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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2018, kterou pro vás připravila
společnost CEEC Research. Děkujeme také za podporu generálnímu partnerovi –
společnosti GRAITEC, zlatým partnerům – společnostem WEBER, SULKO, HELUZ, INFRAM,
VTD Technology a také dalším partnerům.
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 101 uskutečněných interview
s klíčovými představiteli vybraných projektových společností. Zmíněné rozhovory se všemi
společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2017. Kromě standardní analýzy odpovědí celého
vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů
podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se
především na pozemní, nebo na inženýrské stavitelství.
Díky tomu může Studie projektových společností 2018 poskytnout zcela vyvážené, aktuální
a dostatečně podrobné údaje o tomto sektoru české ekonomiky nezbytné pro rozhodování
vedoucích představitelů společností podnikajících v dané oblasti. Poděkovat bychom chtěli
jak představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro
zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům našich studií, kteří nám pravidelně
poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat Vaše
informační potřeby.

Jiří Vacek

riaditeľ spoločnosti
CEEC Research
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Miroslav Kohout
Country Manager,
GRAITEC
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás informovala o novinkách, které se týkají oblasti stavebnictví. Na
Ministerstvu pro místní rozvoj již intenzivně připravujeme rekodifikaci veřejného stavebního
práva. Poslední novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018, má na
proces projekční přípravy, umisťování, povolování a užívání staveb bezesporu pozitivní
dopad. Novelou stavebního zákona však bylo možné dosáhnout pouze dílčích změn.
V průběhu projednávání této novely stavebního zákona se totiž ukázala potřeba zásadní
úpravy celého veřejného stavebního práva v České republice. Aby taková úprava byla
efektivní a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, je
nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale provést též podstatnější reformu veřejné
správy v České republice, která se dotkne řady zákonů.
Zřídili jsme celkem šest pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti veřejného
stavebního práva – pro veřejnou správu, územní plánování, digitalizaci, stavební právo
hmotné, stavební právo procesní a vyvlastnění. Rekodifikace, aby byla skutečně účinná
a znamenala deklarované podstatné zjednodušení přípravy staveb a zrychlení povolovacích
procesů, musí přinést kromě přípravy nového stavebního zákona a zásadní úpravy řady
souvisejících zákonů i podstatnou reformu veřejné správy zahrnující legislativní, organizační
i rozpočtová opatření.
Na podzim minulého roku jsme představili Vládě ČR základní teze rekodifikace. Ty nastiňují,
které nejvýznamnější oblasti bude nezbytné podrobně prověřit a vyhodnotit. Například
v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu teze upozorňují na klíčové problémy
při posuzování umísťování a povolování staveb, potřebu prověření působnosti stavebních
úřadů, postupů povolování staveb i obecných požadavků na výstavbu. Definují i problémy
ochrany veřejných zájmů, respektive dotčených orgánů, v oblasti elektronizace veřejné
správy a v neposlední řadě potřebu přehodnocení požadavků na úroveň odbornosti
úředníků či na jejich technické vybavení. Důležitým krokem bude provést revizi zákonů
vytvářejících hmotné stavební právo. Při úvahách ohledně nové právní úpravy územního
plánování a stavebního řádu je třeba mít na zřeteli, že k dosažení zásadní a razantní změny
musí jít o komplexní soubor legislativních, organizačních, personálních a rozpočtových
opatření tak, aby bylo dosaženo zamýšleného cíle, tedy komplexního zjednodušení
a zkrácení realizace staveb.

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj
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PARTNEŘI

CEEC RESEARCH
DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ STUDII PROJEKTOVÝCH
SPOLEČNOSTÍ PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.

Generální partner

Zlatí partneři

Výhradní stavební partner

Výhradní projektový
partner

výhradní partner
v pojištění

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři
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tisková řešení
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stavebních prací

www.ceec.eu

Studie projektových společností 2018

SOUHRN

Kapitola 1

str. 6

Kapitola 2

str. 10

V lednu až červenci 2018 byly oznámeny veřejné projektové zakázky v hodnotě 4 389 mil. Kč, což představovalo nárůst o 174,2 procenta. Za stejné období bylo
zadáno 368 veřejných projektových zakázek v hodnotě 5 589 mil. Kč.

Výkon sektoru projektových prací letos vzroste
o 7,7 procenta. V roce 2019 pak dojde k dalšímu navýšení o 4,9 procenta. Mírně optimističtější vývoj je
očekáván u firem zaměřených na inženýrské stavby
(8,6 procenta). S nárůstem objemu projektových prací vzrostou i tržby, a to o 6,8 procenta.

Kapitola 3

Kapitola 4

str. 14

str. 16

Nárůst ziskovosti zakázek očekává 45 procent ředitelů projektových společností, naopak o poklesu hovoří pouze 7 procent firem. Zvyšování cen projektových
prací ředitelé zaznamenali v privátní (57 procent)
i veřejné (49 procent) sféře. Pokles cen avizovalo jen
naprosté minimum firem.

Vytížení projektových společností se dlouhodobě
pohybuje na hranici únosnosti a aktuálně dosahuje
v průměru 96 procent. Polovina ředitelů plánuje navýšit kapacity, a to v průměru o 14 procent. Nejvíce
jsou postrádáni projektanti a v menší míře také vedoucí projektů.

Kapitola 5

Kapitola 6

str. 18

str. 19

Ředitelé firem mají nasmlouvanou práci v průměru na 10 měsíců dopředu. Pro polovinu společností
se oproti období minulého roku jedná o navýšení.
Zakázku i v případě nedostatku kapacit by přijaly tři
pětiny společností. Kvalitu své práce hodnotí projektanti jako velmi dobrou.

Projektové společnosti nejčastěji získávají zakázky
na základě dlouhodobé spolupráce se zadavatelem.
Transparentnost výběrových řízení se pohybuje na
úrovni 6,4 bodu z 10. S požadavkem o úplatek se
v minulém roce setkalo pouze 6 procent ředitelů projektových firem.

Kapitola 7

Kapitola 8

str. 20

Hlavní pozornost ředitelů projektových společností
bude zaměřena na získávání zakázek v ČR. Největší
brzdou dalšího rozvoje je byrokracie a nekvalitní legislativa. Veřejní investoři kladou vyšší důraz na cenu
stavby než na její kvalitu, u privátních investorů je
situace vyrovnanější. Celková kvalita přípravy staveb
zůstává v průměru na stejné úrovni.

str. 24

Investoři nejsou ochotni platit vyšší náklady, které
jsou spojené s projektováním v BIMu. Tyto náklady
akceptuje pouze 15 procent investorů. Stavbyvedoucí dokáží na stavbách plně využít projekt v BIMu jen
ve 2 procentech případů.
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Nárůst hodnoty
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projektových zakázek
o 174,2 %
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V lednu až červenci 2018 byly oznámeny veřejné projektové
zakázky v hodnotě 4 389 mil. Kč, což představovalo nárůst
o 174,2 procenta. Za stejné období bylo zadáno 368 veřejných
projektových zakázek v hodnotě 5 589 mil. Kč.

V lednu až červenci 2018 bylo vydáno 180 řádných oznámení o zakázce, což je
o 0,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Celková předpokládaná
hodnota oznámení o zakázce v lednu až červenci 2018 činila 4 389 mil. Kč
a byl zaznamenán její meziroční růst o 174,2 procenta.

