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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q3/2018, kterou pro Vás
připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s generálním partnerem, společností
Saint-Gobain. Děkujeme za podporu také všem dalším partnerům.
Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého
stavebnictví o segment, který přímo ovlivňuje vývoj stavební produkce, a to o segment
veřejných investorů. Veřejní investoři jsou jedním ze stěžejních prvků části stavební
produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat.
Účastí investorů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení
celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně
nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví.
Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2018 je zpracována na základě údajů získaných:
• ze 102 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli
vybraných stavebních společností
• z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce srpna 2018
Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období července
a srpna 2018. Poděkovat bychom chtěli představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům,
kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat
a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Jiří Vacek

Ředitel společnosti
CEEC Research
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Tomáš Rosák

Předseda představenstva
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
jsem ráda, že mohu své úvodní slovo začít pozitivním konstatováním: červencové výsledky
českého stavebnictví vykázaly meziroční nárůst po očištění o 14,2 %. Navázaly tak na
celkový trend růstu našeho stavebnictví, platný od počátku letošního roku.
Za významný moment považuji růst v obou základních segmentech stavební výroby. Tedy
jak v pozemním, tak i v inženýrském stavitelství. Stavebnictví tak po dlouhé době stagnace
kopíruje celkové růstové trendy české ekonomiky. Tento pozitivní vývoj proto dává dobré
předpoklady i pro další období.
Je ale třeba uvést, že možnou bariérou dalšího růstu našeho stavebnictví, stejně jako tomu
je i v některých dalších segmentech našeho národního hospodářství, může být nedostatek
pracovních sil, a to prakticky ve všech profesích.
Pokud se na stavebnictví a jeho další rozvoj ve střednědobém a dlouhodobém časovém
horizontu podíváme z komplexního pohledu, považuji za prioritní téma k řešení zejména
oblast legislativy. Protože současnou stavební legislativu a zejména délku a rozsah
povolovacích procesů považuji, bohužel, za významnou brzdu stavebního rozvoje.
Rovněž je nutné, aby v rámci spolupráce všech veřejných investorů byla stanovena jasná,
dlouhodobě platná a finančně zabezpečená investiční koncepce. Je potřeba urychleně
přijmout taková opatření, která povedou ke stabilizaci stavebnictví v krátkodobém
horizontu a k dlouhodobě udržitelnému objemu stavební výroby.
Za významný moment pro dlouhodobý a trvalý rozvoj stavebnictví považuji vytvoření
systému komplexní administrativní připravenosti pro realizaci významných, a to nejen
infrastrukturních, staveb. Tento systém by měl garantovat, že všechny nezbytné náležitosti
pro realizaci investic jsou v potřebný čas naplněny a nemohou být následně zvráceny ani
pozměněny.
Výzvou do budoucna bude pro české stavebnictví zejména oblast jaderné energetiky a úspor
energií ve veřejných budovách a obydlích.

Marta Nováková

ministryně průmyslu a obchodu
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PRVNÍ OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ NÁRODNÍHO INVESTIČNÍHO PLÁNU VLÁDOU ČR
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PARTNEŘI

CEEC RESEARCH
DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH
ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.
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SHRNUTÍ

Kapitola 1

str. 7

Kapitola 2

str. 10

K osmiprocentnímu růstu stavební produkce ve druhém čtvrtletí letošního roku přispěl především růst
segmentu pozemního stavitelství (7,1 procentního
bodu). Inženýrská výstavba k celkovému růstu přispěla 1,3 procentním bodem. Velké stavební podniky
uzavřely stavební zakázky za 67,5 mld. Kč, došlo tak
k navýšení o čtvrtinu.

V lednu až srpnu 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 101,0 mld. Kč. Nárůst hodnoty o 47,8 procenta byl způsoben zejména pilotním
projektem PPP na dálnici D4. Zvýšila se také hodnota i počet zadaných veřejných stavebních zakázek
o 44,6 procenta, respektive o 14,7 procenta.

Kapitola 3

Kapitola 4

str. 14

str. 17

České stavebnictví vzroste v letošním roce podle ředitelů stavebních společností o 6,7 procenta. Prosperovat budou zejména velké a inženýrské společnosti.
Tržby porostou spolu s výkonem stavební produkce.
Pokračování růstu českého stavitelství můžeme očekávat i v roce 2019.

Ceny stavebních prací se zvyšují ve veřejném i privátním sektoru, potvrzují to více jak tři čtvrtiny ředitelů
stavebních společností. Zvedají se také ceny stavebních materiálů, v příští roce dojde k navýšení o 5 až
10 procent. Stavební společnosti nejvíce aplikují
osvědčená technologická řešení.

Kapitola 5

Kapitola 6

str. 18

str. 21

Vytížení kapacit stavebních společností je pouhé procento od hranice 100 procent. Toto vytížení pociťují
všechny stavební společnosti bez ohledu na velikost
nebo zaměření. Dvě třetiny ředitelů by rády posílily
svoji společnost o 12 procent zaměstnanců. Z řemesel je nejobtížnější zajistit zedníky a tesaře.

Stavební společnosti k úspěšnému rozšíření svých
řad používají nejvíce atraktivní výši mzdy spolu s pozitivním PR firmy. Ředitelé stavebních společností
navyšovali svým zaměstnancům mzdy v průměru
o 10 procent, další navýšení je naplánováno i pro rok
2019. Nejlepší zkušenosti se zahraničními pracovníky
mají stavební společnosti s Ukrajinci a Slováky.

Kapitola 7

Kapitola 8

str. 23

Zaměstnávání pracovníků „na černo“ není výjimečný
jev. V porovnání s regulérním zaměstnancem jsou
náklady o 42 procent nižší. Zaměstnávání „na černo“
považuje za škodlivé 48 procent ředitelů stavebních
společností. Stavební společnosti by u veřejných zakázek nejvíce ocenily zrušení soutěže pouze na cenu.
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str. 26

Téměř tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností nesouhlasí s plošným zavedením nařízení GDPR. Toto
nařízení by se mělo týkat zejména sociálních sítí,
poskytovatelů e-mailových služeb, internetových obchodů a zdravotnictví. Při zavádění GDPR společnosti
narazily na nejasné oblasti v metodice pro ČR.

