Růst 16–20 %

Růst >20 %

Pokles 0–5 %

Pokles 6–10 %

Pokles 11–15 %

Pokles 16–20 %

Pokles >20 %

Neví

Průměr

Malé/střední a velké firmy
očekávají odlišný vývoj trhu
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(9 % neví)

57 %

100 %

Podíl firem

Očekávaný vývoj stavebnictví
(vážený průměr)

6%

72 %

Vývoj pohledem jednotlivých segmentů podle jejich velikosti bude zcela odlišný.
Zatímco velké společnosti a firmy zabývající se výstavbou inženýrských staveb jsou
velmi pesimistické a pro rok 2016 predikují pokles zakázek o 3,1 procenta, respektive
o 3,9 procenta, malé/střední společnosti a firmy, u nichž převažuje pozemní výstavba,
hovořily v nejnovější Kvartální analýze českého stavebnictví Q3/2016 o stagnaci sektoru na
úrovní -0,3 procenta, respektive o +0,5 procenta.
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Ve stavebnictví neočekáváme výraznější změny současného trendu. Tedy, v našem
oboru pozemních staveb víceméně setrvalý stav, s malým růstem do 5 %. Po uvolnění
některých dotací a zažití si fungování novelizace zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách bude snad opět větší poptávka po zateplování veřejných budov.
Libor Navrátil
obchodní a marketingový ředitel, STATING, s. r. o.
Zájem stavebních firem o naše výrobky/služby je závislý více na sezónnosti (začátek,
vrchol a konec stavební sezóny v průběhu roku), než na celkovém výstupu stavebního
sektoru.
Karel Köszegi
ředitel pro Business Development, CEMEX Czech Republic

Tržby v roce 2016 porostou
o 0,9 %

Tržby stavebních společností porostou, a to v průměru o 0,9 procenta. Ředitelé velkých
stavebních společností předpokládají, že jejich tržby v roce 2016 oproti minulému
roku klesnou o 2,7 procenta. O poklesu v průměru o 1,9 procenta hovoří také ředitelé
společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím.
Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu projekčních prací očekávám růst stavebnictví.
Vývoj celkového objemu našich tržeb závisí od struktury nasmlouvaných zakázek,
pokud bychom se dostali k dalším dodavatelským zakázkám, v což pevně věřím, tak
zvlášť v příštím roce očekávám nárůst tržeb.
Martin Drotár
ředitel, člen představenstva, CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
V letošním roce dosáhneme vyšších obratů než v předchozích letech. Není to však
způsobeno „lepší kondicí“ stavební výroby jako celku, ale získáním několika zakázek
od privátních investorů z oblasti průmyslové výroby a skladových hal. Celkový vývoj
ve stavebnictví si netroufám předpovídat, naším záměrem je soustředit se zejména
na vyzkoušené a spolehlivé investory a nabídnout jim co nejlepší servis.
Petr Čejka
ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.
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OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
2016 – 2017
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Růst >20 %

Pokles 0–5 %

Pokles 6–10 %

Pokles 11–15 %

Pokles 16–20 %

Pokles >20 %

Neví

Průměr

V roce 2017 utrží stavaři
o 3,7 procenta více než letos

V roce 2017 porostou tržby stavebním firmám rychleji, a to v průměru až o 3,7 procenta.
Pokud na stavebním trhu nenastane nečekaný vývoj, tak pro příští rok plánujeme
tržby v podobném objemu jako v letošním roce. Významným podílem jsou i plánované
tržby realizované na území Slovenska.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

Vytížení firem oproti dubnu
vzrostlo o osm procentních
bodů

Kapacity stavebních společností byly v srpnu 2016 vytížené na 93 procent. Odpovědi firem
se pohybovaly v rozmezí 90 až 100 procent. V loňském roce bylo vytížení firem ve stejném
období o dva procentní body vyšší.
Naše kapacity jsou z velké části vytížené. Nábor nových zaměstnanců budeme určitě
realizovat ve vazbě na rozšiřování našich zákaznických center.
Ján Kozáček
výkonný ředitel RAMIRENT CZ/SK
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Bohužel dlouhodobější plánování ve stavebnictví je prakticky nemožné. Před dvěma
lety jsme očekávali silné oživení a skutečnost je naprosto odlišná. Přijímání nebo
propouštění zaměstnanců je závislé na výši získaných zakázek.
Antonín Daňa
člen představenstva pro Dopravní stavby, Porr, a. s.

VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %)
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Nejvíce volných kapacit mají
firmy z inženýrského stavitelství

Stejně jako v předchozích kvartálech, i v letošním třetím čtvrtletí mají největší rezervy
v kapacitách inženýrské stavební firmy. V době výzkumu nevytížily 11 procent zaměstnanců
a strojů.
Vytíženost je nižší než ve stejném období loňského roku, i když neustále roste.
Pociťujeme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců – techniků i dělnických profesí.
Tomáš Hlaváček
obchodní ředitel, COLAS CZ, a. s.