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
Projektové zakázky

2017

2018

Počet
počet

Hodnota

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

1. čtvrtletí

78



-39,5

744



-78,3

2. čtvrtletí

78



-40,9

694



-36,9

3. čtvrtletí

93



-34,0

910



-56,9

4. čtvrtletí

71



+14,5

842



+324,9

Rok

320



-31,0

3 191



-53,4

1. čtvrtletí

64



-17,9

2 904



+290,1

2. čtvrtletí

88



+12,8

1 144



+64,9

Leden až
červenec

180



-0,6

4 389



+174,2

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Ze zakázek
vyhlášených v 2018
v systému ještě zbývají
zakázky za 3,5 mld. Kč
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V lednu až červenci 2018 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 4,4 mld.
Kč, z toho bylo později zadáno 0,9 mld. Kč (tedy 20 procent z oznámených).
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky
za 46 mil. Kč (tedy 1 procento z oznámených). Po odečtení zadaných
a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 3,5 mld. Kč (tedy 79 procent),
které nebyly zatím zadány nebo zrušeny.
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Investice jsou jednou z hlavních priorit přípravy státního rozpočtu na
rok 2019. Chci, aby dosáhly výše 78,7 miliard korun ze zdrojů státního
rozpočtu, což je o 21 miliard více než plán na rok 2018. Navyšujeme
zejména kapitálové výdaje na dopravní infrastrukturu, celkové výdaje
Státního fondu dopravní infrastruktury by měly díky navýšení národního
výdajového rámce dosáhnout 84 miliard korun. To představuje
v porovnání s rozpočtem SFDI na rok 2018 nárůst o cca 12 mld. Kč.
Z celkové částky činí 65 mld. Kč národní zdroje a 19 mld. Kč zdroje EU.
Významný objem investic ve výši 3,5 miliardy korun půjde do rozpočtu
Ministerstva kultury, zejména do programů památkové péče.
Ministerstvo školství získá přes 6 miliard korun na investice do rozšiřování
kapacit škol od mateřských po vysoké a do rozvoje sportovišť pro mládež.
Menším, přesto pro občany nesmírně důležitým kapitálovým výdajem je
pokračování investičního podprogramu Ministerstva financí zaměřeného
na rozvoj zázemí regionálních škol v okolí velkých měst. Ze strany obcí je
o tento projekt velký zájem, proto na něj v příštím roce vyčleňujeme 1 019
milionů korun. Vzhledem k úspěchu tohoto projektu připravuje MF nový
program, určený k poskytování státní podpory obcím na obnovu a rozvoj
obecní infrastruktury. Finanční prostředky vyčleněné v programu budou
určeny na pokrytí nákladů, které nelze hradit z jiných národních nebo
evropských zdrojů.

Alena Schillerová

ministryně financí

V programu Nová zelená úsporám jsme doposud přijali žádosti o dotaci
za více než 8 mld. Kč, na účty příjemcům jsme vyplatili už přes 4 miliardy
korun, z toho téměř 3,8 miliardy do segmentu rodinných domů. Do
roku 2021 odhadujeme, že celkové příjmy z emisních povolenek, ze
kterých je program financován, mohou dosáhnout až 23 mld. korun.
Vedle programu Nová zelená úsporám, který kromě stability podmínek
díky kontinuálnímu příjmu žádostí nabízí i každoroční rozšiřování
podporovaných oblastí zejména tam, kde pokročil technologický
vývoj, nabízíme další škálu dotací jak pro domácnosti, tak pro obce
či podnikatele. Blízko svým charakterem k Nové zelené úsporám je
program Dešťovka, který nabízí domácnostem podporu na efektivní
využití srážkové či odpadní vody, nebo program kotlíkové dotace,
které jsou dnes s programem Nová zelená úsporám přímo propojené
bonusovým zvýhodněním při realizaci opatření z obou programů.
Z Operačního programu Životní prostředí financujeme i další typy
projektů, akcentujeme zejména projekty řešící sucho, ale své místo
mají i další oblasti. A nemohu ani zapomenout na Národní program
Životní prostředí, který umožňuje směřovat finanční prostředky do
oblastí, kam zcela nedosáhnou evropské peníze či kde aktuálně již byly
vyčerpány. Kanalizace a vodovody, zdroje pitné vody, inovativní projekty,
ekologizace dopravy, to vše aktuálně financujeme z národních zdrojů.
Národní program nám umožňuje také rychle řešit akutní problémy
našeho životního prostředí, aktuálně právě sucho a problémy s ním
spojené v obcích i městech.

Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí
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OZNÁMENÉ ZAKÁZKY PROJEKTOVÉ
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Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Hodnota zadaných
veřejných
projektových zakázek
vzrostla o více jak 80 %

V lednu až červenci 2018 bylo zatím zadáno 368 zakázek (včetně částí
zakázek), což je o 16,7 procenta méně než ve stejném období minulého roku.
Hodnota zakázek zadaných v lednu až červenci 2018 činila 5 589 mil. Kč
a meziročně rostla o 82,5 procenta.
Modernizujeme dálnici D1, rozběhli jsme výstavbu nových dálnic (D6, D3,
D11, D35, D55 a dalších). Aktuálně stavíme 187 km dálnic a silnic I. tříd.
Investujeme nejvíce do projektové přípravy, přičemž loni jsme překročili
trojnásobek toho, jak se projektovalo v roce 2010. Nezapomínáme ani
na menší stavby jako obchvaty měst, kterých chceme postavit do roku
2021 v součtu alespoň 130 km. Příští rok by měla být dokončena studie
proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany, pokračují
modernizace českých tratí jako např. Brno – Kolín, Ústí nad Labem –
Cheb. Opravujeme po celé republice zanedbaná nádraží. Řešíme
plavební stupně na labsko-vltavské vodní cestě. I když nejde přímo
o investici, řešíme koncepční změnu stavebního práva, která by měla
vliv na podstatné zrychlení výstavby v celém dopravním sektoru. Změnu
ve financování evropských peněz chceme řešit kombinací úvěru od
EIB, spoluprací privátního sektoru se státem ve smyslu PPP projektů či
blendingovou výzvou v CEF.

Dan Ťok

ministr dopravy
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Státní fond dopravní infrastruktury každoročně připravuje návrh
rozpočtu a střednědobého výhledu na nadcházející 3 roky. Aktuálně
je návrh rozpočtu SFDI na rok 2019 a střednědobý výhled do roku
2021 v procesu projednávání a následně bude předložen ke schválení
Vládě ČR a finálně PSP ČR. Konkrétní investiční akce zahrnuté do
návrhu rozpočtu SFDI na předmětné období jsou v souladu s Vládou
ČR schválenými aktualizovanými Dopravními sektorovými strategiemi
a akce především reflektují stav přípravy a možnosti faktického
zahájení jejich realizace. Jedná se zejména o významné investiční akce
spočívající v dobudování a modernizaci dálniční sítě, rekonstrukcích,
modernizaci a výstavbě akcí na konvenční železnici i investicích do
vodní infrastruktury. Součástí návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu
SFDI do roku 2021 je také množství lokálně potřebných akcí, jako jsou
například obchvaty měst a zkapacitnění dopravně úzkých míst. Rovněž je
v návrhu rozpočtu alokován dostatek finančních prostředků na přípravu
nových investičních projektů včetně přípravy akcí rychlých spojení. Po
výsledném schválení rozpočtu a střednědobého výhledu v PSP ČR bude
rozpočet k dispozici všem zainteresovaným stranám na stránkách www.
sfdi.cz.

Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Projektové zakázky

2017

2018

Počet
počet

Hodnota

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

1. čtvrtletí

218



+71,7

1 731



+251,6

2. čtvrtletí

172



+2,4

875



+95,7

3. čtvrtletí

169



-14,6

1 335



+34,2

4. čtvrtletí

256



+28,0

1 693



-40,5

Rok

815



+17,6

5 634



+17,9

1. čtvrtletí

149



-31,7

1 290



-25,5

2. čtvrtletí

162



-5,8

3 726



+325,7

Leden až
červenec

368



-16,7

5 589



+82,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
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Výkon sektoru projektových prací letos vzroste o 7,7 procenta.
V roce 2019 pak dojde k dalšímu navýšení o 4,9 procenta. Mírně
optimističtější vývoj je očekáván u firem zaměřených na inženýrské
stavby (8,6 procenta). S nárůstem objemu projektových prací
vzrostou i tržby, a to o 6,8 procenta.

Trh s projektovými
pracemi posílí o 7,7 %

Výkon sektoru projektových prací poroste jak v roce 2018, tak v roce 2019.
V letošním roce je přitom očekáván růst v průměru 7,7 procenta, zatímco
v tom následujícím dojde k mírnému zpomalení na úroveň 4,9 procenta.
Tento vývoj potvrzuje 96, respektive 90 procent ředitelů projektových
společností.
Již od začátku roku to vypadá, že rok 2018 by mohl být po delší době
„rekordním“, co se týká objemu tržeb. Pro firmu a její zaměstnance je
to na jednu stranu pochopitelně příznivé, dostatečné finanční zázemí
umožní managmentu dát svým zaměstnancům adekvátní platové
ohodnocení. Na druhou stranu je nutno ještě více hlídat a také udržovat
kvalitu projektantských prací, což při zvyšujícím se objemu práce nebývá
vždy snadné. Již dnes lze také prognózovat, že i rok 2019 by nemusel být
ekonomicky špatným a pokud bude za rokem 2018 zaostávat, tak spíše
nevýznamně.

Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva a výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROJEKTOVÝCH PRACÍ
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Trh projektových prací bude i ve zbytku roku 2018 a počátkem roku
2019 nasycen. Vypisuje se hodně projektových zakázek jak ve státním,
tak v komunálním sektoru. Otázkou zůstává praktická využitelnost
legislativních změn v oblasti inženýringu. Očekávám, že naše tržby
budou mírně růst, a to jak vlivem příznivějších nabídkových cen, tak
i rozšiřováním kapacit.

Martin Höfler

ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a. s.
Projektový trh v letošním i příštím roce by měl stále vykazovat růst, a to
jak v privátní sektoru, tak u veřejných zakázek. Podobně tomu bude
u stavebnictví jako celku. Stále budou pozitivně působit synergické
efekty, které vycházejí z dobré kondice české ekonomiky, a také
investorská aktivita domácích a zahraničních investorů.

Jan Lidral

Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH

Dařit se bude více
firmám zaměřeným na
inženýrské stavby

Projektové společnosti zaměřené na inženýrské stavby jsou v predikcích
vývoje pro rok 2018 mírně optimističtější (růst 8,6 procenta) než společnosti
z pozemního sektoru (růst 7,0 procenta). Opačná je situace pro rok 2019,
kdy očekává pozemní sektor nárůst výkonu 5,1 procenta, zatímco predikce
inženýrského sektoru hovoří o růstu 4,6 procenta.
Projektový trh má již několik let vzrůstající tendenci. Na trhu je v současné
době více projektů než je schopných projektantů.

Jaroslav Kupr

ředitel, INTAR, a. s.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Růst tržeb 2018/2019 předpokládáme o 5 % proti roku 2017

Ladislav Richtr

jednatel spol. RILA, s. r. o.

Soudím podle našich kapacit, které jsou nyní na 90 % vytížené s výhledem
na 3-4 měsíce, že rok 2018 může být z tohoto hlediska dobrý. To samé
předpokládám i v roce 2019.

Martin Kovář

obchodní ředitel, člen představenstva, EXCON, a. s.

Očekáváme stejný trend jako v minulém roce. Možná mírný růst do 5 %.

Lukáš Hruboň

člen představenstva a obchodní ředitel, VALBEK, spol., s. r. o.

Tržby vzrostou o 6,8 %

Spolu s nárůstem objemu projektových prací porostou také tržby
projektových společností, a to v průměru o 6,8 procenta. Rozdíl
v předpovědích společností zaměřených na pozemní a inženýrské stavby
je přitom v tomto ohledu relativně malý (6,7 procenta oproti 7,1 procenta).
Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2019, kdy dojde k jejich dalšímu navýšení
o 5,2 procenta.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Projektový trh, stejně jako ostatní technická odvětví, je v současné době
negativně ovlivněn nedostatkem kvalitních, motivovaných techniků.
Zakázky v oblasti dopravní infrastruktury očekávám stále ve vysokém
počtu, ale prosperita trhu je závislá na personální situaci v oboru.
Tržby naší firmy se budou do značné míry odvíjet od kvality vyřešení
personálních záležitostí.

Petr Novotný

ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Předpokládám další růst našeho trhu cca o 5 % a věřím, že i tržby naší
společnosti se budou vyvíjet obdobně.

Petr Ščurkevič

ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.

Rozhodně lépe než v předchozích letech. Kapacitní naplněnost bude
kulminovat, firmy budou mít po dlouhém období konečně možnost
výběru zakázky a klienta. Povede to k vyšší míře specializace, firmy
budou mít možnost nabízet služby tam, kde mají jádro své kompetence,
a to je dobře ve vztahu k prohlubování kvality. Tomu bude odpovídat
vývoj tržeb, avšak neočekávám větší růst než 5 %.

Martin Zuštík

statutární ředitel, Technoprojekt, a. s.
Vývoj projektového trhu předpokládáme s mírným nárůstem do max.
10 % K navýšení tržeb dochází i vlivem mírného zvýšení našich cen
projektových prací.

Vladimír Svoboda

jednatel, INTERPLAN-CZ, s. r. o.
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Nárůst ziskovosti zakázek očekává 45 procent ředitelů projektových
společností, naopak o poklesu hovoří pouze 7 procent firem.
Zvyšování cen projektových prací ředitelé zaznamenali v privátní
(57 procent) i veřejné (49 procent) sféře. Pokles cen avizovalo jen
naprosté minimum firem.

Téměř polovina firem
predikuje zvýšení
ziskovosti zakázek

Bezmála polovina (45 procent) ředitelů projektových společností očekává
letos růst ziskovosti svých prací. Téměř stejnou úroveň ziskovosti očekává
dalších 48 procent projektových firem. O poklesu naopak hovoří pouze
7 procent ředitelů. Odhady růstu marží pro následující rok jsou pak svým
rozložením téměř totožné.

VÝVOJ ZISKOVOSTI (MARŽÍ)
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Nárůst cen projektových prací oproti roku 2017 zaznamenali ředitelé
zejména u soukromých investorů (57 procent). Ale i u veřejných investorů
došlo k nárůstu ve 49 procentech případů, což představuje v meziročním
srovnání výrazné skokové zvýšení (o 20 procentuálních bodů). Pokles
cen svých prací avizovalo jen naprosté minimum dotázaných (3 procenta
u veřejných, respektive 2 procenta u soukromých investorů).
Po několikaletém propadu cen projektových prací již došlo k pozitivnímu
obratu, ale cenová úroveň stále není v adekvátních hodnotách. Právě
tady je signifikantní růstový potenciál pro nadcházející léta.

