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PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2017, kterou pro Vás
připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností Saint-Gobain. Děkujeme
za podporu také všem 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 Q1/2017 je zpracována na základě údajů získaných:
• ze 103 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných
stavebních společností
• ze 108 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných
projektových společností
• z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci prosince 2016.
Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období leden–únor 2017.
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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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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ÚVODNÍ SLOVO
Měl jsem možnost nahlédnout do výsledků výzkumu odhadů vývoje českého stavebnictví
v prvním čtvrtletí roku 2017. Jsem rád, že tato kvartální analýza vyjadřuje po loňském poklesu
stavebnictví důvěru manažerů stavebních firem v kladný vývoj stavebnictví v letošním roce
i v roce 2018. Díky úsilí vlády se i přes problémy náběhu nového programového období pro
čerpání finančních prostředků z EU v letech 2014–2020 úroveň vládních investic ve druhé
polovině roku 2016 zvýšila a překročila celoroční plán o 6,2 mld. Kč.
Na dopravní infrastrukturu se prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
proinvestovalo více, než bylo plánováno, na opravu a modernizaci silnic II. a III. třídy
jsme vyčlenili ze SFDI celkem 3 mld. Kč. Po ročním vyjednávání jsme se s Evropskou
komisí dohodli na realizaci devíti významných dopravních staveb bez nutnosti opakovaní
složitého procesu EIA a novelizovali jsme příslušný zákon, abychom urychlili jejich výstavbu.
Stavebnictví tak již v prosinci 2016 vykázalo růst a má příznivé vyhlídky.
V letošním roce budeme věnovat zvláštní pozornost financování a urychlení významných
staveb. Vláda zvýšila pro letošek kapitálové výdaje o třetinu, tj. o 25 mld. Kč, a soustředí se
na urychlení čerpání prostředků operačního programu Doprava. Každé dva měsíce vláda
bude vyhodnocovat realizaci významných staveb a stejně jako v předchozích letech podpoří
kraje v údržbě silnic II. a III. třídy. Letos také zahájíme přípravu zcela nového stavebního
zákona, který odstraní legislativní překážky výstavby.

Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
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ÚVODNÍ SLOVO
Únor je ideální čas, kdy se můžeme poohlédnout za rokem minulým a zhodnotit jej. V roce
2016 jsme zaznamenali útlum a mírný pokles stavební produkce, který doprovází české
stavebnictví v posledních letech. Není však na místě věšet hlavu, neboť, jak se dočtete v této
analýze věnované vývoji českého stavebnictví, i dle mé vlastní predikce jsou vyhlídky na
další léta optimistické a můžeme se těšit na přísun nových investic.
Tento optimistický náhled na budoucnost českého stavebnictví vychází z několika faktů
a tady si dovolím vyzdvihnout právě ty, které se týkají Ministerstva pro místní rozvoj, které
našlo impulzy k nastartování českého stavebnictví a jeho podpoře. Nový zákon o zadávání
veřejných zakázek, který již nabyl účinnosti začátkem října minulého roku, je jedním z nich.
Zákon nejen výrazně zjednodušil a zefektivnil proces zadávání veřejných zakázek, přispívá
především k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. Vyřešili jsme mnohé problémy zejména
drobnějších zadavatelů a již nyní nám jsou vděčni za to, že už nemají svázané ruce. Vyšli jsme
tak vstříc stavebním společnostem, kdy nový zákon akcentuje kromě hledání ekonomické
výhodnosti také odbourání administrativní zátěže nebo podporu malých středních podniků.
Důležité bylo zejména zavedení principu, podle něhož má být primárním cílem zadavatele
rozdělit veřejnou zakázku na části, především v případě rozsáhlých investičních akcí.
Druhým a klíčovým impulzem je novela stavebního zákona, která by se měla stát opěrným
bodem pro rozjezd českého stavebnictví. Při svém nástupu jsem se snažila zbavit naši zemi
špatných a nefunkčních právních předpisů a stavebnictví bylo právě jednou z oblastí, která
potřebovala oživit. Novela je nyní v Poslanecké sněmovně a množství pozměňovacích
návrhů, které leckdy postrádají spojitost s mým cílem tj. zjednodušit a zrychlit povolovací
řízení, ukazují zainteresovanost českého stavebnictví. Hlavně se snažíme o to, aby
stavebníkům mohlo být vydáváno jedno společné povolení, kterým bude stavba současně
umístěna i povolena, aby došlo ke zkrácení lhůty pro realizaci stavebního záměru. Dále
například, aby drobní stavebníci mohli realizovat svépomocí všechny rodinné domy
a stavby pro rodinnou rekreaci bez omezení jejich zastavěné plochy.
Proces přípravy této novely poukázal na potřebu komplexní změny stavebního práva v České
republice. K dosažení takto zásadní změny ovšem musí jít o koordinaci legislativních,
organizačních, personálních a rozpočtových opatření a je potřeba do této činnosti zapojit
všechna ministerstva.
Na Ministerstvu pro místní rozvoj podporujeme mnoho dalších aktivit, které mají za cíl
přísun investic do stavebnictví včetně těch nejmenších opatření, jako je například podpora
výstavby nájemních bytů.
Díky výše zmíněným aktivitám věřím, že jsme nastavili takový trend, který povede k růstu
českého stavebnictví a jeho dlouhodobé prosperitě.

Karla Šlechtová

ministryně pro místní rozvoj ČR
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SHRNUTÍ
Kapitola 1

str. 8

str. 14

České stavebnictví v roce 2016 zaznamenalo pokles
stavební produkce o 7,6 procenta. Na poklesu se ze
dvou třetin (5,4 procentního bodu) podílelo inženýrské stavitelství. Ředitelé stavebních společností pro
rok 2017 predikují růst stavebnictví o 2,7 procenta.
Kladný vývoj potrvá i v roce 2018.

V roce 2016 bylo oznámeno 3 031 výběrových řízení
na stavební zakázky v celkové hodnotě 174,2 mld. Kč.
V porovnání s minulým rokem tyto hodnoty představují nárůst o 30,1 procenta, respektive o 84,1 procenta. Zadané zakázky byly v hodnotě 91,7 mld. Kč, což
představuje pokles o 20,1 procenta.

Kapitola 3

Kapitola 4

str. 17

str. 19

Stavebnictví čeká v letošním roce růst o 2,7 procenta.
Dochází tak k navýšení predikce o 0,5 procentního
bodu. Mírný růst bude pokračovat i v roce 2018, a to
o 1,5 procenta. V roce 2017 očekávají větší růst ředitelé malých společností. V roce 2018 predikují významnější růst velké stavební společnosti.

Tržby překonají růst stavební produkce. Největší růst
tržeb v roce 2017 očekává pozemní stavitelství, a to
o 5,3 procenta. Rok 2018 přinese větší růst tržeb inženýrským společnostem. Nejvíce brzdí rozvoj českého
stavebnictví nekvalitní a komplikovaná legislativa,
spolu s dlouhými lhůtami pro přípravu staveb.

Kapitola 5

Kapitola 6

str. 22

str. 26

Stavební společnosti mají nasmlouvané zakázky na
půl roku dopředu. Pro 40 procent společností se jedná o stejný objem jako v předchozím roce. Nejméně
vytížené jsou inženýrské společnosti s využitím své
kapacity na 68 procent. Až 51 procent společností
uvádí, že má nedostatek zaměstnanců. Největší poptávka je po dělnických profesích.

Téměř polovina stavebních společností bude navyšovat ceny (průměrně o 6 procent). Pouze tři procenta
společností plánují snížení cen. Připravovaná novela
stavebního zákona z pohledu stavebních společností
nezjednoduší výstavbu ani nesníží byrokracii. Doba
přípravy staveb nyní trvá přibližně dvakrát déle, než
považují ředitelé firem za optimální.

Kapitola 7

Kapitola 8

str. 29

Projektový trh v letošním roce zaznamená růst
o 4,8 procenta. Lepší výhled předpokládají projekce
zaměřené na inženýrské stavby. Základem růstu bude
navýšení veřejných i privátních investic. Dojde také
i k růstu tržeb o 4,7 procenta. U inženýrských společností se jedná dokonce o 5,6 procenta.
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Kapitola 2

str. 32

Projektové společnosti dosahují vrcholu využití svých
kapacit. Jejich vytíženost se pohybuje na 96 procentech. Společnostem nejvíce chybí projektanti, následně vedoucí projektů a další technické profese. Novelou stavebního zákona se byrokracii nepodaří snížit.