Kapacity máme v současné době vytížené na cca 90–100 %. Protože je druhá polovina
roku z pohledu množství práce obecně více bonitní než ta první, počítáme do konce
roku s téměř stoprocentním využitím našich kapacit. Navíc se mnohé projekty
z letošního roku posouvají na příští rok, a z tohoto důvodu plánujeme přijímat nové
zaměstnance.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, s. r. o.
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V současné době nejsme vytíženi na sto procent. O propouštění pracovníků uvažujeme
jen v závěru sezony u těch, kteří mají uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. Nové
pracovníky budeme přijímat pouze jako náhradu za přirozený úbytek (odchody do
důchodu, atd.).
Petr Čížek
Swietelsky Stavební, s. r. o.
V současnosti máme vytížené vlastní kapacity téměř na 100 %.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

Kapacity jsou přetížené, musíme investovat a navyšovat počty pracovníků
Jiří Pohloudek
obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

Dlouhodobě jsou naše kapacity vytížené. Určitě neplánujeme propouštění
zaměstnanců, naopak, zejména pro výrobní profese neustále hledáme nové
pracovníky. Skupina Saint-Gobain v ČR zaměstnává více než 3500 lidí, z toho více
než polovinu ve výrobě, proto je pochopitelné, že musíme neustále vyhledávat nové
pracovníky, abychom zajistili našim zákazníkům pravidelné dodávky stavebních
materiálů. Musím přiznat, že ačkoliv máme nadstandardní mzdy i benefity, tak
je stále náročnější najít loajální a technicky zdatné zaměstnance. Taková je prostě
realita. Naštěstí jsme v letošním roce, po náročném auditu, obdrželi mezinárodní
certifikaci TOP employer, což nám při náboru pomáhá zaujmout potenciální
zaměstnance a získat je do našich řad.
Tomáš Rosák
předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

VYTÍŽENÍ KAPACIT Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ
(odpovědi v %)
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Inženýrské stavitelství
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81
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Přijímáme nové kolegy do vybraných profesí, kapacity máme dlouhodobě vytížené
na 95 %.
Robert Špott
jednatel, SYNER, s. r. o.
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Zásobník práce stavebních společností byl v době výzkumu, tedy v srpnu 2016, menší, než
v době Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2016, a to o 0,7 měsíce. Méně práce mají
především společnosti zaměřené na inženýrskou výstavbu a velké stavební firmy. Malé
a střední společnosti jsou na tom naopak lépe. Úspěšnost při získávání zakázek je 31 %.

Zasmluvněnost je nižší než
v roce 2015

Ředitelé stavebních společností v srpnu roku 2015 uváděli, že mají nasmlouvané zakázky
v průměru na 7,7 měsíce. Ve stejném období letošního byl zásobník zakázek menší. Firmy
uvádějí, že mají práci v průměru na 7,0 měsíce. Čtvrtina společností (24 procent) uvedla, že
má méně zakázek než před rokem. Více než třetina (36 procent) ředitelů firem potvrzuje, že
má více práce než před rokem. Oproti loňsku se zmenšil zásobník práce zejména u velkých
stavebních firem, a to na 8,5 měsíce.
Kapacity máme víceméně vytížené. Za nové schopné spolupracovníky bychom byli
rádi. Pomohli by nám k dalšímu rozvoji. Tomu však bohužel brání obecně známá
situace na pracovním trhu.
Libor Navrátil
obchodní a marketingový ředitel, STATING, s. r. o.
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Naše výrobní kapacity jsou aktuálně vyvážené. Pokud ale bude možnost personálně
kvalitativně posílit, jsme připraveni…
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.

Oproti loňsku si polepšily malé
a střední firmy

Malé a střední společnosti a firmy, které se zabývají výstavbou pozemních staveb, mají
dlouhodobě zakázky na kratší období než firmy velké a společnosti z inženýrského
stavitelství. Oproti loňskému roku ale potvrdila nárůst objemu práce téměř polovina z nich
(42 respektive 43 procent). Naopak více než třetina (35 procent) inženýrských společností
potvrzuje nižší zasmluvněnost.
Obecně, v našem odvětví (výroba stavebních materiálů) je velká nadkapacita, takže
s kapacitami nemáme problém. V nejbližší době hodláme přijímat nové zaměstnance,
protože CEMEX do České republiky přesouvá některé back-officové funkce z ostatních
evropských zemí.
Karel Köszegi
Business Development Director, CEMEX Czech Republic, s. r. o.

NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM OBDOBÍM
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Využití kapacit je minimálně na 90 %, rádi bychom přibírali nové lidi, ale nejsou.
Hledáme jen zahraniční pracovníky, protože v oboru, který výrazně zasáhla celkově
špatná koncepce školství, už nejsou učňovské obory, které by nám umožnily vůbec
nějaké pracovníky z oboru přijmout.
Jan Vrána
generální ředitel, POZEMSTAV Prostějov, a. s.
Ve vlastní produkci jsme vytížení na 100 %. Týmy, které zajišťují generální dodávky,
mají prostor zahájit další projekty, samozřejmě za rozumné ceny.
Rafael Moreno
generální ředitel, PRŮMSTAV, a. s.

Navyšovat počet pracovních míst nebudeme, náš cíl je nahradit zaměstnance, kteří
odcházejí do důchodu, nebo končí z důvodu opakovaného neplnění základních
pracovních povinností. I tak bude složité doplnit pracovní kádr kvalitními lidmi.
Petr Čejka
ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.
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Firmy získají v průměru každou
třetí zakázku
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Podle výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2016 získají
společnosti v průměru každou třetí zakázku z těch, o které se ucházejí. Úspěšnost
vyhraných zakázek na množství podaných nabídek je v průměru 31 procent. Nejhůře
jsou na tom velké stavební společnosti, které potvrdily úspěšnost v získávání zakázek
19 procent.
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Stavební práce v roce 2016 zatím nijak výrazně nepodražily. Jejich růst potvrdilo jen
15 procent společností u veřejných investorů a 27 procent u soukromých investorů. Velké
zdražování nechystají firmy ani v roce 2017. Ceny porostou jen u třetiny z nich, a to v průměru
o 6 %.

