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PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2017, kterou pro vás připravila
společnost CEEC Research. Děkujeme také za podporu generálnímu partnerovi – společnosti
GRAITEC, zlatým partnerům – společnostem WEBER, SULKO, COPY GENERAL, HELUZ,
INFRAM, ISOVER, CEMEX a také dalším partnerům.
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 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 tato Studie projektových společností 2017 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

Ředitel společnosti
CEEC Research
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ÚVODNÍ SLOVO
Jsem rád, že projektoví manažeři hodnotí kladně proinvestiční politiku vlády a že očekávají
výrazný růst sektoru a investic jak v tomto roce, tak i příštím. Tento optimismus dokládají
také letošní statistická data o stavebnictví a výsledky konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Naše vláda udělala mnoho pro urychlení významných staveb a posilování veřejných investic.
Novelou stavebního zákona jsme zjednodušili možnost plánování, přípravu a realizaci
staveb a usnadnili život firmám i drobným stavebníkům. Podařilo se nám zajistit přípravu
prioritních staveb a efektivně čerpat evropské prostředky. Během funkčního období vlády
se podařilo zprovoznit 120 km dálnic a silnic I. třídy, v tuto chvíli se staví 230 km dálnic
a silnic I. třídy a dalších 152 km je připraveno k výstavbě. Výsledkem práce naší vlády je
výrazný pokrok v přípravě klíčových staveb. Na strategické dopravní stavby se nám podařilo
v Bruselu vyjednat výjimku tak, abychom na nich nemuseli opakovat celý proces EIA. Tyto
prioritní dopravní záměry mají v tuto chvíli platné stanovisko EIA a intenzivně se připravují
z hlediska možného zahájení výstavby.
Posílili jsme rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a v rámci Operačního
programu Doprava 2007–2013 se ministerstvu dopravy podařilo vyčerpat 100 % alokace
všech přidělených prostředků, tedy cca 151,615 mld. Kč. Z prostředků bylo opraveno celkem
1150 km dálnic a silnic I. třídy. Byl například zprovozněn úsek dálnic D4, D11 a poslední úsek
dálnice D8. Ministerstvo dopravy rovněž vyčlenilo 11 miliard korun na opravu silnic II. a III.
třídy. Co se silnic a dálnic týče, v roce 2015 se nám podařilo proinvestovat 94,3 mld. Kč, což
je historicky nejlepší výsledek rozpočtu SFDI. Bilance rozpočtu SFDI ukazuje, že se dopravní
výstavba skutečně rozběhla a plány nezůstaly pouze na papíře.
Je potřeba myslet na budoucnost a navazovat dalšími úseky klíčové dopravní infrastruktury,
proto jsme za tři roky výrazně investovali do přípravy projektů staveb nových dálnic 11,5 mld.
Kč, tedy téměř dvojnásobek proti předchozím čtyřem letům. Pro příští rok počítáme
v návrhu státního rozpočtu s dalším navyšováním výdajů na vládní investice. Kapitálové
výdaje z národních zdrojů zvyšujeme o 3,8 mld. Kč a od roku 2014 jsme jejich úroveň zvýšili
o 25,6 mld. Kč na 56 mld. Kč, tedy téměř dvojnásobně. Do budoucna bude potřebné se
zaměřit na velké stavební projekty, zejména urychlení výstavby vysokorychlostních tratí,
zajištění připravenosti významných staveb a další zefektivnění procesu povolování staveb.

Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
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Objem projektových prací poroste v letošním roce
o 8,0 procenta. V roce 2018 dojde k navýšení objemu
o 5,1 procenta. Mírně pozitivnější vývoj je očekáván
v projekci zaměřené na inženýrské stavby (8,1 procenta). S nárůstem objemu projektových prací vzrostou
i tržby, a to o 7,3 procenta.

Nárůst ziskovosti očekává 45 procent ředitelů projektových společností, o poklesu hovoří pouze 9 procent
ředitelů. V následujícím roce 2018 je očekáván nárůst
ziskovosti ještě o tři procentní body více. Nárůst cen
za projektové práce zaznamenali ředitelé zejména
v privátní sféře. Téměř polovina projektových společností navýší své ceny v průměru o 10 procent.
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str. 12

str. 14

Vytížení projektových společností dosáhlo nejvyšší úrovně za uplynulých 6 let, jedná se o rekordních
97 procent. Více jak polovina ředitelů plánuje navýšit
své kapacity v průměru o 15 procent. V inženýrské
projekci dojde k navýšení u 65 % společností. Nejvíce
firmy postrádají projektanty a vedoucí projektů.

Ředitelé projektových společností požadují v 69 procentech vysokoškolské vzdělání u nových pracovníků,
následuje středoškolské vzdělání v oboru (27 procent)
a středoškolské (4 procenta). Problém s nedostatkem
pracovníků by pomohlo odbourat zejména zajištění vyučujících s dostatečnými zkušenostmi a délkou
praxe (7,8 bodu z 10).

Kapitola 3

Kapitola 4

str. 17

str. 18

Ředitelé firem mají nasmlouvanou práci na 7,9 měsíce dopředu, v inženýrském sektoru se jedná dokonce
o 9,6 měsíce. Pro více jak dvě pětiny společností jde
o navýšení oproti srovnatelnému období minulého
roku. Zakázku i v případě nedostatku kapacit by přijala přesně polovina společností. Ředitelé vítězí ve výběrových řízeních s každou třetí podanou nabídkou.

Transparentnost veřejných výběrových řízení se pohybuje na úrovni 6,4 bodu z 10. Projektové společnosti
zabývající se inženýrskými stavbami vidí transparentnost veřejných výběrových řízení ještě výrazněji, a to
na 7,8 bodu z 10. Největší hrozba pro projektové společnosti spočívá v byrokracii a nekvalitní legislativě.