Jan Lidral

Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH
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Cenovou úroveň si v prostředí veřejných zakázek tvoříme sami. Naplněné
kapacity sebou přinášejí postupné zvyšování cen.

Lukáš Hruboň

člen představenstva a obchodní ředitel, VALBEK, spol., s. r. o.

ZAZNAMENALI JSTE ZMĚNU CEN PROJEKTOVÝCH PRACÍ OPROTI ROKU 2017?
(odpovědi v %)

Veřejní
investoři

 49 %


3%

 48 %

Růst

57 % 

Pokles

2% 

Beze změny

41 % 

Soukromí
investoři

Lze konstatovat, že ceny projektových prací se daří navyšovat kolem 10 %
ve srovnání s předchozím rokem. Bereme-li v úvahu náročnost a zejména
odpovědnost projektantů, nelze honoráře považovat za adekvátní ve
srovnání s veřejně inzerovanými nabídkami např. na místa skladníků
v obchodních řetězcích.

Vladimír Svoboda

jednatel, INTERPLAN-CZ, s. r. o.
Tvorbě ceny projektových prací stále chybí stabilní metodika (ceník).
Požadavky na prostorovou a technickou koordinaci, podrobnost detailů,
bezchybnost „bezpohlavních“ výkazů výměr rostou přímou úměrou
s klesajícími schopnostmi dodavatelů a s požadavky na nereálně
krátké termíny pro plnění. Běžné honoráře sotva pokrývají náklady na
projektové práce, nákup SW a HW, ale neumožňují rozvoj projektových
firem, průběžné vzdělávání pracovníků a výchovu nových projektantů.

Jaroslav Kupr

ředitel, INTAR, a. s.
Cena je vždy záležitostí soutěže nebo u privátních investorů pak dohody.
Lze konstatovat, že veřejní zadavatelé akceptují nabídky, jejichž
nabídková cena odpovídá skutečné reálné pracnosti, zejména když je
cena řádně odůvodněná kalkulací všech poptávaných činností. Toto platí
i v těch případech, kdy původní cenový předpoklad zadavatele byl nižší.
Stále se však vypisují soutěže, kdy zadavatelem předpokládaná cena je
podhodnocená. Pak je nutné takovou nabídku nepodat a zadavatele na
to upozornit. Privátní sektor nemohu v tomto pohledu hodnotit.

Martin Höfler

ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a.s
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Vytížení projektových společností se dlouhodobě pohybuje na
hranici únosnosti a aktuálně dosahuje v průměru 96 procent.
Polovina ředitelů plánuje navýšit kapacity, a to v průměru
o 14 procent. Nejvíce jsou postrádáni projektanti a v menší míře
také vedoucí projektů.

Dlouhodobé kritické
vytížení kapacit

Projektové společnosti pracují dlouhodobě na hranici svých možností a jsou
aktuálně v průměru vytížené na 96 procent. Ještě o jeden procentní bod vyšší
vytíženost přitom avizují projektové firmy zaměřené na pozemní stavby.
U projekcí inženýrských staveb jsou společnosti vytíženy na 95 procent.
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Navýšení kapacit
plánuje polovina
společností

Navýšit rozsah svých kapacit plánuje ještě v letošním roce více než polovina
ředitelů projektových společností (52 procent), a to v průměru o 14 procent.
Zároveň se většina těchto ředitelů obává, že se jim nepodaří nalézt plánovaný
počet zaměstnanců. Současný rozsah kapacit pak zachová 46 procent
ředitelů. Snižovat stavy by chtěly pouze 2 procenta firem, přičemž by se
v průměru jednalo o 18 procent zaměstnanců. Jedná se zejména o projekci
v okolí Třince.

Nedostatek
projektantů ve firmách

Kriticky přitom ředitelé postrádají samotné projektanty (75 procent)
a dále pak vedoucí projektů (20 procent). Zaměstnance na pozici back
office a managementu potřebují firmy průměru jen ve 2 procentech.
Jedno procento ředitelů projektových společností uvádí, že postrádají
nejvíce kontrolory a geotechniky.
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JAKÝ TYP ZAMĚSTNANCŮ VÁM NEJVÍCE CHYBÍ?

 75 % Projektanti
 20 % Vedoucí projektu


2 % Back office



2 % Management



1 % Jiní

Vyžadováno především
vysokoškolské
vzdělání

Ředitelé projektových společností vyžadují u nastupujících pracovníků
zejména vysokoškolské vzdělání (69 procenta), následně středoškolské
v oboru (26 procenta) a středoškolské obecné (5 procent).

Desetiprocentní
zvýšení mezd
v projektovém sektoru

Oproti předchozímu roku zvyšovalo mzdy svým pracovníkům 8 z 10
(82 procent) projektových společností, a to v průměru o 9 procent. Další
zvyšování mezd pak plánuje 69 procent firem, přičemž navýšení by se mělo
pohybovat na úrovni 7 procent.
Mzdy a odměny jsou podle zakázky a její vyhodnocení je promítnuto do
odměn, mzdy porostou o 5 % v roce 2019.

Ladislav Richtr

jednatel spol. RILA, s. r. o.

Mzdy kontinuálně zvyšujeme již několik let a na počátku roku 2019
plánujeme další mzdové úpravy. Jdeme však cestou individuálního
navyšování mezd s cílem motivovat, nikoliv plošných úprav.

Aleš Trnečka

předseda představenstva a ředitel společnosti,
Dopravoprojekt Brno, a. s.

Snažíme se základní mzdy našich pracovníků držet na takové úrovni, aby
nedocházelo k odchodům ke konkurenci. Zároveň všem vysvětlujeme, že
jejich celkový příjem (tzn. vč. pohyblivé složky) se odvíjí od jejich vlastní
produktivity, kvality práce a v neposlední řadě i od spokojenosti klienta.
Většina našich zaměstnanců tento systém chápe a akceptuje.

Petr Ščurkevič

ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.
V současnosti nás nejvíce brzdí v rozvoji nedostatek technicky
orientovaných pracovníků na trhu práce. Zaměřujeme se na posílení
znalostí a rozvoj dovedností nově nastupujících zaměstnanců zejména
v oblasti montáží a servisu.

Jana Grigová

NI & Marketing Director, Schindler CZ, a. s.
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Ředitelé firem mají nasmlouvanou práci v průměru na 10 měsíců
dopředu. Pro polovinu společností se oproti období minulého
roku jedná o navýšení. Zakázku i v případě nedostatku kapacit by
přijaly tři pětiny společností. Kvalitu své práce hodnotí projektanti
jako velmi dobrou.

Zakázky nasmlouvány
na 10 měsíců dopředu

Projektové společnosti mají aktuálně naplněn zásobník práce v průměru na
10 měsíců dopředu. Situace je přitom v tomto ohledu shodná napříč celým
sektorem bez ohledu na zaměření projektové firmy. Ve srovnání se stejným
obdobím předchozího roku se pak jedná o větší počet měsíců pro 50 procent
společností. Na stejné období má zasmluvněno 45 procent firem, o snížení
hovoří pouze 5 procent ředitelů projektových společností.

