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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,

děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2018, 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 Q4/2018 je zpracována na základě údajů získaných:

• ze 109 uskutečněných osobních a  telefonních interview s  klíčovými představiteli 
vybraných stavebních společností

• ze 121 uskutečněných osobních a  telefonních interview s  klíčovými představiteli 
vybraných projektových společností

Zmíněné rozhovory a  interview se všemi společnostmi proběhly v  období října 
a listopadu 2018. 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

Tomáš Rosák
Předseda představenstva 
saint-Gobain construction Products cZ, a. s.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

urychlení výstavby je mezi prioritami vlády na předním místě. Proto mě těší, že statistická čísla 
potvrzují, že se nám v tomto ohledu daří. stejně jako v předchozích čtvrtletích roku 2018 i ve 
třetím čtvrtletí stavební výroba vzrostla meziročně o 13,2 % a zejména inženýrské stavitelství 
vykazovalo dynamický růst 17,7  %. očekáváme, že i  v  dalším období bude příznivý vývoj 
pokračovat, jak naznačuje vývoj počtu zakázek, jejich celkové a průměrné hodnoty.

Jsem rád, že jsme prosadili novelu zákona č.  416, o  urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury, která řeší problém tzv. předběžné držby a má urychlit výstavbu 
důležitých staveb o několik let. nyní musíme urychlit také výstavbu bytových domů a bydlení 
učinit dostupnější. v srpnu předložilo vládě Ministerstvo pro místní rozvoj informaci o realizaci 
rekodifikace stavebního práva v  čr, která obsahuje přehled hlavních kroků v  usnadnění 
povolovacího procesu ve stavebnictví a má přinést razantní systémovou změnu. vláda také 
připravila program výstavba, který má podpořit výstavbu nájemních bytů.

Příznivé proinvestiční klima podporujeme rostoucími kapitálovými výdaji státu. letošní 
kapitálové výdaje dosáhly k 31. 10. 2018 79,5 mld. Kč, což představuje výrazný meziroční růst 
o 28 mld. Kč, tj. o 54,2 %. Pro rok 2019 jsou tyto výdaje rozpočtovány ve výši 122,2 mld. Kč 
a ve srovnání s rokem 2018 dochází k nárůstu o 32,1 mld. Kč. Zahrnuje jak nárůst peněz z eU, 
tak zejména prostředků ze státního rozpočtu čr, kde dáváme o 21,9 mld. Kč více než letos 
v celkové výši 79,6 mld. Kč, což je více než dvojnásobek oproti roku 2014.

vláda podporuje také nové metody realizace projektů stavebnictví. Především na 
významnějších projektech je pomocí metody biM dosahováno vyšší efektivity pro přípravu 
dokumentace stavby. to je předpokladem pro to, abychom byli schopni za stejné peníze 
postavit a udržovat více staveb než dosud.

15.  listopadu jsme uvedli do provozu významnou železniční stavbu a nejdelší tunel na naší 
železnici, tzv. ejpovický tunel, za 5,1 mld. Kč, která výrazně urychlí modernizaci železniční trati 
Praha – Plzeň a zkrátí časové spojení obou měst. letos dále dokončíme silniční průtah stodem 
a v Dobšicích a dokončíme rekonstrukci mostu v Kutné hoře. v příštím roce zprovozníme po 
modernizaci další úsek na D1 mezi Říkovicemi a Přerovem a zahájíme další práce jak na D1, tak 
na D3. Zvýšíme také traťovou rychlost na dalších úsecích železnice. bude např. elektrizován 
traťový úsek Kralupy n. vlt. – Praha – Kolín.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál nejen hodně stavebních, ale i  osobních úspěchů 
v příštím roce 2019.

Andrej Babiš
předseda vlády čr

3



Kvartální analýZa česKého stavebnictví Q4/2018 www.ceec.eu

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.

Zlatí partneři

bronzoví partneři

stříbrní partneři

výhradní veletržní 
partner

výhradní partner pro 
tisková řešení

výhradní partner 
v pojištění

výhradní projektový 
partner

výhradní stavební 
partner

Generální partner
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SHRNUTÍ

str. 9

str. 15

str. 6

Počet i  objem veřejných projektových zakázek hod-
nocen spíše jako dostatečný. Se zavedením fikce sou-
hlasu a  povinné kauce vyjádřilo souhlas 81  procent 
ředitelů projektových společností. Optimální výše 
kauce převládá na částce 50 000 Kč.

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 1

str. 21

V lednu až říjnu 2018 byly oznámeny veřejné staveb-
ní zakázky v hodnotě 120,0 mld. Kč, což představuje 
meziroční růst o 48,1 procenta. V rámci oznámení ve-
řejných projektových zakázek došlo za stejné období 
k růstu o 88,8 procenta na 4,9 mld. Kč.

Kapitola 5

str. 27

Dvě pětiny ředitelů stavebních společností řeší nedo-
statek zaměstnanců najímáním zahraničních pracov-
níků. U cizinců nejvíce hodnotí jejich pracovní návyky 
a morálku. Kvůli nekvalitním silnicím dochází ke zdr-
žení dopravy materiálů.

Kapitola 7
Ředitelé projektových společností očekávají v příštím 
roce růst projektového trhu o 4,8 procenta. Tržby se 
budou vyvíjet obdobně. Kapacity projektových spo-
lečností jsou využity na 97 procent. Termín tak nejsou 
schopny dodržet u 15 procent zakázek.

str. 19Kapitola 4

str. 24

Stavební společnosti jsou stále velmi vytížené, využití 
kapacit se pohybuje na 98 procentech. Zasmluvněné 
zakázky společnostem umožňují výhled na 9 měsíců. 
Nedostatek pracovníků způsobuje zpoždění 13  pro-
cent staveb.

Kapitola 6

str. 31

Počet i hodnota veřejných stavebních zakázek je ale-
spoň polovinou ředitelů stavebních společností hod-
nocena jako dostatečná. Největší zájem je o veřejné 
zakázky s dobrou zkušeností se zadavatelem, naopak 
nejmenší v  případě jediného hodnotícího kritéria 
ceny.

Kapitola 8

České stavebnictví vzroste v  roce 2019 v  průměru 
o  2,6  procenta, inženýrské stavebnictví vykáže růst 
o  5,4  procenta. Stavebním společnostem se zvý-
šily náklady na práci i  materiál o  14  procent. Spo-
lu s  náklady porostou i  ceny realizací v  příštím roce 
o 6,5 procenta.

K  třináctiprocentnímu růstu stavební produkce ve 
třetím čtvrtletí letošního roku přispěl především růst 
segmentu pozemního stavitelství (8,3  procentního 
bodu). Inženýrská výstavba pak v  tomto období při-
spěla 4,9 procentním bodem. Větší stavební podniky 
uzavřely nové zakázky v  hodnotě 55,0 mld.  Kč, což 
představuje růst o 6,5 procenta.
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1
K třináctiprocentnímu růstu stavební produkce ve třetím čtvrtletí 
letošního roku přispěl především růst segmentu pozemního 
stavitelství (8,3  procentního bodu). Inženýrská výstavba pak 
v  tomto období přispěla 4,9  procentním bodem. Větší stavební 
podniky uzavřely nové zakázky v  hodnotě 55,0 mld.  Kč, což 
představuje růst o 6,5 procenta.

stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla 
reálně v  porovnání s  2. čtvrtletím 2018 vyšší o  4,1  procenta. Meziročně 
vzrostla o 13,2 procenta. ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku 
mělo 3. čtvrtletí 2018 stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního 
stavitelství meziročně vzrostla o 11,5 procenta (příspěvek +8,3 procentního 
bodu) a  inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební 
produkce o 17,7 procenta (příspěvek +4,9 procentního bodu).

Dosavadní výsledky stavebnictví dávají dobré předpoklady pro jeho 
další pozitivní vývoj. Je však třeba mít na zřeteli, že na sektor působí 
celá řada faktorů, přičemž některé z nich jsou ovlivnitelné, a některé ne. 
Z  hlediska dalšího rozvoje stavebnictví vidím tři základní body, které je 
nezbytné urychleně řešit. Prvním je legislativa, zejména povolování 
staveb. Druhým je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a  s  tím 
související problém učňovského školství. Třetím je stabilní ekonomický 
růst a jasná a reálná „investiční vize“. Nejsem však přesvědčena o tom, 
že prioritou stavebnictví je jen „honba“ za indexovými růsty, které sice 
napomáhají růstu ekonomiky, ale neukazují reálné hmatatelné výsledky 
práce stavbařů. Stavební díla a  architektura, více než jiné produkty 
lidské činnosti, dokumentují vyspělost kultury i  techniky, ale také 
ekonomické možnosti každé vývojové etapy dané společnosti. Středem 
zájmu dalších generací nebude ekonomický vývoj stavebnictví, ale to, co 
po nás zůstane. Prioritou by tedy měly být i kvalitní stavební díla splňující 
estetické a  technické požadavky své doby s  minimálními dopady na 
životní prostředí.