TATRA VÁS DOSTANE DÁL

tatra.cz

TATRA PHOENIX Euro 6
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České stavebnictví v roce 2016 zaznamenalo pokles stavební produkce o 7,6 procenta. Na
poklesu se ze dvou třetin (5,4 procentního bodu) podílelo inženýrské stavitelství. Ředitelé
stavebních společností pro rok 2017 predikují růst stavebnictví o 2,7 procenta. Kladný vývoj
potrvá i v roce 2018.

Pokles stavební produkce
o 7,6 % v roce 2016

Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 procenta. Produkce
pozemního stavitelství meziročně klesla o 3,3 procenta (příspěvek ‑2,2 procentního bodu)
a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 16,0 %
(příspěvek -5,4 p. b.). Stavební produkce se potýká s růstovými problémy již od roku
2008. V roce 2015 nebyly těžkosti ve stavebnictví tak zřetelné především díky dočerpávání
evropských dotací z prvního programového období.
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Ačkoliv tomu klimatické podmínky ze začátku roku příliš nenasvědčují, v tomto
roce očekáváme ve stavebnictví mírné oživení. Ke klíčovým faktorům bude patřit
oživení veřejných zakázek — zejména infrastrukturních projektů a také opětovné
nastartování čerpání fondů v rámci rozvojových programů EU.
Radim Martinek
finanční ředitel, VCES, a. s.
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I přes nárůst objemu nově
uzavřených zakázek o 27,0 %
došlo k poklesu celkové hodnoty
o 1,9 % na 183,8 mld. Kč

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v roce
2016 meziročně o 27,0 procent, podniky jich v tuzemsku uzavřely 61 508. Celková hodnota
těchto zakázek meziročně klesla o 1,9 procenta a činila 183,8 mld. Kč, v pozemním
stavitelství 85,6 mld. Kč (růst o 21,0 procent) a v inženýrském stavitelství 98,2 mld. Kč
(pokles o 15,7 procenta). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,0 mil.
Kč a byla meziročně o 22,8 procenta nižší.

NOVÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY
(podniky s 50 a více zaměstnanci)
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Na konci loňského roku se stavební produkce po delší době dostala opět do plusových
čísel. To je pro nás dobrá zpráva. Českému stavebnictví fandím, aby ho tento pozitivní
trend provázel i nadále. Myslím, že k tomu má dobré předpoklady. Naše ekonomika by
v letošním roce měla růst obdobným tempem jako doposud, přičemž se předpokládá,
že hospodářský růst bude tažen zejména domácí poptávkou v čele s výdaji na
konečnou spotřebu domácností a obnovenou investiční aktivitou firem a vládního
sektoru. Navíc rozpočet na letošní rok počítá s investičními výdaji ve výši téměř
104 mld. korun, přičemž převážná část má přímý dopad do sektoru stavebnictví.
K růstu stavebního sektoru by také mělo výrazně přispět čerpání programů a projektů
nového programového období 2014–2020. Kromě veřejných investic by na sektor
stavebnictví měly pozitivně působit také některé legislativní změny. Věřím, že se nám
povede co nejdříve a bez výrazných změn schválit novelu stavebního zákona, která
přinese zjednodušení a zrychlení ve všech etapách přípravy a realizace staveb.
Andrej Babiš
ministr financí ČR
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Počet vydaných stavebních povolení v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,6 procenta,
stavební úřady jich vydaly 83 340. Orientační hodnota těchto staveb činila 284,3 mld. Kč
a v porovnání s rokem 2015 vzrostla o 11,5 procenta.

VYDANÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ
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V rámci dopravního stavitelství bude klíčové soutěžení o velké projekty z 1. balíku
staveb „s výjimkou EIA“. Toto bude určující nejenom pro rok 2017, ale další 2–3 roky.
Pro výkon v roce 2017 bude zásadní, kolik oprav a malých staveb bude vypsáno,
protože převis zakázek z roku 2016 je téměř 0.
Tomáš Hajič
předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a. s.
Spolu s našimi klienty z oblasti stavebnictví velmi bedlivě v České pojišťovně
sledujeme vývoj oboru, potřebné legislativy i disponibilnich finančních prostředků
k plánování vlastních aktivit. Očekáváme zahájení nových projektů zejména
u soukromých investorů. Stát se i nadále potýká s důsledky zanedbání investiční
přípravy projektů v minulosti.
Z hlediska pojištění očekáváme, že by prudký nárůst připravovaných projektů mohl
způsobit zvýšení chybovosti projekčních prací. Po nastartování růstu realizovaného
objemu staveb v příštích letech může dojít vlivem předchozího odlivu zkušených
zaměstnanců k dalšímu posílení významu příslušných pojistných produktů.
Libor Libich
ředitel obchodního útvaru, Česká pojišťovna, a. s.
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Nárůst počtu zahájených bytů
o 3,2 %

Počet zahájených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 3,2 procenta a činil 27 224 bytů.
Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 15,6 procenta, v bytových domech
byl pokles o 14,3 procenta.

Počet dokončených bytů vzrostl
o 8,9 %

Počet dokončených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 8,9 procenta a činil 27 333 bytů.
Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,8 procenta, v bytových domech
došlo k nárůstu o 22,7 procenta.

BYTOVÁ VÝSTAVBA
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Objem projektových prací bude mírně narůstat v privátní sféře. Souvisí to s dobrou
kondici našeho průmyslu, pozorujeme narůst investic do rozvoje stávajících
výrobních závodů a nových na zelené louce. Objevují se i nová využití brownfieldu.
Druhým faktorem je narůst projektů v oblasti bytové výstavby od menších bytových
celků až po skupiny rodinných domů. Tomu napomáhají nízké úrokové sazby hypoték
a zároveň signály dávající tušit blížící se zvyšovaní úroků. Spíše stagnaci vidíme
u veřejných zakázek – města a obce žijí v očekávaní vypsání nových výzev k čerpání
prostředků z EU a vyčkávají.
Aleš Krtička
jednatel/architekt, ATELIER TSUNAMI, s. r. o.
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Po propadu produkce v roce 2016 predikují ředitelé stavebních společností růst českého
stavebnictví v letošním roce o 2,7 procenta. Na růstu se shodly téměř tři čtvrtiny ředitelů
(71 procent). Kladný vývoj potrvá i v roce 2018, kdy je očekáván růst o 1,5 procenta.
Malé společnosti očekávají větší růst již v letošním roce, velké společnosti předpokládají
významnější růst až v roce 2018.