www.ceec.eu
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Červencový nárůst
stavební produkce
o 15,8 %
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K osmiprocentnímu růstu stavební produkce ve druhém čtvrtletí
letošního roku přispěl především růst segmentu pozemního
stavitelství (7,1 procentního bodu). Inženýrská výstavba
k celkovému růstu přispěla 1,3 procentním bodem. Velké stavební
podniky uzavřely stavební zakázky za 67,5 mld. Kč, došlo tak
k navýšení o čtvrtinu.
Stavební produkce v červenci 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu
počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,7 %. Meziročně po
očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 14,2 %, bez očištění se zvýšila
o 15,8 %.
Investice jsou jednou z hlavních priorit přípravy státního rozpočtu na
rok 2019. Chci, aby dosáhly výše 78,7 miliard korun ze zdrojů státního
rozpočtu, což je o 21 miliard více než plán na rok 2018. Navyšujeme
zejména kapitálové výdaje na dopravní infrastrukturu, celkové výdaje
Státního fondu dopravní infrastruktury by měly díky navýšení národního
výdajového rámce dosáhnout 84 miliard korun. To představuje
v porovnání s rozpočtem SFDI na rok 2018 nárůst o cca 12 mld. Kč.
Z celkové částky činí 65 mld. Kč národní zdroje a 19 mld. Kč zdroje EU.
Významný objem investic ve výši 3,8 miliardy korun půjde do rozpočtu
Ministerstva kultury, zejména do programů památkové péče. I v této
oblasti se jedná o nárůst investic o více než miliardu korun ve srovnání
s rokem 2018. Ministerstvo školství získá oproti roku 2018 navíc téměř
1,5 miliardy korun, celkem tedy 5,2 miliardy korun, na investice do
rozšiřování kapacit škol od mateřských po vysoké a do rozvoje sportovišť
pro mládež. Menším, přesto pro občany nesmírně důležitým kapitálovým
výdajem je pokračování investičního podprogramu Ministerstva financí
zaměřeného na rozvoj zázemí regionálních škol v okolí velkých měst.
Ze strany obcí je o tento projekt velký zájem, proto na něj v příštím roce
vyčleňujeme 1,019 miliardy korun, tedy o 108 milionů více než v roce
letošním. Vzhledem k úspěchu tohoto projektu připravuje MF nový
program, určený k poskytování státní podpory obcím na obnovu a rozvoj
obecní infrastruktury. Finanční prostředky vyčleněné v programu budou
určeny na pokrytí nákladů, které nelze hradit z jiných národních nebo
evropských zdrojů.

Alena Schillerová

ministryně financí

Stavební produkce
ve druhém čtvrtletí
meziročně vzrostla
o 8,4 %

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně
vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání s 1. čtvrtletím 2018 vyšší
o 3,8 procenta. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla
o 8,1 procenta, bez očištění se zvýšila o 8,4 procenta. Ve srovnání se stejným
čtvrtletím předchozího roku mělo 2. čtvrtletí 2018 o jeden pracovní den
více. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 9,7 procenta
(příspěvek +7,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst
stavební produkce o 5,1 procenta (příspěvek +1,3 p. b.).
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Rok 2018 bude rozdílný pro jednotlivé segmenty stavebnictví. Pozemní
stavitelství bude i nadále v silném růstu, což ještě nebude úplně platit pro
dopravní inženýrství. V tomto segmentu se bohužel i nadále potýkáme
s problémy přípravy většiny velkých dopravních staveb. Tato skutečnost
způsobuje nejistotu a nejasnost dalšího vývoje.

Antonín Daňa

CEO, PORR, a. s.

Nárůst průměrné mzdy
ve stavebnictví o 6,5 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci
ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o 1,5 procenta.
Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla
o 6,5 procenta a činila 36 690 Kč.
České stavebnictví je v růstu, který je ale limitován kapacitními
možnostmi na straně zhotovitelů – což je důsledek předchozí krize, kdy ze
segmentu stavebnictví mnoho lidí odešlo… Očekáváme nárůst tržeb do
10 procent u vlastních výkonů.

Igor Malý

jednatel a obchodní ředitel INGBAU CZ, s. r. o.

Hodnota nově
uzavřených zakázek
u větších firem
vzrostla o 25,9 % na
67,5 mld. Kč

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2018 v tuzemsku
uzavřely 17 152 stavebních zakázek a meziročně tak jejich počet vzrostl
o 1,9 procenta. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla
o 25,9 procenta a činila 67,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 30,2 mld.
Kč (růst o 27,1 procenta) a na inženýrském stavitelství 37,3 mld. Kč (růst
o 25,0 procenta). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila
3,9 mil. Kč a byla meziročně o 23,6 procenta vyšší.
Stavebnictví ČR se ocitá na prahu dosud nepoznané situace. Statistiky
a všechny signály hovoří, že práce je a bude dostatek, spíše nadmíru.
Z dosud poznaného: konjunktura ve stavebnictví, spojená s potenciálním
růstem firem. Současně však nebývalým způsobem všem firmám chybí
pracovníci. Z této jedovaté kombinace bude často docházet k situaci,
že firmy naberou zakázky, které pak nebudou schopny zrealizovat, se
souvisejícími ztrátami pro firmu. Známá poučka z praxe hovoří, že na
růstu se dá nejlépe zkrachovat. Otázka proto zní: jdeme do konjunktury,
nebo do krize?

Josef Netík

ředitel společnosti, S.O.K. stavební, s. r. o.

Nárůst hodnoty
vydaných stavebních
povolení o 6,6 %

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2018 vydaly 21 664 stavebních povolení,
meziročně o 1,2 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb
činila 89,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla
o 6,6 procenta.

Počet nově zahájených
bytů vzrostl o 5,2 %

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 5,2 procenta
a činil 8 938 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl
o 8,8 procenta, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles
o 3,7 procenta.
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Změny se budou týkat dvou oblastí. Jedna souvisí s tím, že jsou v rámci
odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu napadána závazná
stanoviska dotčených orgánů. Přezkum těchto závazných stanovisek
dlouho trvá, neboť ve správním řádu nejsou nastavena jednoznačná
pravidla pro tento přezkum, včetně určení správních lhůt. Stavebníci
tak marně čekají a nemají šanci na jakékoli stížnosti. Do zákona proto
navrhneme takzvanou fikci souhlasu dotčeného orgánu. Dotčený orgán
tak bude mít konkrétní lhůtu k vydání závazného stanoviska, a pokud
ho v této lhůtě nevydá, bude platit, že se stavebním záměrem souhlasí
bez jakýchkoliv dalších podmínek, čímž značně zrychlíme všechna řízení
u stavebních úřadů. Dále se bude jednat o oblast územního plánování.
Často totiž na sebe narážejí plány státu, krajů, měst i obcí. Výsledkem
jsou pak zcela protichůdné zájmy samosprávy a státu. Není možné, aby
byl stát se svými strategickými investicemi závislý na jiných územně
plánovacích dokumentacích. Připravíme proto národní dokumentaci,
která bude obsahovat strategicky významné stavby. Ta bude závazná
pro kraje, města a obce. Do října 2019 také předložím vládě věcný záměr
nového stavebního zákona, z něhož bude jasné, co všechno chceme
změnit. Už teď je ale jisté, že půjde o několik desítek zákonů. Naším cílem
totiž je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

Nárůst dokončených
bytů o 14,7 %

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 14,7 procenta
a činil 8 006 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl
o 26,2 procenta, v bytových domech klesl o 1,8 procenta.

