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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Studii kvality stavebních materiálů 2018, kterou pro Vás připravila
společnost CEEC Research ve spolupráci s HOCHTIEF, ÚRS a IBR Consulting. Děkujeme za
podporu také všem dalším partnerům.
Studie stavebních materiálů 2018 je zpracována na základě údajů získaných z 252 uskutečněných
osobních a telefonických interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních,
projektových a developerských společností. Zmíněné rozhovory a interview se všemi
společnostmi proběhly v období prvního pololetí 2018.
Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní
informace o postojích hlavních segmentů podle trojrozměrné segmentace. Segmenty
rozdělujeme na společnosti stavební, projektové a developerské.
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
zprostředkovávají cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji
uspokojovat Vaše informační potřeby.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research
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PARTNEŘI

CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO
MOŽNÉ STUDII KVALITY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PRAVIDELNĚ
ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.

Výhradní stavební partner:

Výhradní partner pro cenotvorbu
v inženýrském stavitelství:

Výhradní partner pro cenotvorbu
v pozemním stavitelství:

Stříbrný partner:

Bronzový partner:
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SHRNUTÍ

Kapitola 1

str. 5

Na kvalitu použitých materiálů dohlíží zejména
privátní investoři (93 procent), veřejní investoři se
zajímají o kvalitu v 58 procentech. U inženýrských
staveb se veřejní investoři zajímají o kvalitu více
(77 procent). Váha ceny ve výběrových řízeních by
neměla překročit 63 procent.

Kapitola 3

str. 10

Kvalita výrobků je hodnocena dle technických
vlastností a doby záruky. Nabídka systémů
zkracujících technologicky dobu realizace je pro
stavební společnosti velmi atraktivní z důvodu
rostoucích mzdových nákladů. Stále ale řada firem
dává často přednost lety ověřeným řešením před
inovativními produkty.

Kapitola 5

str. 15

Dle zkušeností ředitelů projektových společností
stačí většině investorů splnění norem, investici do
kvalitnějších výrobků pozorují u 11 procent. Dobré
technické vlastnosti a doba záruky je znakem
kvalitního výrobku.

Kapitola 7

str. 20

Rozhodování o výběru konstrukčních materiálů
nejvíce ovlivňuje celková cena konstrukce včetně
práce. Akustický komfort významně ovlivní výběr bytu
téměř u čtvrtiny zákazníků. Klíčovou roli při určování
ceny nemovitosti hraje podle poloviny ředitelů
developerských společností zvolený konstrukční
materiál.
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Kapitola 2

str. 8

Nahrazení materiálu uvedeného v projektové
dokumentaci se děje zejména na přání zákazníka.
Při výběru dodavatele stavebních materiálů kladou
stavební společnosti největší důraz na kvalitu
materiálů.

Kapitola 4

str. 12

Systémové řešení výrobků od jednoho dodavatele
je důležité téměř pro všechny stavební společnosti.
Většině investorů stačí splnění norem, za kvalitnější
materiály si spíše nepřiplácí. Informace o novinkách
na trhu stavební společnosti čerpají zejména od
prodejců a uživatelů.

Kapitola 6

str. 17

Nabídka systémů zkracujících technologicky
dobu realizace je pro projektové společnosti velmi
atraktivní. Při rozhodování mezi novinkami a
dosavadními postupy dávají projektanti přednost
inovativním řešením. O novinkách se firmy dozvídají
primárně od prodejců a uživatelů.

Kapitola 8

str. 23

Při výběru kancelářských prostor dbají na kvalitu
pracovního prostředí tři čtvrtiny nájemců a
jsou ochotni si za kvalitu připlatit. S nekvalitně
odvedenými stavebními pracemi se setkalo třináct
procent developerů zaměřujících se na kancelářské
prostory. Developeři průmyslových center mají
obdobnou zkušenost.
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O kvalitu se zajímají
více privátní
investoři

Na kvalitu použitých materiálů dohlíží zejména privátní investoři
(93 procent), veřejní investoři se zajímají o kvalitu v 58 procentech.
U inženýrských staveb se veřejní investoři zajímají o kvalitu více
(77 procent). Váha ceny ve výběrových řízeních by neměla překročit
63 procent.
O kvalitu použitých materiálů se zajímají zejména privátní investoři. Zájem
o kvalitu použitých materiálů u privátních investorů potvrdilo 93 procent
ředitelů. U veřejných investorů stavební firmy hovoří o menšímu podílu,
konkrétně o 58 procentech. U inženýrských staveb se o kvalitu zajímá 77
procent veřejných investorů.
Investoři se určitě zajímají o kvalitu použitých materiálů, jsou ale
limitování tím, že si vyberou nejlevnějšího dodavatele, který logicky
použije nejlevnější materiály. Ale obecně bych řekl, že veřejné investory
to zajímá mnohem méně než investory soukromé.