Ceny stavebních prací zatím
v letošním roce většinou
nerostly

Ceny stavebních prací v roce 2016 zatím v nadpoloviční většině případů nerostly. Jejich
růst zaznamenali ředitelé stavebních firem jen v 15 procentech případů u veřejných
investorů. Více než čtvrtina firem (27 procent) potvrdila růst cen v soukromém sektoru.
U stejného procenta (27 procent) veřejných investorů naopak ceny klesaly. Nejčastěji
rostly ceny v pozemním stavitelství (u veřejných investorů v 17 procentech případů
a u soukromých investorů v 35 procentech případů).
Současná cenová úroveň je nízká, tj. pokud dojde k oživení trhu, očekávám mírné
zdražení.
Tomáš Hlaváček
obchodní ředitel, COLAS CZ, a. s.

Ceny stavebních prací udává trh, který aktuálně klesá. Obecně tedy prostor ke
zdražování v inženýrském stavitelství nevidím.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.
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Ceny mírně porostou a zdražení již promítáme do našich cen.
Karel Branda
ředitel, Trigema Building

Necelá třetina firem bude
zdražovat (v průměru o 6 %)

Téměř třetina společností (30 procent) plánuje zdražovat také v roce 2017, a to v průměru
o 6 procent. Ceny stavebních prací budou klesat jen minimálně. O zlevňování podle
Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2016 uvažují jen 3 procenta společností.
Marže jsou minimální, takže za mírné zdražení bychom byli rádi. Prozatím hledáme
cesty, kde by to bylo možné. Jestli se to ale povede a trh se změní, je ve hvězdách
Libor Navrátil
obchodní a marketingový ředitel, STATING, s. r. o.

Myslíme si, že obecně ceny stavebních prací neporostou. Může se stát, že ceny
u určitých odborností nebo v určitých časových okamžicích se krátkodobě zvýší,
ale bude se jednat jen o určité výkyvy. Jak si investoři jednou zvyknou na určitou
úroveň cen, nejsou ochotni je jakkoli navyšovat, a to nehledě na to, jestli jsou to ceny
standardní či podnákladové.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, s. r. o.
Ceny stavebních prací neporostou, bude nedostatek zakázek. Pokusíme se
přizpůsobit růstu nákladů, ale nevím, zda s kladným výsledkem.
Radoslav Dvořák
ředitel, INOS Zličín, a. s.

Vzhledem k situaci ve stavebnictví nelze očekávat zvýšení cen stavebních prací a toto
platí i pro firmu PORR, a. s.
Antonín Daňa
člen představenstva pro Dopravní stavby, Porr, a. s.

Růst budou ceny v pozemním
stavitelství

Nejčastěji plánují zdražovat společnosti z oboru pozemního stavitelství. Růst cen potvrdila
každá třetí (34 procent). V průměru by mělo jít opět o 6 procent. Nižší ceny potvrdila každá
desátá (9 procent) společnost zabývající se výstavbou inženýrských staveb, a to v průměru
o 5 procent.
Domnívám se, že ceny stavebních prací budou stagnovat. Nedostatek zakázek vede
některé firmy k podávání nabídek s cenami, které ani nemohou pokrývat náklady.
Investorům to vyhovuje. Naše společnost takto postupovat nechce a doufá, že
s poklesem cen nebude klesat náročnost investorů na provádění staveb, zejména na
jejich kvalitu.
Petr Čížek
Swietelsky Stavební, s. r. o.
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Vzhledem k poptávce i zvyšování bonity klientů upravujeme s citem ceny nahoru.
Jiří Pohloudek
obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

Ceny subdodavatelů rostou, mírně rostou i ceny materiálových vstupů. Logicky by
měly začít růst i ceny stavebních prací pro koncového odběratele. Místo toho však
jde o přehlídku, kdo dá nižší cenu, a ceny stagnují. Zdražovat neplánujeme, ale
podporovat dumpingové ceny také nebudeme.
Rafael Moreno
generální ředitel, PRŮMSTAV, a. s.
Zdražování bude nezbytné, vstupní náklady se neustále zvyšují a je již nemožné
nenavyšovat cenu stavby jako finálního produktu, vzhledem ke skokovému zvyšování
všech materiálových a pracovních vstupů.
Petr Čejka
ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.
Vzhledem k očekávané stagnaci či propadu v odvětví nepředpokládáme výrazný
nárůst cen našich stavebních prací. A to i za cenu možného nárůstu některých
výrobních vstupů, zejména mezd.
Radim Martínek
finanční ředitel, VCES, a. s.
Z našeho pohledu nebudeme již tak výrazně zlevňovat ani výrazněji snižovat ceníkové
ceny. V absolutních číslech však lze mluvit o mírném zvyšování cen.
Jan Vrána
generální ředitel, POZEMSTAV Prostějov, a. s.

24

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2016

www.ceec.eu

6

Podle poloviny dotázaných firem vzrostla oproti roku 2015 cena subdodavatelských prací.
Kapacit je navíc na trhu nedostatek, potvrzují téměř tři firmy ze čtyř. Subdodavatelé však
své závazky plní, a to v nadstandardní kvalitě. Stavební firmy si je vybírají především podle
dlouhodobých zkušeností.