Firmy přijmou zakázku
i v případě nedostatku
kapacit

Tři pětiny (59 procent) ředitelů projektových společností by přijaly novou
zakázku i v případě, že by neměli dostatek volných kapacit. Zbývající dvě
pětiny (41 procent) by za takové situace novou zakázku nepřijaly.

Tři pětiny firem jsou
ochotny překročit
interní směrnice

Své interní směrnice je ochotna překročit v rámci risk managementu
nadpoloviční většina (59 procent) projektových společností. Jedná se však
o 8 procent společností, které k tomuto kroku přistupuje často, dalších
16 procent zřídka a 35 procent jen zcela výjimečně. Interní směrnice k získání
zakázek za žádných okolností neporušuje 41 procent firem.

PŘEKRAČUJE VAŠE SPOLEČNOST SVÉ INTERNÍ SMĚRNICE (RISK
MANAGEMENT), ABY ZÍSKALA ZAKÁZKU?



8 % Často

 16 % Zřídka
 35 % Výjimečně
 41 % Nikdy

Projektanti hodnotí
kvalitu své práce jako
velmi dobrou

18

Projektové firmy považují kvalitu vlastních prací za velmi dobrou. Na stupnici
od 0 do 10, kde desítka představuje maximální kvalitu, ji ředitelé ohodnotili
známkou 8,45. Přesto se drtivá většina (86 procent) projektových společností
bude snažit kvalitu své práce dále zvyšovat.
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zakázek
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Projektové společnosti nejčastěji získávají zakázky na základě
dlouhodobé spolupráce se zadavatelem. Transparentnost
výběrových řízení se pohybuje na úrovni 6,4 bodu z 10.
S požadavkem o úplatek se v minulém roce setkalo pouze 6 procent
ředitelů projektových firem.

Projektové společnosti označují za nejefektivnější způsob získávání zakázek
dlouhodobou spolupráci se zadavatelem. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka
představuje zcela nejefektivnější způsob získávání zakázek, ohodnotili
ředitelé tento faktor známkou 7,6 bodu. Velmi důležité jsou také osobní
kontakty (6,8 bodu) následované účastí v tendrech a výběrových řízeních
(5,6 bodu). Za nejméně efektivní způsob je naopak označena přímá poptávka
zákazníků (5,1 bodu).

JAKÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁVÁ VAŠE SPOLEČNOST SVÉ ZAKÁZKY?
Dlouhodobá spolupráce se
zadavatelem

Tendry/výběrová řízení

98 %

90 %

7,6

6,8

5,1

99 %

98 %

Osobní kontakty

Přímá poptávka od
zákazníků

Hodnotenie (0–10 max.)

Transparentnost
výběrových řízení
lehce nadprůměrná

5,6

% % firiem

Transparentnost veřejných výběrových řízení, kterých se projektové
společnosti účastní, ohodnotili ředitelé v průměru 6,4 body z maximálních
10. Soukromá sféra je pak v tomto ohledu hodnocena jen se zcela
minimálním rozdílem (6,3 bodu).
V hodnocení transparentnosti se názory obou typů projektových společností
rozcházejí. V rámci inženýrského stavitelství jsou transparentnější veřejná
výběrová řízení - 7,3 bodu oproti 5,7 bodu u privátních řízení. Pozemní
stavitelství naopak vnímá privátní výběrová řízení jako transparentnější (6,8
bodu oproti 5,6 bodu) než veřejná.

Zkušenosti se žádostí
o úplatek

S požadavkem o úplatek se při získávání zakázek v minulém roce setkalo
6 procent ředitelů projektových firem. Čtyři pětiny (82 procent) společností
se naopak s touto situací loni nikdy nesetkaly. Desetina (12 procent)
dotázaných odmítla na tuto otázku odpovědět.
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Hlavní pozornost ředitelů projektových společností bude zaměřena
na získávání zakázek v ČR. Největší brzdou dalšího rozvoje je
byrokracie a nekvalitní legislativa. Veřejní investoři kladou vyšší
důraz na cenu stavby než na její kvalitu, u privátních investorů
je situace vyrovnanější. Celková kvalita přípravy staveb zůstává
v průměru na stejné úrovni.

Největší brzdou
dalšího růstu je
byrokracie a nekvalitní
legislativa

V dalším růstu nejvíce projektové společnosti limituje byrokracie a nekvalitní
legislativa, přičemž tomuto faktoru ředitelé přiřadili 7,4 bodu z maximálních
10, které znamenají ohrožení růstu firmy. Další významnou brzdu představuje
nedostatek zkušené pracovní síly/kapacit (6,7 bodu z 10) a příliš nízké ceny
realizovaných zakázek (6,0 bodu z 10). Nejméně omezujícím faktorem
rozvoje je naopak nedostatečná optimalizace interních procesů (2,7 bodu
z 10) a nedostatečné vybavení (3,2 bodu z 10).
V růstu nás nyní limituje pravděpodobně nejvíce nedostatek nových
pracovníků a také menší zisk, než jsme si naplánovali a než bychom si
přáli. Z toho plyne logické omezení investic. Současně si tvoříme rezervu
na relokaci sídla, která nás čeká v roce 2019.

Martin Höfler

ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a.s

95
78

Nulová
hrozba

4,5

0

74
4,1

Nedostatečná
poptávka
veřejný sektor

76
4,8

7,1

76

98
83

98

7,6

7,4

6,7

91

% firem 2017

Nedostatek
financí
k financování
svých aktivit

Byrokracie
a nekvalitní
legislativa

% firem 2018

Tvrdá
konkurence

72

Hodnocení 2017

75

5,2
3,4

3,2

Nedostatečné
vybavení

97

100 %
80 %

5,4
3,9

99

97

77

5,2

4,1

Nedostatek
zkušené
pracovní síly

97

95
73

5,2

5,1

4,7

Nedostatečná
poptávka
soukromý
sektor

83

96

Vysoké náklady
na práci

6,6

6,0
6

60 %
40 %

2,7

Přebujelá
organizační
struktura

Podíl firem v %

10

Průměr

Nejvyšší
hrozba

HLAVNÍ FAKTORY LIMITUJÍCÍ FIRMY V RŮSTU

20 %
Nízké ceny
realizovaných
zakázek

0%

Hodnocení 2018

Určitě nás velmi limituje strnulost a obchodní politika softwarových
firem. Na jedné straně neochota těchto firem (až na výjimky) pružně
adjustovat svoje software na české prostředí (asi je pro ně zdejší trh příliš
„malý“) a velmi pomalá dynamika vývoje jejich software pro projekční
práce ve 3D, naopak na druhé straně dusí vyšší aplikace nových verzí
jejich software dogmatické uplatňování „světových“ cen i na český trh.

Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva a výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.
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V současné době jsou limity rozvoje následující - administrativní
náročnost a formální nejistota při zpracování dokumentace
v souvislosti s novelou stavebního zákona. Další administrativní
náročnost přináší zpracování projektových dokumentací projektů
podporovaných některými dotačními tituly. Splnění některých podmínek
je v rozporu s technickým myšlením a optimálním fungováním dopravní
infrastruktury. Druhým faktorem s negativním vlivem na růst firmy je
nedostatek technicky vzdělaných a motivovaných vysokoškoláků.