České stavebnictví v roce
2017 zaznamená růst
o 2,7 procenta

VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
2007-2018
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Stavebnictví po předchozím poklesu projde v letošním roce mírným oživením.
Privátní investoři zvyšují objem svých investic již nyní, a pokud se podaří veřejným
zadavatelům úspěšně dokončit rekordní objem nastartovaných výběrových řízení
z minulého roku, zakázek bude pro firmy určitě více.
Jiří Vacek
ředitel analytické společnosti CEEC Research
Sektor stavebnictví má za sebou léta slabého objemu zakázek a poklesu cen. V praxi
na něm bylo vidět, jak by bývala vypadala celá ekonomika, kdyby spadla do deflační
spirály nízkých cen a klesající poptávky. Zdá se, že v posledních čtvrtletích se ale
situace konečně začíná měnit k lepšímu, což tomuto klíčovému sektoru samozřejmě
přeji.
Mojmír Hampl
viceguvernér, Česká národní banka
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Potěšilo nás, že se součástí této analýzy stal i segment veřejných investorů. Pro velké
stavební firmy totiž představuje důležitou část výrobního programu. Pozitivní je též
přihlášení se zástupců státních orgánů k podpoře investiční výstavby. Přínosem
by měl být i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který už nepreferuje jen
nabídnutou cenu, ale umožňuje zadavatelům soutěžit tzv. “na kvalitu“. Dosavadní
důraz na nejnižší cenu se zanedlouho zákonitě promítne mj. v bezpečnosti práce
či kvalitě předávaných staveb. Těší nás též informace o připravených finančních
prostředcích pro stavebnictví. Nyní jen čekáme, až si odpovědní administrátoři osvojí
nová pravidla soutěžení a možnosti nového dotačního období EU.
Milan Veselský
obchodní ředitel, Metrostav, a. s.
Obavy vyplývají zejména z nejistoty, jestli se podaří dokončit velký objem
rozběhnutých výběrových řízení. Stavebnictví a zejména velké firmy jsou totiž
výrazně závislé především na veřejných zakázkách. Situace v privátním sektoru,
např. u developerů, je úplně jiná, tam vidíme velice výrazně rostoucí poptávku
zejména v rezidenčním a průmyslovém developmentu.
Pavel Kliment
partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika
Úkolem vrcholového manažera je, mimo jiné, také vnášet optimismus mezi své
kolegy, spolupracovníky. Navíc bych si opravdu a upřímně přál, aby se neutěšený
vývoj českého stavebnictví již, alespoň na pár roků, otočil a tento, letitou krizí
postižený obor se nadechl, nabral nové síly a měl čas, možnost a prostředky se
technicky, technologicky i personálně posunout, případně zabezpečit alespoň svou
prostou obnovu. Obávám se však, že v nejbližším období nebude situace natolik
příznivá, jak bychom si přáli.
Miroslav Lukšík
ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
Současná neuspokojivá situace českého stavebnictví je v rozhodující míře ovlivněna
dlouhodobou nekoncepčností v oblasti rozvoje infrastruktury a v přístupu státu jako
investora a také dlouhodobě neutěšeným a neefektivním právním prostředím. Obě
oblasti je třeba urychleně začít řešit.
Radim Martinek
finanční ředitel, VCES, a. s.
Pro vývoj stavebnictví bude klíčový nejen objem zakázek, ale především růst efektivity
uvnitř stavebních firem, tj. jak rychle se firmám podaří přijmout např. BIM a další
nástroje digitálního stavebnictví, které jim ušetří řadu nákladů a rovněž i starostí.
Dobrou zprávou je, že část firem s tímto posunem již započala a další začínají pomalu
následovat, což se samozřejmě projeví i ve zlepšení výkonu celého sektoru.
Miroslav Kohout
country manager, Graitec s.r.o.
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V roce 2016 bylo oznámeno 3 031 výběrových řízení na stavební zakázky v celkové
hodnotě 174,2 mld. Kč. V porovnání s minulým rokem tyto hodnoty představují nárůst
o 30,1 procenta, respektive o 84,1 procenta. Zadané zakázky byly v hodnotě 91,7 mld. Kč,
což představuje pokles o 20,1 procenta.

Hodnota vypsaných veřejných
zakázek vzrostla o více jak 80 %

V roce 2016 bylo vydáno 3 031 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím
rokem představovalo nárůst o 30,1 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení
o zakázce činila 174,2 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 84,1 %. Vývoj ve
druhé polovině roku byl ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách. Jedním z důvodů
vysokého procentního nárůstu je nízká srovnávací základna roku 2015, kdy došlo k poklesu
o 29,3 procenta.

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
V LETECH 2015 AŽ 2016
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

3. čtvrtletí

900



+84,0

100 649



+462,8

4. čtvrtletí

338



-21,0

11 466



-52,0

3 031



+30,1

174 226



+84,1

Rok

2016

Počet

Hodnota

Rok

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Stavební společnosti očekávají
zadání zakázek v hodnotě
117,3 mld. Kč
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V roce 2016 byly oznámeny zakázky v hodnotě celkem 174,2 mld. Kč, z toho bylo později
zadáno 50,4 mld. Kč (tedy 29 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota zakázek byla
jenom 41,4 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 18 % nižší než při oznámení.
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 6,6 mld. Kč
(tedy cca 4 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému
ještě 117,3 mld. Kč (tedy 67 %), které nebyly zatím zadány, nebo zrušeny.

www.ceec.eu

Počet i hodnota zadaných
zakázek klesly o 30,5 %,
respektive o 20,1 %
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V roce 2016 bylo zadáno 4 208 zakázek, což je o 30,5 % méně než v předchozím roce.
Hodnota zakázek zadaných v roce 2016 činila 91,7 mld. Kč, což představovalo pokles
o 20,1 %. Některá zadávací řízení stále probíhají, a navíc ne všechna oznámení o zadání
zakázky byla dodána, proto lze očekávat, že v dalších měsících budou data ještě
aktualizována. Vývoj vidíme v tabulce.
Myslím, že pro české stavebníky máme pozitivní zprávy, takže obavy nejsou dle
mého názoru na místě. V prvé řadě jsme splnili slib a k 10. únoru jsme vydali
všech 9 závazných stanovisek k vlivům na životní prostředí prioritních dopravních
záměrů, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu
tzv. prioritních staveb. Díky těmto 9 vydaným stanoviskům se může začít stavět
116 km dálnic a 20 km železnic, které uleví od dopravy, emisí a hluku 35 městům
či obcím. Dále máme ve sněmovně novelu zákona o EIA, která stavebníkům také
přinese výraznou úlevu. Díky novele snížíme počet záměrů, které budou muset
podléhat EIA, a to až o několik tisíc ročně. Máme zanalyzováno, že to nebude mít
žádný dopad na naše životní prostředí, ale zásadně to uleví menším stavebníkům,
kteří nebudou muset projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Ten také zkrátíme
nejméně o 45 dní, což je u menších projektů dost významný posun, a dáme procesu
jasnější pravidla. Další změnu pak přinese změna stavebního zákona, která umožní
povolovací procesy zkoordinovat do jednoho. Díky tomu nebudeme na výstavbu
dálnice čekat 20 let, ale samozřejmě že to předpokládá jak dobrou práci investorů,
tak profesionalitu úředníků.
Richard Brabec
ministr životního prostředí ČR
Finanční objem pro investiční akce na železniční infrastruktuře je pro letošní rok
přibližně stejný jako tomu bylo v roce 2016. Začínáme realizovat stavby z prostředků
Operačního programu doprava 2 i nástroje CEF. Jedná se mimo jiné o stavby
s poměrně vysokými objemy. Jako příklad bych uvedl třeba modernizaci trati Praha
Hostivař – Praha hl. n., rekonstrukci Negreliiho viaduktu, modernizaci úseku Beroun –
Králův Dvůr nebo pokračování modernizace plzeňského železničního uzlu. Budeme
tendrovat i pokračování modernizace IV. železničního koridoru v úseku Sudoměřice –
Votice, technologické stavby ERTMS a další akce z plánu investic. Předpokládáme, že
ve vztahu k investičním zakázkám na železnici udržíme minimálně standard loňského
roku.
Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráh, Správa železniční dopravní cesty
Naše očekávání je, že dojde k meziročnímu růstu, a to nejen pouze symbolickému.
Vše tomu nasvědčuje jak z pohledu plánované železniční a silniční výstavby, snadno
dostupných investičních prostředků, rozjezdu dotačních programů, atd. Navíc
základna pro porovnání je kvůli špatnému roku 2016 nízká. Klíčovými faktory bude
agresivita stavebních firem, správný výklad a uplatňování zákona o zadávání
veřejných zakázek a filozofie předvolebního boje.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r. o.
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
V LETECH 2015 AŽ 2016
Počet

Hodnota

Meziroční změna
v%

Počet

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

3. čtvrtletí

1 389



-26,5

25 455



-31,0

4. čtvrtletí

918



-38,6

32 382



+48,7

4 208



-30,5

91 663



-20,1

2015

2016

Rok

mil. Kč

Meziroční změna
v%

Stavební zakázky

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Reálný vývoj výběrových řízení na stavební práce v lednu však nepotvrzuje
optimistická očekávání. Obavy před novým zákonem o zadávání veřejných zakázek
dohnaly investory k překotnému vyhlašování soutěží v loňském třetím čtvrtletí, od
té doby si seznamování úředníků s inovovanými pravidly vybírá daň v naprostém
propadu nových výběrových řízení. Za letošní leden bylo oznámeno pouhých 110
zakázek za 3,4 mld. korun, oproti 204 zakázkám za 6,5 mld. v loňském prvním
měsíci. Množství skutečně zadaných zakázek ani zdaleka neodpovídá množství loni
vyhlášených výběrových řízení.
Milan Veselský
obchodní ředitel, Metrostav, a. s.
Stavební trh stále klesá, navzdory příznivému vývoji celé ekonomiky. Je to dáno
výpadky v přípravě veřejných investic. Chybí vize a dlouhodobé plány. Další výhled
závisí na schopnosti veřejných investorů připravovat k realizaci nové projekty
a čerpat evropské fondy. Nepředpokládáme, že se situace dramaticky zlepší a v tomto
roce očekáváme ve stavebnictví nejvýše mírný růst. Je strategickým zájmem naší
země využít na maximum prostředky z fondů EU, a toho lze docílit jen tak, že zakázky
budou zadávány průběžně a nedojde pak k jejich kumulaci nad kapacitní možnosti
všech firem působících na českém trhu.
Michal Jurka
statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska, a. s.