Růst českého
stavebnictví o 6,7 %

Jak se bude české stavebnictví vyvíjet dále? Ředitelé stavebních společností
očekávají pokračování růstu, konkrétně se jedná o 6,7 procentní navýšení
oproti roku 2017. Ředitelé tak navýšili predikci z minulého čtvrtletí
o 1,6 procentního bodu. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v roce 2018
očekává více než devět z deseti ředitelů stavebních firem (92 procent).
V následujícím roce 2019 bude sektor pokračovat v dalším růstu, již však
mírnějším (3,2 procenta).

VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2007 – 2019
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Nárůst hodnoty
vypsaných veřejných
stavebních zakázek
o 47,8 %

www.ceec.eu

V lednu až srpnu 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky
v hodnotě 101,0 mld. Kč. Nárůst hodnoty o 47,8 procenta byl
způsoben zejména pilotním projektem PPP na dálnici D4. Zvýšila
se také hodnota i počet zadaných veřejných stavebních zakázek
o 44,6 procenta, respektive o 14,7 procenta.

V lednu až srpnu 2018 bylo vydáno 1 112 řádných oznámení o zakázce,
což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo pokles
o 6,6 procenta. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila
101,0 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 47,8 procenta. Meziroční
růst ovlivnilo velké množství zakázek s hodnotou nad 1 mld. Kč oznámených
v květnu 2018, především pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva
dopravy v hodnotě téměř 25 mld. Kč. Pokud bychom modelově posuzovali
pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty
oznámených zakázek o 23,6 procenta.
Rozhýbali jsme výstavbu dálnic a silnic I. třídy, celkově už stavíme 183
kilometrů nových úseků a do konce roku máme ambici zahájit dalších
60 kilometrů staveb. Do pěti let pak otevřeme pokračování D1 u Přerova,
dokončíme modernizaci celé dálnice mezi Prahou a Brnem, prodloužíme
jihočeskou D3 u Českých Budějovic o dalších 19 kilometrů, jezdit se
bude po dalších nových úsecích karlovarské D6, ale také se výrazně
prodlouží královéhradecká D11 o 22,5 kilometru do Jaroměře, nebo se
dočkáme obchvatu Frýdku-Místku na D55. Zahájit se také má první PPP
projekt dostavby a 25letého provozu dálnice D4 v 32kilometrovém úseku
mezi Příbramí a Miroticemi. Podobně uvažujeme o využití spolupráce
soukromého a veřejného sektoru při dostavbě dálnic D6 nebo D35.
Nezapomínáme ani na menší stavby, jako jsou obchvaty měst, kterých
chceme postavit do roku 2021 v součtu alespoň 130 km. Příští rok by
měla být dokončena studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě
Praha – Drážďany, pokračují modernizace českých tratí jako např. Brno –
Kolín, Ústí nad Labem – Cheb. Opravujeme po celé republice zanedbaná
nádraží. Řešíme plavební stupně na labsko-vltavské vodní cestě. I když
nejde přímo o investici, řešíme koncepční změnu stavebního práva,
která bude mít vliv na podstatné zrychlení výstavby v celém dopravním
sektoru. V neposlední řadě pak usilujeme o úvěr u Evropské investiční
banky, která nám pro další roky pomůže až 82 miliardami korun, jež
investujeme do rozvoje dopravní infrastruktury.

Dan Ťok

ministr dopravy

Naše očekávání jsou taková, že vlivem růstu ekonomiky, probíhající
přípravě různých veřejných i soukromých projektů a snadné dostupnosti
kapitálu, vysoký výkon, v porovnání s minulými léty, ještě nějakou dobu
přetrvá. Odhadujeme, že výkony českého stavebnictví se v roce 2018
a 2019 dostanou na vrchol a v roce 2020 začnou postupně klesat. Naše
tržby kopírují růst trhu a naváží na úspěšný rok 2017.

Pavel Schlitter

obchodní ředitel, SITEL, spol., s. r. o.
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
Počet
Stavební zakázky

2017

Meziroční změna
v%

mil. Kč

Meziroční změna
v%

1. čtvrtletí

477



-41,0

18 878



-32,7

2. čtvrtletí

483



-50,9

33 007



-3,1

3. čtvrtletí

304



-66,2

23 481



-76,7

4. čtvrtletí

301



-9,9

23 387



+112,6

1 565



-48,3

98 753



-43,2

1. čtvrtletí

454



-4,8

23 559



+24,8

2. čtvrtletí

460



-4,8

57 314



+73,6

1 112



-6,6

100 960



+47,8

Rok

2018

počet

Hodnota

Leden až srpen

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

V systému ještě
zbývá zadat zakázky
v hodnotě 74,0 mld. Kč

V lednu až srpnu 2018 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 101,0 mld.
Kč, z toho bylo později zadáno 19,1 mld. Kč (tedy 19 procent z oznámených).
Jejich skutečná zadaná hodnota byla jenom 20,4 mld. Kč, protože zadaná
hodnota byla zatím o cca 7 procent nižší než při oznámení. Z celkového
objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 7,9 mld. Kč.
Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 74,0 mld.
Kč (tedy 73 procent), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně
informace, že se tak stalo, nebyla dodána).

OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ
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Je patrné, že se stavebnictví – co do objemu tržeb – daří mírně růst
a nejinak je tomu i u nás. O to více se ale dá pozastavit nad manažery,
kteří přesto cítí potřebu soutěžit s cenami pod reálné náklady.

Luboš Tomášek

ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.