Polovina subdodavatelů oproti
loňsku zdražila

Ceny subdodavatelských prací oproti roku 2015 vzrostly, uvádí polovina (48 procent)
ředitelů stavebních společností. Naopak pouhých 7 procent ředitelů firem uvádí, že je
cena práce oproti loňsku nižší. Vyšší cenu práce svých subdodavatelů potvrdily téměř dvě
třetiny (64 procent) velkých stavebních firem.
Ceny kvalitních subdodavatelů mají rostoucí tendenci, úměrnou jejich vytíženosti.
Při výběru subdodavatele klademe důraz na dlouhodobou, oboustranně výhodnou
spolupráci.
Tomáš Hlaváček
obchodní ředitel, COLAS CZ, a. s.
Rostou ceny na vstupu, a to jak vybraných materiálů, například betonářská výztuž,
tak od subdodavatelů. Ale plošný nárůst cen pro investory neplánujeme.
Robert Špott
jednatel, SYNER, s. r. o.

Subdodavatelů je nedostatek

Téměř čtyři pětiny (72 procent) firem mají problém se získáním subdodavatelské firmy.
Čtvrtina ředitelů (24 procent) v nejnovějším výzkumu hovořila o problému zajištění
veškerých subdodavatelů. Polovině (48 procent) společností se nedaří sehnat některé
profese. Třetina inženýrských společností (30 procent) má problém kompletně zajistit
subdodavatelské firmy.
Subdodavatelé jsou hodně vytíženi, a tak najít volné kapacity teď není lehké. Všichni
mají práci minimálně na několik měsíců dopředu. Kdysi bylo možné subdodavatele
si vybírat, teď je to spíš opačně. Trumfy má ten subdodavatel, který má vlastní
zaměstnance.
Martin Drotár
ředitel, člen představenstva, CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
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MÁTE PROBLÉM SE ZAJIŠTĚNÍM DOSTATKU
SUBDODAVATELSKÝCH KAPACIT?
Ano

24 %

Některých

48 %

Ne

28 %
Subdodavatelé plní podepsané
smlouvy

Stavební společnosti nemají problém s tím, že by subdodavatel odmítl realizovat zakázku,
na kterou již podepsal smlouvu. Takovou negativní zkušenost potvrdili ředitelé firem
v pouhých 2 procentech případů.
Subdodavatelé si dobře uvědomují, že začínají mít lepší postavení na trhu. Ceny
zvedají a mnohdy i uzavřená smlouva není jistotou nástupu. Naše subdodavatele
vybíráme podle vlastních zkušeností, referencí a cen.
Jan Vrána
generální ředitel, POZEMSTAV Prostějov, a. s.
Vybíráme si podle vzájemné historie a zkušenosti, ruku v ruce s cenou. Bohužel, někdy
se stane, že nám subdodavatel zkolabuje, a to velmi často z důvodu na straně jiné
konkurenční firmy (nemá cash, atd.). Solidní subdodavatelé si vybírají, s kým budou
spolupracovat a za jakých podmínek, jsou obezřetnější a hodně dají na osobní
znalost objednatele, nebo na znalost konkrétního pracovníka a tento kontakt je pro
ně zárukou slušného jednání.
Rafael Moreno
generální ředitel, PRŮMSTAV, a. s.

Kvalita práce je nadprůměrná
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Ředitelé stavební společností hodnotili také kvalitu subdodavatelských prací. Podle
58 procent společností je kvalita nadprůměrná. Třetina firem (31 procent) hodnotí kvalitu
jako průměrnou. Ředitelé stavebních firem mohli kvalitu ohodnotit na stupnici od jedné do
desítky, kde jednička znamenala velmi špatnou kvalitu a desítka velice dobré provedení.
Subdodavatelé byli ohodnoceni průměrnou hodnotou 6,2. Nejnižší ohodnocení (5,8)
dodavatelů bylo od inženýrských společností.
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Spolupracujeme především s těmi subdodavateli, kteří jsou prověření a dosahují
požadovaných kvalitativních standardů. Spolupráce s nimi se v čase příliš nemění.
Ti, s nimiž jsme měli v minulosti špatné zkušenosti, už mezi naše obchodní partnery
nepatří.
Karel Branda
ředitel, Trigema Building
Pracujeme ve velké většině se subdodavateli, se kterými máme dlouhodobě dobré
zkušenosti a rovněž oni s námi. U subdodavatelů hodnotíme zejména dvě kritéria –
dobrou kvalitu a spolehlivost při plnění předem dohodnutých termínů
Petr Čejka
ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.

Kvalita práce je podle osmi
firem z deseti stejná jako v roce
2015

Podle 79 procent společností zůstala kvalita subdodavatelských prací ve srovnání
s loňským rokem nezměněna. 17 procent firem si postěžovalo na zhoršení.
Spolupráce stále není na takové úrovni, jakou po nás samotných vyžadují investoři,
ani na takové, jakou bychom si sami představovali. Budoucí zlepšení v tomto ohledu
bohužel moc nevidíme. Mimo jiné to souvisí s předchozím bodem – stavem pracovního
trhu. Subdodavatelé sami bojují s nedostatkem kvalitních řemeslníků a s vlastní
vytíženou kapacitou. V takové situaci se tlak na kvalitu a spolehlivost, vůbec
nemluvím o tlaku na ceny, často míjí účinkem.
Libor Navrátil
obchodní a marketingový ředitel, STATING, s. r. o.