Radek Lukáš

54 %

12 %

18 %

25 %

58 %

59 %

21 %

30 %

23 %

17 %

22 %

18 %

21 %

technický ředitel, STAVOS Brno, a.s.
15 %

16 %

15 %

13 %

18 %

%
50sektoru
%
43je
%zájem
60 %
71 % o kvalitu
74 % použitých
73 %
75
%
76 %
Ve 42
veřejném
investorů
stavebních
materiálů až v průběhu výstavby. Není to náhoda, že se tak zpravidla
děje u zakázek hodnocených pouze na základě nejnižší nabídkové ceny.
%
28 %kdy 39
%
19 %dokumentace
14 %
10byla
% vysoutěžena
12 %
12 %rovněž
6%
A v41
případech,
projektová
podle jednokriteriálního hodnocení a investor není schopen přesně
popsat, co požaduje, je pak naplnit jeho představy o kvalitě použitých
materiálů problematické.

Vlastimil Kaňovský

generální ředitel, KLEMENT, a.s.

ZAJÍMAJÍ SE ZÁKAZNÍCI O KVALITU MATERIÁLŮ
POUŽITÝCH PŘI VÝSTAVBĚ?
5%

16 %

2%

93 %

100 %
80 %

26 %

60 %

58 %

40 %

Podíl firem v %

1
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20 %

Veřejní
investoři
Ano

Privátní
investoři
Ne

0%

Nevím
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V zásadě ano, ale u privátního klienta je důslednost a povinnost používat
předepsané dodavatele materiálů podstatně větší než u zadavatele
veřejného a velmi často to je i upraveno smluvním ujednáním mezi
námi a investorem.

Radek Mrázek

generální ředitel, místopředseda představenstva,
BAK stavební společnost, a.s.
Ano. Je standardem, že už v soutěži o zakázku chce její vypisovatel znát
vzorky materiálů, a v průběhu výstavby je faktická prezentace použitých
materiálů zcela běžnou záležitostí. Privátní investor se i v průběhu
výstavby nechá ke změně materiálů přesvědčit.

Robert Špott

výkonný ředitel, SYNER, s.r.o.

Dle mých zkušeností dají většinou na projektanty, ale jsou privátní
investoři, kteří si dají říct.

Miroslav Miketa

jednatel společnosti, Revital-stavební servis s.r.o.

Maximální váha
ceny ve výběrových
řízeních by měla činit
63 %

Ve výběrových řízeních by dle zkušeností ředitelů stavebních společností
mělo kritérium ceny činit maximálně 63 procent váhy z celkového
hodnocení. Horní kvartil maximální váhy ceny ve výběrových řízeních činil
75 procent a dolní kvartil 50 procent z celkového hodnocení.
Bez kvalitního projektu, kvalitních stavebních materiálů a kvalitního
stavebního dodavatele nemůže vzniknout kvalitní stavební dílo. S tímto
vědomím oslovují naši specializovaní obchodně-techničtí poradci
jednotlivé články předvýrobního i výrobního stavebního procesu
s technickou pomocí a nabídkou materiálových systémových řešení
včetně inovací. Velkým problémem je ovšem vysvětlení a zejména
obhájení pojmu kvality u veřejných zakázek. Bohužel tady není ten,
kdo by naslouchal. A to vše díky orientaci pouze na cenu bez výkladu a
rozboru toho, jaká „kvalita“ je předmětem ceny. U soukromých investorů
je posun v tomto uvažování a rozhodování viditelný a zřejmý. Pokud
chceme mít kvalitní výrobky, musíme mít velmi kvalitní pracovníky
a služby. Současně musíme neustále sledovat trendy, vyvíjet nové
inovativní materiály, nabízet systémová řešení, být v kontaktu s našimi
zákazníky, sledovat jejich práci, ptát se na jejich názory, hledat řešení
jejich požadavků atd. A to vše pochopitelně něco stojí.

Milan Štěrba

marketingový ředitel divize Weber,
Saint-Gobain Construction Products CZ

6

www.hochtief.cz

MŮJ
ŽIVOT

NÁŠ
PROSTOR

Jsme stavební firma s českým a mezinárodním know-how. Realizujeme technologicky náročné projekty
v oblasti pozemního i dopravního stavitelství. Na český a slovenský trh přinášíme nejmodernější
technologické postupy v oblastech výstavby, inženýringu i nových smluvních modelů. Zaměřujeme se
zejména na ty segmenty trhu, ve kterých můžeme využít svou odbornost. Díky tomu přinášíme stabilní
pracovní místa a generujeme dlouhodobě udržitelný zisk. Dbáme na bezpečnost práce, ale i profesní
rozvoj a spokojený osobní život našich zaměstnanců.