Marta Nováková
ministryně průmyslu a obchodu

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o  1,3  procenta. 
Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla 
o 8,4 procenta a činila 37 552 Kč.

stavební podniky s  50 a  více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2018 v  tuzemsku 
uzavřely 16 872 stavebních zakázek a  meziročně tento počet vzrostl 
o  2,0  procenta. celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla 
o 6,5 procenta a činila 55,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 27,3 mld. Kč 
(růst o  10,1  procenta) a  na inženýrském stavitelství 27,7 mld.  Kč (růst 
o  3,2  procenta). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 
3,3 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 procenta vyšší.

Stavební produkce 
ve třetím čtvrtletí 
meziročně vzrostla 
o 13,2 %

Mírný pokles 
pracovníků ve 
stavebnictví

Celková hodnota 
nově uzavřených 
zakázek vzrostla na 
55,0 mld. Kč
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stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2018 vydaly 20 747 stavebních povolení, 
meziročně o  7,0  procenta méně. orientační hodnota těchto staveb 
činila 91,1 mld.  Kč a  ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla 
o 4,5 procenta.

V  oblasti výstavby nových, respektive rekonstrukce stávajících divadel 
plánuje Ministerstvo kultury v  oblasti jím zřízených příspěvkových 
organizací realizovat rekonstrukci Nové scény a  provozní budovy B 
Národního divadla v předpokládané hodnotě cca 700 mil. Kč. V současné 
době je zpracována studie proveditelnosti. Samotnou projektovou 
přípravu a následnou realizaci rekonstrukce plánuje Ministerstvo kultury 
realizovat prostřednictvím nového programu Péče o  národní kulturní 
dědictví, který bude v  letošních roce schvalovat vláda ČR. V  horizontu 
roku 2021 zahájíme rekonstrukci spodního jeviště historické budovy 
Národního divadla a  elektrických pohonů předního i  zadního jeviště 
historické budovy Národního divadla.
V souladu s programovým prohlášením vlády bude Ministerstvo kultury 
iniciovat vznik nového dlouhodobého investičního programu, který by 
byl založen na vícezdrojovém financování, a  který umožní výstavbu 
nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb 
(koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí, galerií apod.) 
na území celého státu a  v  souladu se soudobými světovými trendy 
a  standardy. Do tohoto nového programu bychom v  oblasti divadel, 
u  kterých není Ministerstvo kultury zřizovatelem, zařadili požadavky 
např.  na rekonstrukci divadla F. X. Šaldy v  Liberci v  předpokládané 
hodnotě cca 420 mil. Kč a na projekt novostavby divadla a koncertního 
sálu v Českých Budějovicích v předpokládané hodnotě cca 1,5 mld. Kč.

Antonín Staněk
ministr kultury

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně snížil o 1,6 procenta 
a  činil 8 186 bytů. Počet zahájených bytů v  rodinných domech klesl 
o  5,9  procenta, u  bytů v  bytových domech byl zaznamenán pokles 
o 6,5 procenta.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,2 procenta 
a  činil 8 391 bytů. Počet dokončených bytů v  rodinných domech vzrostl 
o 25,2 procenta, v bytových domech vzrostl o 19,3 procenta.

co čeká české stavebnictví dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů 
stavebních společností, v roce 2019 bude pokračovat mírný růst oproti roku 
2018, konkrétně se jedná o 2,6 procenta. růst očekává zejména inženýrské 
stavitelství (5,4 procenta oproti 1,5 procentu v pozemním stavitelství).

V roce 2019 předpokládám velmi mírný růst českého stavebnictví. Stále 
chybí velké infrastrukturální projekty a  nejsou zakázky v  segmentu 
podzemních staveb. Z našeho pohledu v příštím roce očekávám obdobný 
objem tržeb jako v letošním roce.

Jiří Tesař
obchodní ředitel, subterra, a. s. 

Pokles hodnoty 
vydaných stavebních 
povolení o 4,5 %

Počet nově zahájených 
bytů meziročně klesl 
o 1,6 %

Pětinový nárůst počtu 
dokončených bytů

Růst českého 
stavebnictví v roce 
2019 o 2,6 %
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VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2007–2020

Skutečný index stavební produkce (ČSÚ)
Očekávání stavebních firem (CEEC Research)
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Naše očekávání jsou, že rok 2019 bude ve znamení pokračujícího 
trendu převisu poptávky nad kapacitou výrobních kapacit. Protože 
předpokládáme, že po roce 2019 začne docházet k  poklesu trhu, bude 
strategické v roce 2019 nasmlouvat dlouhodobé zakázky. Naše tržby pro 
rok 2019 očekáváme v podobné výši jako v roce 2018, což by mělo být více 
než v předchozích letech.

Pavel Schlitter
obchodní ředitel, sitel, spol., s. r. o.

Pozemní stavitelství, které je naším hlavním oborem, poroste, ale nikoliv 
takovým tempem, kterým by mohlo. Bohužel postrádáme ruce, jež by 
realizovaly stavby, a  tak tyto omezené kapacity budou brzdou většího 
růstu. Očekávám, že odvětví poroste okolo 5 %.

Tomáš Rosák
předseda představenstva, saint-Gobain construction Products cZ, a. s.

V  příštím roce bude stavební sektor pokračovat v  mírném růstu, 
v  dlouhodobém horizontu však dojde k  jeho dalšímu zpomalování. 
Výhledově lépe se bude dařit firmám zaměřeným na dopravní stavby, 
ale i  ony se budou potýkat s  přetrvávajícím problémem nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků a rostoucími cenami materiálů.

Martina Hloušková
sales Director, cat Phones, tccM, s. r. o.
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2 V  lednu až říjnu 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky 
v  hodnotě 120,0 mld.  Kč, což představuje meziroční růst 
o 48,1 procenta. V rámci oznámení veřejných projektových zakázek 
došlo za stejné období k růstu o 88,8 procenta na 4,9 mld. Kč.

v  lednu až říjnu 2018 bylo vydáno 1 284 řádných oznámení o  zakázce, což 
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo pokles 
o  6,1  procenta. celková předpokládaná hodnota oznámení o  zakázce 
činila 120,0 mld.  Kč a  byl zaznamenán její meziroční růst o  48,1  procenta. 
Meziroční růst ovlivnilo velké množství zakázek s  hodnotou nad 1 mld.  Kč 
oznámených v květnu 2018, především pilotní projekt PPP na dálnici D4 od 
Ministerstva dopravy v hodnotě téměř 25 mld. Kč. Pokud bychom modelově 
posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční 
růst hodnoty oznámených zakázek o 20,8 procenta.

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Stavební zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna 
v % mil. Kč Meziroční změna 

v %

2017

1. čtvrtletí 477  -41,0 18 878  -32,7

2. čtvrtletí 483  -50,9 33 007  -3,1

3. čtvrtletí 304  -66,2 23 481  -76,7

4. čtvrtletí 301  -9,9 23 387  +112,6

Rok 1 565  -48,3 98 753  -43,2

2018

1. čtvrtletí 454  -4,8 23 559  +24,8

2. čtvrtletí 460  -4,8 57 314  +73,6

3. čtvrtletí 271  -10,9 25 212  +7,4

Leden až říjen 1 284  -6,1 119 982  +48,1

Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

Pohled do aktuálního pokladního plnění nám dává příznivou odpověď. 
Kapitálové výdaje na konci října dosáhly 79,5 mld.  Kč, což představuje 
86,2  % rozpočtu po změnách a  výrazný meziroční růst o  28,0 mld.  Kč. 
Z  této částky bylo 48,2 mld.  Kč určeno na financování společných 
programů EU, což je meziročně více o  22,2 mld.  Kč, tj.  o  85,2  %. Peníze 
na investice tedy čerpáme stále lépe a  máme nejlepší předpoklady, že 
kapacitu stávajícího programovacího období vyčerpáme na maximum.

Alena Schillerová
ministryně financí

Nárůst hodnoty 
oznámených veřejných 
stavebních zakázek 
o 48,1 %
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Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. 
Ze zakázek, které byly oznámeny v  lednu až říjnu 2018, jich bylo zadáno 
51 procent. co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 26 procent z celkového 
objemu zakázek oznámených v lednu až říjnu 2018. většina zadávacích řízení 
však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

v lednu až říjnu 2018 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 120,0 mld. Kč. 
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 
11,4 mld.  Kč (tedy cca  10  procent z  oznámených). Po odečtení zadaných 
a  zrušených zakázek zbývá v  systému ještě 77,7 mld.  Kč (tedy 65  procent), 
které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně informace, že se tak stalo, 
nebyla dodána).

OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ
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Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

v lednu až říjnu 2018 bylo zadáno 5 134 zakázek (včetně částí zakázek), což 
je o  13,2  procenta více než ve stejném období minulého roku. Meziroční 
srovnání v 1. čtvrtletí 2018 je ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2017, 
kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona 
o  veřejných zakázkách z  října  2016. hodnota zakázek zadaných v  lednu až 
říjnu 2018 činila 146,1 mld.  Kč, což představovalo růst o  43,5  procenta. 
vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z  ledna  2018. 
Především zakázkou ŘsD r49 4901 hulín  – Fryšták, jejíž zařazení do 
porovnání je sporné. byla zahájena v září 2008, v červenci 2010 rozhodnutím 
Ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve fázi konzervace a  předpoklad 
zahájení stavby se tak přesouvá na podzim 2018. Pokud bychom modelově 
posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční 
růst hodnoty zadaných zakázek o 27,0 procenta.

Z oznámených zakázek 
již bylo zadáno 51 %, 
v rámci hodnoty se 
jedná o 26 %

V systému zbývají 
zakázky ještě za 
77,7 mld. Kč

Hodnota zadaných 
zakázek za prvních 
10 měsíců vzrostla 
o 43,5 %
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Stavební zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna 
v % mil. Kč Meziroční změna 

v %

2017

1. čtvrtletí 1 196  +72,6 24 865  +91,1

2. čtvrtletí 1 232  +2,0 29 863  +43,5

3. čtvrtletí 1 532  +10,3 37 592  +47,7

4. čtvrtletí 1 306  +33,4 33 147  +75,4

Rok 5 266  +23,4 125 467  +60,5

2018

1. čtvrtletí 1 054  -11,9 43 041  +73,1

2. čtvrtletí 1 758  +42,7 44 957  +50,5

3. čtvrtletí 1 671  +9,1 44 174  +17,5

Leden až říjen 5 134  +13,2 146 125  +43,5

Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research
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Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

v  lednu až říjnu 2018 bylo vydáno 226 řádných oznámení o  zakázce, což 
je o  17,8  procenta méně než ve stejném období minulého roku. celková 
předpokládaná hodnota oznámení o  zakázce v  lednu až říjnu 2018 činila 
4 880 mil. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 88,8 procenta. Meziroční 
změny hodnoty oznámených zakázek byly ovlivněny velmi nízkou základnou 
roku 2017 a zároveň velkými zakázkami z února 2018.

Meziroční růst 
hodnoty veřejných 
projektových zakázek 
o 88,8 %
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Projektové zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna 
v % mil. Kč Meziroční změna 

v %

2017

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

2018

1. čtvrtletí 64  -17,9 2 904  +290,1

2. čtvrtletí 88  +12,8 1 144  +64,9

3. čtvrtletí 60  -35,5 603  -33,7

Leden až říjen 226  -17,8 4 880  +88,8

Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

S  koridorem dálnice D35 nejenže počítáme a  potřebujeme jej, ale 
už konečně začínáme stavět. Dálnice od Pardubic do Mohelnice je 
rozdělena celkem do devíti samostatných staveb, přičemž v  letošním 
roce zahajujeme stavbu Časy – Ostrov v délce 14,7 kilometrů a v příštím 
roce se začne se stavbou na 12,6 kilometrů dlouhém úseku Opatovice 
nad Labem – Časy. Do čtyř let se tak dálnice D35 rozroste o 27 kilometrů.
Dalších šest staveb v  úseku Ostrov  – Staré Město má vydáno společné 
stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Všechny stavby mají 
zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá inženýrská 
činnost a bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. U první stavby 
Janov – Opatovec je již uzemní rozhodnutí v právní moci.
Na zbývajícím zhruba 21 kilometrovém úseku Staré Město  – Mohelnice 
bylo v  roce 2018 vydáno závazné stanovisko EIA, což je zásadní posun 
v přípravě stavby. Letos v září byl Centrální komisí Ministerstva dopravy 
schválen záměr projektu a  projektová příprava pokračuje zadáním 
dokumentace pro územní řízení. Dokončením tohoto klíčového souboru 
staveb dojde v  následujících letech k  otevření tolik očekávané druhé 
dálniční kapacitní spojnice mezi Čechy a Moravou.

Dan Ťok
ministr dopravy

v lednu až říjnu 2018 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 4,9 mld. Kč, 
z  toho bylo později zadáno 4,0 mld.  Kč (tedy 82  procent z  oznámených). 
Z  celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky 
za 88 mil.  Kč (tedy 2  procenta z  oznámených). Po odečtení zadaných 
a  zrušených zakázek zbývá v  systému ještě 0,8 mld.  Kč (tedy 16  procent), 
které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně informace, že se tak stalo, 
nebyla dodána).

Oznámeny veřejné 
projektové zakázky za 
4,9 mld. Kč
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Očekáváme další příliv nových projektů na trh, vidíme to již v rostoucím 
objemu nových výběrových řízení, který za první tři čtvrtletí tohoto 
roku výrazně vzrostl. Pokud se podaří tato výběrová řízení dokončit 
(standardně bývá zrušeno pouze necelých 10  % tendrů), půjde o  další 
významný růst.

Tomáš Koranda
předseda představenstva, hochtieF cZ, a. s.

OZNÁMENÉ ZAKÁZKY PROJEKTOVÉ
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Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

v lednu až říjnu 2018 bylo zatím zadáno 585 zakázek (včetně částí zakázek), 
což je o 13,2 procenta méně než ve stejném období minulého roku. hodnota 
zakázek zadaných v lednu až říjnu 2018 činila 7 822 mil. Kč a meziročně rostla 
o 69,3 procenta.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR aktuálně projednává návrh 
rozpočtu SFDI na rok 2019, jehož celková výše činí 86,3 mld.  Kč. 
Předpokládané zvýšení celkového objemu finančních prostředků 
rozpočtu SFDI na rok 2019 je velmi vítaným pozitivním signálem 
pokračování v  úsilí o  zlepšení celkové kvality dopravní infrastruktury 
České republiky. Z  hlediska základních parametrů navrhovaného 
rozpočtu bych rád především vyzdvihl navýšení prostředků na  přípravu 
investičních projektů na nadcházející období a alokování zdrojů na nově 
zahajované akce, a  to zejména u  obou objemově nejvýznamnějších 
státních investorů ŘSD ČR a SŽDC. Rovněž na opravy a údržbu železniční 
a silniční infrastruktury bylo alokováno více finančních prostředků oproti 
minulému období, díky kterému dojde ke snížení vnitřního dluhu.

Zbyněk Hořelica
ředitel, státní fond dopravní infrastruktury

Nárůst hodnoty 
zadaných veřejných 
projektových zakázek 
o 69,3 %
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Projektové zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna 
v % mil. Kč Meziroční změna 

v %

2017

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

2018

1. čtvrtletí 149  -31,7 1 290  -25,5

2. čtvrtletí 158  -8,1 2 742  +213,2

3. čtvrtletí 199  +17,8 3 014  +125,8

Leden až říjen 585  -13,2 7 822  +69,3

Zdroj: věstník veřejných zakázek, výpočty ceec research

Jelikož doprava byla jedním z  velkých témat komunálních voleb, bude 
mít určitě inženýrské stavitelství hodně výzev. Očekávám tak v  příštím 
roce velmi dobré období. I dnes se vypisuje hodně projektových zakázek 
napříč všemi zadavateli. Očekávám, že naše tržby budou mírně růst, a to 
jak vlivem příznivějších nabídkových cen, tak i zvýšením efektivity výroby 
a doufám že i vlivem rozšiřování kapacit.

Martin Höfler
předseda představenstva, PUDis, a. s.

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
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3
Ředitelé stavebních společností hodnotili výhled českého stavebnictví 
pro rok 2019 a  2020. v  příštím roce můžeme očekávat mírný nárůst 
stavební produkce o  2,6  procenta. velký rozdíl nalezneme mezi pohledem 
inženýrského a pozemního stavitelství. Ředitelé zaměřující se na inženýrské 
stavby očekávají nárůst o 5,4 procenta, zatímco v pozemním stavitelství se 
očekává růst na úrovni 1,5 procenta.

Pokud mohu hodnotit podle projektů, o které se ucházíme, tak by se mělo 
stavebnictví dařit dobře. Očekáváme pokračování mírného růstu.

Ivo Luňák
jednatel, tyros loading systems cZ, s. r. o. 

 
 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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V roce 2019 potáhne 
stavitelství zejména 
inženýrský sektor

České stavebnictví vzroste v roce 2019 v průměru o 2,6 procenta, 
inženýrské stavebnictví vykáže růst o  5,4  procenta. Stavebním 
společnostem se zvýšily náklady na práci i materiál o 14 procent. 
Spolu s  náklady porostou i  ceny realizací v  příštím roce 
o 6,5 procenta.
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Věřím, že českému stavebnictví se bude dařit minimálně tak jako 
v  roce 2018, že dojde k  mírnému nárůstu objemů prací i  tržeb v  roce 
2019 na úrovni do 5  %. Limitujícím prvkem je nedostatek manuálních 
i  technických pracovníků, zvyšování cen vstupních zdrojů s  delšími 
dodacími lhůtami stavebních materiálů a růst mezd s odvody.