16

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2017

www.ceec.eu

3

Stavebnictví čeká v letošním roce růst o 2,7 procenta. Dochází tak k navýšení predikce
o 0,5 procentního bodu. Mírný růst bude pokračovat i v roce 2018, a to o 1,5 procenta. V roce
2017 očekávají větší růst ředitelé malých společností. V roce 2018 predikují významnější růst
velké stavební společnosti.

Na růstu stavebnictví se shodly více jak dvě třetiny ředitelů (71 procent). Většina z nich
očekává růst do 5 procent, čtyři procenta ředitelů věří dokonce v růst o více jak 16 procent.
Oproti předchozímu čtvrtletí tak ředitelé navýšili predikci růstu o 0,5 procentního bodu.
Mírný růst o 1,5 procenta bude pokračovat i v roce 2018.

Stavebnictví letos poroste
o 2,7 %

OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH
SEGMENTECH V 2017–2018.
10,0 %

100 %
71 %

(3 % neví)

(0 % neví)

69 %

(6 % neví)

72 %

(3 % neví)

62 %

(19 % neví)

69 %

75 %

(0 % neví)

5,0 %

2,5 %

50 %
2,9

2,7

3,03

2,1

25 %

1,8

1,5

0,0 %

-2,5 %

Podíl firem

Očekávaný vývoj stavebnictví
(vážený průměr)

7,5 %

73 %

0%

26 %

27 %

25 %

25 %

2017

Velké firmy

Malé/střední
firmy

Pozemní
stavitelství

19 %

25 %

31 %

-5,0 %

50 %
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2018
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Průměr
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Vývoj českého stavebnictví v roce 2017 hodnotím z pohledu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI), tj. pouze za dopravní inženýrské stavebnictví. Schválený
rozpočet SFDI na rok 2017 ve výši více než 82 mld. Kč a historicky jedno z nejlepších
čerpání rozpočtu SFDI v roce 2016 nám dává dostatečný základ pro odhad pozitivního
budoucího vývoje v roce 2017. Rozpočet počítá se zahájením značného počtu nových
staveb dopravní infrastruktury.
Rád bych také zdůraznil, že aktuálně vládou ČR schválené navýšení prostředků pro
opravy silnic II. a III. tříd umožňuje SFDI poskytnout na tento účel celkem 3 mld. Kč,
což bude jistě také dalším pozitivním impulsem pro vývoj stavebního trhu.
Zbyněk Hořelica
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
Očekáváme lehce negativní vývoj, a to zejména kvůli klesajícím cenovým hladinám
nabídek. Pokud by alespoň mírně vzrostl objem stavební produkce, máme šanci
dostat se na nulu.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ
Pozitivní makroekonomická prognóza na rok 2017 a optimismus představitelů
průmyslového sektoru nabíjí i nás optimismem a očekáváme proto dynamický nárůst
tržeb naší stavební divize.
Tomáš Vajzer
finanční ředitel, Husqvarna Česko, s. r. o.
Stavebnictví dlouhodobě zaznamenává pokles, na což má vliv jak ochota a možnosti
státu zadávat v této oblasti veřejné zakázky, tak kvalita současné legislativy, která
povolování nových stavebních projektů upravuje. Podaří li se navrátit důvěru v celý
stavební obor, pomůže to pak samozřejmě i jeho dalšímu rozvoji.
Karel Branda
ředitel, Trigema Building, a. s.
Za brzdu přípravy velkých strategických projektů v ČR vázaných na veřejné
financování vnímám především jejich politickou zprofanovanost a stranickou
příslušnost vázanou na zájmové skupiny. Názor odborníků je pak flexibilní a skutečné
potřeby veřejnosti pouhým novinářským klišé.
Jiří Bartoň
jednatel společnosti, REBUT, s. r. o.

Rozdíly u malých a velkých
společností

Ředitelé malých společností očekávají v roce 2017 větší růst než velké společnosti
(2,9 procenta oproti 2,1 procenta). Na rok 2018 je názor ředitelů stavebních společností
opačný. Větší růst (3,4 procenta) predikují velké společnosti, zatímco malé společnosti
očekávají spíše stagnaci (0,8 procenta).

Pozemní stavitelství poroste
více než inženýrské

Pozemní stavitelství v roce 2017 zaznamená růst v průměru o 3,0 procenta. V následujícím
roce ředitelé odhadují snížení růstu na 1,4 procenta. Predikovat vývoj stavebnictví na
následující dva roky dopředu je pro ředitele společností velice obtížné. Potvrzuje to
23 procent ředitelů společností zaměřujících se na pozemní stavitelství, kteří u predikce
na rok 2018 zvolili možnost „nevím“. Inženýrské stavitelství očekává konstantní růst
o 1,8 procenta, respektive o 2,0 procenta.
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Tržby překonají růst stavební produkce. Největší růst tržeb v roce 2017 očekává pozemní
stavitelství, a to o 5,3 procenta. Rok 2018 přinese větší růst tržeb inženýrským společnostem.
Nejvíce brzdí rozvoj českého stavebnictví nekvalitní a komplikovaná legislativa, spolu
s dlouhými lhůtami pro přípravu staveb.

Největší nárůst tržeb
zaznamená pozemní stavitelství

Tržby stavebních společností porostou nad očekávání růstu stavební produkce. V průměru
porostou tržby o 4,4 procenta, respektive o 2,5 procenta (v 2018). V roce 2017 nejvíce
porostou tržby společnostem zaměřujícím se na pozemní výstavbu (5,3 procenta). V roce
2018 se trend obrátí a tržby porostou více u inženýrských společností (3,2 procenta oproti
2,2 procenta v pozemním stavitelství).

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
2017–2018
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Ředitelé stavebních společností vidí jako největší brzdu rozvoje českého stavebnictví
nekvalitní a komplikovanou legislativu. Při vyhodnocení největší překážky pro další rozvoj
stavebnictví přidělili ředitelé nekvalitní a komplikované legislativě 7,9 bodu na škále od
0–10, kde 10 = největší překážka v rozvoji. Dlouhé lhůty pro schvalování přípravy staveb
následují jako druhý největší problém s 7,5 bodu z maximálních 10 bodů. Jako nejmenší
překážku vidí ředitelé společností nedostatek privátních zakázek (4,7 bodu z 10). Na těchto
třech hlavních faktorech se shodli ředitelé bez rozdílu velikosti či zaměření jednotlivých
společností.