Stavíme svět zítřka

www.ceec.eu
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Nahrazení materiálu uvedeného v projektové dokumentaci se děje
zejména na přání zákazníka. Při výběru dodavatele stavebních
materiálů kladou stavební společnosti největší důraz na kvalitu
materiálů.

Nahrazení materiálů
na přání zákazníka

Stavební společnosti nahrazují materiály uvedené v projektové
dokumentaci jinými zejména tehdy, pokud si to přeje zákazník (61 procent).
Dalším důvodem, proč nahrazují materiály, jsou ušetřené peníze (23
procent) a ušetřený čas (7 procent). Necelá desetina (9 procent) stavebních
společností materiály nenahrazuje.

Kvalita materiálů na
prvním místě

Při výběru dodavatele stavebních materiálů hraje nejvýznamnější roli
kvalita materiálů. Tento faktor ředitelé stavebních společností ohodnotili
na 8,4 bodu z maximálních 10. Na druhém místě ředitelé přihlížejí
k ceně materiálů (8,2 bodu z 10). Nejmenší vliv na výběr má možnost
technologického poradenství a reference (shodně po 6,2 bodu z 10).

PODLE ČEHO SE PŘI VÝBĚRU
DODAVATELE MATERIÁLU ROZHODUJETE?
Kvalita
materiálů

100 %
8,4

Přístup k řešení
reklamací

Termín dodání

100 %

8,2
100 %
Cena

8,1

98 %

8,0
100 %

Dlouhodobá
spolupráce s danou
firmou
Hodnocení (0–10 max.)
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Reference

7,2

97 %

6,4
100 %

6,2

Osobní kontakty

% Firem

6,2
98 %

Možnost
technologického
poradenství

Internetová aplikace, která je určena pro získání odhadu cenového
intervalu, kde by se měla reálná cena stavby pohybovat. Obsahuje rozbor
ceny stavebních nákladů, který vychází z kalkulačních rozpadů. Dále je
možné zadat hlavní parametry stavby z hlediska celoživotních nákladů
a porovnávat jednotlivé varianty. Významnou částí aplikace je možnost
sestavení seznamu možných rizik a odhad jejich vlivu na cenu stavby.

Expertní
oceňování staveb
www.esticon.cz

Přehlednost a transparentnost
nadevše – EstiCon jako
podklad ZBV
MZDY

BETON

ZISK
REŽIE

C25/30

Rozpad
kalkulace
HMOTY

KAMENIVO TĚŽENÉ

EstiCon jako cenový
ekvalizér pro intuitivní
práci s atributy ceny

0/32

STROJE

HMOTY
…
…

Příklady cenových atributů
• objem zemních prací (m3/km)
• opevnění svahů dlažbou (m2/km)
• mosty – výška spodní stavby (m)
• apod.

MAX

…

Kamenolom Liberec

184 Kč

Lom Hrádek n. Nisou

195 Kč

Kamenivo STONE ETC

206 Kč

…

…

…

…

Nabídka kameniva od
různých dodavatelů z portálu
Stavdata.cz (datové služby ve
stavebnictví)

Cena odrážející konkrétní
podmínky stavby
Expertní cena – platí pro standardní
hodnoty jednotlivých atributů

Aplikace rizik
pomocí intuitivního
průvodce

MIN

komunikace

intravilán

R3

ne

Umístění
stavby
extravilán

< 1 km

Chráněné
území

ano

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
e‑mail: info@ibrconsulting.cz, www.ibrconsulting.cz

mosty

10 %

10 %

2%

5%

5%

1%

7%

Vzdálenost
od hlavní
trasy

trasa prochází
chráněným územím

IBR Consulting, s.r.o.

tunely

10 %

www.ceec.eu
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Dobré technické
vlastnosti a doba
záruky je znakem
kvality výrobku
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Kvalita výrobků je hodnocena dle technických vlastností a doby
záruky. Nabídka systémů zkracujících technologicky dobu realizace
je pro stavební společnosti velmi atraktivní z důvodu rostoucích
54 %
12 %
18 %
17 %
22 %
18 %
21 %
15 %
16 %
15 %
13 %
18 %
mzdových nákladů. Stále ale řada firem dává často přednost lety
ověřeným
před
inovativními
produkty.
25 %
58 % řešením
59 %
42
%
50
%
43 %
60 %
71 %
74 %
73 %
75 %
76 %
21 %
30 %
23 %
41 %
28 %
39 %
19 %
14 %
10 %
12 %
12 %
6%
Kvalitní
výrobek
v očích
třetiny
ředitelů
stavebních
společností
(38
procent)
musí mít dobré technické vlastnosti a dlouhou dobu záruky. Necelá třetina
(29 procent) potřebuje mít výrobek ověřený dobrými výsledky z vlastní
zkušenosti, aby ho nazvala kvalitní. Pětina (21 procent) stavebních
společností kvalitní výrobek hodnotí podle dobrých referencí a pouze pro
12 procent je rozhodující ověření výrobku nezávislou institucí.