Pro stavební firmy je
důležitá dlouhodobá spolupráce

Přestože se v souvislosti se stavebnictvím často hovoří o abnormálním tlaku na ceny, při
výběru subdodavatelské firmy není cena pro ředitele stavebních firem hlavním hodnotícím
kritériem. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka má největší vliv na rozhodnutí při
výběru firmy, obdržela cena jako kritérium výběru hodnotu 7,1 bodu. Nejdůležitější je ale
pro firmy dlouhodobá spolupráce se zadavatelem, osobní kontakty a kvalita použitých
materiálů. Cena je však velmi důležitá pro velké stavební společnosti, které ji označily za
hlavní hodnotící kritérium při výběru dodavatele a přidělily jí hodnotu 8,4.
Za subdodavatele vybíráme především firmy, které známe z minulé spolupráce
a které dokážou naplnit i naše cenové představy. Důležitým kritériem je jejich
spolehlivost, zejména v termínech a kvalitě. Sledujeme proto, jak jsou tyto firmy
zajištěny vlastními kvalifikovanými pracovníky.
Petr Čížek
Swietelsky Stavební, s. r. o.
S většinou subdodavatelů se snažíme spolupracovat opakovaně, zejména
u vybraných klíčových technologií. Klíčovým kritériem je ale vždy dosažená odbytová
cena. Při opakované spolupráci je pak možné využít vzájemných zkušeností
k eliminaci rizik a dosažení technických optimalizací. Většina subdodavatelů tento
přístup oceňuje.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
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Subdodavatelé reagují na aktuální stav. My využíváme navyšování objemů ke
stabilizaci cen. Máme stabilizované strategické partnery.
Jiří Pohloudek
obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

PODLE ČEHO SE ROZHODUJETE PŘI VÝBĚRU
SUBDODAVATELSKÉ FIRMY?
Dlouhodobá spolupráce s
danou firmou

Kvalita použitých
materiálů
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Nadpoloviční většina veřejných zakázek je podle ředitelů stavebních společností negativně
ovlivněna vysokým tlakem na cenu. Především pro veřejné investory je cena hlavním
kritériem při výběru dodavatele stavby.

56 % veřejných zakázek
negativně ovlivnil tlak na cenu

Vysoký tlak na cenu se podle ředitelů stavebních společností negativně odráží na kvalitě
56 procent veřejných zakázek. Shodují se na tom ředitelé velkých, malých/středních
stavebních společností bez rozdílu zaměření.

Veřejní investoři se rozhodují
podle ceny, kvalitu řeší
minimálně

V nejnovější Kvartální analýze českého stavebnictví Q3/2016 jsme s řediteli stavebních
firem diskutovali, zda je pro zadavatele rozhodujícím kritériem při výběru stavební firmy
kvalita prováděných prací, nebo cena. Ředitelé stavebních firem mohli rozhodování
investorů hodnotit na stupnici od jedné do deseti, kde jednička znamenala, že investor
hodnotí firmu pouze podle ceny, a desítka, že investor hodnotí společnosti podle pouze
kvality prováděných prací. Z výsledků vyplynulo, že soukromí investoři se rozhodují podle
ceny, ale hledí také na kvalitu (4,5 bodu z 10). Ve veřejném sektoru rozhoduje o stavební
firmě především cena (2,3 bodu z 10).
Současný tlak na zvyšeni efektivity firem se projevuje při vyběru subdodavatelů. Cena
není všechno, velký význam mají ještě spolehlivost a sehranost. Vlastní dlouhodobá
spolupráce s danou firmou je výsledkem získaných zkušenost, že se historicky
dosahovalo splnění těchto tří požadavků. Vzhledem k dynamickému vývoji na trhu
to v dnešni době nestači. To vede k zásadnímu zlepšování procesů spolupráce se
subdodavateli za pomoci modernich informačních technologií automatizace procesů
a pokročilého plánování.
Petar P. Stanchev
předseda představenstva, aplis.cz, a. s.

Tlak na cenu se projeví na
kvalitě stavby

Podle 83 procent ředitelů stavebních společností může přílišný tlak na cenu zhoršit vztah
firem k životnímu prostředí. Čtyři firmy z pěti (82 procent) si myslí, že tlak na cenu může
zhoršit kvalitu stavebních materiálů, potažmo i staveb.
Zhoršit vztah firem k životnímu prostředí

83 %

Zhoršit kvalitu stavebních materiálů a potažmo i staveb

82 %

Vést dodavatele k tomu, že bude porušovat pravidla bezpečnosti práce

74 %

Přivést dodavatele ke krachu kvůli neprofitabilitě zakázek

72 %

Vést k propouštění kvalifikovaných zaměstnanců na straně dodavatele

71 %

Snížit efektivitu provádění staveb

68 %

Ohrozit růst české ekonomiky

56 %
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Prioritou ředitelů stavebních společností je pro následujících dvanáct měsíců získávání
zakázek a intenzivnější kontakt se zákazníky. Druhou nejdůležitější věcí je pro firmy jejich
maximálně efektivní fungování. Firmy se budou naopak minimálně věnovat akvizicím
jiných společností a vstupu do dalších oblastí stavebnictví.