Andrej Peňák
jednatel, avJ-stavbY, s. r. o.

Pro rok 2018 se mluvilo o  růstu kolem 2,5  %, pak už to byly 4  % 
a  nyní se mluví o  zvýšení výkonu přes 5  %. Proto i  nadále zůstávám 
optimistou. Myslím si, že výkon českého stavebnictví v roce 2019 překročí 
čtyřprocentní úroveň a překoná tak očekávání, které se pohybuje lehce 
pod touto hodnotou.

Martin Videczký
Project manager, veletrhy brno, a.s

Budou se muset opravovat uzavřené mosty či lávky a nahrazovat novými. 
A možná i silnice k nim. Takže snad stavebnictví poroste. Podobně jako 
naše tržby.

Radoslav Dvořák
ředitel společnosti, inos Zličín, a. s. 

 

Na základě našich informací z trhu očekáváme růst českého stavebnictví 
v roce 2019 okolo 5 %.

Jakub Král
ředitel divize toPsaFe, toPWet, s. r. o. 

 
 

Očekávám vzestupný růst českého stavebnictví v  řádu jednotek %. 
Maximálně však do 10 %. Podobně se budou vyvíjet i naše tržby.

Pavel Dolanský
předseda představenstva, eDiKt, a. s. 

 
 

výhled do roku 2020 přináší stagnaci v podobě mírného růstu o 0,6 procenta. 
i v tomto roce jsou optimističtější inženýrské stavební společnosti s růstem 
o 2,2 procenta oproti pozemnímu stavitelství s čistou stagnací 0,0 procenta. 
v  obou letech očekávají větší nárůst velké společnosti oproti středním 
a malým společnostem.

tržby stavebních společností porostou nad očekávání sektoru. Ředitelé 
stavebních společností očekávají tržby za rok 2019 vyšší o  3,9  procenta 
oproti letošnímu roku. opět i v tržbách očekávají vyšší růst velké a inženýrské 
společnosti (5,2 procenta respektive 4,7 procenta).

Stagnace stavebnictví 
v roce 2020

Tržby porostou více 
než sektor
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Věříme, že stavebnictví půjde i  nadále dopředu. Již teď máme na 80  % 
naplněné naše plány pro rok 2019. Naším cílem je navýšení tržeb pro rok 
2019.

Ivan Havel
ředitel společnosti, Geosan GroUP, a. s. 

 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Z  pohledu růstu hodnoty stavebních prací bude určitě rok 2019 pro 
české stavebnictví velice zajímavý, samozřejmě i  pro naši společnost, 
ale bohužel vyšší hodnota zakázek není přímo úměrná našim maržím. 
Prakticky válčíme s nekontrolovatelnými nárůsty subdodavatelských cen 
a cen materiálů, které nejsme schopni mnohdy ani predikovat z měsíce 
na měsíc.

Radek Mrázek
generální ředitel, místopředseda představenstva, baK stavební 

společnost, a. s.

Myslím, že už neporostou, neboť jsme již narazili na kapacitní strop 
a  žádné zázračné technologie, které by ušetřily polovinu lidí, se reálně 
nerýsují.

Pavel Cygrýd
ředitel divize stavební výroba, ForteX - aGs, a. s. 
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stavebním společnostem vzrostly náklady na práci i materiál, o růstu hovoří 
9 z 10 ředitelů. v průměru náklady vzrostly o 14 procent na práci stejně jako 
na materiál.

V  roce 2019 se budeme především více setkávat s  případy, kdy se ceny 
očekávané investory na základě let minulých nesetkají se současnou 
nabídkou. Oprávněně podraží zejména lidská práce a  práce firem 
s vlastní výrobní kapacitou.

Luboš Tomášek
ekonomický ředitel, Dopravní stavitelství strabaG rail, a. s. 

Tím, že se pohybujeme v oblasti inženýrského stavitelství, nám náklady 
za poslední rok stouply o  cca  16  %. Vzestup nákladů se odehrává 
především ve mzdové oblasti, zvyšujících se cenách materiálů, PHM 
a náhradních dílů.

Andrej Peňák
jednatel, avJ-stavbY, s. r. o. 

Celospolečenský vývoj a  jeho změny se pochopitelně nevyhýbají ani 
stavebnictví, potažmo ovlivňují i nás jako výrobce stavebních materiálů. 
V  současnosti je často komunikován jako negativní dopad v  uvedené 
oblasti nedostatek stavebních materiálů. Nicméně pro výrobce není 
jednoduché měnit portfolio výroby, nebo skokově rozšiřovat výrobní 
kapacity podle momentálního stavu. To vše nahrává zvýšení cen 
prvotních surovin, a  tím pádem i  následnému zvyšování cen výrobků 
u  výrobců pro tento rok, které bude s  největší pravděpodobností 
pokračovat i v roce příštím. U některých finálních výrobků se může jednat 
o navýšení více než 10 %.

Robert Mikeš
marketingový ředitel, 

divize Weber saint-Gobain construction Products cZ, a. s.

V posledním roce došlo k podstatnému nárůstu mezd i materiálů. U mezd 
lze hovořit o ca 10 % a zvýšení cen materiálů je různé, např. cena asfaltu 
se zvýšila o  ca 40  %. Bohužel toto zvýšení u  státních zakázek nelze na 
rozdíl od mnoha evropských zemí promítnout do cen.

Antonín Daňa
ceo, Porr, a. s. 

Řada stavebních komodit zdražila skokově, například některé typy 
tepelných izolací jsou dražší až o 35 %, betonové výrobky zdražily o 15-
20 % a ceny zdícího a hutního materiál se zvedly cca o 20 %, navíc výrobní 
kapacity některých výrobců jsou dočasně vyčerpány. Stavební práce na 
to návazně reagují a ceny rostou zejména u odborných subdodavatelů.

Tomáš Koranda
předseda představenstva, hochtieF cZ, a. s.

v  návaznosti na růst nákladů na práci i  materiál budou zvyšovat ceny 
realizací i  stavební společnosti. v  roce 2019 hovoří o  zdražení 99  procent 
ředitelů, v průměru ceny vzrostou o 6,5 procenta. Zdražení bude pokračovat 
i v roce 2020 o 4,7 procenta.

Nárůst nákladů na 
práci i materiál

Růst cen stavebních 
prací
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4
stavební společnosti stále atakují hranici vytížení 100 procent, aktuálně jsou 
vytíženy na 98 procent. velké vytížení je bez rozdílu velikosti nebo zaměření 
společnosti.

VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %)
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Navzdory rychlému růstu fin. objemu našeho sektoru hodnotím vývoj 
ve stavebnictví pro příští rok spíše negativně. Hlavní problém spočívá 
v  prohlubování nedostatku řemeslníků i  techniků, který poměrně ostře 
limituje disponibilní kapacity stavebnictví. S tím úzce souvisí dlouhodobý 
rychlý růst mezd pracovníků, který však, bohužel, není nijak tažen růstem 
produktivity. Tak rychle inovace v našem oboru zase nepostupují a naši 
stárnoucí dělníci to nedoženou.

Josef Netík
ředitel společnosti, s.o.K. stavební, s. r. o.

Ředitelé stavebních společností vidí na 9  měsíců dopředu, které mají 
smluvně zaštítěné. ve srovnáním se stejným obdobím předchozího roku se 
jedná o stejný počet měsíců pro 59 procent společností. třetina společností 
avizuje zlepšení, pouze 7 procent si od minulého roku pohoršilo.

Společnosti vytíženy 
na 98 %

Zakázky na tři čtvrtě 
roku dopředu

Stavební společnosti jsou stále velmi vytížené, využití kapacit se 
pohybuje na 98  procentech. Zasmluvněné zakázky společnostem 
umožňují výhled na 9  měsíců. Nedostatek pracovníků způsobuje 
zpoždění 13 procent staveb.
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NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (srovnání s minulým rokem)

Po
dí

l f
ire

m

2014 2015 2016 2017 2018

 stejně jako před rokem  méně než před rokem  více než před rokem

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1109050211090401110804011008040111080401

Kvůli nedostatku pracovníků se stavebním společnostem nedaří splnit 
včas 13  procent zakázek. v  pozemním stavebnictví se jedná o  15  procent, 
inženýrské stavitelství nestihne dokončit včas 8  procent staveb. v  případě, 
že by stavební společnosti měly dostatek pracovních sil, mohly by realizovat 
o 27 procent staveb více.