JAK BYSTE Z VAŠEHO POHLEDU POPSAL/A VÝRAZ
„KVALITNÍ VÝROBEK“?
38 %

100 %

29 %

60 %
40 %

21 %

Podíl firem v %

80 %

20 %
12 %

0%

Dobré technické vlastnosti a doba záruky
Dobré výsledky z vlastní zkušenosti
Má dobré reference
Ověřený nezávislou institucí

Systémy zkracující
technologicky dobu
realizace jsou pro
stavaře atraktivní

Nabídka systémů, které mohou technologicky zkrátit dobu realizace
stavby, je z důvodu navyšování mzdových nákladů velmi atraktivní pro dvě
třetiny (66 procent) stavebních firem. Menší důležitost jim přikládá čtvrtina
(23 procent) společností, které uvádějí, že disponují pro zpracování zakázek
časovou rezervou. Za nedůležité považuje podobné nabídky zbývajících 11
procent stavebních firem.

Stavební firmy
preferují prověřená
řešení

Při volbě mezi inovativním řešením/výrobkem (na trhu méně než 2 roky)
a prověřenými postupy dává téměř polovina (46 procent) stavebních
firem přednost starším, roky ověřeným řešením. Inovativní řešení zajímá
28 procent stavebních společností. Pro dalších 26 procent nehraje doba
výrobku na trhu žádnou roli, pokud ten splňuje jejich požadavky.
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bez kterých se nedá stavět
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www.ceec.eu

STUDIE KVALITY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2018

4

Systémové řešení výrobků od jednoho dodavatele je důležité téměř
pro všechny stavební společnosti. Většině investorů stačí splnění
norem, za kvalitnější materiály si spíše nepřiplácí. Informace
Když překračují směrnici často, je to
negativní - tudíž
o nejvíc
novinkách
na červeně,
trhu stavební společnosti čerpají zejména od
zřídka a výjimečně už je v menším počtu - dejte světlejší červenou. Nikdy
prodejců a uživatelů.
je pozitivní - dejte modrou
Systémové řešení výrobků od jednoho dodavatele je důležité pro naprostou
Systémové
řešení od
Do grafů dávat pouze modrou, červenou (a jejich odstíny) + šedou
většinu ředitelů stavebních společností. Nadpoloviční většina (52 procent)
jednoho dodavatele
považuje systémové řešení za středně důležité a 44 procent přikládá
systémovému řešení velkou důležitost. Pouze pro 4 procenta stavebních
společností systémové řešení výrobku od jednoho dodavatele není důležité.

JAK JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VÝROBKU
OD JEDNOHO DODAVATELE?

44 % Velmi důležité, chceme ověřenou skladbu
52 % Středně důležité
4 % Nedůležité

Neochota připlatit
si za kvalitnější
materiály

Zaplatit si za kvalitnější matriály je ochotno 10 procent investorů, kteří
chtějí vyšší parametr, než požaduje norma. Většině investorů (76 procent)
postačí splnění norem. Zbylých 14 procent investorů parametry vůbec
neporovnává a není ochotno zaplatit za kvalitnější materiály.
Společnost Saint-Gobain je jednou ze 100 nejinovativnějších společností
na světě. Díky tomu můžeme potvrdit, že investoři a stavební společnosti
se stále častěji přiklání k volbě inovativních výrobků, systémů či řešení.
I nadále však platí, že skutečné prosazení novinek mnohdy trvá déle
než dva roky.

Jakub Richter

Obchodní ředitel, divize ISOVER,
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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DO JAKÉ MÍRY JSOU INVESTOŘI OCHOTNI ZAPLATIT SI
ZA KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY?