Petr Novotný

ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Jednoznačně nám chybí zaměstnanci, bez přehánění vítáme každého,
kdo chce pracovat.

Martin Kovář

obchodní ředitel, člen představenstva, EXCON, a. s.

Priorita zaměřena na
získávání zakázek v ČR

Ředitelé projektových společností se budou v následujících 12 měsících
prioritně věnovat získávání zakázek v ČR. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka
představuje maximální prioritu, této činnosti ředitelé přiřadili hodnotu 8,1
bodu. Důležité bude pro firmy také najímání nových pracovníků (6,2 bodu
z 10), plánování a projektový management (5,8 bodu z 10). Nejméně se
budou naopak projektové společnosti věnovat akvizicím jiných společností
(3,8 bodu z 10) a změnám nabídky tak, aby odpovídala aktuální poptávce
(3,9 bodu z 10).

KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ SE BUDETE VĚNOVAT
V PŘÍŠTÍCH 12 MĚSÍCÍCH PRIORITNĚ?
Získávání zakázek v ČR

Plánování
a projektový
management

Změna v IT
(hardware,
software)

Expandovat
do zahraničí/
získávat zakázky
v zahraničí

Akvizice jiné
společnosti

97 %

94 %

88 %

64 %

34 %

8,1 6,2 5,8 5,0 4,4 4,3 4,2 3,9 3,8

91 %

88 %

49 %

70 %

Najímání nových
pracovníků

Optimalizace
nákupních
procesů a zkvalitnění výběru
dodavatelů

Výběr strategického partnera
pro podnikání

Změna Vaší
nabídky tak, aby
lépe odpovídala současné
poptávce
(např. přechod
na projektování
jiných staveb)

Hodnotenie (0–10 max.)

% % firiem
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investorů zejména na
cenu
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Zadavatelé stále dávají vyšší prioritu nízké ceně oproti kvalitě stavby. Ředitelé
projektových společností přitom ohodnotili veřejné investory 3,0 body na škále 1
až 10, kdy 1 vyjadřuje maximální důraz na cenu a 10 maximální důraz na kvalitu.
Privátní investoři pak dbají na kvalitu téměř stejně jako na cenu (5,1 z 10).

Důraz na kvalitu

JAK BYSTE OHODNOTILI PRIORITY ZADAVATELE Z POHLEDU
HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA CENA VS. KVALITA?
10
9
8
7
6

5,1

5

Důraz na cenu

4

Celková kvalita
přípravy staveb
zůstává v průměru
stejná

3

3
3,0

2
1

Veřejní investoři

Privátní investoři

Celková kvalita přípravy staveb ze strany investorů zůstává z větší části
stejná, jako byla v roce 2017, přičemž u veřejných investorů se jedná
o 78 procent a u privátních 74 procent. Zlepšení ředitelé projektových firem
zaznamenali v 10 procentech, respektive 16 procentech projektů. Investoři
přitom dokáží jasně zadat projekt ke zpracování ve většině případů jen
částečně (73 procent) či vůbec (21 procent).
Setkáváme se s různými typy klientů. Obecně se ale dá říci, že většina projektů
se potýká v průběhu zpracování s požadavky na změny zadání ze strany
klienta. Kvalitní řízení těchto změn je většinou hlavním úskalím projektu
a vyžaduje erudované a zkušené vedení. Snažíme se méně zkušené klienty
provázet procesem změn projektu a upozorňovat je na rizika s tím spojené.

Petr Ščurkevič

ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.
Z pohledu působení naší společnosti se mnoho nového nestalo.
Požadavků na projekty je více, avšak připravenost investorů je zoufalá.
Zejména rozsáhlé neznalosti, předávané jako připravené projekty
neodpovídají stavební legislativě ani Občanskému zákoníku. V rámci
požadavku asi co nejlevnějších projektů se vůbec v přípravných studiích
neprojevují ani progrese současného vývoje ve stavebnictví, ani
kvalifikované požadavky, které zrychlují výstavbu. Požadavky na projekty
jsou uplatňovány v časové tísni investorů mnohdy s požadavkem na
urychlení legislativního procesu, např. u stavebního povolení.

Otakar Galas

ředitel, Galas Invest s.r.o
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DOKÁŽÍ INVESTOŘI JASNĚ ZADAT PROJEKT KE ZPRACOVÁNÍ?



5 % Ano

 73 % Částečně
 21 % Ne


1 % Nevím

Jasně specifikovat (zadat) projekt dokáží pouze investoři / objednatelé,
kteří to dělají opakovaně v rámci své pracovní činnosti. Problém zadání
projektu vidíme hlavně u veřejných zakázek, které jsou často věcně/
obsahově neurčité a formálně-sankčně přeurčité.

Vladimír Svoboda

jednatel, INTERPLAN-CZ, s. r. o.

Většinou nedokáží, zadání nebývají jednoznačná, neřeší dostupné
technické podklady (studie proveditelnosti, geodetické a průzkumné
práce) a ať úmyslně či neúmyslně podhodnocují náklady stavby.

Jaroslav Kupr

ředitel, INTAR, a. s.

Z mojí zkušenosti dělají dobrá zadání soukromí investoři, kteří rozšiřují
nebo expandují a prošli si peripetiemi se zadáním již v minulosti a jsou
již poučeni, že jasně zadaný projekt jim ve finále ušetří nemalé náklady.

Martin Kovář

obchodní ředitel, člen představenstva, EXCON, a. s.

Ne všichni, záleží na tom, zda jde o investora zkušeného, který investuje
průběžně a pravidelně, a nebo investora, který investuje velmi
nepravidelně a není na investiční proces vybaven. Oba případy jsou
zcela v pořádku a záleží jen na nastavení komunikace a managementu
projektu. Pokud je pozitivní snaha na obou stranách, vše se dá zajistit,
a pokud některá z kompetencí investorovi chybí, dá se nahradit. Co se
nedá nahradit, je nedostatek dobré vůle, korektnosti a lidský přístup.

Martin Zuštík

statutární ředitel, Technoprojekt, a. s.

23

Studie projektových společností 2018

8
Malá ochota platit
vyšší náklady spojené
s BIM

www.ceec.eu

Investoři nejsou ochotni platit vyšší náklady, které jsou spojené
s projektováním v BIMu. Tyto náklady akceptuje pouze 15 procent
investorů. Stavbyvedoucí dokáží na stavbách plně využít projekt
v BIMu jen ve 2 procentech případů.

Jen 15 procent investorů je podle projektových společností ochotno zaplatit
vyšší náklady spojené s BIM projektem. Zatímco 44 procent zadavatelů platit
tyto náklady jednoznačně odmítá, dalších 41 procent není v tomto ohledu
rozhodnuto nebo nemá dostatek informací.
Poptávka po využití BIMu samozřejmě stále naráží na celou řadu bariér
na straně investorů, ale také projektových firem. Vyšší zájem obecně
projevují mezinárodní subjekty, které již s BIMem mají zkušenosti ze
svých mateřských zemí, resp. v rámci globálních síťových korporací.
V českém prostředí to představuje ohromný prostor pro budoucnost, ale
nejspíše nelze předpokládat skokový růst zájmu, pokud to ovšem nebude
vyžadováno jako součást legislativy, nebo jinými přímými vlivy.