Kapitola 5

Kapitola 6

str. 20

Veřejní i privátní investoři kladou vyšší důraz na cenu
stavby, než na její kvalitu. Při pohledu na veřejný a privátní sektor jsou to právě privátní investoři, kteří se
o kvalitu zajímají více. Celková příprava staveb se téměř nemění. Hlavní pozornost ředitelů projektových
společností bude zaměřena na získávání zakázek
v ČR.

str. 22

Investoři nejsou ochotni platit vyšší náklady spojené
s projektováním v 3D. Vyšší náklady akceptuje pouze
16 procent investorů. Tvorba 3D projektu je v průměru o více jak polovinu (o 56 procent) časově náročnější. Stavbyvedoucí dokážou na stavbách efektivně
využít 3D model v 13 procentech případů.
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Objem projektových prací poroste v letošním roce o 8,0 procenta. V roce 2018 dojde
k navýšení objemu o 5,1 procenta. Mírně pozitivnější vývoj je očekáván v projekci zaměřené
na inženýrské stavby (8,1 procenta). S nárůstem objemu projektových prací vzrostou i tržby,
a to o 7,3 procenta.

Objem projektových prací čeká růst v roce 2017 i 2018. Letošní rok přinese nárůst
o 8,0 procenta, v roce 2018 dojde ke zvýšení objemu o 5,1 procenta. Růst predikuje
91 procent ředitelů projektových společností, v roce 2018 předpokládá růst 90 procent
ředitelů.

Trh s projektovými pracemi
vzroste v roce 2017 o 8,0 %
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Vše nasvědčuje mírně pozitivnímu vývoji. U investorů dopravní infrastruktury je
motivem zejména příprava projektů programového období fondů EU, u soukromých
investorů příznivý vývoj ekonomiky. Proti tomu naopak působí komplikované procesy
projednávání a povolování staveb a výkupu pozemků pro veřejně prospěšné stavby.
Tyto komplikované procesy se stále nedaří zjednodušit.
David Krása
předseda představenstva a generální ředitel, METROPROJEKT Praha, a. s.
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Projektové kanceláře běží na plné obrátky, v sektoru došlo po předchozí krizi
k výraznému oživení. Nicméně, chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by
byli schopni realizovat další příliv nových zakázek, což je aktuálně největším rizikem
pro směřování sektoru.
Jiří Vacek
ředitel, CEEC Research

Projektové společnosti zaměřené na inženýrské stavby predikují vývoj mírně pozitivněji
(růst 8,1 procenta) než společnosti z pozemního sektoru (růst 7,9 procenta). I v roce 2018
očekává inženýrský sektor větší nárůst než pozemní, konkrétně se jedná o 5,4 procenta
oproti 4,9 procenta.

Objem projektů inženýrského
stavitelství poroste více než
u pozemního stavitelství

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Díky usilovné tříleté práci Ministerstva pro místní rozvoj byla tento rok schválena
novela stavebního zákona a změněno dalších 44 zvláštních předpisů s ní souvisejících.
S týmem odborníků se nám podařilo novelu připravit tak, aby měla co nejširší
praktický dopad a usnadnila život lidem, kteří se rozhodnou stavět. Novela, která
nabyde účinnosti 1. ledna 2018, přinese zjednodušení ve všech etapách přípravy
a realizace staveb. Naše ambice zjednodušit a zrychlit přípravu a realizaci stavebních
záměrů ovšem trvá i nadále. Pouhá novela na to nestačí, proto usiluji o kompletní
rekodifikaci stavebního práva v České republice. Bude nezbytné připravit nejen nový
stavební zákon, ale provést též podstatnější reformu veřejné správy v České republice.
Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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Trh projektových prací v oblasti silničních staveb převýší v roce 2017 předchozí rok
z pohledu svého objemu, rok 2018 bude podle mého názoru meziročně srovnatelný
s rokem 2017. Výrobní naplněnost limitně se blížící stu procentům je v průběhu
roku 2017 evidentní napříč celým trhem. Klíčovým faktorem při projektové přípravě
silničních staveb není vypracování samotné projektové dokumentace, ale návazná
inženýrská činnost, a to jak její správní část – projednání dokumentace a zajištění
územního rozhodnutí či stavebního povolení, tak stále obtížnější majetkoprávní
činnost při výkupech pozemků.
Aleš Trnečka
předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno, a. s.
Díky proinvestiční politice vlády ČR a podpoře ministerstva dopravy obdrželo ŘSD
ČR prostřednictvím SFDI dostatek finančních prostředků pro pokračování přípravy
na všech dlouhodobě očekávaných silničních a dálničních projektech. Rozsáhlé
zahájení přípravy však upozornilo a otevřelo diskuzi nad palčivými problémy
investorské přípravy, které narážejí na komplikovanou legislativu. Dobře myšlené
a v zákoně zakotvené principy veřejné diskuze jsou účelově měněny a používány
jako zdržovací postupy, které mají za cíl pouze stavbu co nejvíce oddálit. Je proto
třeba znovu otevřít debatu nad legislativními změnami, které by umožnily veřejnou
diskuzi a přitom pomohly stavby ve veřejném zájmu připravit a realizovat dříve než
za 12 let. V opačném případě se postupně na všech stavbách zastavíme v nekonečné
diskuzi, kde se bude chtít opětovně prověřovat nové a nové varianty vedení trasy
i u staveb, které jsou dnes jednoznačně vymezené v koridoru zásad územního rozvoje,
anebo mají pravomocné územním rozhodnutí. Výše uvedené ve výsledku povede
k významnému zpoždění slibně se rozvíjející přípravy a potenciálně i k snížení potřeby
projekčních a konzultačních služeb.
Jan Kroupa
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Růst objemu projektových prací v tomto roce bude pokračovat nadále podobným
tempem i v příštích 2–4 letech. Velikost tohoto růstu bude limitována především
omezenou kapacitou projektantů a architektů na pracovním trhu. Jednou z priorit
nově vzniklé vlády bude zajisté snaha vyčerpat maximum zbylých finančních
prostředků z EU fondů. Aby se tyto peníze mohly proinvestovat, bude třeba plánované
investice připravit a vyprojektovat.
Libor Urbášek
Sales and Marketing Director, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Předpokládám, že objem projektových prací bude i v roce 2018 značný, i přesto, že
budou volby a ty mohou současnou proinvestiční politiku na chvíli přibrzdit. V oblasti
silničních staveb se bude hodně stavět, proto se budou v hojné míře vyrábět realizační
dokumentace na stavbu. Standardní příprava dopravních staveb také poběží,
přitom bude velký tlak na inženýring, kdy bude nutno prosadit významné dopravní
stavby v území, často jen při hledání významných kompromisů se zainteresovanou
veřejností.
Martin Höfler
ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a. s.