10 % Chtějí vyšší parametr, než požaduje norma
76 % Postačí jim splnění norem
14 % Nejsou, parametry neporovnávají

Informace
o novinkách na trhu
přinášejí prodejci
a uživatelé

Informace o novinkách na trhu stavební společnosti čerpají zejména od
prodejců a uživatelů (58 procent). Dalším významným nástrojem k získání
informací je web a sociální média (26 procent). Desetina (12 procent)
společností získává informace zejména od lidí, kteří s výrobky manuálně
pracují. Nejméně jsou využívány tiskové materiály (pouze 4 procenta).
Jedním z důležitých zdrojů jsou naši zahraniční kolegové, se kterými
vzájemně sdílíme své zkušenosti, a to jak v oblasti technologických
postupů a digitalizace, tak i používaných materiálů. Naši lokální
odborníci se pak zúčastňují odborných kulatých stolů a potkávají se
s dalšími experty z oboru na odborných platformách. Zásadní je pro nás
také spolupráce s pražským ČVUT a centrem pro efektivní a udržitelnou
infrastrukturu CESTI. Sami se aktivně zapojujeme do výzkumných
prací souvisejících se zvyšováním kvality materiálů, zejména pak
betonu. Samozřejmostí je pak i dialog s prodejci a uživateli a rešerše
z odborného tisku.

Tomáš Koranda

předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.
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Nejoblíbenější
izolace řemeslníků
Stáhněte si ISOVER SmartApp
Všechny informace o izolacích
pohromadě v jedné aplikaci. Dostupné
i offline, přímo ve vašem mobilu.

www.isover.cz
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Když překračují směrnici často, je to
nejvíc
negativní - tudížředitelů
červeně,
Dle
zkušeností
projektových společností stačí většině
zřídka a výjimečně už je v menším počtu - dejte světlejší červenou. Nikdy
investorů splnění norem, investici do kvalitnějších výrobků pozorují
je pozitivní - dejte modrou

u 11 procent. Dobré technické vlastnosti a doba záruky je znakem
kvalitního výrobku.

Do grafů dávat pouze modrou, červenou (a jejich odstíny) + šedou

Požadavky investorů
na kvalitu materiálů

Za kvalitnější materiály (akustické, tepelněizolační a další vlastnosti), které
mají lepší parametry, než jaké vyžaduje norma, je z pohledu projektových
společností ochotno si připlatit 11 procent investorů. Třem čtvrtinám (78
procent) stačí, pokud materiály splňují normy, a desetina (11 procent)
parametry neporovnává.

DO JAKÉ MÍRY JSOU INVESTOŘI OCHOTNI ZAPLATIT
SI ZA KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY?
11 % Chtějí vyšší parametr, než požaduje norma
78 % Postačí jim splnění norem
11 % Nejsou, parametry neporovnávají
12 %

18 %

17 %

22 %

18 %

21 %

15 %

16 %

15 %

13 %

18 %

25 %

58 %

59 %

42 %

50 %

43 %

60 %

71 %

74 %

73 %

75 %

76 %

21 %
30výrobek
%
23 % má
41v%očích
28 %třetiny
39 % ředitelů
19 %
14 %
10 %
12společností
%
12 %
6(39
%
Kvalitní
projektových
procent) dobré technické vlastnosti a dlouhou dobu záruky. Necelá třetina
(28 procent) potřebuje mít výrobek podložený dobrými výsledky z vlastní
zkušenosti, aby ho nazvala kvalitní. Dvě pětiny (19 procent) projektových
společností kvalitní výrobek hodnotí podle dobrých referencí, pro 14
procent je rozhodující ověření výrobku nezávislou institucí.

JAK BYSTE Z VAŠEHO POHLEDU POPSAL/A VÝRAZ
„KVALITNÍ VÝROBEK“?
39 %

100 %
Dobré technické vlastnosti a doba záruky

80 %
28 %

60 %
40 %

19 %

Podíl firem v %

Kvalitní výrobek se
vyznačuje dobrými
technickými
vlastnostmi a dobou
záruky

54 %

Dobré výsledky z vlastní zkušenosti
Má dobré reference
Ověřený nezávislou institucí

20 %
14 %

0%
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Nabídka systémů zkracujících technologicky dobu realizace je pro
projektové společnosti velmi atraktivní. Při rozhodování mezi
novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost
Když překračují směrnici často, je to nejvíc negativní - tudíž červeně,
inovativním
řešením.
O novinkách se firmy dozvídají primárně od
zřídka a výjimečně už je v menším počtu
- dejte světlejší
červenou. Nikdy
je pozitivní - dejte modrou
prodejců a uživatelů.
Nabídka
systémů,
mohou technologicky zkrátit dobu realizace stavby,
Systémy
zkracující
Do grafů dávat
pouze modrou, červenou
(a jejich
odstíny)které
+ šedou
je velmi atraktivní pro 76 procent projektových firem. Menší důležitost jí
technologicky
přikládá 18 procent společností. Za nedůležité považuje podobné nabídky
dobu realizace jsou
zbývajících 6 procent projektantů.
pro projektanty
atraktivní

JAK ATRAKTIVNÍ JSOU PRO VÁS NABÍDKY SYSTÉMŮ,
KTERÉ MOHOU TECHNOLOGICKY ZKRÁTIT DOBU REALIZACE STAVEB?