Pro firmy bude nejdůležitější
získávání zakázek

Stavební společnosti se budou v následujících dvanácti měsících věnovat především
získávání zakázek a intenzivnějšímu kontaktu s investory. Na stupnici od nuly do deseti,
kde desítka označuje nejvyšší prioritu pro příštích dvanáct měsíců, této oblasti přiřadily
průměrnou hodnotu 7,9. Na této prioritě se shodly firmy bez rozdílu zaměření a velikosti
firem. Pro firmy je také velmi důležité zvýšení efektivity společnosti (7,3 bodu z 10)
a zapojení se do zakázek již v přípravné nebo projektové fázi (6,7 bodu z 10). Firmy se
budou naopak minimálně věnovat akvizicím jiných společností a vstupu do dalších oblastí
stavebnictví.
Zaměříme se především na efektivitu některých méně úspěšných organizačních
jednotek a upevňování získaných pozic na trhu. Seriózností a kvalitou prací bychom
chtěli dále budovat dobré jméno. Prioritou samozřejmě ale bude získání potřebného
objemu stavebních zakázek.
Petr Čížek
Swietelsky Stavební, s. r. o.
Soustředíme se na zabezpečení zakázkové náplně pro další období, na profesní
vzdělávání kolegů, na rozšíření naší stavební činnosti o nové obory.
Robert Špott
jednatel, SYNER, s. r. o.

Pro období příštích 12 měsíců nevidím u naší společnosti žádné mimořádné priority.
Nejpodstatnějším zůstává zajištění nových zakázek a kvalitativní konsolidace.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.

Posílení a stabilizace týmu našich zaměstnanců.
Tomáš Hlaváček
obchodní ředitel, COLAS CZ, a. s.
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KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ SE BUDETE VĚNOVAT
V NÁSLEDUJÍCÍCH 12 MĚSÍCÍCH PRIORITNĚ?
Získávání zakázek
a intenzivnější kontakt
s investory

Zapojení do zakázek již
v přípravné nebo
projektové fázi

Výběr
strategického
partnera
pro podnikání

Vymáhání
pohledávek
a právní kroky
vůči investorům

Akvizice jiné
společnosti

94 %

89 %

45 %

82 %

44 %

7,9
Hodnocení
(0 – 10 max)

%

% firem

7,3

6,7

6,2

6,0

95 %

94 %

Zvýšení efektivity
fungování společnosti

Zlepšení nákupních
procesů a výběru
dodavatelů

5,8 5,4 4,5 4,3
85 %

68 %

Optimalizace
Vstup do dalších
financování firmy
oblastí
stavebnictví

Rozvoj vlastních lidí, hledání nových kolegů a rozvoj atraktivnějších segmentů pro
naši činnost.
Libor Navrátil
obchodní a marketingový ředitel, STATING, s. r. o.

Stabilizace obchodní zajištěnosti, zejména orientací na klíčové zákazníky
a strategické projekty. Velkou pozornost budeme určitě věnovat systematickému
rozvoji klíčového odborného personálu.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
Zvyšování výroby prakticky na dvojnásobek.
Jiří Pohloudek
obchodní ředitel, RD Rýmařov, s. r. o.

Hledání zakázek, u nichž není 100% kritérium pouze cena a získávání nových
pracovníků.
Jan Vrána
generální ředitel, POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Zejména zvyšování produktivity práce zainteresováním zaměstnanců na výsledcích.
Česky se tomu říká úkoláky…
Radoslav Dvořák
ředitel, INOS Zličín, a. s.
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Budeme pečlivě vybírat budoucí projekty, budeme rozvíjet vlastní produkci. Máme
i nápady na akvizice firem, které doplní naši odbornost a zvýší konkurenceschopnost.
Rafael Moreno
generální ředitel, PRŮMSTAV, a. s.

Naše priority jsou na první pohled jednoduché, ale současně ty nejnáročnější –
kvalitně, důsledně a co nejreálněji vypracovávat nabídky pro investory a získané
zakázky s co největší pečlivostí včas a kvalitně realizovat, s ohledem na průběžné
požadavky, změny a náměty klientů.
Petr Čejka
ředitel divize pozemních staveb, ALGON, a. s.
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KONTAKTY
The Central and Eastern European Constructon (CEEC) Research, s. r. o.
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, projektových a developerských společností a na dalších důležitých
zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje
Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a Konference
ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších
developerských, stavebních a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší
představitelé států z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111

E-mail: vacek@ceec.eu
www.ceec.eu

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce
kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních
omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady
a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie založené na
nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí
prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain
Construction Products CZ, 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
www.weber-terranova.cz