Nárůst počtu i hodnoty
zadaných veřejných
stavebních zakázek

V lednu až srpnu 2018 bylo zadáno 4 089 zakázek (včetně částí zakázek),
což je o 14,7 procenta více než ve stejném období minulého roku. Meziroční
srovnání v 1. čtvrtletí 2018 je ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2017,
kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona
o veřejných zakázkách z října 2016. Hodnota zakázek zadaných v lednu až
srpnu 2018 činila 117,5 mld. Kč, což představovalo růst o 44,6 procenta.
Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018.
Především zakázkou ŘSD R49 4901 Hulín – Fryšták, jejíž zařazení do
porovnání je sporné. Byla zahájena v září 2008, v červenci 2010 rozhodnutím
ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve fázi konzervace a předpoklad
zahájení stavby se tak přesouvá na podzim 2018. Pokud bychom modelově
posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční
růst hodnoty zadaných zakázek o 29,3 procenta.
Z pohledu objemu zakázek určitě dobře, ale vyvstává nový problém,
a tím jsou výrobní kapacity na trhu, které jsou po létech strádání v oboru
totálně zdecimované, a nyní chybí k hladkému nastartování. Bohužel
tento stav vede ke zvyšování cen, někdy až neúměrnému, a samozřejmě
k prodlužování termínů výstavby, což zase nelibě nesou investoři nebo se
to promítne v nižších maržích, které obětujeme na úkor splnění termínu
bez sankcí. Paradoxní je, že před rokem jsme hledali zakázkovou náplň
s kladnou marží, dnes zakázky přicházejí téměř samy, ale nemáme je
s kým dělat a ještě ke všemu nám to snižuje naše marže, takže ač se na
jedné straně daří, na druhé se dostáváme do téměř neřešitelných situací.

Radek Mrázek

generální ředitel, místopředseda představenstva,
BAK stavební společnost, a. s.
České stavebnictví v letošním a příštím roce bude zaznamenávat růst do
5 %, jenž je podpořen čerpáním operačních programů a také projektovou
a stavební připraveností. I nadále je však třeba tlačit státní investory ke
kontinuální projektové a stavební přípravě a k dlouhodobé koncepci,
hlavně v inženýrském stavitelství.

Lucie Bohátková

Program manager, SG Geotechnika, a. s.
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MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Počet
Stavební zakázky

2017

2018

Počet

Hodnota

Meziroční změna
v%

mil. Kč

Meziroční změna
v%

1. čtvrtletí

1 196



+72,6

24 865



+91,1

2. čtvrtletí

1 232



+2,0

29 863



+43,5

3. čtvrtletí

1 532



+10,3

37 592



+47,7

4. čtvrtletí

1 306



+33,4

33 147



+75,4

Rok

5 266



+23,4

125 467



+60,5

1. čtvrtletí

1 054



-11,9

43 041



+73,1

2. čtvrtletí

1 758



+42,7

44 957



+50,5

Leden až srpen

4 089



+14,7

117 502



+44,6

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
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České stavebnictví vzroste v letošním roce podle ředitelů
stavebních společností o 6,7 procenta. Prosperovat budou zejména
velké a inženýrské společnosti. Tržby porostou spolu s výkonem
stavební produkce. Pokračování růstu českého stavitelství můžeme
očekávat i v roce 2019.

Růst výkonu
stavebnictví o 6,7 %

Meziroční výkon českého stavitelství v letošním roce vzroste o 6,7 procenta.
O růstu je přesvědčeno 92 procent ředitelů stavebních společností. Když se
podíváme na rozdělení dle velikost a zaměření, zjistíme, že velké společnosti
očekávají růst ještě mírně vyšší, konkrétně se jedná o 7,1 procenta. Větší
rozdíl je zřetelný při pohledu na zaměření společností. Společnosti zaměřené
na inženýrské stavitelství očekávají růst o 8,4 procenta, přitom pozemní
stavitelství predikuje růst o 6,2 procenta.
V tomto období ještě stavebnictví poroste cca do 10 %. Předpokládám
nárůst tržeb v letošním roce oproti loňskému roku o 50 %.

Miroslav Miketa

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

OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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Všichni jistě věříme, že se českému stavebnictví bude dařit v těchto
hospodářských letech lépe. Samozřejmě s některými negativními
důsledky minulého období se stavební firmy, ale i investoři a projektanti
budou vyrovnávat ještě dlouho. Naše tržby oproti minulému roku
porostou.

František Fryš

jednatel, SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Optimističtější výhled
velkých a inženýrských
společností

České stavebnictví čeká růst i v roce 2019, dojde ovšem k jeho zpomalení
na 3,2 procenta. Opět velké společnosti očekávají růst vyšší než společnosti
malé/střední (5,8 procenta oproti 2,2 procentům). Také inženýrské
společnosti si udržely optimističtější výhled než kolegové z pozemního
stavitelství (4,0 procenta oproti 2,9 procentům).
Česká republika má pro investice do dopravní infrastruktury vyčleněny
finanční prostředky v rámci Operačního programu Doprava pro období
2014 – 2020 (OPD). Řídící orgán OPD je Ministerstvo dopravy a SFDI plní
roli zprostředkujícího subjektu. Celková alokace OPD je pro programové
období 2014 – 2020 ve výši 4,56 mld. €, tato částka představuje přibližně
118 mld. Kč.
Výzvy k předkládání projektů jsou Ministerstvem dopravy vyhlašovány
průběžně od listopadu 2015. OPD vyhlásil ze všech programů nejvyšší
objem výzev. Jedná se o 52 výzev v celkovém objemu 152,0 mld. Kč,
což představuje 128,5 % celkové alokace programu. V červnu 2018 byl
celkový počet zaregistrovaných projektových žádostí v systému MS2014+
190 v objemu způsobilých výdajů v celkové výši 116,9 mld. Kč, v tom
požadovaný podíl EU představuje 99,4 mld. Kč, což znamená 83,6 %
celkové alokace programu. Aktuální výše proplacených požadavků
příjemců na EU podíl činí cca 38 mld. Kč. OPD patří mezi nejúspěšnější
operační programy z hlediska čerpání evropských zdrojů v České
republice. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že máme v současné době
dostatek projektů zejména u projektů silniční a železniční infrastruktury,
kde dle střednědobého výhledu by mělo dojít k plnému dočerpání
alokovaných prostředků v průběhu roku 2020 až 2021. Věřím, že se podaří
plně vyčerpat veškeré finanční zdroje určené na dopravní infrastrukturu
v rámci tohoto programového období.
Co se týká financování po roce 2020, věřím, že se podaří vyjednat příznivé
nastavení operačních programů pro období 2021 až 2027. Naším cílem je
získat co nejvyšší možné alokace pro budování dopravní infrastruktury.
Současně SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy se snaží zajisti
úvěrové prostředky od Evropské investiční banky, které by nám měly
významně pomoci s financováním dopravních projektů zejména v letech
2020 až 2025. Dalším nástrojem je využití finančních prostředků v rámci
projektů PPP, kde se v současné době pracuje na realizaci pilotního
projektu, a věřím, že dojde k jeho úspěšnému dokončení i v podmínkách
ČR.

Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI

V letošním a příštím roce očekáváme mírný vývoj stavebnictví, oscilující
mezi 5-10 %. Naše tržby by v meziročním srovnání mohly vyrůst zhruba
o 15 %.

Tomáš Koranda

předseda představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
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Pokud se nějak výrazně nezačne projevovat problém s nedostatkem
pracovníků a některého stavebního materiálu, může boom ve
stavebnictví dále pokračovat. S tím jsou úzce spojeny i tržby, které
očekáváme minimálně na stejné úrovni jako na začátku roku 2018.

Martin Kovář

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

Tržby porostou spolu
s růstem sektoru

Tržby stavebních společností porostou obdobným tempem jako výkon
sektoru. Téměř 90 procent ředitelů stavebních společností očekává růst
svých tržeb o 6,0 procenta. Růst tržeb v roce 2019 je naopak mírně vyšší
oproti růstu sektoru (3,6 procenta oproti 3,2 procentům).

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH
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České stavebnictví bude zažívat růst tažený především oborem
pozemních staveb a naše tržby ho budou následovat.

Pavel Pilát

CEO, Metrostav, a. s.

Očekávám, že stavebnictví se v 2018/19 bude dařit mírně lépe a naše
tržby v r. 2018 vzrostou o cca 3 až 5 %.

Roman Kloubec

statutární ředitel, AZ Elektrostav, a. s. a ELTRAF, a. s.
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Ceny stavebních prací se zvyšují ve veřejném i privátním sektoru,
potvrzují to více jak tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností.
Zvedají se také ceny stavebních materiálů, v příští roce dojde
k navýšení o 5 až 10 procent. Stavební společnosti nejvíce aplikují
osvědčená technologická řešení.

Růst cen stavebních
prací

Růst cen stavebních prací ve veřejném sektoru zaznamenaly tři čtvrtiny
(77 procent) ředitelů stavebních společností. V privátním sektoru došlo
k navýšení ještě ve větší míře (86 procent). O poklesu cen hovoří pouze
jednotky procent (2, respektive 3 procenta). Růst cen pocítili ředitelé napříč
spektrem společností. Nejvíce pociťují růst velké společnosti, ve veřejném
sektoru o růstu hovoří 85 procent ředitelů a v privátním 96 procent ředitelů
stavebních společností.

Nárůst cen stavebních
materiálů do 10 %

Růst budou také ceny stavebních materiálů. V roce 2019 nadpoloviční většina
(56 procent) ředitelů stavebních společností počítá s meziročním navýšením
cen stavebních materiálů o 5 až 10 procent. Obdobné ceny v rozptylu
5 procent očekává čtvrtina stavebních společností (25 procent). Více než
desetiprocentní navýšení předpokládá 16 procent stavebních společností.
O poklesu hovoří pouze 3 procenta.

Osvědčená řešení
stavebních technologií

Při výběru stavebních technologií dávají ředitelé stavebních společností
přednost zejména osvědčeným řešením, která používají mnoho let
(46 procent). Nová řešení, která umožní dosažení nejvyšší kvality stavby,
vyhledává 30 procent společností. Nejméně se uchylují k nejjednodušším
a nejrychlejším řešením (24 procent).
Zaměstnáváme špičkové odborníky, v rámci nadnárodního koncernu
sdílíme know-how z největších světových staveb a umíme tak být pro
investory partnerem, schopným nabídnout vyšší přidanou hodnotu
než pouze „levnou montáž“, na kterou se soutěží téměř všechny stavby
dnes. Dobře nastavený systém tržní ekonomiky by měl sám o sobě
nutit účastníky k inovacím a investicím do nových technologií namísto
oprašování zastaralé techniky a opakování rigidně daných technických
řešení. Konkrétně se jako možnost řešení pro velké projekty nabízí
např. zadávací řízení v systému „Early contractor involvement“.

Luboš Tomášek

ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s.
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Vytížení kapacit stavebních společností je pouhé procento od
hranice 100 procent. Toto vytížení pociťují všechny stavební
společnosti bez ohledu na velikost nebo zaměření. Dvě třetiny
ředitelů by rády posílily svoji společnost o 12 procent zaměstnanců.
Z řemesel je nejobtížnější zajistit zedníky a tesaře.

Zajištění na 10 měsíců
dopředu

Stavební společnosti mají v tuto chvíli nasmlouvané zakázky na tři čtvrtě roku
dopředu (9,5 měsíce). Velké společnosti vidí ještě o měsíc déle, zakázky mají
nasmlouvané na 10,8 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého
roku si polepšilo 49 procent společností. Na stejnou dobu má zajištění
47 procent společností, o poklesu hovoří 4 procenta ředitelů stavebních
společností.

NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (srovnání s minulým rokem)
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Vytížení kapacity stavebních společností atakuje hranici 100 procent,
aktuální vytížení se v průměru pohybuje na 99 procentech. Toto vytížení
pociťují stavební společnosti bez rozdílů velikosti nebo zaměření.
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VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %)
100 % 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99
99
95
95
94
94
93 92
92
92
90
90
90
90 90
90 90
90
89
88
88
85

78
75 %

72

80

80

01

85

80

79

73

70

60

50 %

85

80

80

70

80

70

Horní kvartil
Průměr
Dolní kvartil

60

04 08
2014

11

Nedostatek pracovníků

01

04 08
2015

10

01

04 08
2016

11

01

04 09
2017

11

02

05 09
2018

V příštím roce by dvě třetiny (67 procent) stavebních společností rády
navýšily počty pracovníků v průměru o 12 procent. Bohužel se obávají, že na
trhu se jim nepodaří sehnat dostatečný počet pracovníků. Na stejné úrovni
plánuje ponechat počty pracovníků třetina společností. O snížení počtu
neuvažuje ani jedna společnost.
Obávám se, že plánovat je věc jedna, a žít v realitě je věc druhá. Důsledky
neschopnosti současné i předchozích vlád (také) ve školství a v politice
přijímání cizinců v kombinaci s hospodářským boomem v Evropě budou
stavební firmy těžko překonávat.

Radoslav Dvořák

ředitel, INOS Zličín, a. s.