Nedostatek pracovních sil trápí nejen naši společnost, ale celý rezort, 
respektive celý průmysl, což se odráží nejen v  kapacitních možnostech 
našich subdodavatelů a specializovaných dodavatelů, ale i v nedostatku 
stavebních materiálů, při jejichž objednávání zaznamenáváme čekací 
doby. Ačkoliv to není příjemné konstatování, v současné době se nedaří 
naší společnosti, jako generálnímu zhotoviteli staveb, plnit včas své 
závazky řádově až u 30 % zakázek.

Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Bohužel např.  v  oblasti dopravního stavitelství se tradičně u  menších 
zakázek kumuluje práce do letních a podzimních měsíců, a tudíž je nutno 
někdy i zakázky odmítnout. Ale termíny vzhledem k penalizaci a pověsti 
firmy se musí dodržet.

Antonín Daňa
ceo, Porr, a. s. 

Musím říct, že bohužel žádné. Proč bohužel? Protože se snažíme 
za každou cenu držet smluvní termíny, což znamená připlatit si 
desítky procent u dodavatelů na úkor naší marže, a jen koukáme, jak se 
ve výhledech výsledků zakázek propadáme někam do červených čísel, 
což je až marná práce.

Radek Mrázek
generální ředitel, místopředseda představenstva, 

baK stavební společnost, a. s.

Kvůli nedostatku 
pracovníků o 27 % 
staveb méně
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5
Dvě pětiny stavebních společností zaměstnávají zahraniční pracovníky. 
v  tomto případě nebyli slováci počítáni jako zahraniční pracovníci. Pro 
ředitele stavebních společností jsou při zaměstnávání cizinců nejdůležitější 
jejich pracovní návyky a  morálka (8,8 bodu z  maximálních 10). Dalším 
důležitým kritériem je délka doby, na kterou je možno daného cizince v čr 
zaměstnat, a  také rychlost vyřízení potřebných dokumentů (8,4 respektive 
8,3 bodu). nejmenší důležitost kladou na možnost zaměstnat rodiny/páry 
z dané země (4,1 bodu z 10).

U každého našeho zaměstnance klademe důraz na odbornost, dostatek 
zkušeností a  jeho celkové chování, aby dobře zapadl do našeho týmu. 
Rozhodování o tom, zda se jedná o domácího pracovníka nebo cizince, je 
až na druhém místě.

Karel Branda
statutární ředitel, trigema building, a. s. 

CO JE PRO VÁS PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
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Dvě pětiny ředitelů stavebních společností řeší nedostatek 
zaměstnanců najímáním zahraničních pracovníků. U  cizinců 
nejvíce hodnotí jejich pracovní návyky a morálku. Kvůli nekvalitním 
silnicím dochází ke zdržení dopravy materiálů.
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V  současné době, kdy je na trhu výrazný nedostatek zaměstnanců, se 
pro nás personální politika stala jednou z  hlavních priorit. Jako velký 
zaměstnavatel máme se zaměstnáváním zahraničních pracovníků 
zkušenosti a  potvrzuji, že je to jedno z  možných řešení. Bohužel zde 
ale musím také konstatovat, že je to aktuálně velmi administrativně 
náročné.

Tomáš Rosák
předseda představenstva, saint-Gobain construction Products cZ, a. s.

Žádost o  zahraniční pracovníky s  vízem podala téměř třetina ředitelů 
stavebních společností (31  procent). Z  těchto společností se zahraničního 
pracovníka podařilo získat 62  procentům. v  průměru na zahraničního 
pracovníka čekaly 6  měsíců. o  více zahraničních pracovníků s  vízem má 
zájem 76 procent ředitelů stavebních společností.

Česká republika by měla přijímat více zahraničních pracovníků s vízem, 
protože český pracovní trh je v  hluboké krizi a  firmy trpí nedostatkem 
pracovních sil nebo neustálým zvyšováním mzdových nákladů, které 
tlačí marže společností ve většině odvětví k  jednotkám  procent. Pokud 
se tato situace nezmění, bude nedostatek pracovních sil a jejich rostoucí 
cena jedním z klíčových faktorů ekonomické krize, která se dá očekávat.

Tomáš Grec
generální ředitel, elanor, spol. s r. o.

MÁTE ZÁJEM, ABY ČR PŘIJÍMALA VÍCE PRACOVNÍKŮ S VÍZEM?

76 %

24 %




Ano

Ne

Za naši společnost říkám určitě ano. Bohužel proces získání takového 
pracovníka trvá v  průměru sedm měsíců, což komplikuje plánování 
pracovních kapacit na důležitých projektech v  rámci jedné stavební 
sezóny.

Tomáš Koranda
předseda představenstva, hochtieF cZ, a. s. 

Aby se zjednodušila legislativa pro jejich zaměstnávání, protože jinak 
půjdou do zemí, kde netrvá tento proces tak dlouho jako u nás.

Pavel Cygrýd
ředitel divize stavební výroba, ForteX - aGs, a. s. 

 
 

Zájem o zahraniční 
pracovníky
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Aby byli nějací legálně dostupní i  pro menší firmy bez týmů právníků 
a personalistů.

Radoslav Dvořák
ředitel společnosti, inos Zličín, a. s. 

 
 

Situace na trhu práce k  tomu nutí. Pracovníci chybí napříč celým 
odvětvím a do doby, než si vychováme novou generaci, je jedním z řešení 
této krize přijímaní pracovní síly ze zahraničí.

Martin Videczký
Project manager, veletrhy brno, a.s 

 

Pracovníci nám chybí zvláště na montážní práce, ale charakter naši 
činnosti vyžaduje dobrou znalost češtiny, a  to se administrativním 
úkonem nezlepší.

Ivo Luňák
jednatel, tyros loading systems cZ, s. r. o. 

 

Ředitelé stavebních společností hodnotili kvalitu silnic v  čr na škále 0 až 
10, kdy hraniční hodnoty vyjadřují kritický stav až stav výborný. nejvyšší 
hodnocení dosáhly silnice i. třídy s ohodnocením 5,8 bodu. Dálnicím přiřadili 
5,0 bodu a silnicím ii. a nižších tříd 4,1 bodu.

Zdržení dodávky materiálů vlivem aktuálního stavu silnic pociťuje 23 procent 
stavebních společností. částečné zdržení způsobuje stav silnic dalším 
35 procentům společností.

ZPŮSOBUJE VÁM AKTUÁLNÍ STAV SILNIC ZDRŽENÍ 
PŘI DODÁVCE MATERIÁLŮ?

23 %

35 %

42 %







Ano

Částečně

Ne

Přesun mezistátní dopravy ze silnic na železnici by ocenilo 59  procent 
ředitelů stavebních společností a částečně dalších 26 procent ředitelů.

Hodnocení stavu silnic 
v ČR

Zdržení materiálů 
kvůli stavu silnic

Prosba o přesun 
mezistátní dopravy ze 
silnic na železnici
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6
Počet zadaných veřejných stavebních zakázek za rok 2018 nadpoloviční 
většina (57  procent) ředitelů hodnotí jako dostatečný. Pro necelou třetinu 
(29  procent) je počet částečně dostatečný a  pro 14  procent nedostatečný. 
obdobně hodnotili i objem vypsaných veřejných stavebních zakázek.

Sledujeme několik portálů a  vyhodnocujeme zajímavost těchto zakázek. 
V  současné době je počet účastníků veřejných zakázek výrazně nižší 
než v  předchozích letech. Počet a  objem veřejných zakázek je relativně 
dostatečný. Je však nutné si uvědomit, že některé veřejné zakázky jsou 
nekvalitně připraveny či cenové očekávání vypisovatele soutěže je nereálné, 
a proto těch reálně bonitních je přibližně polovina z vypisovaných.

Pavel Schlitter
obchodní ředitel, sitel, spol., s. r. o.

Počet zadaných veřejných stavebních zakázek za rok 2018 je vyšší než 
za rok 2017. Přesto některé segmenty, zvláště inženýrského stavitelství, 
stagnují. To se například týká koncepce, přípravy a realizace podzemních 
staveb, zde je VSZ za rok 2018 poskrovnu. Ve srovnání se Slovenskou 
republikou jsme v  tomto segmentu za poslední 4  roky ve výrazném 
propadu.

Lucie Bohátková
Program manager, sG Geotechnika, a. s.