8

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017

www.ceec.eu

Tak jako asi každý v našem oboru věříme v mírný růst objemu zakázek v segmentu
projektových prací v oblasti inženýrského stavitelství. Za jeden z nejklíčovějších
faktorů považujeme otázku povolebního uspořádání, a to jak na úrovni politické,
tak jeho další propsání do struktur státních organizací, které jsou jedním z největších
zadavatelů velkých zakázek. Dalším z důležitých faktorů pro trh projektových prací
jsou jak legislativa a koncepce, např. dopravní infrastruktury v ČR, tak její napojení
na okolní státy.
Lucie Bohátková
členka představenstva, SG Geotechnika, a. s.
Myslím, že ještě pořád bude docházet k nárůstu poptávky projektových prací – jsou
„v dohledu“ dvoje volby a pořád ještě dochází k investičním pobídkám a „utrácení“
dotačních prostředků.
Václav Veverka
majitel, www.1veverka.cz

Spolu s výrazným nárůstem objemu projektových prací porostou i tržby projektových
společností, a to o 7,3 procenta. Rozdíl mezi pohledem projektových společností
zaměřených na pozemní a na inženýrskou výstavbu je pouze jedna desetina procentního
bodu (7,3 procenta oproti 7,2 procenta). Růst tržeb projektových společností bude
pokračovat v roce 2018 a dosáhne 5,5 procenta.

Tržby vzrostou o 7,3 %
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Doufejme, že pozitivně. Co se týče požadavků na rozvoj infrastruktury v ČR – vše
začíná právě projektováním. Negativně na rozvoj trhu v této oblasti může působit
otálení s přípravou veřejných soutěží, zapracovávání nekonečného množství
připomínek do plánovacího procesu, různé politické vlivy – stojíme před volbami…
Jedním z pozitivních faktorů by mohlo být schválení nového stavebního zákona.
Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel, INFRAM, a. s.
Po růstu trhu v letech 2016 a 2017 očekávám stabilizaci trhu a stagnaci růstu. Většina
projektů aktuálního plánovacího období bude v roce 2018 již v přípravě, a trh by tak
měly držet především privátní investice.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r. o

Růst ziskovosti téměř u poloviny
projektových společností

Téměř polovina (45 procent) ředitelů projektových společností očekává růst ziskovosti
svých projektových prací. Stejnou úroveň ziskovosti si zachová 46 procent projektových
společností. O poklesu hovoří pouze 9 procent společností. Následující rok je očekávání
velice obdobné.

VÝVOJ ZISKOVOSTI (MARŽÍ)
2017 – 2018
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Myslím, že s rozsahem činnosti v rámci investiční přípravy staveb u Správy železniční
dopravní cesty mohou být projektové organizace spokojeny. Aktuálně připravujeme
téměř 150 velkých staveb pro realizaci jak v rámci aktuálně běžícího rozpočtového
období, tak i na období následující. Každoročně máme v oblasti investiční přípravy
k dispozici přibližně 1 mld. Kč.
Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty
Jsem optimista a věřím, že trh projektových prací ještě několik let mírně poroste
(cca o 5–10 % ročně). Bude to ovlivněno především investiční chutí developerů,
kteří reagují na trvající poptávku po bydlení a potřebami některých průmyslových
investorů, kteří zažívají úspěšné roky. Veřejné investice možná také přispějí svým
podílem. Bude záležet na výsledku voleb a na investiční strategii nové vlády.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s.

Nárůst cen projektových prací
hlavně v privátní sféře

Nárůst cen projektových prací zaznamenali ředitelé zejména u privátních investorů
(45 procent); u veřejných investorů došlo k nárůstu pouze u 29 procent. Ředitelé
společností zaměřujících se na pozemní výstavbu vidí rozdíl mezi privátními a veřejnými
investory výraznější (54 procent oproti 26 procentům).

ZAZNAMENALI JSTE ZMĚNU CEN PROJEKTOVÝCH
PRACÍ OPROTI ROKU 2016?
100 %

60 %

8
40 %

13
45

20 %

29
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U soukromých investorů
Pokles

odpovědi v %

80 %

47

58

0%

Beze změny

Předchozí krize výrazně stlačila ceny projektových prací, v řadě případů dokonce
i pod úroveň nákladů. Současná konjunktura a převis poptávky po projektových
pracích nad jejich nabídkou dává viditelný prostor pro růst cen a řada firem této
příležitosti využívá.
Jiří Vacek
ředitel, CEEC Research

Nárůst cen projektových prací
v roce 2018 v průměru o 10 %

Ceny svých projektových prací navýší příští rok téměř polovina ředitelů (47 procent),
v průměru o 10 procent. Stejné ceny zachová 53 procent společností, snižovat ceny nebude
ani jedna z projektových společností.
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Vytížení projektových společností dosáhlo nejvyšší úrovně za uplynulých 6 let, jedná se
o rekordních 97 procent. Více jak polovina ředitelů plánuje navýšit své kapacity v průměru
o 15 procent. V inženýrské projekci dojde k navýšení u 65 % společností. Nejvíce firmy
postrádají projektanty a vedoucí projektů.

Projektové společnosti pracují na hranici svých možností, jsou vytížené na 97 procent.
Projektanti zaměřující se na projekci inženýrských staveb jsou vytíženi o jeden procentní
bod méně (96 procent).

Vytížení projekcí na 97 %
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Trh projektových prací se bude vyvíjet v podobném trendu jako letošní rok – intenzivní
projektová investiční příprava na hranici kapacitních možností.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
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Navýšení kapacit u více jak
poloviny společností
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Navýšit rozsah svých kapacit plánuje více jak polovina ředitelů projektových společností
(55 procent), a to v průměru o 15 procent. Stejný rozsah kapacit zachová 41 procent
ředitelů, snižovat kapacity se bude pouze ve čtyřech procentech případů. Inženýrské
projekce budou navyšovat kapacity v 65 procentech, a to v průměru o 16 procent.
Určitě budeme přibírat nové pracovníky, zásadně pro pozice projektantů. Velmi dobré
zkušenosti máme se zaměstnanci, kteří plynule navazují na studentské brigády v naší
firmě.
Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a. s.
Naše společnost trvale hledá do svých řad v Praze i v Brně zejména zkušené
architekty a projektanty. Přestože nabízíme slušné pracovní podmínky a zázemí větší
společnosti, narážíme na malou nabídku uchazečů v důsledku aktuálního přehřátí
pracovního trhu. V dnešní době již není zásadním problémem získávat zakázky, ale
mít personální kapacity k jejich zvládnutí.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb K4, a. s.