76 % Velmi důležité
18 % Méně důležité
6 % Nedůležité

Když překračují směrnici často, je to nejvíc negativní - tudíž červeně,
zřídka a výjimečně už je v menším počtu - dejte světlejší červenou. Nikdy
je pozitivní - dejte modrou

Systémové řešení od
Systémové řešení výrobků od jednoho dodavatele je důležité podle
jednoho
dodavatele
naprosté
většiny
Do grafů dávat
pouze modrou, červenou
(a jejich
odstíny)ředitelů
+ šedou projektových společností. Nadpoloviční většina
ředitelů (51 procent) považuje systémové řešení za velmi důležité, chtějí
ověřenou skladbu. Dvě pětiny (43 procent) považuje systémové řešení za
středně důležité. Pouze pro 6 procent projektových společností systémové
řešení výrobku od jednoho dodavatele není důležité.

JAK JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VÝROBKU
OD JEDNOHO DODAVATELE?

51 % Velmi důležité, chceme ověřenou skladbu
43 % Středně důležité
6 % Nedůležité
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Když překračují směrnici často, je to nejvíc negativní - tudíž červeně,
zřídka a výjimečně už je v menším počtu - dejte světlejší červenou. Nikdy
je pozitivní - dejte modrou
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Projektanti
preferují
Při volbě mezi inovativním řešením/výrobkem (na trhu méně než 2 roky)
Do grafů dávat pouze modrou, červenou (a jejich odstíny) + šedou
inovativní řešení
a léty prověřenými postupy dává nadpoloviční většina (59 procent)
projektových firem přednost novým řešením. Pro dalších 12 procent
nehraje doba výrobku na trhu žádnou roli, pokud splňuje jejich požadavky.

JAK UVAŽUJETE PŘI VOLBĚ MEZI NABÍDKOU INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ/VÝROBKU
(JE NA TRHU MAX. 2 ROKY) A STARŠÍM, ROKY OVĚŘENÝM VÝROBKEM?

59 % Zajímá nás inovativní řešení
29 % Dáváme přednost roky prověřenému řešení
12 % Doba výrobku na trhu nehraje roli

Když překračují směrnici často, je to nejvíc negativní - tudíž červeně,
zřídka a výjimečně už je v menším počtu - dejte světlejší červenou. Nikdy
je pozitivní - dejte modrou

O novinkách se
O novinkách na trhu a jejich kvalitě se přitom projektanti nejčastěji
(49 procent) dozvídají od prodejců a uživatelů, v menší míře pak z webu
projektové firmy
Do
grafů
dávat
pouze
modrou, červenou
jejich
odstíny) +ašedou
a sociálních
médií (a(36
procent)
se značným odstupem také od těch,
dozvídají od
prodejců
kteří s výrobky manuálně pracují (12 procent). Tisk jako zdroj informací
o oborových novinkách využívá jen minimum (3 procenta) projektových
společností.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁVÁTE INFORMACE
O NOVINKÁCH NA TRHU A JEJICH KVALITĚ?

3 % Z tisku
36 % Z webu a sociálních médií
12 % Od těch, kteří s výrobky manuálně pracují
49 % Od prodejců a uživatelů
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Výběr konstrukčního
materiálu významně
ovlivňuje celková
cena konstrukce

STUDIE KVALITY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2018

Rozhodování o výběru konstrukčních materiálů nejvíce ovlivňuje
celková cena konstrukce včetně práce. Akustický komfort
významně ovlivní výběr bytu téměř u čtvrtiny zákazníků. Klíčovou
roli při určování ceny nemovitosti hraje podle poloviny ředitelů
developerských společností zvolený konstrukční materiál.
Při výběru konstrukčního materiálu přihlížejí rezidenční developerské
firmy nejvíce k celkové ceně konstrukce včetně práce. Tomuto faktoru
na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje vlastnost maximálním
způsobem ovlivňující výběr, dali ředitelé developerských firem průměrnou
známku 8,5. Dalšími faktory, které výběr významně ovlivňují, jsou akustické
vlastnosti a cena materiálu (oba 7,9 bodu z 10). Nejméně při výběru naopak
hraje roli dostupnost materiálu na trhu (6,2 bodu z 10).

K JAKÝM VLASTNOSTEM KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU
PŘIHLÍŽÍTE PŘI JEHO VÝBĚRU NEJVÍCE?
Celková cena konstrukce
(včetně práce)

Cena materiálu

8,5

7,9

100%

100%

7,9
100%

Akustické
vlastnosti

20

96%

7,7
100%

Tepelně izolační
parametry

Hodnocení (0–10 max.)