Jan Lidral

Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH
Do širšího odborného povědomí se informační modelování budov
(BIM) dostává postupně, zejména u veřejných zadavatelů. Na BIM
jsme připraveni, vytvořili a proškolili jsme tým projektantů, kteří měli
zájem rozšířit si obzor a získat znalosti práce v BIM prostředí, a máme
za sebou první interní pilotní projekt v BIMu. Náš největší objednatel,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, vypsal v srpnu 2018 první veřejnou zakázku
na zpracování PD do 3D informačního modelu ve formě BIM, která se
aktuálně soutěží.

Aleš Trnečka

předseda představenstva a ředitel společnosti,
Dopravoprojekt Brno, a. s.

Tomu zhruba odpovídá i poptávka zadavatelů po projektech v BIMu, kdy
u veřejných investorů se jedná o 10 procent a v případě soukromých
investorů o 12 procent, přičemž údaje jsou měřeny v hodnotě stavby. Některé
projektové společnosti zpracovávají projekty v BIMu pro získání zkušeností
nebo už zkušenosti mají a zpracování je pro ně rychlejší.
V současnosti se BIM na poli dopravní infrastruktury teprve rozbíhá,
a tak se vlastně jedná pouze o takzvané „pilotní projekty“, kterých je ale
už celkem řada. To doplňují krom investora i zhotovitelé, kteří na svých,
jimi realizovaných stavbách, toto praktikují ve své režii a zpětně pak
investorům BIM také nabízejí. Avšak doba, kdy to bude běžně i zažité, je
asi ještě daleko, byť oficiální ambice začít počínaje rokem 2022 zase tak
vzdáleno není.

Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva a výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.
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Poptávka investorů po projektu v BIMu je zatím nulová. Tuto oblast
sledujeme. Důsledné elektronické propojení grafických a datových
souborů bude patrně efektivním nástrojem správy staveb. Na druhou
stranu je chybou spoléhat na automatické projektování jako nástroj
tvorby dokumentace. Tvůrčí myšlení je v projektování naprostou
nezbytností.

Petr Novotný

ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
V projektování průmyslových objektů prozatím ne příliš intenzivní.
Klienti si obvykle vystačí se standardním přístupem projektování ve 2D
a 3D. To podstatné pro výsledek, kromě kvalitního technického řešení, je
prostorová koordinace a výkazy výměr vč. specifikací. Současný přístup
k projektování je schopen tyto požadavky naplnit, i když ne tak přesně
a univerzálně jako při využití přístupu BIM, pokud tedy chápeme to, že
BIM není jen 3D model a prostorová koordinace vč. kolizí. Dříve nebo
později BIM v celé jeho šíři bude zaveden, bude nutné však poskytnout
projektantovi nejen více času, více peněz ale také vyšší úroveň
součinnosti. Trh se na tyto kroky připravuje v naší oblasti projektování
poměrně opatrně. BIM bereme jako výzvu, velkou budoucnost, hlavně
pro mladší generaci a také šanci pro investory mít investici dlouhodobě
pod kontrolou.

Martin Zuštík

statutární ředitel, Technoprojekt, a. s.

Stavbyvedoucí neumí
využívat projekt
v BIMu

Pouhá 2 procenta stavbyvedoucích dokáží na stavbě plně využívat projekt
v BIMu, další čtvrtina s ním pak dokáže pracovat jen částečně. Třetina
(35 procent) ho naopak efektivně využívat nedokáže. Dalších 38 procent
dotázaných nemělo dostatek informací, aby na otázku mohli odpovědět.

DOKÁŽÍ STAVBYVEDOUCÍ NA STAVBĚ VYUŽÍVAT PROJEKT V BIMU?



2 % Ano

 25 % Částečně
 35 % Ne
 38 % Nevím
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KONTAKTY

CEEC Research, s. r. o.
Společnost CEEC Research 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 vybraných sektorů
v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy
jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných
interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých
společností a na dalších důležitých zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje
Setkání lídrů vybraných klíčových oborů ekonomiky v jednotlivých zemích,
kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších 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

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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INFRAM, a. s. – inženýrská a konzultační firma
Společnost INFRAM, a. s. řídí a kontroluje významné zakázky z oblasti
dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice
i v zahraničí. Hlavními domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy,
silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí
klienti. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM, a. s.,
i na Slovensku a v Bulharsku.
Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb:
• dopravního stavitelství (dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory,
tramvajové a trolejbusové tratě apod.)
• pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové
stavby apod.)
• vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky,
ČOV apod.)
• sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu
přípravy a realizace projektů
Členství INFRAM, a. s. v odborných sdruženích:
• Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, řádného člena EFCA
a FIDIC.
• Česká betonářská společnost
• Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
• Česká silniční společnost
Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR
EN ISO 9001:2009 / EN ISO 14001:2005 / OHSAS 18001:2008
INFRAM, a. s.
Pelušková 1407,
198 00 Praha 9

Tel: 281 940 151, 602 272 418
E-mail: recepce@infram.cz
www.infram.cz
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HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
Společnost HELUZ se řadí mezi tři největší výrobce zdicích systémů v České
republice a svými špičkovými výrobky navazuje na rodinnou tradici datující
se od roku 1876. Její produkty tvoří kompletní stavební systém zahrnující
krom cihel s různými parametry také keramické stropní panely, roletové
a žaluziové překlady a komíny. Životnost těchto produktů se přitom počítá
na sto a více let. V nabídce najdete také materiály pro zdění, jako jsou
lepidla na cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěny. Z výrobků tak
může vzniknout kompletní hrubá stavba, přičemž z cihel je navíc možné
postavit i nízkoenergetické a pasivní domy. K dispozici je také poradenský
servis a pomocné služby určené primárně zákazníkům plánujícím stavbu
svépomocí.
Společnost HELUZ drží na českém trhu i několik významných prvenství. Jako
vůbec první například v roce 2012 postavila jednovrstvým zděním z cihel
vzorový pasivní dům bez jakékoli další izolace. Dalším významným milníkem
a prvenstvím bylo v roce 2013 získání environmentálního prohlášení
o produktu (EPD), které bylo o dva roky později dokonce rozšířeno na
všechny cihelné produkty ve všech vlastních výrobních závodech.
www.heluz.cz
Infolinka: 800 212 213
info@heluz.cz, projekty@heluz.cz
U Cihelny 295, 373 65, Dolní Bukovsko

SULKO, s. r. o.
Výrobě a montáži oken a dveří se společnost SULKO věnuje již od roku
1993. SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních
hodnotách a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické
vyspělosti produktů. Nabízí ucelený systém řešení otvorových výplní
z plastu, hliníku i dřeva v moderním designu a široké škále barevnosti pro
náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. Dodává své
produkty do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma,
tak například v Belgii a Švýcarsku. Dokáže plnit speciální přání architektů
a projektantů. Svým dlouholetým působením na trhu, dlouhodobým růstem
společnosti, rozšiřováním výrobních kapacit a zaváděním nových výrobků
na trh i osobním přístupem k zákazníkům firma SULKO prokazuje svou
spolehlivost, důvěryhodnost a špičkovou kvalitu.
SULKO, s. r. o.
Jednatel: Libor Suchánek
Sídlo společnosti:
Československé armády 41
789 01 Zábřeh
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Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů
a výrobců vysoce kvalitních fasádních, zateplovacích a hydroizolačních
systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů,
vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady
a dlažby a materiálů na sanace betonu. 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, která je masově
distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. V letošním roce tato
publikace vychází elektronicky www.e-radce.cz.
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