CO JE PODLE VÁS AKTUÁLNĚ HLAVNÍ BRZDOU
ROZVOJE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ?
Nekvalitní a komplikovaná
legislativa
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Největšími riziky pro celé stavebnictví v ČR jsou neujasněné nebo nezvládnuté dotační
programy, které deformují přirozený trh a vytvářejí vlny očekávání a rychlé spotřeby,
disproporce mezi závazky státu ohledně modernizace státních budov a realitou,
extrémně pomalé schvalování nové výstavby, nedostatek vyčleněných stavebních
parcel. Žijeme v podivném prostředí, kdy na jedné straně jsou developeři a stavební
firmy, které chtějí a mohou stavět, na druhé straně jsou tisíce investorů, kteří by rádi
koupili, ale prostor mezi nimi je zatarasen byrokraty.
Tomáš Rosák
předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
České stavebnictví dnes zažívá těžké časy především kvůli propadu vládních investic
a nepřipravenosti staveb v důsledku extrémně komplikovaných schvalovacích
procesů.
Aleš Kocourek
jednatel společnosti, KASTEN, spol. s r. o.
Jednoznačným problémem je krátký horizont v plánování veřejných investic. Chybí
vize a dlouhodobější predikce, aby nedocházelo k nesystematickým výkyvům
objemu stavební výstavby. Dále pak zjednodušení právního prostředí pro rychlejší
veřejnoprávní projednání a omezení byrokratických překážek. Je potřeba vést širokou
diskusi napříč politickými stranami a sjednotit se na dlouhodobých, srozumitelně
komunikovaných investičních záměrech.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r. o.
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Vidím nedostatečnou přípravu a strašně složitou předvídatelnost, kdy co bude.
Ke každé velké stavbě se vyjadřuje několik ministerstev a proces přípravy trvá
enormně dlouho. Všichni na stavebním trhu mají svoje kapacity, které musí udržovat
a plánovat jejich použití. To je hodně složité ve chvíli, kdy jeden rok máte hodně práce
a další zase minimum.
Michal Jurka
statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska, a. s.
Nedostatečná a nekoncepční příprava. Většina zakázek je nedostatečně připravená.
Je nutné kvalitně a odborně řešit investiční záměry. Tj. zpracovávat koncepce
technického řešení, efektivity provozu a kalkulace „reálných“ finančních prostředků.
Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a. s.
Spěcháme, abychom čekali, a čekáme, abychom spěchali. To není z mé hlavy,
ale myslím, že je to velice trefné. Suma těchto časů je dle mého mínění zbytečně
dlouhá. Moderní informační technologie nám život urychlují a právní podstata
demokratického světa zase zpomaluje.
Jiří Bartoň
jednatel společnosti, REBUT, s. r. o.
Ve srovnání se západní Evropou je doba přípravy staveb trestuhodně nepřiměřená
a neúměrná. Bohužel se z této nepříznivé situace nedokážeme dlouhodobě vymanit.
Minimálně za uplynulá dvě desetiletí vešlo v účinnost příliš mnoho špatných zákonů,
vyhlášek, norem a navazujících předpisů. Tyto předpisy v kombinaci s horlivostí
některých úředníků plíživě rozkládají dříve zavedené a fungující procesy přípravy
staveb. Ve smyslu rozhodování a zodpovědnosti se úplně vytratila podstata
a příprava se dostala do stavu negace. V tomto směru nevidím žádnou naději na
urychlení doby přípravy staveb. Naopak se obávám dalšího odlivu z řad projektantů
zatím odolávajícím různým legislativním zvrhlostem.
Pavel Matys
jednatel, ID Projekt, s. r. o.
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Stavební společnosti mají nasmlouvané zakázky na půl roku dopředu. Pro 40 procent
společností se jedná o stejný objem jako v předchozím roce. Nejméně vytížené jsou
inženýrské společnosti s využitím své kapacity na 68 procent. Až 51 procent společností
uvádí, že má nedostatek zaměstnanců. Největší poptávka je po dělnických profesích.

Stavební společnosti mají nasmlouvané zakázky v průměru na 6,3 měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku si polepšilo 35 procent společností. O stejném objemu
nasmlouvaných zakázek hovoří 40 procent ředitelů, u čtvrtiny (25 procent) společností se
jedná a nižší množství zakázek. Na nejvíce měsíců dopředu mají nasmlouvané zakázky
velké stavební společnosti (8,1 měsíce).

Společnosti vidí půl roku
dopředu

VÝVOJ NASMLOUVANÝCH ZAKÁZEK
(SROVNÁNÍ S MINULÝM ROKEM)
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Rostoucí segment stavebnictví se projevil na poptávce po těžkých nákladních
vozidlech, což má pozitivní vliv na objem výroby naší společnosti. Například produkce
typové řady Tatra Phoenix EURO 6, která představuje vlajkovou loď civilní výroby
společnosti Tatra Trucks, meziročně stoupla o 65 procent a stále roste. Vzhledem
k situaci na trhu plánujeme letos vyrobit a prodat až šest stovek vozidel Tatra Phoenix.
Radek Strouhal
generální ředitel, TATRA TRUCKS, a. s.

NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM OBDOBÍM
MINULÉHO ROKU V SEGMENTECH
(odpovědi v %)
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Kapacity stavebních společností jsou využity v prvním čtvrtletí letošního roku na
80 procent. Největší vytížení pociťuje pozemní stavitelství (84 procent), společnosti
zaměřující se na inženýrské stavby využívají kapacity pouze na 68 procent.

Vytížení kapacit stavebních
společností je obdobné lednu
2016
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Na otázku, zda mají společnosti dostatek lidských kapacit, odpověděla více než třetina
ředitelů (38 procent): „Spíše ne.“ Dostatek pracovníků má 26 procent, respektive 23 procent
společností. Přímo o nedostatku hovoří 13 procent ředitelů. Společnosti nejvíce postrádají
dělnické profese (83 procent), následně stavbyvedoucí a management.

MÁTE DOSTATEK VAŠICH INTERNÍCH
LIDSKÝCH KAPACIT PRO ROK 2017?
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Vnímám postupnou změnu přístupu k technickým oborům, jak u žáků, tak učitelů
i rodičů. Letos jsme zaznamenali obrat trendu. Dokonce se stalo, že střední technické
školy musely odmítat studenty. Umět řemeslo má budoucnost. Zručnost, chytrost,
invence a originalita. To jsou vlastnosti skutečného řemeslníka. Věnujeme pozornost
odbornému vzdělávání, podporujeme polytechnické vzděláváni v základních
školách, podporujeme spolupráci škol a zaměstnavatelů. Ale nesmíme zapomínat, že
nejdůležitější je, aby učení inspirovalo a abychom každého žáka podpořili ve správné
volbě budoucího povoláni podle jeho předností a výsledkem byl úspěch v práci
i v životě.
Kateřina Valachová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Při rozšiřování našich aktivit narážíme na nedostatek kvalifikovaných a pracovitých
lidí. Žel práce na stavbách i při vyšší mechanizaci výroby je stále práce na stavbách
a musí se tam dělat, a to je problém. Nemluvím ani tak o řemeslnících, kteří prostě
nejsou, ale i o méně kvalifikovaných pracovnících, kteří často ve zkušební době
odcházejí s odůvodněním, že se u nás musí pracovat.
Ivo Luňák
ředitel, Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.
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O práci ve stavebnictví přišlo v minulých letech kvůli ekonomické krizi více než
50 000 lidí. Na trhu je technicky vzdělaných a manuálně zručných lidí nedostatek,
který lze pociťovat ve všech stavebních profesích. Dělnických i technických. Konkrétní
dopady nedostatku zaměstnanců jsou jednoznačné — roste tlak na nárůst mezd.
Aleš Kocourek
jednatel společnosti, KASTEN, spol. s r. o.
Naše firma má na rok 2017 dostatek stavebních kapacit i pracovníků. Bohužel je velký
problém zajistit zakázky za cenu umožňující alespoň pokrytí režijních nákladů.
Antonín Daňa
člen představenstva, PORR, a. s.

Na požadované zvýšení objemu stavebních (subdodavatelských a dalších)
prací v roce 2017 neumíme reagovat, protože na trhu není dostatek schopných
dělníků a technických pracovníků. Z pozice subdodavatelské firmy vnímáme
velmi citlivě hlavně nedostatek schopných manuálních pracovníků ve stavebních
profesích. Politika výběrových řízení, dlouhodobě zaměřených pouze na nejnižší
subdodavatelskou cenu, zapříčinila nejen úbytek subdodavatelských firem (které
neustály finanční nátlak a zkrachovaly), ale i celkový úbytek schopných montážních
pracovníků, kteří kvůli nižším výdělkům odešli ze stavebnictví pracovat do jiných
oborů. Nové pracovníky se vychovávat vůbec nedaří — učňovské školy jsou prázdné.
Toto vše bude případný naplánovaný růst stavebnictví limitovat „zezdola“, protože
kapacity jsou už dnes velmi vytížené a není, kdo by ty další stavby (naplánované nad
současný limit) „smontoval“. Už dnes to vede ke skokovému nárůstu cen stavebních
prací a předpokládám, že trend bude pokračovat i v příštích letech.
Pavel Fric
jednatel, FARRAO Holding, s. r. o.
Pro rok 2017 ano, protože z velkých staveb nepoběží žádná. Pro plánovaný rozvoj
staveb a velkých investic chybějí téměř všechny profese, včetně kvalifikovaných
techniků a inženýrů.
Tomáš Hajič
předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a. s.
Celé české stavebnictví i ostatní výrobní obory se potýkají v současnosti
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ochotných pracovat, a to jak řemeslníků,
tak techniků i manažerů. V důsledku negativního vývoje českého stavebnictví je tento
problém sice skrytou, avšak časovanou bombou, jejíž účinek se v plné síle projeví
okamžitě při jakémkoliv zvýšení poptávky. Nedostatek řemeslníků je způsoben
současným společenským náhledem na manuální práci, a v důsledku toho chybně
nastaveným systémem odborného školství. I těch pár absolventů řemeslných oborů,
které současný systém vyprodukuje, se rozplyne do jiných oborů a činností.
Miroslav Lukšík
ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
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Téměř polovina stavebních společností bude navyšovat ceny (průměrně o 6 procent).
Pouze tři procenta společností plánují snížení cen. Připravovaná novela stavebního zákona
z pohledu stavebních společností nezjednoduší výstavbu ani nesníží byrokracii. Doba
přípravy staveb nyní trvá přibližně dvakrát déle, než považují ředitelé firem za optimální.