Ano. Neustále přijímáme nové kolegy a obecně se to dá shrnout takto:
vítáme každého, kdo má chuť pracovat!

Martin Kovář

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

Plánujeme počet navýšit, ale nejspíš se nám to nepovede. Technici,
projektanti a montéři v profesi elektro prostě nejsou a jen tak nebudou
(viz počty zájemců o technické obory na učňovských, středních
a vysokých školách).

Roman Kloubec

statutární ředitel, AZ Elektrostav, a. s. a ELTRAF, a. s.

19

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2018

Nedostatek zedníků
a tesařů

www.ceec.eu

Stavební společnosti z řemesel nejvíce postrádají zedníky (76 procent)
a tesaře (60 procent). Mírně jednodušší je pro stavební společnosti získat
vodaře, pokrývače či elektrikáře. Z jiných profesí je největší poptávka po
strojníkovi a obkladači.
Doufám, že od roku 2019 dojde k trvalejšímu stabilnímu růstu
stavebnictví. Z tohoto důvodu je potřeba zvýšit počty pracovníků jak THP,
tak dělnických profesí. Bohužel ale musím konstatovat, že ve stavebnictví
je trvalý nedostatek všech profesí, a i vzhledem ke stavu učňovského
školství u nás, toto bude jeden z hlavních problémů našeho oboru.

Antonín Daňa

CEO, PORR, a. s.

Na trhu práce pociťujeme nedostatek technicky orientovaných
pracovníků s určitou specializací. V našem případě se jedná o montéry
výtahů a servisní techniky. Učební obory bohužel stále nejsou atraktivní
pro mladou generaci.

Jana Grigová

ředitelka pro nové instalace a marketing, Schindler CZ, a. s.

Určitě bychom rádi zvýšili počet zaměstnanců v dělnických profesích,
ale daří se nám maximálně aspoň nahrazovat odcházející do důchodu,
na navyšování nejsou prakticky žádné zdroje, myšleno učňovské obory,
stavařina se stává čím dál více neatraktivním oborem a určitě je to
zapříčiněno i velkými ekonomickými výkyvy, kterými jsme jako obor
za posledních 5 let prošli. Co se týče řemesel, tak už jsme se naučili
pracovat s tím, že si musíme předjednávat půl roku dopředu kapacity
pref a monolitů, ale to, co nás zastihlo letos, že není prakticky nic, že když
podáme nabídku v dobré víře, že na ní vidíme se ziskem, a už po měsíci
se cena mění tak, že jsme rádi, že ji aspoň za režie postavíme, tak na to
se opravdu dá těžko reagovat a vůbec i připravit a vyspecifikovat, čeho je
na trhu nedostatek, je zcela zbytečné, protože chybí prakticky vše.

Radek Mrázek

generální ředitel, místopředseda představenstva,
BAK stavební společnost, a. s.
Čistě z našeho úhlu pohledu schází nejvíce pochopitelně sádrokartonáři.
V kontextu všeobecného nedostatku řemeslníků je ale i dostatečný počet
sádrokartonářů na stavbě brzděn stavební nepřipraveností. Obávám
se, že pokud se nepovede zvýšit atraktivitu oboru, tak se tento problém
nevyřeší.

Radek Šafář

obchodní ředitel, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
Divize Rigips
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Stavební společnosti k úspěšnému rozšíření svých řad používají
nejvíce atraktivní výši mzdy spolu s pozitivním PR firmy. Ředitelé
stavebních společností navyšovali svým zaměstnancům mzdy
v průměru o 10 procent, další navýšení je naplánováno i pro rok
2019. Nejlepší zkušenosti se zahraničními pracovníky mají stavební
společnosti s Ukrajinci a Slováky.

Prostředky pro získání
zaměstnanců

Pro úspěšný nábor zaměstnanců se firmám nejvíce osvědčila kompetitivní
výše mzdy spolu s pozitivním PR firmy. Tyto způsoby ohodnotili ředitelé
stavebních společností 6,9 body z maximálních 10, které představují
nejosvědčenější prostředek k úspěšnému náboru zaměstnanců. Dále
uchazeči vyhledávají atraktivní benefitní systém (5,9 bodu z 10). Nejméně
nových zaměstnanců přivede reklama v médiích (4,1 bodu z 10). Společnosti
ani jeden způsob neohodnotily známkou blížící se deseti, úspěšné získání
zaměstnance je velice těžké pro všechny stavební společnosti.
Stavaře táhnou zejména zajímavé projekty, proto se snažíme na trhu
práce prezentovat co nejvíce i naše technologicky zajímavé stavby.
Neodmyslitelnou složkou motivace je pak samozřejmě výše platu,
možnost flexibilní pracovní doby a další benefity. Vyplácí se nám také
aktivní spolupráce se středními a vysokými školami, ze kterých získáváme
talentované studenty na dlouhodobou praxi. Z více než poloviny se pak
později stávají naši kmenoví zaměstnanci.

Tomáš Koranda

předseda představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

JAKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVÁTE K ÚSPĚŠNÉMU NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ?
Kompetitivní výše mzdy

Atraktivní benefitní
systém

Spolupráce
s místními školami/
univerzitami

Účast na veletrzích, dny otevřených dveří atd.

87 %
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Pozitivní PR firmy

Finanční odměny pro stávající zaměstnance, pokud přivedou do firmy pracovníka

Spolupráce s Úřadem práce

Reklama
v médiích

Hodnocení (0–10 max.)

% % firem
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Žádné sofistikované postupy či přístupy nemáme. Snažíme se, aby naše
firma měla dobré jméno, abychom byli třeba i doporučováni jako solidní
zaměstnavatel. Žádné „hromadné“ nábory neděláme. Zatím se nelze
spolehnout na nějaký pravidelný přísun zakázek, a tak je plánování
v tomto smyslu spíše opatrné.

František Fryš

jednatel, SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Nejlepší zkušenosti máme s doporučením vlastních zaměstnanců
a budováním dobrého jména naší firmy.

Pavel Schlitter

obchodní ředitel, SITEL, spol., s. r. o.

Osobní doporučení našich zaměstnanců, kteří pracují v prostředí
postaveném na slušnosti, efektivní komunikaci a kvalitě nabízených
produktů, se jeví dlouhodobě jako nejlepší nástroj.

Lukáš Hruboň

obchodní ředitel, Valbek, spol. s r. o.