Kontakt pro developery:
Robert Mikeš
Marketingový ředitel
divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 917
Mobil: 602 662 286
E-mail: robert.mikes@saint-gobain.com
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GRAITEC, s. r. o.
GRAITEC, s. r. o., je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě poradenstvím,
vývojem a prodejem softwaru pro projekční, stavební a architektonické kanceláře. Díky
svému mezinárodnímu působení disponujeme více jak 270 techniky s vysoce odborným
zaměřením napříč GRAITEC Group, kteří sdílí svoje know-how. Prostřednictvím poboček
po celém světě je společnost schopna zajistit stejnou kvalitu služeb kdekoli na světě,
zajistit implementaci v ČR, ale i v pobočkách v zahraničí.
GRAITEC, s. r. o., je dlouhodobě propagátorem BIM řešení a angažuje se při jeho
prosazování v rámci ČR. Vzhledem k provázanosti na zahraničí, disponuje nejnovějšími
informacemi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci BIM i přizpůsobení na míru. Díky
vlastnímu vývoji nabízí rozšíření do jednotlivých softwarů, které významně vylepšují
funkcionalitu (např. GRAITEC Advance PowerPack pro Revit, GRAITEC Advance PowerPack
pro Advance Steel). Zároveň zajišťují vývoj na míru dle potřeb zákazníků.
GRAITEC, s. r. o.
Jeremenkova 90a
140 00 Praha 4
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CEMEX
CEMEX je předním světovým výrobcem betonových směsí, kameniva, cementu, přísad
a dalších stavebních materiálů. CEMEX poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby
zákazníkům ve více než 50 zemích světa. Mexická společnost působí v České republice od
roku 2005. Po sloučení se společností Holcim (v lednu 2015) provozuje CEMEX v Česku
74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici
a výrobnu speciálních přísad do betonu. Prostřednictvím společnosti CEMEX Aggregates
Slovakia, s. r. o., provozuje CEMEX na Slovensku od roku 2013 tři kamenolomy. CEMEX
zaměstnává více než 900 zaměstnanců v České republice a více než 20 zaměstnanců na
Slovensku. CEMEX je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best
Employers Česká republika 2014.
Skupina CEMEX se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá také prováděním
staveb, realizacemi základových, stropních a gabionových konstrukcí. CEMEX klade velký
důraz na vývoj a prodej speciálních produktů, například litých podlah, anhydritových
a cementových potěrů, izolačních a výplňových pěn, samozhutnitelných betonů,
vymývaných betonů, pěnobetonů a písků s certifikátem hygienické nezávadnosti. CEMEX
má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním
efektivity a podporou udržitelného rozvoje. Všechny produkty splňují nejpřísnější
technické normy a předpisy.
Společnost má zavedený systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN
ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS
18001:2008. Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních i nezávislých akreditovaných
laboratořích.
IČ: 27892638
Tel: 257 257 400, infolinka: 800 11 12 12, email: info@cemex.cz
Sídlo: Siemensova 2716/2, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00
www.cemex.cz
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Česká pojišťovna, a. s.
Česká pojišťovna, a. s., je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí
poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti České pojišťovny je,
kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké
klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství.
Česká pojišťovna je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost
s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní
zajistný program.
Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je Česká pojišťovna členem mezinárodní skupiny
Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis
je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace.
Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis
České pojišťovny představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny
rizika v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění kryjícího rizika
výstavby/založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení
provozu, pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu, atd.)
fungující jako ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související
pojištění odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů
společnosti, atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou
činností klienta.
Kontakt: jan.klima@ceskapojistovna.cz

HBH Projekt, spol. s r. o.
HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby. V České
republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás zajistíme projektovou přípravu staveb včetně
inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora.
Již 25 let patříme mezi nejvýznamnější české projekční kanceláře v oboru silnic a dálnic.
Jsme také zkušeným poskytovatelem služeb a poradenství v oblasti ekologie a krajinného
inženýrství, městského a dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Našim
zákazníkům poskytujeme nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu
přípravy a realizace komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro
mezinárodní spolupráci a patříme mezi příznivce partnerství veřejného a soukromého
sektoru v přípravě a realizaci výstavby dopravní infrastruktury.
HBH Projekt, spol. s r. o.
Projektová kancelář pro dopravní
a inženýrské stavby
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HUSQVARNA CONSTRUCTIONS PRODUCTS
Husqvarna Construction Products je předním světovým výrobcem strojů a diamantových
nástrojů pro stavební práce a zpracování kamene. Nabízíme uživatelům na celém světě
efektivní a spolehlivá zařízení, díky nimž budou naši profesionální uživatelé hrdi na dobře
odvedenou práci. A hrdí profesionálové jsou naší největší odměnou.
Husqvarna Česko, s. r. o.
Na Křečku 365
109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Tel.: + 420 274 008 930
E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.husqvarnacp.com

KPMG Česká republika, s. r. o.
KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době má více než
900 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Společnost
poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.
Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika
využít znalosti a zkušenosti více než 174 tisíc odborníků, kteří působí ve 155 státech světa.
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