Ceny prací porostou téměř
u poloviny společností

Zvyšovat ceny stavebních prací plánuje 46 procent společností, a to v průměru o 6 procent.
Na dosavadní úrovni ponechá ceny polovina ředitelů stavebních společností (51 procent).
O snížení cen uvažují pouze tři procenta společností. Opět se na tomto trendu shodují
všechny typy stavebních společností.

BUDETE V LETOŠNÍM ROCE ZVYŠOVAT CENY VAŠICH PRACÍ?
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Dvě třetiny ředitelů stavebních společností nevěří, že novela stavebního zákona
zjednoduší výstavbu a sníží byrokracii. Zjednodušení výstavby předpokládá pouze jedna
třetina společností. Urychlení výstavby díky možnosti spojení územního řízení, stavebního
povolení a posouzení vlivu na životní prostředí predikuje 48 procent ředitelů velkých
společností. Celkově je o urychlení procesu výstavby přesvědčeno pouze 35 procent
ředitelů stavebních společností.
Doba přípravy staveb je příliš dlouhá. Jak se měnili šéfové ve vedení státních
investorských firem (ŘSD, SŽDC), tak se každou chvíli měnily priority. A tím, že se
neustále měnily priority a zároveň se k projektové a předprojektové přípravě musí
vyjádřit desítky různých orgánů, tak proces přípravy staveb trvá opravdu strašně
dlouho.
Michal Jurka
statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska, a. s.
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ZJEDNODUŠÍ PODLE VÁS NOVELA
STAVEBNÍHO ZÁKONA VÝSTAVBU
A SNÍŽÍ BYROKRACII?

URYCHLÍ PODLE VÁS NOVELA
STAVEBNÍHO ZÁKONA VÝSTAVBU?
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Aktuální průměrná doba přípravy staveb pozemního charakteru (byty/domy/kanceláře/
haly) trvá podle ředitelů velkých stavebních společností 3,6 roku a stavby dopravní
infrastruktury dokonce 7,5 roku. Ideální dobu pro přípravu výstavby vyhodnotily velké
firmy jako 1,4 roku, respektive 3,6 roku. V urychlení tohoto procesu vlivem povinného
zveřejňování všech dokumentů z územního plánování na internetu věří 53 procent
společností. V této otázce opět dochází k rozdílnému hodnocení mezi velkými a malými
společnostmi. Malé firmy předpokládají zefektivnění procesu (63 procent), velké
společnosti se domnívají, že k žádnému spíše nedojde (74 procent).

DOBA PŘÍPRAVY STAVEB DLE VELKÝCH
STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ
8
7
6
5
4

7,5

3

3,6

3,6

1

1,4
Byty/domy/kanceláře/haly

2

Doba přípravy v letech

Doba přípravy staveb trvá
dvakrát déle, než je optimální

65 %

Dopravní infrastruktura

0

Jaká je aktuální doba pro přípravu staveb, které realizujete?
Jaká by měla být optimální doba pro přípravu stavby?

27

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2017

www.ceec.eu

Současná doba je poznamenána změnou pravidel v minulém období, je tedy zásadně
nepřiměřená. Příprava zcela nových staveb od počátku běží lépe, nicméně oproti
standardní Evropě je to téměř dvojnásobek.
Tomáš Hajič
předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a. s.
Je neúnosně dlouhá. V pozemním stavitelství bych za ideální považoval jeden rok,
v dopravním stavitelství pak zhruba do tří let. Nyní je to 3–5× delší doba.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ

Lhůty jsou naprosto zoufalé. I proces, který nemá zádrhele, může běžet od územního
rozhodnutí k pravomocnému stavebnímu rozhodnutí 3–4 roky. A co teprve, když
zádrhele jsou. Je doba deseti let normální?
Radoslav Dvořák
ředitel společnosti, INOS® Zličín, a. s.
Společnost CEMEX v poslední době masivně investuje do rozvoje digitálních řešení
pro svou činnost a pevně věříme, že v následujících letech stavebnictví zažije
změny srovnatelné s digitalizací dalších průmyslových odvětví. Hlavní efekt, který
očekáváme od realizace změn je zvýšení efektivity všech procesů od výroby až
po dodání hotových produktů a otevření většího prostoru pro zdokonalení péče
o jednotlivé zákazníky.
Ondřej Smrček
Business Development Senior Manager, CEMEX Czech Republic, s. r. o.
Doba přípravy staveb v České republice je v každém případě nepřiměřená. To
dokládají nejen komparativní studie, ve kterých se Česká republika pravidelně
umísťuje na velmi nelichotivých pozicích, ale především každodenní realita. Problém
ale není jen v celkové době přípravy, to je jen důsledek, ale především v celkovém
nastavení systému, aktivitě všech zainteresovaných účastníků a dotyčné legislativě.
Jan Lidral
Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH
Proces povolování staveb. Naše činnost probíhá po celé ČR a je zajímavé, že při
platnosti jediného zákona jsou postupy a procesy na jednotlivých úřadech rozdílné
i v obdobných případech. Je nutné, aby byl postup na všech úřadech stejný.
Lubor Hoďánek
generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA, a. s.
Doba přípravy staveb je příliš dlouhá a požadavky od schvalujících orgánů až
byrokraticky vymáhány.
Ladislav Richtr
výkonný ředitel společnosti, RILA, s. r. o.
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Projektový trh v letošním roce zaznamená růst o 4,8 procenta. Lepší výhled předpokládají
projekce zaměřené na inženýrské stavby. Základem růstu bude navýšení veřejných
i privátních investic. Dojde také i k růstu tržeb o 4,7 procenta. U inženýrských společností se
jedná dokonce o 5,6 procenta.

Inženýrská projekce poroste
více než pozemní

Projektový trh zaznamená v roce 2017 nárůst o 4,8 procenta. Inženýrské stavitelství
předpokládá ještě optimističtější výhled, a to v podobě růstu o 5,0 procenta. Růst
projektových společností bude pokračovat i v roce 2018 o dalších 1,8 procenta,
v inženýrském stavitelství je predikován růst opět mírně vyšší (2,0 procenta).

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
2017–2018
92 %

86 %

84 %

(1 % neví)

(0 % neví)

(0 % neví)

53 %

60 %

(16 % neví)

Očekávaný vývoj trhu projektových prací
(vážený průměr)

7,5 %

5,0 %

4,8

4,6

(31 % neví)

65 %

(7 % neví)