Vliv akustického
komfortu na
rozhodování
zákazníků

Rychlost výstavby

6,7

6,2
100%

Dostupnost na trhu

% Firem

Akustický komfort (odhlučnění) významně ovlivňuje rozhodování zákazníků
při koupi bytu zhruba ve čtvrtině (23 procent) případů. Částečně se podle
ředitelů developerských firem akustický komfort do výběrových kritérií
zájemců promítá v dalších 50 procentech případů. Nedbá na něj naopak 27
procent zákazníků vybírajících bydlení.

STUDIE KVALITY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2018

Vliv použitého
stavebního materiálů
na cenu bytu
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V názoru, zda materiály, které jsou používány při stavbě (cihla, beton,
dřevo, plynosilikát atd.), mají klíčový vliv na cenu bytu, jsou developerské
firmy rozděleny. Zatímco polovina (50 procent) developerů se domnívá,
že použitý materiál je klíčový pro určení konečné ceny, druhá polovina je
přesvědčena o opaku.
Ceny stavebních materiálů spoluvytvářejí cenu bytu. Stejně jako
ceny stavebních prací, ceny pozemků pro development, náklady na
financování, náklady na konzultanty atd. Nehrají však klíčovou roli.
Vedle estetických kvalit jde především o dlouhodobou schopnost
zachovat si požadované parametry a samozřejmě o poměr cena/
kvalita.

Jan Zemánek

UBM Bohemia Development s.r.o.

Pro nás je zásadní kvalita, kterou ale určuje nejen samotný použitý
materiál a jeho design, ale i způsob jeho využití a vhodná skladba všech
materiálů tak, aby se dosáhlo komfortních podmínek – jak akustických,
tak tepelných. Držíme se vždy komplexního procesu, aby vzniklo bydlení
spojující kvalitu s designem a pohodlím pro obyvatele.

Omar Koleilat

generální ředitel skupiny CRESTYL
Klíčový vliv rozhodně ne, ale obecně o kvalitě a standardu projektu
vypovídají, což se samozřejmě promítá i do cen. Při výstavbě
našich projektů používáme relativně novou technologii zdění
z vápenopískových cihel, protože tento materiál má velmi dobré
tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Je to benefit pro klienty, který
jednoznačně ocení - nikdo nepotřebuje slyšet rozhovory a televizi od
sousedů. Konstrukční materiály proto vybíráme tak, aby měly reálný
užitek pro budoucí obyvatele domů.

Alexej Veselý

výkonný ředitel, Trikaya Czech Republic a.s.

Naše společnost si zakládá na vysoké kvalitě použitých materiálů,
moderní technologii a standardu finálního dokončení jak z pohledu
exteriéru, tak i interiéru. Klientovi vždy pečlivě vysvětlíme, které
detaily v našich rezidenčních projektech nebo v bytových či komerčních
jednotkách jsou v cenově vyšší kategorii a že z dlouhodobého hlediska
představují i výhodnou investicí.

Irena Houžvičková

manažerka prodeje, SATPO management, s.r.o.
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Při výběru kancelářských prostor dbají na kvalitu pracovního
prostředí tři čtvrtiny nájemců a jsou ochotni si za kvalitu připlatit.
S nekvalitně odvedenými stavebními pracemi se setkalo třináct
Když překračují směrnici často, je to nejvíc negativní - tudíž červeně,
procent
developerů
zaměřujících
se na kancelářské prostory.
zřídka a výjimečně
už je v menším
počtu - dejte světlejší
červenou. Nikdy
je pozitivní - dejte
modrou
Developeři
průmyslových center mají obdobnou zkušenost.

Za kvalitní pracovní
Tři čtvrtiny
procent)
firem
pronajímajících
si kancelářské prostory dbají
Do grafů dávat pouze
modrou, (75
červenou
(a jejich
odstíny)
+ šedou
prostředí jsou si
podle developerů na pracovní prostředí svých zaměstnanců a jsou ochotny
pronajímatelé
si v případě potřeby za něj i připlatit. Další čtvrtina (25 procent) bere
ochotni připlatit
budoucí pracovní prostředí v potaz, jen pokud tyto požadavky nenavýší
cenu.

DBAJÍ FIRMY PŘI VÝBĚRU KANCELÁŘÍ
NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ?

25 % Ano, pokud to nenavyšuje cenu
75 % Ano, i pokud se zvýší cena
0 % Ne, jde jen o cenu

Problémy
s nekvalitou
stavebních a
projektových prací

S nedostatečnou kvalitou odvedených stavebních prací má v současné
době zkušenost pouze desetina (13 procent) ředitelů developerských
společností zaměřujících se na kancelářský development. O něco více se
pak developeři setkávají s problémy nedostatečné kvality u projektových
prací, kde o nich hovoří pětina (21 procent) společností.