Metrostav Development, a. s.
Akciová společnost Metrostav Development patří mezi významné české developery.
Společnost byla založena v roce 2008 a navázala tak na činnost divize developerských
aktivit společnosti Metrostav, a. s., kde developerská činnost v roce 1995 započala. V rámci
developerské činnosti se zaměřením na rezidenční a komerční projekty bylo od roku 1995
dokončeno a prodáno více než 1 700 bytů a několik administrativních budov. V současnosti
je připravováno 1 524 bytů a administrativní projekt Palmovka Open Park, v Praze 8,
o rozloze 26 tisíc m2 kancelářských ploch.
Kontakt:
Ing. Ondřej Buršík
obchodní ředitel
ondrej.bursik@metrostavdevelopment.cz
+420 266 017 020
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OMC Invest, spol. s r. o.
Společnost O.M.C. Invest byla založená v roce 2006 jako developerská společnost
a postupně rozšiřovala portfolio svých aktivit. V současnosti působí jako investiční
společnost, jejíž portfolio tvoří investice v oblasti developmentu, zemědělství, strojírenství,
cestovního ruchu, správy pohledávek a private equity. Realizuje vlastní developerské
projekty a současně se podílí jako investor a odborný garant na dalších projektech svých
partnerů. Spravuje aktiva svých klientů, vyhledává pro ně investiční příležitosti a následně
poskytuje komplexní služby při jejich realizaci, zejména v oblasti přípravy projektů,
finančních analýz a právního poradenství. Díky svým zkušenostem se úspěšně angažuje
jako partner při organizaci konferencí a workshopů v oblasti stavebnictví a zemědělství
na nejvyšší úrovni. Do portfolia společnosti patří také aktivity v oblasti výroby a obchodu,
společnost vlastní značku Kalvín Wood, která se zabývá výrobou a prodejem luxusního
nábytku na domácím i zahraničním trhu. V průběhu své činnosti úzce spolupracuje
s tuzemskými i zahraničními partnery, je členem Slovenské obchodní a průmyslové
komory. Při realizaci svých aktivit uplatňuje principy odpovědného podnikání a etiky ve
vztahu ke všem zúčastněným stranám, k životnímu prostředí, a pravidelně se angažuje
na různých charitativních projektech.
Mário Červenka, jednatel
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
Mobil: +421 903 477 516
e-mail: cervenka@omcinvest.com

Ramirent
Společnost Ramirent nabízí pronájem velké i malé mechanizace, kontejnerů, lešení
či pracovních plošin. Náš strojový park splňuje nejvyšší kritéria kvality i bezpečnosti.
Kromě pronájmu nabízíme svým klientům další služby jako pronájem stroje s obsluhou,
poradenské služby či servis a prodej náhradních dílů.
Ramirent je organizací, která pracuje na základě vysoké úrovně ochrany zdraví
a bezpečnosti a ochrany životného prostředí. Pronájem je podle definice přátelské
řešení pro životní prostředí: pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost
v porovnání s jeho koupí.
RAMIRENT, s. r. o.
Karlovo náměstí 559/28
120 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 800 202 101
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Rigips
Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou
praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným
výrobcem, dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména
sádrokartonových systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro
dřevostavby, podhledových systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových
omítek a stěrek pro interiéry. Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny
z ekologicky nezávadných přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad
nezatěžují životní prostředí.
Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním
firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o novostavby, nebo rekonstrukce.
Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu
zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci tohoto
programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím
střediskem programu WCM pro ostatní závody skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější
normy na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Kromě výroby pro domácí trh
exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy.
Divize Rigips, Saint- Gobain Construction Products CZ, a. s.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
www.rigips.cz, www.prestavujemebyt.cz
www.modreticho.cz, www.saint-gobain.cz

Skanska
Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti
stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných
trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 43 tisíc jejích zaměstnanců. Skanska
je tvořena skupinou firem, v jejímž čele stojí Skanska AB se sídlem ve Stockholmu;
organizačně se člení na obchodní jednotky rozdělené do čtyř základních podnikatelských
směrů. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej
vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby.
Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 2000 a zabývá se výstavbou
dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty
a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a obchodní prostory zajišťuje
od developmentu až po facility management. V oblasti rezidenčního developmentu
se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Při výstavbě
minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost
práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání
v environmentální, sociální i ekonomické rovině.
Křižíkova 682/34a
18600 Praha 8, Karlín
Česká republika / Czech Republic

Telefon: +420 267 095 111
email: skanska@skanska.cz
www.skanska.cz
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Trigema, a. s.
Za více než 20 let vývoje se Trigema z malé lokální firmy stala respektovaným hráčem na
pražském developerském trhu. Od stavby prvního plotu se Trigema posunula k chytrým
bytovým projektům, vědeckotechnickým parkům i sportovním areálům. Vyrostla z ní
developerská společnost s přesahem do dalších aktivit. Kromě stěžejního developmentu
dnes společnost působí také jako stavební firma, věnuje se ale také správě budov a facility
managementu. Provozuje vědeckotechnické parky, sportovní areály, má za sebou
zkušenosti s kongresovými centry.
Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 300 prodaných bytů (a 1 300 nových
domácností, které mohou žít v kvalitním bydlení, jaké si zaslouží), Vědeckotechnický park
v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a alternativních
pohonů, Park vědy Roztoky a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost všem
milovníkům přírody a adrenalinu, letních i zimních sportů, ale také luxusu a kvalitního
jídla. V současné době jsou v rámci značky Trigema Chytré bydlení realizovány bytové
projekty 2Barevné Letňany a SMART byty.
Trigema, a. s.
Explora Business Centre – budova Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Tel.: 227 355 211, 737 283 300
Fax: 251 612 580
E-mail: trigema@trigema.cz
www.trigema.cz

Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.
Společnost Tyros Loading Sytems je obchodně servisní organizací primárně se
zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností.
Reprezentujeme nakládací systémy značky Loading Systems a uvádíme na trh inovativní
výrobky domácích i zahraničních výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů,
logistických a obchodních center, stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen.
Mimořádný důraz klademe na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný
a úsporný chod.
Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.
Czech Republic
Komořanská 43/10
143 000 Praha 4, Modřany
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T: +420 241 767 854
info@tyros-loading-systems.cz
www.tyros-loading-systems.cz

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2016 byla vytištěna
díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace 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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