PLÁNUJETE V ROCE 2017 MĚNIT ROZSAH SVÝCH KAPACIT?
■ 55 % Ano, plánujeme zvýšit
■

4 % Ano, plánujeme snížit

■ 41 % Ne, neplánujeme

Naše firma spíše chce jít i v druhé polovině roku 2017 taktikou stabilizace současného
stavu pracovníků a nabídnout jim další osobní profesní rozvoj i motivaci. Nemálo
rovněž investujeme do nových technologií, ale také do vývoje vlastních software,
které nejsou na trhu běžně k dostání, neboť jejich zaměření je úzce specializované,
a tudíž by pro softwarovou firmu nebyly komerčně zajímavé. I takto se snažíme
potencionálnímu personálnímu nedostatku předcházet.
Ivan Pomykáček
výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.
Hledáme pracovníky s komplexním pohledem na dům – topení, chlazení – lepší
dialog s projektantem, posilujeme týmy pro lepší péči o zákazníka v oblasti inovací
a komplexního řešení bytového domu.
Libor Suchánek
jednatel společnosti, SULKO, s. r. o.
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Nedostatek, a to zdůrazňuji, kvalifikovaných pracovních sil, je v současné době
problém, který řeší snad všechny firmy, které podnikají ve stavebním sektoru jako
celku. Vzhledem k objemovému i nominálnímu růstu počtu zakázek je největší
poptávka po zkušených pracovnících s adekvátní kvalifikací, kteří budou okamžitě
využitelní v rámci realizace zakázky.
Jan Lidral
Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka
Dnešní doba si v našem oboru žádá lidi, kteří nejsou úzkoprofilově zaměření. Na
většinu pozic potřebujeme zaměstnance, kteří jsou jazykově vybavení, velmi dobře
ovládají počítače, mají výborné komunikační schopnosti a mnoho dalšího. Tento
model bude v brzké době standardem.
Matěj Chvojka
ředitel OT stavebnictví, ABF, a. s.

Nedostatek projektantů
a vedoucích projektů

Nejvíce ředitelé postrádají projektanty (49 procent) a vedoucí projektů (41 procent).
Zaměstnanci na pozici back office jsou potřeba jen ve 4 procentech případů. Inženýrský
sektor naopak více postrádá vedoucí projektů (50 procent) oproti projektantům
(45 procent).

Vyžadováno zejména
vysokoškolské vzdělání

Ředitelé projektových společností nejvíce vyžadují u nastupujících pracovníků
vysokoškolské vzdělání (69 procent), následně středoškolské vzdělání v oboru (27 procent)
a středoškolské obecné (4 procenta).

Potřeba kvalitnějších
vyučujících

Ze strany školství by ředitelé projektových firem pro odbourání nedostatku pracovních
sil nejvíce ocenili zajištění vyučujících s dostatečnými zkušenostmi a délkou praxe. Tento
faktor ohodnotili 7,8 bodu z maximální škály 10 bodů. Následně by nejvíce prospělo více
praktické výuky v rámci předmětů (7,6 bodu z 10).
Vhodným krokem by bylo doporučení praxí, nejlépe v projektových firmách.
Následně bych přivítal, např. formou veřejných konzultací, zhodnocení těchto praxí,
vč. konkrétní výměny získaných zkušeností. Osobně bych rád slyšel, jak brigádníci
hodnotí práci v naší firmě. Zároveň by mě velmi zajímaly zkušenosti a hodnocení ve
firmách konkurenčních.
Jaroslav Kupr
ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a. s.
Situaci v našem oboru by napomohl větší zájem mladých lidí o vzdělání technické,
ve srovnání s ostatními obory. Ovšem nevím, jak a zda to umí ministerstvo školství
zařídit. Rovněž nám komplikuje život nezdravě malá nezaměstnanost. Zde by mohla
účinně pomoci politická reprezentace, a to praktickými kroky ke snížení počtu
zaměstnanců ve státní správě.
David Krása
předseda představenstva a generální ředitel, METROPROJEKT Praha, a. s.
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Za poslední roky došlo k velkému poklesu zájmu o studium technických odborů
a téměř k zániku učňovského školství. Absolventi těchto oborů chybí v projekcích,
v přípravě a na stavbách. Je třeba navrátit zájem veřejnosti o tyto obory, vrátit jim
prestiž a zajistit kvalitní a zkušené vyučující. Vyšší propojení s praxí a s komerčním
sektorem by mělo zajistit, aby po skončení studia nabyté vědomosti nezůstávaly
pouze v teoretické rovině.
Libor Urbášek
Sales and Marketing Director, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

JAKÉ KROKY ZE STRANY ŠKOLSTVÍ POMOHOU NEJVÍCE ODBOURAT
PROBLÉM S NEDOSTATKEM PRACOVNÍCH SIL DLE VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
Zajištění
vyučujících
s dostatečnými
zkušenostmi
a délkou praxe

Povinná praxe
v projektové/
stavební firmě

Možnost
odborné praxe
v zahraničí
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oborů
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Více praktické
výuky v rámci
předmětů

Větší propagace technických
oborů, apel na
rodiče

Dotace na odborné školy

Hodnocení (0–10 max.)