Prioritou je pro nás udržet si stávající zaměstnance. Vytváříme takové
prostředí a firemní kulturu, aby u nás lidé pracovali rádi. Pro nové
zaměstnance je motivací práce pro největšího výrobce stavebních
materiálů v ČR i na světě, možnost pracovat s inovacemi, práce
v zahraničí. Nemalou roli také hrají unikátní benefity, jako je možnost
nákupu firemních akcií nebo úhrada životního pojištění. Saint-Gobain
je jednou z nejstarších firem na světě s více než 350 letou tradicí, to je
zárukou jistoty a stability. Zájemci o práci v Saint-Gobain navíc dostanou
garanci, že budou pracovat pro nejlepšího, v letošním roce jsme totiž již
potřetí, a v ČR jako jediní v oboru stavebnictví, prošli úspěšnou certifikací
TOP Employer.

Tomáš Rosák

Předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

Růst mezd o 10 %

Zaměstnanci ve stavebnictví si v letošním roce platově polepšili u 90 procent
společností. V průměru ředitelé stavebních společností navyšovali mzdy
o 10 procent. Další navýšení zaměstnanci mohou očekávat i v roce 2019, kdy
tři čtvrtiny ředitelů plánují navýšit mzdy o dalších 7 procent.

Nejlepší zahraniční
pracovníci

Nejlepší zkušenost se zahraničními pracovníky mají stavební společnosti
s Ukrajinci (72 procent) a Slováky (61 procent). Dále se společnostem
dobře spolupracuje s Rumuny (11 procent), Bulhary (7 procent) a Poláky
(6 procent). Menší procenta u dalších zahraničních pracovníků mohou být
způsobeny nižšími počty pracovníků, kteří v naší republice pracují.

22

www.ceec.eu

7
Zaměstnávání „na
černo“ není jen
výjimečné

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2018

Zaměstnávání pracovníků „na černo“ není výjimečný jev.
V porovnání s regulérním zaměstnancem jsou náklady o 42 procent
nižší. Zaměstnávání „na černo“ považuje za škodlivé 48 procent
ředitelů stavebních společností. Stavební společnosti by
u veřejných zakázek nejvíce ocenily zrušení soutěže pouze na cenu.

Zaměstnávání pracovníků „na černo“ se v českém stavebnictví vyskytuje
výjimečně, pouze dle pohledu 40 procent ředitelů stavebních společností.
Jako běžný jev je považován 25 procenty ředitelů a časté zaměstnávání „na
černo“ vidí 32 procent ředitelů stavebních společností. Pouze 3 procenta
společností se domnívá, že se zaměstnávání pracovníků „na černo“ neděje
vůbec.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ „NA ČERNO“
JE PODLE VÁS VE STAVEBNICTVÍ:

 32 % Častý jev
 25 % Běžný jev
 40 % Výjimečný jev


3 % Neděje se vůbec

Nižší náklady
na „černého“
zaměstnance o 42 %

Za hlavní důvody zaměstnávání pracovníků „na černo“ jsou považovány
celková nedostupnost regulérních pracovníků (65 procent) a nižší náklady
(64 procent). Ředitelé stavebních společností se domnívají, že náklady
na „černého“ pracovníka jsou v průměru o 42 procent nižší, než je tomu
u regulérního zaměstnance. Pracovníky zaměstnanými „na černo“ je dle
odhadů ředitelů realizováno 14 procent stavebních prací.

Sankce při
zaměstnávání „na
černo“

Úroveň sankcí a zaměstnávání pracovníků „na černo“ je přiměřená
dle 56 procent ředitelů stavebních společností. Jako nedostatečnou ji
hodnotí čtvrtina společností (26 procent), u velkých společností se jedná
o 40 procent. Naopak za příliš přísnou ji považuje 18 procent ředitelů
stavebních společností.

Škodlivost
zaměstnávání „na
černo“

Zaměstnávání pracovníků „na černo“ českému stavebnictví škodí, shodlo
se na tom 48 procent ředitelů stavebních společností. Žádný vliv na vývoj
sektoru nepozoruje 27 procent společností. Naopak za pomoc sektoru
považuje zaměstnávání „na černo“ 25 procent stavebních společností.
Se zpřísněním legislativy, aby došlo k omezení zaměstnávání „na černo“,
souhlasí nadpoloviční většina stavebních společností (53 procent).
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Neumím přesně pojmenovat důsledek takového konání, nicméně se
těším na dobu, kdy budou veškeré zdroje součástí kalkulace a nabídkové
ceny a taková cena bude konkurenceschopná.

Lukáš Hruboň

obchodní ředitel, Valbek, spol. s r. o.

Jakkoliv s prací „na černo“ nesouhlasím, tak dokážu pochopit, že celé
řadě firem v dnešní zoufalé situaci nic jiného nezbývá.

Radek Šafář

obchodní ředitel, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
Divize Rigips

Jak se to vezme, v současné době vzhledem k legislativě, jaká je, se naše
stavebnictví bez toho asi neobejde.

Miroslav Miketa

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

Zrušení soutěžení
pouze na cenu

Účast stavebních společností na veřejných zakázkách by mohl stát zvýšit,
pokud by zrušil soutěžení pouze podle jediného kritéria ceny. Ředitelé tuto
možnost ohodnotili 8,3 bodu z maximálních 10, které představují nejvyšší
zvýšení zájmu o veřejné zakázky.
Zadávací řízení jsou stále především o nejnižší ceně a ke změně přístupu
veřejných zadavatelů směrem k ostatním kritériím dle ZVZ dochází velmi
pozvolně.

Pavel Pilát

CEO, Metrostav, a. s.

Naší hlavní motivací k účasti na veřejných zakázkách je samozřejmě
zisk zajímavých projektů a naplnění obchodní činnosti naší společnosti.
Dlouhodobě ale voláme po nastavení vícekriteriálních hodnotících
parametrů, jako jsou kvalita týmu, reference klíčových pracovníků,
konkrétní zkušenost investora s firmou, investice do vědy a výzkumu na
lokálním trhu či podpora českého školství.

Tomáš Koranda

předseda představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.
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JAK BY SE MĚLY ZMĚNIT PODMÍNKY,
ABYSTE MĚLI VĚTŠÍ ZÁJEM O ÚČAST NA VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH?
Zrušit soutěžení podle jediného kritéria ceny

Zvýšení transparentnosti a snížení
korupce

Možnost navýšení ceny v průběhu realizace, při nutnosti doplnění/změny oproti projektu

Podmínka realizace vlastními
pracovníky v minimální výši %
hodnoty stavby

89 %

96 %

94 %

88 %

8,3

7,7

7,5

7,4

7,0

6,7

6,5

94 %

96 %

84 %

Zlepšit kvalitu projektové
dokumentace

Kvalitnější smlouvy a zvýšení
práv zhotovitele

Vyškrtnutí nejvyšší a nejnižší
cenové nabídky

Hodnocení (0–10 max.)