75 %

5,05

2,5 %

50 %

1,8

2,02

1,7

0,0 %

-2,5 %

100 %

25 %

Podíl firem

10,0 %

0%
8%

13 %

16 %

16 %
24 %

25 %

28 %

-5,0 %

50 %
2017

Pozemní
stavitelství

Inženýrské
stavitelství

2018

Pozemní
stavitelství

Inženýrské
stavitelství

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

Předpokládám růst. Protože z dlouhodobého hlediska byla poptávka zadržena
a tento stav je nadále jak u státních, tak soukromých investorů již jen těžko
udržitelný. A kromě toho je hříšné nevyužít k investování současný relativně dobrý
stav ekonomiky.
Pavel Štěpán
prezident Českého svazu stavebních inženýrů, DELTAPLAN, spol. s r. o.
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Těžko se situace odhaduje, jiná bude v segmentu pozemních staveb a jiná v oblasti
inženýrských staveb. Klíčovými faktory budou: rychlost uvolňování „dotačních
evropských peněz“ na realizaci projektů a s tím související projektová a inženýrská
příprava, schopnost investorů systematicky, koncepčně a plánovitě připravovat svoje
investice, pro naši společnost i posun v přípravě nových jaderných bloků v ETE a EDU.
Pavel Mrzena
ředitel a jednatel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s. r. o.
Objem projektových prací bude dle mého názoru podobný roku 2016, může dojít
k jeho menšímu navýšení. Vývoj trhu bude ovlivňovat především zodpovědný přístup
členů Poslanecké sněmovny, kterým letos končí mandát. S tím souvisí i činnost
vlády, která se přímo promítá do všech úřadů a státních organizací podílejících se na
administraci staveb. Lze očekávat, že letos nastane vyšší tlak na přípravu projektů
a staveb s ohledem na nezodpovědný přebytek finančních prostředků v roce 2016,
které nemohly být použity na realizaci staveb kvůli nezahájení přípravy nových
projektů, či několik let probíhajících a nedokončených příprav velkých liniových
staveb. Dalším faktorem, který ovlivní přípravu projektů, bude celkový společenský
a politický vývoj v Evropské unii.
Pavel Matys
jednatel, ID Projekt, s. r. o.
Očekáváme, že v tomto roce bude objem projektových prací mírně růst. Za klíčové
faktory považujeme v oboru inženýrského stavitelství hlavně ochotu vlády investovat
finanční prostředky do koncepčního plánování a přípravy staveb.
Lucie Bohátková
členka představenstva, SG Geotechnika, a. s.
S ohledem na alokaci finančních prostředků z Evropských strukturálních
a investičních fondů v jednotlivých odvětvích pro období 2014–2020, při současném
relativně pomalém tempu rozhodování správních úřadů, lze zejména u veřejných
investorů očekávat zvýšenou iniciativu v zadávání projektových prací v roce
2017. Ceny projektových prací pak budou odrazem korelace poptávky a volných
kvalifikovaných projekčních kapacit. Elementem s vysokým potenciálem ovlivnit
vývoj v odvětví pak budou podzimní volby do PS PČR.
Jiří Papoušek
jednatel, AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Dle mého se bude objem projektových prací v roce 2017 nepatrně navyšovat, vše je
způsobené (u veřejného sektoru) snahou zajistit ještě několik projektů a následných
realizací před komunálními volbami v roce 2018 (bohužel, tímto směrem se ubíráme).
Václav Veverka
jednatel, 1veverka

Nárůst veřejných i privátních
investic
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Základem růstu projektového trhu bude navýšení veřejných i privátních investic. O růstu
veřejných i privátních investic je přesvědčeno 82 procent ředitelů projektových společností.
Pozemní stavitelství se přiklání více k privátním investicím, naopak inženýrské k veřejným
investicím.
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ZÁKLADEM PRO VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRHU
V ROCE 2017 BY MĚL BÝT RŮST/POKLES
100 %

18

18

60 %

82

82

40 %

odpovědi v %

80 %

20 %

Veřejných investic

Privátních investic
Růst

0%

Pokles

Projektové společnosti očekávají růst svých tržeb v roce 2017 o 4,7 procenta, následující
rok predikují navýšení o dalších 2,6 procenta. I v tržbách předpokládají větší nárůst
(5,6 procenta) ředitelé projektových společností zaměřujících se na inženýrskou činnost.

Růst tržeb o 4,7 %

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
2017–2018
82 %

79 %

(4 % neví)

(5 % neví)

89 %

(0 % neví)

71 %

(14 % neví)

66 %

72 %

(11 % neví)

Očekávaný vývoj tržeb
(vážený průměr)

7,5 %

5,0 %

75 %
5,6
4,7

50 %

4,2
2,6

2,5 %

2,7

2,5

0,0 %

-2,5 %

-5,0 %

100 %

(23 % neví)

25 %

Podíl firem

10,0 %

0%
14 %

16 %

2017

Pozemní
stavitelství

Růst 0–5 %

11 %
Inženýrské
stavitelství
Růst 6–10 %

15 %

17 %

2018

Pozemní
stavitelství

Růst 11–15 %

11 %
25 %
Inženýrské
stavitelství
Růst 16–20 %

Růst >20 %

Pokles 0–5 %

Pokles 6–10 %

Pokles 11–15 %

Pokles 16–20 %

Pokles >20 %

Neví

Průměr

50 %
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Projektové společnosti dosahují vrcholu využití svých kapacit. Jejich vytíženost se pohybuje
na 96 procentech. Společnostem nejvíce chybí projektanti, následně vedoucí projektů a další
technické profese. Novelou stavebního zákona se byrokracii nepodaří snížit.

Projektové společnosti jsou na vrcholu využití svých kapacit, vytíženost se pohybuje
na 96 procentech. V inženýrských stavbách jsou projektanti ještě o jeden procentní bod
vytíženější. Velké vytížení úzce souvisí i s nedostatkem interních pracovníků.

Kapacita vytížena na 96 %

VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT (v %)
100 %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
96

94
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93

90 %

94
90

87
84
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81

80 %

94
91

90

90

88

83
80

80

80

80

80

75

70 %

70

70

70

Horní kvartil

Průměr

Dolní kvartil

60 %
2011

Nedostatek projektantů
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Q1/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q3/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q1/2017

Spíše nedostatek pracovníků hlásí třetina ředitelů projektových společností. Na nedostatek
pracovníků upozorňuje 15 procent společností. Průměrně chybí společnostem 22 procent
pracovníků. Projektové společnosti, které mají nedostatek, nebo spíše nedostatek
pracovníků, potřebují obsadit zejména pozice projektantů, následně vedoucích projektů
a další technické profese.
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MÁTE DOSTATEK VAŠICH INTERNÍCH
LIDSKÝCH KAPACIT PRO ROK 2017?
13

15

100 %

18

80 %

39

34

60 %

22

16

29

32

Celkem

32

Spíše ano

20 %

23

Pozemní stavitelství

Ano

40 %

Inženýrské stavitelství

Spíše ne

odpovědi v %

27

0%

Ne

JAKÉ POZICE POTŘEBUJETE PRO ROK 2017 DOPLNIT?
100 %

15

83

96

98

89

85

60 %
40 %

odpovědi v %

80 %

20 %
17
Projektanty

Vedoucí
projektu

4
2
Administrativu Management

Ano

11
Jiné

0%

Ne

Se současným stavem pracovníků jen s největším vypětím zvládáme naše zakázky.
Nedostatkovým zbožím jsou především specialisté, projektanti dopravních staveb,
kvalitní rozpočtáři… Architekty a stavební inženýry získáváme do našich řad
dlouholetou spoluprací s vysokými školami, především s ČVUT Praha a VUT Brno.
Aleš Krtička
jednatel/architekt, ATELIER TSUNAMI, s. r. o.
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Z informací od projekčních kanceláří pociťujeme, že se potýkají s problémem
nedostatku kvalitní pracovní síly, a to více než v minulosti. Na projektanty je ze strany
dodavatelů vyvíjen stále větší tlak, a to především na rychlost provedení projektové
dokumentace stavby. Mnoho firem hledá proto to nejlepší řešení pro správnou
optimalizaci nákladů, vzájemnou spolupráci a zvýšení efektivity. I proto se neustále
zvyšuje zájem o program Tekla Structures, který dokáže firmy uspokojit mimo jiné ve
zvýšení efektivnosti projektování. Tímto moderním nástrojem tak mnoho firem řeší
problémy s nedostatkem kvalitní pracovní síly na trhu práce.
Jitka Kochtová
jednatelka, Construsoft, s. r. o.
Máme velký problém se získáním nových pracovníků, a to zejména v profesích
technolog, profese elektro, průmyslové rozvody, systém řízení.
Milan Skopalík
jednatel společnosti — CEO, B-Projekting, spol. s r. o.

Máme sice dostatek pracovníků, ale i přesto bychom rádi náš tým ještě rozšířili
o zkušené projektanty do role samostatných hlavních řešitelů zakázek. Dále budeme
hledat projektanty a techniky s velmi úzkou specializací, např. na hlukové analýzy.
Martin Höfler
ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a. s.
Dá se říci, že počet pracovníků naší společnosti je přiměřený a s ohledem na profesní
skladbu zakázek i správně strukturovaný. Možná, některé profese nesouvisející
tak úplně se stavařinou by bylo vhodné posílit, tam ale není moc kde brát. Spíše
zde však vidíme potencionální problém do budoucna — vysoké školy neprodukují
až tolik absolventů ochotných naplno se věnovat po ukončení studia svému
oboru — stavařině. Určitě k tomu nepřispěla ani atmosféra ve společnosti a názor, že
ve stavařině prý pracují především samí korupčníci a zloději.
Ivan Pomykáček
výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.
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Byrokracie bude pokračovat

Ke zjednodušení výstavby ani snížení byrokracie vlivem novely stavebního zákona nedojde,
tento názor zastává 83 procent ředitelů projektových společností. V urychlení výstavby
díky možnosti spojení územního řízení, stavebního povolení a posouzení vlivu na životní
prostředí věří 38 procent ředitelů projektových společností. Stále je ale nadpoloviční
většina ředitelů (62 procent), která má opačný názor.