JAK HODNOTÍTE ZADANÉ VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
ZA ROK 2018?
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Hodnocení počtu 
a hodnoty veřejných 
stavebních zakázek

Počet i hodnota veřejných stavebních zakázek je alespoň polovinou 
ředitelů stavebních společností hodnocena jako dostatečná. 
Největší zájem je o  veřejné zakázky s  dobrou zkušeností se 
zadavatelem, naopak nejmenší v  případě jediného hodnotícího 
kritéria ceny.
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Průměrná úspěšnost získání veřejné stavební zakázky při podání nabídky se 
pohybuje na úrovni 31 procent. Úspěšnější jsou v získávání veřejných zakázek 
malé společnosti (35 procent) a společnosti zaměřující se na pozemní stavby 
(33 procent). Přesně pětina dotázaných stavebních společností se veřejných 
stavebních zakázek vůbec neúčastní.

společnosti, které se uchází o veřejné zakázky, nejvíce informací o vypsaných 
veřejných zakázkách získávají skrze pracovníka, který aktivně vyhledává 
zakázky na více serverech (31  procent). čtvrtina společností získává 
informace z  internetových stránek věstníku veřejných zakázek. 15  procent 
ředitelů stavebních společností si platí společnost, která kontroluje vypsané 
zakázky za ně. Zbytek společností využívá všechny výše zmíněné způsoby 
nebo jsou oslovováni přímo.

Informace k  nově vypsaným veřejným zakázkám získáváme všemi 
možnými způsoby, prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek, 
jejich soustavným vyhledáváním na specializovaných internetových 
stránkách a  profilech zadavatelů, zejména zadavatelů z  regionu 
působení naší společnosti. Využíváme také placených služeb v  této 
oblasti a především dlouhodobých osobních kontaktů. To vše na základě 
interně zpracovaných a permanentně aktualizovaných výhledů a plánů, 
vycházejících ze zveřejněných ročních, víceletých a dlouhodobých plánů 
investic měst, obcí a kraje.

Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Informace o nově vypsaných VZ získáváme z veřejně dostupných zdrojů. 
Odpověď na otázku týkající se počtu a  objemu vypisovaných VZ se liší 
v  závislosti na tom, o  jakém segmentu stavebnictví se budeme bavit. 
Jiná situace je v segmentu dopravních staveb, jiná u pozemních staveb 
a jiná v podzemních tunelových stavbách, kde nově vypisované zakázky 
prakticky nejsou. U  posledně zmiňovaného segmentu je problém už 
v dlouhodobé přípravě těchto projektů.

Jiří Tesař
obchodní ředitel, subterra, a. s.

Informace získáváme z  internetu a  prostřednictvím placené služby na 
vyhledávání připravovaných stavebních projektů, nejsme závislí na 
veřejných zakázkách, takže počet neposuzuji.

Pavel Cygrýd
ředitel divize stavební výroba, ForteX - aGs, a. s. 

 

Informace o nově vypsaných VSZ získáváme z veřejně dostupných zdrojů, 
zejména webových stránek jednotlivých zadavatelů.

Pavel Dolanský
předseda představenstva, eDiKt, a. s. 

 
 

Procento úspěšnosti 
získání veřejné 
zakázky

Získání informací 
o vypsaných veřejných 
stavebních zakázkách
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největší zájem mají ředitelé stavebních společností o  veřejné stavební 
zakázky, kde mají dobrou předchozí zkušenost se zadavatelem. tento faktor 
ohodnotili 9,0 body na hodnotící škále 0, kdy nemají zájem o  zakázku, 
až po 10, které představují největší zájem o  zakázku. velkou roli hraje 
realizace zakázky v okolí působnosti a volné kapacity pro realizaci (8,6 bodu 
respektive7,9 bodu). nejmenší zájem je o zakázky, jejichž jediné kritérium je 
nejnižší cena (4,8 bodu z 10).

DLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE ROZHODUJETE, 
ZDA PODÁTE NABÍDKU NA VYPSANOU VSZ?

4,85,86,47,17,9

 hodnocení (0–10 max.) % % firem

8,6

realizace zakázky v okolí 
naší působnosti

98 %
vícekriteriální 

hodnocení

100 %
Zakázka je z větší části 
financována dotací eU

93 %

9,0

Dobrá předchozí zkušenost 
se zadavatelem

100 %

Máme volné kapacity pro 
realizaci

98 %

cena zakázky alespoň 
10 % obratu naší 

společnosti

96 %

Jediné kritérium je 
nejnižší cena

83 %

V  případě veřejných zakázek je třeba rozlišovat podle toho, zda je pro 
zadavatele jediným hlediskem výběru cena, nebo přihlíží také k  dalším 
kritériím. Počet zakázek, kde by se více přihlíželo také ke kvalitativním 
parametrům, není stále ještě dostatečný.

Karel Branda
statutární ředitel, trigema building, a. s. 

Jedním z  nejvýznamnějších kritérií našeho rozhodování ohledně účasti 
ve výběrových řízení u  veřejných zakázek je naše předchozí zkušenost 
se zadavatelem a  dostupnost našich výrobních kapacit. V  takovýchto 
případech máme o  účast ve veřejných zakázkách zájem. Naopak 
v případě soutěžení pouze na jedno kritérium, a to nejnižší cenu, špatně 
připraveném zadání či špatné předchozí zkušenosti se zadavatelem 
zájem o účast ve výběrových řízení nemáme.

Pavel Schlitter
obchodní ředitel, sitel, spol., s. r. o.

Veřejný zadavatel, který má zájem na rychlém, kvalitním a nekonfliktním 
průběhu veřejné zakázky je pro zhotovitele vždy zajímavým obchodním 
partnerem.

Jiří Tesař
obchodní ředitel, subterra, a. s. 

 

Nejmenší zájem 
o veřejné zakázky 
soutěžené pouze na 
cenu
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7
Projektový trh v příštím roce poroste meziročně o 4,8 procenta, na růstu se 
shodlo 87  procent ředitelů projektových společností. Mírně optimističtější 
pohled mají ředitelé projektových společností zaměřující se na pozemní 
stavby (5,1 procenta oproti 4,3 procentům v inženýrském sektoru).

Pro rok 2019 předpokládáme o  10  % více projektových prací. Dobré 
by bylo snížit pracnost v  inženýrské činnosti, to je v  délce a  objemu 
projednávání příslušné zakázky.

Ladislav Richtr
jednatel společnosti, rila, s. r. o. 

 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Předpokládám, že i  v  příštím roce bude pokračovat růst našeho trhu. 
Nebude již tak dramatický, odhaduji ho na 5  %. Věřím, že i  tržby naší 
společnosti budou růst v obdobném tempu.

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

 

Projektový trh 
meziročně vzroste 
o 4,8 %

Ředitelé projektových společností očekávají v  příštím roce růst 
projektového trhu o 4,8 procenta. Tržby se budou vyvíjet obdobně. 
Kapacity projektových společností jsou využity na 97  procent. 
Termín tak nejsou schopny dodržet u 15 procent zakázek.
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Náš mírně optimistický předpoklad je, že se českému projektovému 
trhu bude v  roce 2019 ještě dařit a  bude mírně růst v  hodnotě do 5  %. 
Současně s tímto růstem očekáváme i zvyšování našich tržeb.

Lucie Bohátková
Program manager, sG Geotechnika, a. s. 

 

Rok 2019 bude podle mého názoru obdobný jako letošní rok. Dostatek 
zakázek, složité a náročné projednávání, přetížené kapacity.

Jiří Nesl
obchodní ředitel, ProDin, a. s. 

 
 

Při pohledu na rok 2020 dojde k mírnému ochlazení růstu na 2,9 procenta. 
tentokrát očekává vyšší  procento růstu inženýrský sektor (3,1  procenta 
oproti 2,8 procentům v pozemním sektoru).

tržby projektových společností porostou v  roce 2019 obdobným tempem 
(5,0  procenta) jako projektový trh. Ředitelé projektových společností 
očekávají růst svých tržeb i v roce 2020 o další 4,3 procenta.

Projektovému trhu se pravděpodobně dařit bude. Naše tržby se budou 
vyvíjet podle počtu zaměstnanců. Pokud se nepodaří doplnit stav, budou 
tržby stagnovat.

Petr Novotný
ředitel, atelier malých okružních křižovatek ing. Petra novotného 

 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Věřím, že růst trhu bude mírným tempem pokračovat i  v  dalším roce. 
Vzhledem k zásobníku práce a optimistickému očekávání vývoje na trhu 
naše tržby mírně porostou.

Lukáš Hruboň
člen představenstva a obchodní ředitel, valbeK, spol., s. r. o. 

 

Tržby se budou odvíjet od vývoje cen. Většina společností je na maximu 
naplněnosti, takže očekávám růst 5 až 10 % v souvislosti s nárůstem cen.

Libor Hoďánek
generální ředitel, vPÚ Deco Praha, a. s. 

 
 

Projektové společnosti jsou vytíženy na 97  procent. v  pozemním sektoru 
vytížení dosahuje ještě o  jeden procentní bod více. Zakázky pod smlouvou 
mají zajištěné na tři čtvrtě roku dopředu (9,6  měsíce). Pro 47  procent 
společností se jedná o stejně dlouhou dobu jako v minulém roce. o zlepšení 
hovoří 44 procent ředitelů. Pouze necelá desetina společností si pohoršila.