%

5,6

% firem

Podle mých dlouhodobých zkušeností se jako systémové a koncepční řešení pro
inženýrské obory jeví trvalá podpora studia v zahraničí a podpora delších výměnných
programů. Toto umožní získat technické, jazykové i mentální zkušenosti, které jsou
pak využívány pro výběr a růst kvalitních pracovníků. Pro každou firmu a pro její
rozvoj je klíčový právě dostatek kvalitních pracovních sil.
Milan Moravec
generální ředitel, Sweco Hydroprojekt, a. s.
Podpora odborného technického vzdělávání na všech typech škol a útlum
humanitních oborů (zpoplatnění).
Milan Moravec
jednatel, „P“ atelier, s. r. o.
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Zvýšení nároků na studenty. Posledních několik let pozorujeme snížení kvality
absolventů vysokých škol. Dalším problémem je nedostatečné zaměření na přípravu
studentů pro praxi.
Lubor Hoďánek
generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA, a. s.
Ministerstvo školství by se mělo zaměřit na propagaci technicky zaměřených
oborů vysokoškolského studia, dále se zacílit i na zvýšení praktických částí studia
a v neposlední řadě se také snažit přitáhnout do výuky odborníky z praxe. A to jak
formou seminářů či workshopů vedených těmito odborníky, tak i formou částečných
úvazků. Odborníci z praxe jsou schopni na studenty přenést poznatky, které
pak budou pro ně užitečné v jejich profesní kariéře. Atraktivní výukový program
i s možností mezioborového studia je schopen přilákat studenty i k méně atraktivnímu
technickému směru.
Lucie Bohátková
členka představenstva, SG Geotechnika, a. s.
Základem je veřejná podpora, změnit image stavebnictví a popularizovat učňovského
školství. Stavebnictví nabízí celou škálu zajímavých pracovních pozic s přidanou
hodnotou. Konkrétními kroky by pak mohla být povinná praxe ve stavebních firmách,
tzv. stínování, neboli vytváření vztahů mistr–učeň, dotace pro odborné školy a také
individuální příspěvky studentům na dopravu a ubytování v místě školy.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
Ministerstvo školství má v rukou financování, mělo by tedy mít účinné nástroje na
změny struktury školství spočívající v posílení podpory technických oborů na úkor
těch, u nichž mají absolventi problematické uplatnění.
Pavel Hanzlík
jednatel společnosti, APP-PROJEKT, s. r. o.
Je potřeba trvalá popularizace technických oborů a zvýšení jejich atraktivity v očích
veřejnosti.
Libor Suchánek
jednatel společnosti, SULKO, s. r. o.
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Ředitelé firem mají nasmlouvanou práci na 7,9 měsíce dopředu, v inženýrském sektoru
se jedná dokonce o 9,6 měsíce. Pro více jak dvě pětiny společností jde o navýšení oproti
srovnatelnému období minulého roku. Zakázku i v případě nedostatku kapacit by přijala
přesně polovina společností. Ředitelé vítězí ve výběrových řízeních s každou třetí podanou
nabídkou.

Ředitelé vidí téměř 8 měsíců
dopředu

Projektové společnosti mají nasmlouvané zakázky téměř na 8 měsíců dopředu (7,9 měsíce).
Pět procent společností má dokonce zakázky nasmlouvané na následujících 24 měsíců.
Společnosti zaměřující se na projekci inženýrských staveb vidí dopředu na delší období
než v pozemním sektoru, zakázky mají nasmlouvané na 9,6 měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o větší počet měsíců pro
42 procent společností. Na stejné období má zasmluvněno 49 procent společností,
o snížení hovoří pouze 9 procent ředitelů projektových společností.

Polovina ředitelů přijme
zakázku i s nedostatkem
kapacit

Přesně polovina ředitelů projektových společností by přijala novou zakázku i v případě, že
by neměli dostatek volných kapacit, druhá polovina ředitelů by zakázku nepřijala. Zlepšení
kvality svých prací plánuje 86 procent projektových společností.

PŘIJALI BYSTE NOVOU ZAKÁZKU, I POKUD BYSTE
NEMĚLI DOSTATEK VOLNÝCH KAPACIT?
■ 50 % Ano
■ 50 % Ne

Vítězství v tendrech u každé
třetí podané nabídky

Projektové společnosti v průměru zvítězí ve výběrovém řízení v každé své třetí nabídce,
kterou podají (38 procent). V inženýrském sektoru je procento vyhraných zakázek ještě
o tři procentní body vyšší.
I podle našich statistik lze potvrdit úspěšnost třetiny podaných nabídek. Nové
zakázky i při zdánlivé kapacitní naplněnosti přijímáme, ještě se nám nestalo, že
bychom je v termínu a požadované kvalitě nezvládli. Flexibilita našich specialistů
je překvapující, na druhé straně tomu pomáháme neutuchajícím náborem nových
pracovníků, kteří se stále v našem moravském regionu objevují.
Lubomír Klímek
ředitel, GEOtest, a. s.
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Transparentnost veřejných výběrových řízení se pohybuje na úrovni 6,4 bodu z 10.
Projektové společnosti zabývající se inženýrskými stavbami vidí transparentnost veřejných
výběrových řízení ještě výrazněji, a to na 7,8 bodu z 10. Největší hrozba pro projektové
společnosti spočívá v byrokracii a nekvalitní legislativě.

Transparentnost veřejných
výběrových řízení má 6,4 bodu
z 10

Transparentnost veřejných výběrových řízení, kterých se projektové společnosti účastní,
byla ohodnocena v průměru 6,4 bodu z maximálních 10. V soukromé sféře jsou výběrová
řízení mírně transparentnější, na bodové škále se jedná o 6,6 bodu z 10.
Transparentnost: dosud stále nejčastěji využívaným kritériem je institut nejnižší ceny.
To je dostatečně transparentní, bohužel to vede k tomu, že s levnými průzkumy jsou
zpracovány levné projekty. Podle těch postaví nejlevnější dodavatel z nejlevnějšího
materiálu „kvalitní“ stavbu. Že to dobře dopadne, to zní jako pohádka.
Štěpán Moučka
ředitel a jednatel, KO-KA, s. r. o.
Odpověď na tuto otázku je složitá a značně subjektivní. Mám pocit, že situace ve
veřejném sektoru se v posledních letech velmi mírně zlepšuje. V privátním sektoru je to
dlouhodobě výrazně lepší a na transparentnost výběrových řízení si stěžuje málokdo.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb K4, a. s.
Ano, jsou transparentní, často až absurdně. Například, přestože je zákonem
stanovena povinnost hodnocení nabídek na základě ekonomické výhodnosti,
zadavatelé v 90 % stanovují ekonomickou výhodnost na základě nejnižší nabídkové
ceny. Pokud se zadavatel rozhodne stanovit jako kritérium výběru ekonomickou
výhodnost na základě poměru nabídkové ceny a kvality, není často schopen
objektivně stanovit metodu vyhodnocení nabídek a váhu nebo jiný matematický
vztah mezi kritérii.
Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel, INFRAM, a. s.