Nedostatečná kvalita
jen u stavebních
prací

S nedostatečnou kvalitou stavebních prací má v současné době zkušenost
jen desetina (11 procent) ředitelů developerských firem zaměřujících se
na průmyslový development. S nekvalitou u projektových prací se na
druhou stranu v oblasti průmyslového developmentu nesetkala ani jedna
z dotázaných společností.
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KONTAKTY
The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s. r. o.
Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní
Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého
založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji
stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy
jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview
s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních, projektových
a developerských společností a na dalších důležitých zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje
Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a Konference
ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších
developerských, stavebních a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší
představitelé států z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111

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

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 občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a
vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.
Společnost je rozdělena na 4 divize a má dvoučlenné vrcholové vedení v následujícím
složení – předseda představenstva Ing. Tomáš Koranda a člen představenstva Jörg
Mathew.
Společnost HOCHTIEF CZ je součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF.
Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Svým zákazníkům poskytuje HOCHTIEF
CZ široké spektrum služeb na vysoké kvalitativní úrovni, které jsou založeny na jeho
zkušenostech a znalostech trhu, na vstřícném a odpovědném přístupu.
HOCHTIEF CZ, a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Telefon: +420 257 406 000
Email: info@hochtief.cz
Web: http://www.hochtief.cz
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ÚRS PRAHA
Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména
oceňováním stavební produkce – tvorbou jedinečné Cenové soustavy ÚRS, distribucí
stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. Zabývá se
analýzami a prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem v oblasti regionálního rozvoje
a bytové problematiky. ÚRS PRAHA, a.s., je členem mezinárodních společenství
(EUROCONSTRUCT, ICIS, EDIBUILD a dalších), které se zabývají monitoringem stavu a
trendů světového stavebnictví, specifikacemi stavebních konstrukcí, zaváděním BIM ad.
V rámci oceňování stavební produkce společnost pořádá kurzy a semináře, podporuje
střední a vysoké školy atd.    
Hlavními produkty společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW řady KROS. Cenová soustava
ÚRS je nepostradatelným nástrojem každého účastníka stavebního procesu. Jedná se
o ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního
díla. Osahuje na 170 tisíc položek stavebních prací, materiálů a dalších informací. Cenová
soustava ÚRS je k dispozici ve formě přehledné strukturované multimediální databáze v SW
řady KROS, nejrozšířenějším stavebním SW v České a Slovenské republice. Program je určen
pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a řízení stavebních zakázek. Využívá jej
více než 10 000 subjektů napříč státním i soukromým sektorem od drobných živnostníků,
soukromých i veřejných investorů až po velké organizace se stovkami uživatelů.
ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18
102 00 Praha 10

Tel.: +420 267 219 210  
E-mail: urs@urspraha.cz
www.urspraha.cz

IBR Consulting
IBR Consulting je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí. Poskytujeme konzultační
služby v oblasti dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství. Úspěšně pomáháme
realizovat malé i velké stavební projekty. Pomohli jsme vzniknout dálnicím, mostům
i sportovním halám, které dnes dobře slouží široké veřejnosti. Díky skvělým nástrojům
Business Intelligence, které sami vyvíjíme, a týmu odborníků dokážeme efektivně řídit i tu
nejnáročnější výstavbu od začátku až do konce.
Působíme v oblasti:
Datový sklad stavby
Cenové posudky a expertizy
Vývoj Software pro řízení projektů
Supervize projektů
Claim management
Administrace změnových listů
Technický dozor stavebníka a Koordinátor
BOZP
Inženýring

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9 – Vysočany
e-mail: info@ibrconsulting.cz
tel.: +420 234 256 212
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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)

Rigips
Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou praxí
prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem,
dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových
systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro dřevostavby, podhledových
systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových omítek a stěrek pro interiéry.
Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných
přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí.
Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním
firmám, ale také drobným stavebníkům, ať už se jedná o novostavby, nebo rekonstrukce.
Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu
zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci tohoto
programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím
střediskem programu WCM pro ostatní závody skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější
normy na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Kromě výroby pro domácí trh
exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy.
Divize Rigips, Saint- Gobain Construction Products CZ, a. s.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
www.rigips.cz, www.prestavujemebyt.cz
www.modreticho.cz, www.saint-gobain.cz
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Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce
kvalitních fasádních, zateplovacích a hydroizolačních systémů, štukových, tepelně
izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažby a materiálů na sanace betonu. Nabízí komplexní škálu
řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce, která je masově distribuována sítí
prodejců stavebních materiálů. V letošním roce tato publikace vychází elektronicky
www.e-radce.cz.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz

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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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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