Pracujeme nyní skutečně již téměř na 100  % naší kapacity. Respektive 
nejspíše více, neboť kdybychom dodržovali zákonnou pracovní dobu, 
byly by objemy vykonané práce o  poznání nižší. Takže objem práce 
do budoucnosti předpokládám přibližně stejný a  honoráře za ni se 
samozřejmě budeme snažit přiměřeně navýšit, ale vše je předmětem 
nejednoduchých smluvních jednání.

Petr Neumann
jednatel společnosti, ateliér botič, spol. s r. o.

VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (v %)
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Kvalifikovaná síla není, školy chrlí teoretiky žijící v nereálném světě. Pro 
projekty malých obcí, a že jich je, se musí realizovat nesmyslná opatření 
jako pro velká města, a na to obce nemají prostředky.

Václav Veverka
jednatel společnosti, václav veverka 

 

Projektové společnosti nestihnou včas dokončit 15  procent svých zakázek 
kvůli nedostatku pracovních kapacit. v případě, že by se jim podařilo nabrat 
dostatek pracovníků, mohly by realizovat o 26 procent zakázek více.

Pokud bychom získali další kvalitní architekty a  projektanty stavaře 
i  další kapacitu specialistů jednotlivých profesí, dokázali bychom 
realizovat o 20 až 30 % více zakázek.

Aleš Krtička
jednatel společnosti, atelier tsUnaMi, s. r. o. 

 

Maximálně o 10 až 12 %. Při vyšším procentu by nám chyběli i pracovníci 
v řídících a organizačních funkcích.

Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, intar, a. s. 

 
 

Velikostí se řadíme ke střední projektové kanceláři a v rámci zachování 
kvality našich služeb pod tímto úhlem na problematiku nedostatku 
pracovních míst nenahlížíme. Momentálně největším problémem 
není projektování, ale projednání dokumentací. Budeme-li mít více 
projektantů, bude o to více projektů “čekat” na projednání. I když šikovné 
ruce by se jistě neztratily.

Jan Horák
jednatel společnosti, cr Project, s. r. o.

Nedostatek pracovních sil negativně ovlivňuje růst firem působících 
ve stavebním sektoru jako celku již několik let. Přesto je třeba říci, že 
tento problém je možno operativně řešit, a to například outsourcingem 
některých dílčích aktivit. Proto je velmi důležité ze strategického hlediska 
budovat portfolio subdodavatelů služeb, a  tímto navyšovat firemní 
kapacity, které jsou potencionálně využitelné v období převisu poptávky 
nad kapacitami stavebního sektoru.

Jan Lidral
Marketing Manager central europe, taKenaKa eUroPe Gmbh

Zpožděné zakázky 
kvůli nedostatku 
pracovníků
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Počet zadaných veřejných projektových zakázek v  roce 2018 hodnotí 
polovina ředitelů (47  procent) projektových společností jako dostatečný. 
částečně dostatečný je pro 42  procent ředitelů a  za nedostatečný ho 
považuje 11  procent ředitelů projektových společností. velice obdobně 
ředitelé hodnotili i objem zadaných veřejných projektových zakázek.

JAK HODNOTÍTE ZADANÉ VEŘEJNÉ PROJEKTOVÉ ZAKÁZKY 
ZA ROK 2018?
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 Dostatečný  Částečně dostatečný  Nedostatečný

informace o nově vypsaných veřejných projektových zakázkách společnosti 
nejvíce získávají skrz pracovníka aktivně vyhledávajícího zakázky na více 
serverech (31 procent). často se také projektové společnosti spoléhají jen na 
webové stránky věstníku veřejných zakázek (29 procent). externí společnost 
si za tímto účelem platí 15 procent dotázaných. Zbylých 24 procent používá 
jiný způsob jako například přímou poptávku, kombinaci výše uvedených 
a další.

Hodnocení počtu 
i objemu veřejných 
projektových zakázek

Informace o veřejných 
zakázkách čerpány 
z různých serverů

Počet i objem veřejných projektových zakázek hodnocen spíše jako 
dostatečný. Se zavedením fikce souhlasu a povinné kauce vyjádřilo 
souhlas 81  procent ředitelů projektových společností. Optimální 
výše kauce převládá na částce 50 000 Kč.
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největší zájem mají ředitelé projektových společností o veřejné projektové 
zakázky, kde mají dobrou předchozí zkušenost se zadavatelem. tento faktor 
ohodnotili 8,6 body na hodnotící škále 0, kdy nemají zájem o  zakázku, až 
po 10, které představují největší zájem o  zakázku. velkou roli také hraje 
realizace zakázky v okolí působnosti a volné kapacity pro realizaci (7,8 bodu 
respektive 7,7 bodu). nejmenší zájem je o zakázky, jejichž jediné kritérium je 
nejnižší cena (4,2 bodu z 10).

Hlavním kritériem jsou pozitivní zkušenosti s  daným zadavatelem 
z  minulosti a  vícekriteriální hodnocení nabídek. Soutěží, vypsaných jen 
na nejnižší nabídkovou cenu, se nezúčastňujeme.

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

 

DLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE ROZHODUJETE, 
ZDA PODÁTE NABÍDKU NA VYPSANOU VPZ?
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Kritériem č. 1 je téma projektu, resp. zadání, musí být pro nás zajímavé. 
Dále rozhoduje klient, pro koho a  kde chceme pracovat. Následně 
posuzujeme kritéria výběru, upřednostňujeme vícekriteriální hodnocení. 
V případě hodnocení na nejnižší cenu dáváme takovou, za kterou bude 
možné zakázku kvalitně zpracovat, i když si tím snížíme šance na získání 
zakázky. Nezúčastňujeme se soutěží, kde je požadováno v  nabídce 
částečné plnění, např.  návrh ideového řešení projektu. Rozhodující 
mohou být i neakceptovatelné platební podmínky.

Karel Bařinka
hlavní architekt, kbd & p architects

Největší zájem 
o zakázky s dobrou 
předchozí zkušeností 
se zadavatelem
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Jde o  kombinaci několika faktorů. Nejzásadnějším je (ne)vytížení 
vlastních kapacit na období, ve kterém se předpokládá realizace zakázky 
v  případě úspěšně podané nabídky. Zvažujeme též požadovanou 
délku lhůty realizace zakázky, která někdy bývá nereálně krátká, 
a  posuzujeme i  další podmínky v  zadávací dokumentaci a  v  návrhu 
smlouvy s objednatelem. Rozhodujeme se také podle toho, jestli máme 
historickou vazbu na předchozí stupeň projektu, jak dobře známe 
investora a jakou máme zkušenost ze vzájemné spolupráce.

Aleš Trnečka
předseda představenstva a ředitel společnosti, 

Dopravoprojekt brno, a. s.

Pro podání nabídky na vypsanou VPZ je pro nás zásadní věcná 
srozumitelnost zadání. V  mnoha případech v  minulosti jsme se setkali 
s  VPZ, kdy osobě zadavatele nebyl zjevně jasný stavební program 
(požadavky) poptávky, případně zadání zcela nekorespondovalo se 
stavební legislativou.

Vladimír Svoboda
jednatel, interPlan-cZ, s. r. o.

veřejných projektových zakázek se účastní 64  procent dotázaných 
společností. Jejich úspěšnost při podání nabídky na veřejnou projektovou 
zakázku se pohybuje na úrovni 35 procent. Zbylých 36 procent projektových 
společností o veřejné zakázky nemá zájem.

se zavedením fikce souhlasu k  vyjádření závazného stanoviska souhlasí 
81  procent ředitelů projektových společností. Z  těchto ředitelů považuje 
78  procent optimálních 30  dní, než nastane fikce souhlasu. Dalších 
21  procent považuje optimum na 60 dnech a  1  procento až na 90 dnech. 
U  pozemního stavitelství je pro 30  dní dokonce 85  procent ředitelů 
projektových společností.

Zavedení tzv.  fikce souhlasu je pro nás zásadní. Finální návrh řešení 
této problematiky je proto součástí návrhu novely o  urychlení 
výstavby dopravní, vodní a  energetické infrastruktury a  infrastruktury 
elektronických komunikací. V  současné době probíhá meziresortní 
připomínkové řízení. Návrh je připraven do obecné úpravy, tzn. správního 
řádu. Úprava předpokládá vydání závazného stanoviska bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30  dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť 
složitých případech, zejména je-li nezbytné provedení místního šetření, se 
tato lhůta prodlužuje o 30 dní. Pokud závazné stanovisko není dotčeným 
orgánem vydáno ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné závazné 
stanovisko. Cílem je zrychlení správního řízení a snaha přimět příslušné 
dotčené správní orgány k  dodržování stanovených lhůt pro vydávání 
závazných stanovisek. A  protože považujeme za vhodné, aby se tato 
právní úprava vztahovala na všechna správní řízení, její návrh směřuje 
do správního řádu.

Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj

35% úspěšnost 
při veřejných 
projektových 
zakázkách

Lhůta 30 dní než 
nastane fikce souhlasu
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Zavedení fikce souhlasu by přineslo urychlení vyřízení inženýrské činnosti, 
a tím zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení a následné urychlení 
výstavby. Optimální lhůta 30 dní, v ojedinělých případech 60 dnů.

Petr Novotný
ředitel, atelier malých okružních křižovatek ing. Petra novotného 

 

JAKÁ JE DLE VÁS OPTIMÁLNÍ LHŮTA PRO VYJÁDŘENÍ, 
NEŽ NASTANE FIKCE SOUHLASU?

78 %

21 %

1 %







30 dní

60 dní

90 dní

Uplatnění fikce souhlasu k  vydání závazného stanoviska dotčených 
orgánů dle § 4 odst.  (2) zákona č.  183/2006 Sb., o  územním plánování 
a  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bych 
považoval za jednoznačné urychlení celého procesu povolování staveb, 
ačkoliv by se jednalo „pouze“ o  naplnění předpokladu zákonodárce 
v ustanoveních § 6 odst. (1) a (2) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
tedy že správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů, postupuje 
tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a  dotčené osoby co 
možná nejméně zatěžuje (jakkoliv chápu některé konkrétní a výjimečné 
objektivní důvody, proč tomu tak není). Co se týče lhůt, domnívám se, 
že je dostačující vycházet ze základních a  obecně závazných lhůt pro 
rozhodování správního orgánu dle § 71 správního řádu, které se uplatní 
i  na závazná stanoviska, příp.  koordinovaná závazná stanoviska (ač 
nejsou správním rozhodnutím de jure), tedy bez zbytečného odkladu, 
resp. nelze-li vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30  dnů, 
v odůvodněných a zvlášť složitých případech nejpozději do 60 dnů.

Jiří Papoušek
zást. ředitele, jednatel, aGroProJeKt Pso, s. r. o.

Myšlenka je dobrá, ale může přinést zbavení se odpovědnosti účastníků 
řízení za stanovisko a  násobně vyšší odpovědnost projektanta za 
vše. V  době, kdy ani právníci nezvládají sledovat neustálé změny 
právní džungle, nemluvě o  normách a  oborových předpisech, je věcná 
kontrola referentem přínosem. Mluvím ale o věcné kontrole, ne formální 
„buzeraci“ a zejména o času. Takže bych byl pro lhůtu 30 až 60 dní, ne 
delší.

Petr Neumann
jednatel společnosti, ateliér botič, spol. s r. o.
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Fikce souhlasu by určitě přinesla zvýšení produktivity práce úředníků 
a  jejich odpovědnosti. Odpovídající lhůta by mohla být 70  dní, otázkou 
je, jak se bude počítat a následně prokazovat počet dní a termín vydání, 
resp. doručení stanoviska.

Igor Balák
vedoucí projekce, enerG-servis, a. s. 

Snad by fikce mohla omezit slova referentů, když v září řeknou, že vyřizují 
podání z března. Lhůtu cítím na 40 pracovních dnů.

Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, intar, a. s. 

 
 

Fikce souhlasu by zřejmě značně urychlila řízení, ale může způsobit jiné 
problémy.

Otakar Novotný
technický ředitel, D-PlUs ProJeKtová a inŽenýrsKá, a. s. 

 
 

Povinnou kauci při napadnutí závazného stanoviska by ocenilo 81  procent 
ředitelů projektových společností. Z  nich se více jak třetina (37  procent) 
shodla na optimální výši 50 000 Kč. více jak 80 000 Kč by ocenilo 27 procent 
ředitelů. čtvrtina (26  procent) považuje za dostatečné 20 000 Kč. Zbylých 
10 procent ředitelů považuje za optimální výši kauce 80 000 Kč. v inženýrském 
sektoru převládají kauce o vyšších hodnotách. s kaucí v hodnotě 80 000 Kč 
nebo více souhlasí 55 procent ředitelů.

Souhlasím, velká část napadení závazných stanovisek a  správních 
rozhodnutí je ryze účelová a  má obstrukční charakter. Výše kauce by 
neměla být symbolická, měla by být odstupňovaná dle stavebních 
nákladů projektu a začínat na částce minimálně padesát tisíc korun.

Aleš Trnečka
předseda představenstva a ředitel společnosti, 

Dopravoprojekt brno, a. s.

Ano, rozhodně. Výši kauce je nutno přizpůsobit charakteru záměru od 
cca 5.000 Kč až po maximální limit např. 100.000 Kč u významných staveb. 
Spory/námitky se vyskytují jak u malých projektů (např. sousedské), tak 
i  u  velkých veřejně prospěšných staveb, takže výši kauce nutno odvíjet 
např. od výše investičních nákladů záměru.

Vladimír Svoboda
jednatel, interPlan-cZ, s. r. o.

Optimální výše kauce
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Nemyslím si, že to pomůže. Je to podobné jako otázka fikce souhlasu 
k  vyjádření závazného stanoviska. Samozřejmě bude záležet na 
legislativní úpravě, ale kdo bude chtít proces blokovat, půjde k  soudu. 
A  předpokládejme, na základě zkušeností, že délka soudního řízení 
včetně odvolávání je kolem pěti let…

Libor Hoďánek
generální ředitel, vPÚ Deco Praha, a. s.

JAK VELKÁ KAUCE BY SE MĚLA STANOVIT?

26 %

37 %

10 %

27 %









20 000 Kč

50 000 Kč

80 000 Kč

Více

Zavedení kauce by nemělo být diskriminační, ale mělo by následně 
odradit především ty účastníky, kteří napadají stanoviska zejména 
z  účelových důvodů spíše než z  objektivních příčin. Navíc by to mohlo 
přispět k posílení odborné odpovědnosti subjektu vydávajícího závazná 
stanoviska.

Tomáš Koranda
předseda představenstva, hochtieF cZ, a. s.

V  zásadě s  tímto opatřením souhlasím, ale ne za tu cenu, že se tím 
znemožní společnosti do správních aktů vstupovat. To by kromě 
nechtěného přiškrcování naší demokracie pravděpodobně také 
znamenalo další výtky Evropské komise, tak jak jsme to před pár lety 
zažili s  procesem EIA. Kauce by měla zastavit obstrukci, ale nezavřít 
možnost se bránit. Odhaduji, že přiměřená kauce je v řádu nižších desítek 
tisíc Kč.

Martin Höfler
předseda představenstva, PUDis, a. s.
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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

SKUPINA SAINT-GOBAIN V ČR

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.

Jakub benda,
jakub.benda@saint-gobain.com
www.saint-gobain.cz
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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

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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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. ceMeX provozuje v české 
republice 75 betonáren, 15 štěrkoven a lomů, cementárnu, cementovou 
mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. ceMeX zaměstnává teměř 
1 300 zaměstnanců v české republice ceMeX je držitelem ocenění ve studii 
o nejlepšího zaměstnavatele - best employers česká republika 2014.

skupina ceMeX se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá 
také, 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: laurinova 4, 155 00 Praha 5 stodůlky
www.cemex.cz
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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
iD datové schránky: bnpcf46
facebook.com/Metrostav
youtube.com/user/MetrostavcZ
linkedin.com/company/Metrostav-a.s.

Recepce centrály společnosti
tel.  +420 266 019 000, 

+420 266 018 000
info@metrostav.cz
www.metrostav.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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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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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

Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.

společnost tyros loading systems je obchodně servisní organizací primárně 
se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou 
působností. Dodáváme 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
nad strouhou 126/6
147 00, Praha 4, braník

t: +420 241 767 854
info@tyros-loading-systems.cz
www.tyros-loading-systems.cz
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O TELEFONECH CATERPILLAR & CAT®

společnost cat®, která byla založena v  roce 1925, se stala synonymem 
vynikající kvality, nepřekonatelné spolehlivosti a trvanlivosti. Přední světový 
výrobce stavebních a důlních zařízení, caterpillar má dlouhodobé dědictví, 
které dodává vysoce výkonné výrobky i v nejnáročnějších prostředích.

Zabývá se těžkým strojírenstvím, zejména výrobou zemních strojů 
(buldozery, bagry) a  strojů pro těžební průmysl. významná je také výroba 
dieselových a plynových motorů a plynových turbín pro různé použití.

cat telefony pokračují v  této tradici - vyrábíme odolná zařízení, která 
prosazují inovace v  náročných technologiích. naši zákazníci získají jistotu 
prostřednictvím odolných telefonů určených pro práci v tvrdém terénu.

NAŠE MISE
společnost caterpillar má více než 90  let zkušeností v  pomoci svým 
zákazníkům na cestě k úspěchu - takže víme, jaké úkoly očekáváte ve vašem 
zaměstnání. to je to, co činí cat telefony jedinečné - naše odolné telefony 
vychází ze zkušeností našich zákazníků.

Martina Hloušková
sales Director, cat Phones
hlouskova@tccm.com
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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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