V inženýrském sektoru jsou
transparentnější veřejná
výběrová řízení

V hodnocení transparentnosti se názory obou typů projektových společností rozcházejí.
V rámci projekce inženýrského stavitelství jsou transparentnější veřejná výběrová řízení
(7,8 bodu oproti 6,2 bodu u privátních řízení). Projekce v pozemním stavitelství vnímá
privátní výběrová řízení jako transparentnější (6,9 bodu oproti 5,5 bodu ve veřejných
výběrových řízeních).
Výběrová řízení jsou pod tlakem mediálního obrazu stavebnictví z poslední dekády
a nedochází k dlouho očekávanému odklonu od nejnižší nabídkové ceny. Na jedné
straně zadavatelé proklamují vícekriteriální podmínky výběru, ale realita je zcela
odlišná. Soutěž na nejnižší nabídkovou cenu může být vnímána jako transparentní,
ale je zcela nekorektní vůči kvalitě projektu a stavebního díla. Privátní sektor se
v tomto ohledu chová zcela odlišně, když preferuje zkušenosti týmu a očekávanou
kvalitu a životnost stavby.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s. r. o.
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Jsou dostatečně transparentní, ale vyjadřují absolutní neúctu k erudici a vzdělání
technických pracovníků, protože vítěz vyhrává nejnižší cenou, tj. neúcta společnosti
k architektuře, k technicky vzdělaným lidem a odbornosti.
Milan Moravec
jednatel, „P“ atelier, s. r. o.
U výběrových řízení privátních zadavatelů se nesetkáváme s žádnými závažnými
problémy v transparentnosti. Kritéria výběru bývají většinou odlišná od veřejných
výběrových řízení, což je činí atraktivnějšími i pro soutěžící. V privátních výběrových
řízeních se obvykle nedostanete do situace, kdy jste nuceni čelit nekalé konkurenci.
Pavel Hanzlík
jednatel společnosti, APP-PROJEKT, s. r. o.
Většinou ano, jsou díky mediím pod velkým drobnohledem veřejnosti.
Libor Suchánek
jednatel společnosti, SULKO, s. r. o.

Byrokracie a nekvalitní legislativa nejvíce limituje projektové společnosti a brání
jim v rychlejším růstu. Ředitelé připsali byrokracii a nekvalitní legislativě 7,6 bodu
z maximálních 10, které znamenají ohrožení firmy. Druhým nebezpečím je pro společnosti
nedostatek zkušené pracovní síly/kapacit, s průměrem 7,1 bodu. Nejméně omezujícím
faktorem je přebujelá organizační struktura firem (3,4 bodu z 10).

HLAVNÍ FAKTORY LIMITUJÍCÍ FIRMY V RŮSTU
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Veřejní i privátní investoři kladou vyšší důraz na cenu stavby, než na její kvalitu. Při pohledu
na veřejný a privátní sektor jsou to právě privátní investoři, kteří se o kvalitu zajímají
více. Celková příprava staveb se téměř nemění. Hlavní pozornost ředitelů projektových
společností bude zaměřena na získávání zakázek v ČR.

Hlavní důraz investorů je kladen
na cenu

Zadavatelé přiřazují vyšší prioritu ceně oproti kvalitě stavby. Ředitelé projektových
společností ohodnotili veřejné investory 2,8 bodu na škále 1 až 10, kdy 1 vyjadřuje důraz
na cenu a 10 důraz na kvalitu. Privátní investoři dbají na kvalitu téměř stejně jako na cenu
(4,8 bodu z 10).

Celková úroveň kvality přípravy
staveb zůstává stejná

Celková úroveň kvality přípravy staveb ze strany investorů zůstává z větší části na stejné
úrovni, jako byla v roce 2016. U veřejných investorů se jedná o 72 procent a u privátních
investorů o 64 procent. Zlepšení je pouze v 7 procentech veřejných projektů, respektive
v 13 procentech privátních projektů.

JE CELKOVÁ PŘÍPRAVA STAVEB ZE STRANY INVESTORŮ
KVALITNĚJŠÍ, NEŽ BYLA V ROCE 2016?
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Prioritou bude zaměření na
získávání zakázek v ČR

Ředitelé projektových společností se budou v následujících 12 měsících prioritně věnovat
získávání zakázek v ČR. Této činnosti přiřadili ředitelé hodnotu 8,0 bodu z maximálních
10. Hned na druhém místě bude prioritou najímání nových pracovníků (6,5 bodu z 10).
Nejméně se projektové společnosti budou zabývat akvizicí jiné společnosti (3,6 bodu z 10).
Velice obdobné priority zastávají projektové společnosti bez rozdílu zaměření na pozemní
a inženýrské stavby.
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Investoři nejsou ochotni platit vyšší náklady spojené s projektováním v 3D. Vyšší náklady
akceptuje pouze 16 procent investorů. Tvorba 3D projektu je v průměru o více jak polovinu
(o 56 procent) časově náročnější. Stavbyvedoucí dokážou na stavbách efektivně využít
3D model v 13 procentech případů.

Neochota investorů zaplatit
vyšší náklady spojené s 3D
projektem

Podle ředitelů projektových společností je pouze 16 procent investorů ochotno zaplatit
vyšší náklady spojené s 3D projektem. Více jak polovina (54 procent) investorů by vyšší
náklady na 3D projekt nezaplatila. 30 procent ředitelů projektových společností nedokáže
jednoznačně odpovědět.

JSOU INVESTOŘI OCHOTNI ZAPLATIT VYŠŠÍ NÁKLADY
SPOJENÉ S 3D PROJEKTEM OPROTI 2D PROJEKTU?
■ 16 % Ano
■ 54 % Ne
■ 30 % Nevím

Investoři odmítají jakékoliv navýšení ceny, ať hovoříme o architektuře, dobrém
technickém řešení nebo projektech 3D, z toho plyne neochota stavbyvedoucích naučit
se pracovat s 3D projekty.
Milan Moravec
jednatel, „P“ atelier, s. r. o.
Zatím takovou přímou zkušenost nemáme, určitě ne ze strany veřejných investorů.
Proto je moje odpověď NE. Víme ale, že zhotovitelská sféra, a zejména jejich geodeti,
již s 3D projekty pracují a funguje zde přenos dat přímo do pracovních strojů.
Stavbyvedoucí ale stále používají tradiční výkresovou dokumentaci.
Martin Höfler
ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a. s.
V naší firmě jsme zavedli a podporujeme projektování v 3D. Předání projektové
dokumentace v 3D zatím požadují jen ti nejosvícenější zákazníci, a jak už to bývá,
připlácet se nechce nikomu. Ještě možná za model BIM, ale za 3D dokumentaci nikoli.
Pokud jde o stavbyvedoucí, tak první z našich BIM projektů se začne stavět letos na
podzim, tedy uvidíme.
David Krása
předseda představenstva a generální ředitel, METROPROJEKT Praha, a. s.