ZJEDNODUŠÍ PODLE VÁS NOVELA
STAVEBNÍHO ZÁKONA VÝSTAVBU
A SNÍŽÍ BYROKRACII?

URYCHLÍ PODLE VÁS NOVELA
STAVEBNÍHO ZÁKONA VÝSTAVBU?

Ano

17 %
Ano

38 %

Ne

62 %
Ne

83 %

Zakázky připravené pro projektové kanceláře představí letos poprvé veřejní investoři
na Technologickém fóru, které se uskuteční v rámci mezinárodního stavebního
veletrhu FOR ARCH v září 2017.
Matěj Chvojka
ředitel veletrhu FOR ARCH
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KONTAKTY
The Central and Eastern European Construction (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

SKUPINA SAINT-GOBAIN V ČR
Skupina Saint-Gobain patří mezi největší průmyslové podniky světa, je jednou z nejvíce
inovativních společností a na průmyslových trzích působí již více než 350 let.
V České republice působí Skupina Saint-Gobain od roku 1992. Aktuálně do ní patří
4 společnosti, které spravují 14 výrobních závodů. Na českém trhu vlastní 9 obchodních
značek a zaměstnává téměř 4 000 pracovníků. Její roční obrat přesahuje 14,5 mld. Kč.
Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které
poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. Díky svým
materiálům nabízí komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Jedná se
o fasádní systémy, omítky, lepidla a malty Weber, sádrokartony Rigips, izolace Isover,
akustické podhledy Ecophon, sklovláknité mřížky – perlinky Adfors. Divize Glassolutions
vyrábí skla pro stavebnictví a Sekurit čelní skla pro automobilový průmysl. Saint-Gobain
v ČR vyrábí litinové trubní systémy PAM a také brusiva a brusné kotouče Norton, Flexovit,
Atlas nebo stavební stroje Clipper.
Skupina Saint-Gobain patří v ČR mezi velké a renomované zaměstnavatele, v roce 2016
a 2017 na základě přísného a nezávislého auditu získala certifikaci TOP EMPLOYER.
Kontakt:
Ing. Jakub Benda
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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

Tel.: 244 016 055
Email: graitec@graitec.cz
www.graitec.cz

Metrostav, a. s.
Původně specializovaný podnik, založený v roce 1971 na výstavbu pražského metra,
se postupně přeměnil v univerzální stavební společnost a již posedmé za sebou se stal
největší firmou na českém stavebním trhu.
Působí ve všech segmentech stavebnictví a s výsledky jeho práce se můžeme setkat
v dopravním stavitelství, průmyslové, bytové a občanské výstavbě, při realizaci
protipovodňových opatření, modernizaci čističek odpadních vod či při rekonstrukcích
památkových objektů. S prací jeho odborníků se mohli seznámit již i na Islandu, ve finských
Helsinkách, v Norsku, v polské Varšavě a Gdaňsku, v Bělorusku a řadě dalších zemí.
Největším současným tuzemským projektem je modernizace železniční trati mezi
Rokycany a Plzní. Stěžejní částí projektu jsou dva jednokolejné tunely Ejpovice, jež jsou
raženy technologií TBM. Téměř 120 m dlouhý a 1860 tun vážící razicí stroj o průměru řezné
hlavy skoro 10 m pokřtěný jménem Viktorie nyní zhotovuje již druhou troubu nejdelšího
železničního tunelu (4 150 m) u nás. Jeho předností je především rychlost ražby a šetrnost
k okolí a povrchové zástavbě.
Metrostav, a. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

facebook.com/Metrostav
youtube.com/user/MetrostavCZ
linkedin.com/company/Metrostav-a.s.

ID datové schránky: bnpcf46

Recepce centrály společnosti
tel. +420 266 019 000, +420 266 018 000
info@metrostav.cz
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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

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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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 CEE 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

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
www.hbh.cz
Tel.: 549 123 411
Fax.: 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
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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

aplis.cz, a. s.
aplis.cz, a. s. poskytuje své produkty a služby v oblasti informačních technologií více než
20 let. Náš tým českých vývojářů a konzultantů rozvíjí, dodává a udržuje naše jedinečné
softwarové řešení abcSuite.
abcSuite nabízí velice účinné sloučení automatizovaného řízení podnikových procesů
a moderní správu elektronických dokumentů.
abcSuite umožňuje:
• automatizování řady agend uvnitř organizací
• zavedení centralizovaného a důvěryhodného úložiště elektronických dokumentů
• zprůhlednění procesů spolupráce, rozhodování, vč. formálního schvalování
(např. obchodních nabídek a kalkulací, příchozích faktur, smluv a směrnic)
• dodržování veškerých legislativních povinností souvisejících s elektronickými dokumenty
• napojení na datové schránky
aplis.cz, a. s.
Podbabská 1112/13
160 00 PRAHA 6
IČ: 26199599
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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

HSF System, a. s.
Společnost HSF System, a. s. je ryze česká společnost, která působí na stavebním trhu
od roku 2002. Patří mezi nejvýznamnější stavební společnosti v České republice a na
Slovensku. Podle ročenky TOP 2016 Časopisu českého stavebnictví jí patří dle čistých tržeb
22. místo z více než 150 sledovaných subjektů.
Společnost HSF System je spolehlivým generálním dodavatelem staveb. Investorům nabízí
vysoký podíl vlastních prací, který tvoří až třetinu objemu zakázky. Zajišťuje projekční
práce a inženýrskou činnost. Zabývá se developerskými aktivitami. Realizuje kompletní
střešní a fasádní opláštění moderních administrativních, komerčních a průmyslových
objektů včetně jejich rekonstrukcí. Dodává ocelové konstrukce, hliníkové výplně otvorů
(okna, dveře, prosklené fasády a světlíky) a široký sortiment stavebního materiálu se
zaměřením na tepelné izolace, hydroizolace střech a profilované plechy.
HSF System, a. s.
Lihovarská 689/40 A
718 00 Ostrava-Kunčičky
Česká republika

Telefon: +420 595 700 660
E-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz
www.hsfsystem.cz
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Construsoft, s. r. o.
Firma Construsoft je více než 20 let dodavatelem a vývojářem BIM (Building Information
Modelling) software. Působí ve více než třiceti zemích Evropy a také v Jižní Americe. Je
partnerem skupiny Trimble Solution. V České republice a na Slovensku působí Construsoft
od roku 1997 a má zde mnoho spokojených zákazníků. Program Tekla Structures, jehož
je Construsoft výhradním dodavatelem, je nejlepším softwarovým řešením pro ocelové,
železobetonové i dřevěné konstrukce nezávisle na jejich velikosti. Construsoft poskytuje
software, odborné poradenství, školení, aktualizace a další služby. To vše na míru firemním
a osobním požadavkům zákazníků.
Tekla Structures
Komplexní softwarové řešení všech typů konstrukcí – ocelových, železobetonových,
dřevěných i hliníkových. Propojení se statickými programy, automaticky generovaná
výrobní dokumentace, výkazy materiálů, soubory CNC pro numericky řízené stroje –
všechny informace jsou neustále aktualizovány. Vyzkoušejte Tekla Structures a rozšiřte
možnosti své firmy!
Tekla BIMSight
Profesionální bezplatný program pro spolupráci a výměnu informací na projektu.
Propojení různých modelů, programů a formátů (ifc, xml, dwg, dgn) v BIM projektu.
Kontrola kolizí, kótování, správa změn, detailní informace o elementech konstrukce
a mnoho dalších funkcí. Tekla BIMsight používá 150 000 profesionálů ve 160 zemích světa.
Ke stažení zdarma! www.bimsight.com.
Tekla Model Sharing
Služba umožňující rychlé a efektivní sdílení projektu se spolupracovníky po celém světě. Se
službou Tekla Model Sharing mohou projekční týmy pracovat na stejném modelu mnohem
efektivněji, bez ohledu na vzdálenosti a rozdílná časová pásma. Data modelu jsou vždy
bezpečně.
Tekla Campus
Možnost nejen pro studenty jak se seznámit a naučit Building Information Modelling
zdarma! Studenti mohou jednoduše získat výhodu na trhu pracovních příležitostí a naučit
se využívat všechny možnosti programu Tekla Structures již během studia. Tekla Campus
je online škola, která naučí základní práci s Tekla BIM nástroji. Začněte již dnes!
Construsoft, s. r. o.
Sadová 2
750 03 Přerov
info@construsoft.cz
Tel. +420 581 209 537
www.construsoft.cz
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Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2017 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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