VDT Technology, a. s.
Společnost VDT Technology, a. s. je českou společností, která je díky
partnerství s předními světovými dodavateli bezpečnostních řešení a služeb
významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených
odborníků, který pomáhá zákazníkům rychle a efektivně se přizpůsobit
novým trendům a zákonným požadavkům. Nabízí bezpečnostní řešení
ochrany vnitřních prostor budov i ochrany vnějšího perimetru. Zaměřuje
se na ochranu kritické infrastruktury, zejména implementaci SW nad
kamerovými systémy, na informační systémy pro veřejnou dopravu,
inteligentní řízení dopravní situace, parkovací systémy, informační
technologie inteligentních budov, navigační systémy pro mobilní telefony,
etc. Bezpečnostní technologie spojuje s digitálním modelováním a řešeními
na platformě IoT. Spolupracuje s renomovanými výzkumnými organizacemi,
mezi něž například patří ČVUT, kde se spolupodílí na četných výzkumných
projektech. Je členem AGA, ČABM, Czech Smart City Cluster, ASEP, HST
a ČISOK. Účastní se aktivně mezinárodních bezpečnostních konferencí a je
partnerem významných tuzemských konferencí a seminářů se zaměřením
na problematiku Safe City a Smart City.
VDT Technology, a. s.
Hadovka Oficce Park
Evropská 2591/33d, Praha 6, 160 00
T: +420 277 004 004
E: info@vdttechnology.com
www.vdttechnology.com

Ing. Jiří Jirkovský, MBA, generální
ředitel společnosti
jiri.jirkovsky@vdttechnology.com
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HOCHTIEF CZ, a. s.
Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru.
V současnosti zaměstnává více než 1000 pracovníků, kteří realizují stavby
v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o občanskoadministrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu,
včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.
Společnost je rozdělena na 4 divize a má dvoučlenné vrcholové vedení
v následujícím složení – předseda představenstva Ing. Tomáš Koranda a člen
představenstva Jörg Mathew.
Společnost HOCHTIEF CZ je součástí významné nadnárodní společnosti
HOCHTIEF. Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Svým
zákazníkům poskytuje HOCHTIEF CZ široké spektrum služeb na vysoké
kvalitativní úrovni, které jsou založeny na jeho zkušenostech a znalostech
trhu, na vstřícném a odpovědném přístupu.
HOCHTIEF CZ, a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 257 406 000
Email: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

ÚRS PRAHA
Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se
zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou jedinečné Cenové soustavy
ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební
ekonomiky. Zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem
v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. ÚRS PRAHA, a. s., je členem
mezinárodních společenství (EUROCONSTRUCT, ICIS, EDIBUILD a dalších), které
se zabývají monitoringem stavu a trendů světového stavebnictví, specifikacemi
stavebních konstrukcí, zaváděním BIM ad. V rámci oceňování stavební produkce
společnost pořádá kurzy a semináře, podporuje střední a vysoké školy atd.
Hlavními produkty společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW řady KROS. Cenová
soustava ÚRS je nepostradatelným nástrojem každého účastníka stavebního
procesu. Jedná se o ucelený systém informací, metodických návodů a postupů
pro stanovení ceny stavebního díla. Osahuje na 170 tisíc položek stavebních prací,
materiálů a dalších informací. Cenová soustava ÚRS je k dispozici ve formě přehledné
strukturované multimediální databáze v SW řady KROS, nejrozšířenějším stavebním
SW v České a Slovenské republice. Program je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací
stavebních prací a řízení stavebních zakázek. Využívá jej více než 10 000 subjektů
napříč státním i soukromým sektorem od drobných živnostníků, soukromých
i veřejných investorů až po velké organizace se stovkami uživatelů.
ÚRS PRAHA, a. s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
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SUDOP GROUP, a. s.
O společnosti
Společnost SUDOP GROUP, a. s. představuje spojení dlouholetých tradic
v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami.
Představuje skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti
spolu v mnoha případech vzájemně souvisí anebo se doplňuje.
Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných
společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské
a bytové výstavby, energetiky, výpočetní techniky a telekomunikací,
ekologických staveb a geotechniky.
SUDOP GROUP, a. s. zaujímá i výraznější postavení jako developer, a to jak
komerčního tak i rezidenčního developmentu. Aktivně působí při vytváření
a rozvíjení nových projektových záměrů a vyhledává vhodné investiční
příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí i bytové výstavby.
Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v realitní činnosti, údržbě a správně
nemovitostí a zdravotnictví.
Historie
Více než padesátiletá historie společnosti začala v listopadu 1953, kdy
jako samostatný útvar tehdejšího ministerstva dopravy vznikl Státní ústav
dopravního projektování (SUDOP), jehož hlavní náplní byly projekční
práce v oblasti železniční dopravy. S postupem času se zvyšoval počet
zaměstnanců, rozšiřovaly se sféry činnosti, kromě pražského ústředí
působila jednotlivá výrobní střediska po celé republice. Za dobu existence
společnosti vytvořili její pracovníci stovky projektů, které významně ovlivnily
dopravní možnosti v celé republice.
Když v roce 1989 došlo ke změně politických poměrů, tehdejší státní podnik
se rozpadl na jednotlivé firmy, které dál pracovaly samostatně. Právním
nástupcem původního Státního ústavu dopravního projektování se stal
SUDOP PRAHA, s. p. Jeho privatizace v roce 1992 vedla nejen ke vzniku
akciové společnosti SUDOP PRAHA, a. s., ale rovněž k postupné změně
struktury poskytovaných služeb a rozšiřování podnikatelských aktivit. Tyto
změny vyústily v roce 1999 do restrukturalizace společnosti, která se pod
novým názvem SUDOP GROUP, a. s. stává představitelem skupiny firem
působících v oblasti projektové, inženýrské a konzultační činnosti. Nové
podnikatelské záměry v posledních letech byly zaměřeny zejména na
rozvojové projekty, ale i do dalších oblastí podnikání jako je realitní činnost,
rekonstrukce obytných i nebytových objektů, správa a údržba nemovitostí
nebo výpočetní technika, nejnověji pak zdravotnictví.
SUDOP GROUP, a. s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
IČ: 45310009
DIČ: CZ45310009

Telefon: +420 267 094 301, 350
Fax: +420 222 728 156
E-mail: group@sudop-group.cz
Web: sudop-group.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

Copy General
Novinkou ve službách Copy General je Byggnet, online správa projektové
dokumentace. Služba Byggnet je švédská aplikace, která je lídrem v online
správě stavebních dokumentů ve skandinávských zemích. Byggnet už je
k dispozici i v českém jazyce a v současné době je představován vedoucím
českým developerům, státní správě, stavebním společnostem a projekčním
i architektonickým firmám.
Roman Petr
General Manager European Operations
cell :+420 602 371 381
e-mail: roman.petr@copygeneral.cz
www.copygeneral.eu
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Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment
tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných
přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje
stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu
XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS.
Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů,
podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje
nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem,
lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro
tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně
i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických
a technologických zařízení a prvků.
Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně
přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková
produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě
a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro
nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do
dotačního programu „Nová zelená úsporám“.
Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních
projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu
a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat
majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na
vytápění a bezpečné prostředí pro život.
E-mail: info@isover.cz
Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837)
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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

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

Studie projektových společností 2018 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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