22

www.ceec.eu

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017

3D projektování v liniových stavbách je v ČR pro investory a správní úřady novinkou.
Jsem rád, že po odborné diskuzi začínají vznikat první pilotní projekty (např. v rámci
ŘSD ČR Přestavba křižovatky silnic I/32 a II/125 na okružní křižovatku, nadjezd na
polní cestě v rámci modernizace dálnice D1 a následně jako velký projekt stavba „I/42
Žabovřeská, I. etapa), na kterých si i státní investoři v praxi vyzkoušejí výhody a nevýhody
3D projektování. Nejsem však přesvědčen, že 3D projektování by mělo v brzké době nahradit
stávající systém technických studií, dokumentací pro územní rozhodnutí, dokumentací pro
stavební povolení anebo zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele. Důvodů je mnoho,
ale nejzásadnější spatřuji v nevyužití potenciálu 3D projektování, za který si investor připlácí.
Častým problémem jsou velmi nepřesné vstupy (např. od správců sítí), potřeba veřejných
zadavatelů definovat zadání natolik obecně, aby umožnili veřejnou soutěž a nedefinovali
souborem parametrů a rozměrů pouze konkrétní výrobek/dodavatele.
Přínos a pozitiva 3D projektování naopak spatřuji při zpracování realizační dokumentace
stavby, kdy již jsou konkrétní výrobky a postupy známy a 3D projektování prověří reálnost
návrhu a umožní optimalizaci stavebního procesu. Zásadní přínos 3D projektování
spatřuji v dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve vazbě na sledování
nákladů životního cyklu, a tím zefektivnění majetkové správy.
Jan Kroupa
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Někteří investoři a stavební firmy nemají nástroje ani správně zavedené procesy
a metodiky na práci s 3D modely a s BIM daty. Proto nejsou ochotni zaplatit
zvýšené náklady, nedokážou využít benefity datových modelů. Na druhé straně
se však začínají objevovat stavební firmy a investoři, kteří tyto nástroje v praxi
nasadili a otevírají tak cestu k digitalizaci stavebnictví. Vzhledem ke komplexnosti
procesu zavádění těchto technologií budou mít tyto průkopnické firmy v budoucnu
významnou konkurenční výhodu.
Miroslav Kohout
country manager, GRAITEC S.R.O.

Projekt v 3D trvá o polovinu
déle než v 2D

Podle ředitelů projektových firem je tvorba projektu v 3D o 56 procent časově náročnější
než projekt vytvořený v 2D. Některé ze společností na základě dlouhodobějších zkušeností
s novým softwarem považují 3D projekt za stejně časově náročný jako projekt v 2D.
Vzhledem k tomu, že naše společnost realizuje již několik svých projektů v režimu BIM,
máme ve firmě odborníky, kteří s touto problematikou již mají praktické zkušenosti.
Naším cílem je nyní vysvětlovat klientům, jaké technické a provozní přínosy
a možnosti BIM má, aby investoři měli o jeho nasazení větší zájem. Ochota uhradit
náklady spojené s využitím BIM projektování staveb poroste s mírou pochopení
a následného využití při provozu a údržbě staveb.
Tomáš Koranda
člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
Povědomí, a tím i požadavky investorů na 3D projekty a BIM, jsou v případě našich
klientů okrajové. Prosazování a komunikaci výhod 3D za stávajícího stavu vidím
na delší časový úsek. V tomto ohledu by měla ministerstva průmyslu i školství více
spolupracovat s profesními komorami ČKAIT a ČKA, a dlouhodobě rovněž finančně
podporovat zavádění vhodného softwaru u uživatelů z veřejného sektoru.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s. r. o.
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Naši objednatelé v segmentu projektování dopravních staveb prozatím BIM / 3D
projekty nevyužívají a nepožadují od zpracovatelů projektů. Předpokládám, že
až nastane doba, kdy projektovou dokumentaci v BIM budou vyžadovat, logicky
budou ochotni a připraveni uhradit vyšší pracnost a časovou náročnost související
s přípravou projektu v BIM.
Aleš Trnečka
předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno, a. s.

Stavbyvedoucí většinou neumí
využívat 3D projekt na stavbě

Pouze 13 procent stavbyvedoucích dokáže na stavbě využívat projekt v 3D efektivněji
a lépe než 2D projekt. Téměř polovina ho efektivně využívat nedokáže. I v této otázce bylo
vyšší procento (40 procent) ředitelů projektových společností, kteří na tuto otázku neměli
jednoznačný názor.

DOKÁŽÍ STAVBYVEDOUCÍ NA STAVBĚ VYUŽÍVAT
PROJEKT V 3D EFEKTIVNĚJI A LÉPE NEŽ 2D PROJEKT?
■ 13 % Ano
■ 47 % Ne
■ 40 % Nevím

3D je velmi diskutované téma spíš neodbornou veřejností. Již v roce 2005 jsme 3D
zpracování použili v projektu stavby kolektoru pod Vltavou. Pro prezentování návrhu
vysoce postaveným laikům je to neocenitelná pomoc. Při shrnutí dosavadních
zkušeností se domnívám, že v oboru podzemních staveb a inženýrských sítí bude mít
praktické použití 3D projektování, povolování a realizace značné zpoždění za objekty
pozemních staveb, kde 3D může značně usnadnit návrh i sledování změn stavby.
Štěpán Moučka
ředitel a jednatel, KO-KA, s. r. o.
Soukromí investoři budou ochotni zaplatit vyšší náklady spojené s 3D projektem,
pokud jim to něco přinese. I když se o to snažíme, jsme schopni jim prozatím
nabídnout pouze dílčí výstupy ve 3D, nikoli komplexní BIM řešení. Cesta k využití
projektů ve 3D na stavbách ještě nějakou dobu potrvá, zejména projektanty čeká
ještě spousta kroků, než budou schopni připravit odpovídající podklady. Teprve pak
si začnou nový způsob práce osvojovat i lidé na stavbách.
Pavel Hanzlík
jednatel společnosti, APP-PROJEKT, s. r. o.
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Zatím je asi předčasné mluvit o ochotě či neochotě, alespoň státních investorů, platit
vyšší náklady na projektovou přípravu spojenou s vypracováním 3D modelu stavby.
Tak daleko u nás ještě nejsme, začíná se s pilotními projekty. Na druhou stranu,
možné vyšší náklady na zpracování projektové dokumentace budou nepochybně
kompenzovat představitelnější, a tím lépe provedené koordinace jednotlivých částí
stavby a 3D simulace postupu výstavby na společném 3D modelu stavby všemi
účastníky výstavby (míněno investor, projektant i zhotovitel). Stejně jako díky
novým mobilním zobrazovacím a datovým nosičům se budou moci stavbyvedoucí
virtuálně či reálně procházet po stavbě, kontrolovat stav a zaznamenávat nedostatky
a rozesílat tyto informace bezprostředně všem zúčastněným, prostě začíná období
digitalizace stavebnictví, jemuž rozhodně neutečeme.
Ivan Pomykáček
výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.
Pro celou řadu, především pak zahraničních, investorů se stává projektování v 3D
samozřejmostí. Tento trend si zahraniční investoři přinášejí ze svého domovského
prostředí. Z tohoto vyplývá ochota, či lépe řečeno nutnost těchto zvýšených investic.
Zároveň je třeba říci, že celá řada klientů nebude vyžadovat implementaci tohoto
produktu ještě dlouhou dobu, pokud k tomu nebudou nuceni legislativou či jiným
způsobem.
Jan Lidral
Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka
Obecně, žádný investor nechce platit více. I ten „osvícený“, který hlásí, že mu jde
především o kvalitu, si automaticky řekne o slevu a podrobí nás několikakolovému
výběrovému řízení. U veřejných investorů stále převažuje nejnižší cena, nejlépe
v kombinaci s krátkou lhůtou provádění. Dle mých zkušeností, zatím ne. Zatím se
jedná o jednotky stavebních společností, které jsou schopny s modelem pracovat.
Lubor Hoďánek
generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA, a. s.
Pokud rozdíl v ceně 2D versus 3D projektů bude vyšší, než benefity z toho plynoucí
(jak v rámci procesu výstavby, tak i následného provozu objektů), nebudou investoři
ochotni masově tuto možnost využívat. Komplexní BIM řešení naráží u nás v tuto chvíli
prozatím na absenci platné legislativy, obdobně jako v mnoha jiných evropských
zemích. Osobně se domnívám, že smysl má toto řešení především u větších
a komplikovanějších staveb.
Libor Urbášek
Sales and Marketing Director, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

25

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017

www.ceec.eu

KONTAKTY
The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s. r. o.
Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední
a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní
Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu
a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny
naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných
strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních
i malých stavebních, projektových a developerských společností a na dalších důležitých
zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje
Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a Konference
ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších
developerských, stavebních a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší
představitelé států z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111

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

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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Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce
kvalitních fasádních a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních
omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady
a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie založené na
nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí
prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz

Kontakt pro developery:
Robert Mikeš
Marketingový ředitel
divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 917
Mobil: 602 662 286
E-mail: robert.mikes@saint-gobain.com

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: Ing. Libor Suchánek
Sídlo společnosti:
Československé armády 41
789 01 Zábřeh
Tel.: 583 469 220
Email: sulko@sulko.cz
www.sulko.cz
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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)

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
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CEMEX
CEMEX je předním světovým výrobcem betonových směsí, kameniva, cementu, přísad
a dalších stavebních materiálů. CEMEX poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby
zákazníkům ve více než 50 zemích světa. Mexická společnost působí v České republice od
roku 2005. Po sloučení se společností Holcim (v lednu 2015) provozuje CEMEX v Česku
74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici
a výrobnu speciálních přísad do betonu. Prostřednictvím společnosti CEMEX Aggregates
Slovakia, s. r. o., provozuje CEMEX na Slovensku od roku 2013 tři kamenolomy. CEMEX
zaměstnává více než 900 zaměstnanců v České republice a více než 20 zaměstnanců
na Slovensku. CEMEX je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best
Employers Česká republika 2014.
Skupina CEMEX se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá také prováděním
staveb, realizacemi základových, stropních a gabionových konstrukcí. CEMEX klade velký
důraz na vývoj a prodej speciálních produktů, například litých podlah, anhydritových
a cementových potěrů, izolačních a výplňových pěn, samozhutnitelných betonů,
vymývaných betonů, pěnobetonů a písků s certifikátem hygienické nezávadnosti. CEMEX
má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním
efektivity a podporou udržitelného rozvoje. Všechny produkty splňují nejpřísnější
technické normy a předpisy.
Společnost má zavedený systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN
ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS
18001:2008. Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních i nezávislých akreditovaných
laboratořích.
IČ: 27892638
Tel: 257 257 400, infolinka: 800 11 12 12, email: info@cemex.cz
Sídlo: Siemensova 2716/2, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00
www.cemex.cz
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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 komplexní 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

Metrostav Development, a. s.
Akciová společnost Metrostav Development patří mezi významné české developery.
Společnost byla založena v roce 2008 a navázala tak na činnost divize developerských
aktivit společnosti Metrostav, a. s., kde developerská činnost v roce 1995 započala. V rámci
developerské činnosti se zaměřením na rezidenční a komerční projekty bylo od roku 1995
dokončeno a prodáno více než 1 700 bytů a několik administrativních budov. V současnosti
je připravováno 1 524 bytů a administrativní projekt Palmovka Open Park, v Praze 8,
o rozloze 26 tisíc m2 kancelářských ploch.
Kontakt:
Ing. Ondřej Buršík
obchodní ředitel
ondrej.bursik@metrostavdevelopment.cz
+420 266 017 020
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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 neživotního 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

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 bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou
a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.
Společnost je rozdělena na 5 divizí a má tříčlenné vrcholové vedení v následujícím složení –
Předseda představenstva Ing. Tomáš Bílek, člen 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
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Telefon: +420 257 406 000
Email: info@hochtief.cz
Web:
http://www.hochtief.cz

Mediální partneři

Studie projektových společností 2017 byla vytištěna
díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

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