% % firem

Zadávání soutěží pomocí transparentního vícekriteriálního hodnocení –
tedy nikoliv jen výše nabídkové ceny jako jediného kriteria výběru.

Igor Malý

jednatel a obchodní ředitel, INGBAU CZ, s. r. o.

Pro stavební i ostatní společnosti (konzultační, projekční atd.) by bylo
více motivační účastnit se takových veřejných soutěží, kde by důraz
byl kladen především na kvalitu a reference firmy, počet a kvalitu
vlastních zaměstnanců, a pak až na cenu. Společnosti, které mají vlastní
kvalifikované zaměstnance, nemohou v soutěžích pouze na cenu porážet
ty společnosti, které vlastní zaměstnance nemají, a pak vlastní realizaci
zakázky, kterou získaly pod cenou, horko těžko skládají z toho, co na trhu
seženou.

Lucie Bohátková

Program manager, SG Geotechnika, a. s.
Pokud bych měl říci, co by se mohlo zlepšit v celém procesu zadávání
a realizace veřejných zakázek, tak je jistě potřeba snížení byrokracie,
odstranění alibizmu, zvýšení míry odpovědnosti u investorů, zvýšení
důvěry v odbornost a reference tak, aby se kompetentní osoby nebály
rozhodovat. Abychom se prostě více snažili tvořit a být produktivní.
Samozřejmě přidělování zakázek jen dle kritéria nejnižší ceny je pro
stavebnictví, přínos jehož produktů je rozložen do let, jako pro obor velmi
problematické a v konečném důsledku kvalitě nepřispívá.

František Fryš

jednatel, SWIETELSKY stavební, s. r. o.
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Téměř tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností nesouhlasí
s plošným zavedením nařízení GDPR. Toto nařízení by se mělo
týkat zejména sociálních sítí, poskytovatelů e-mailových služeb,
internetových obchodů a zdravotnictví. Při zavádění GDPR
společnosti narazily na nejasné oblasti v metodice pro ČR.

Nesouhlas s plošným
zavedením GDPR

S plošným zavedením GDPR dle nařízení EU nesouhlasí 73 procent ředitelů
stavebních společností. Nařízení by se mělo podle těchto ředitelů vztahovat
zejména na sociální sítě, poskytovatele e-mailových služeb, internetové
obchody a zdravotnictví.

Nejasné zpracování
metodiky GDPR

Soulad s nařízením GDPR si stavební společnosti zajistily ze 73 procent
vlastními pracovníky, ve zbylých případech se o zajištění podmínek postaral
najatý právník nebo advokát. Metodika GDPR pro Českou republiku je
nejasně zpracovaná pro 88 procent stavebních společností, ať už z větší nebo
menší části.

JAK HODNOTÍTE ZPRACOVÁNÍ METODIKY GDPR
PRO ČESKOU REPUBLIKU?

 12 % Detailní zpracování
 43 % Menší část oblastí není
jasně zpracována
 45 % Větší část oblastí není
jasně zpracována

Obtížnější komunikace

Nařízení GDPR zkomplikovalo vnější komunikaci třetině stavebních
společností (36 procent). Ztížení komunikace pociťovaly zejména v získání
dodavatelů a v reklamě. Některé společnosti poukazují i na fakt, že jim
nařízení zkomplikovalo komunikaci i v rámci společnosti.
Vnější komunikaci minimálně, z hlediska vnitřní organizace společnosti
je to ale bohužel jen jedna z dalších administrativních zátěží…

Igor Malý

jednatel a obchodní ředitel INGBAU CZ, s. r. o.
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Nezkomplikovalo. Skupina Saint-Gobain dbá velmi na dodržování práva,
a proto jsme již před zavedením nové normy splňovali podmínky, které
stanovuje.

Tomáš Rosák

Předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

ZKOMPLIKOVALO VÁM NAŘÍZENÍ GDPR VNĚJŠÍ KOMUNIKACI?

 36 % Ano
 64 % Ne

Ano, zkomplikovalo, zejména v případě oslovování našich stávajících
i potenciálních klientů formou newsletterů, direct mailů, pozvání na
obchodní a společenské události či stále efektivnější on-line komunikaci.

Tomáš Koranda

předseda představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

Podle mého názoru je GDPR projekt z drtivé části zbytečný a nejvíce
poslouží euroskeptikům jako příklad nesmyslných předpisů z pera
bruselských úředníků. Typický je i způsob aplikace v české kotlině.
V SRN byly již dva roky před stanovenou platností k dispozici prováděcí
předpisy. U nás příslušní odpovědní ze sdělovacích prostředků hřímali
ospravedlnění předpisu ála „vždyť to není nic nového, v podstatě
to již platí“, a tím to pro ně skončilo. Důsledkem je právní nejistota
a naprostá nepřipravenost všech „postižených“ subjektů, kromě pár
„poradenských“. S předpisem zažíváme i zábavu, viz tragikomické
situace při odstraňování jmen a příjmení z maturantských tabel, skříněk
v mateřských školách, nebo kdy se „odborně“ řeší, jak postupovat
v běžném obchodním styku při předávání kontaktů a vizitek.
K otázce, jak GDPR zkomplikovalo činnost naší firmě vybírám:
nutno samostatnými smlouvami řešit nakládání s osobními údaji;
výrazným způsobem zkomplikovalo komunikaci - vše co obsahuje osobní
údaje nutno šifrovat, samostatně sdělovat hesla pro přístup - ne všichni
zúčastnění partneři a klienti jsou natolik počítačově gramotní, aby
byli schopni takto komunikovat a navíc mnohdy to nejsou ani ochotni,
s odkazem na zdravý rozum, akceptovat.

Roman Kloubec

statutární ředitel, AZ Elektrostav, a. s. a ELTRAF, a. s.

27

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2018

www.ceec.eu

KONTAKTY

CEEC Research, s. r. o.
Společnost CEEC Research je největším výzkumem stavebnictví v zemích
střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně
poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji vybraných sektorů
v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy
jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných
interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých
společností a na dalších důležitých zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje
Setkání lídrů vybraných klíčových oborů ekonomiky v jednotlivých zemích,
kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností a rovněž
i ministři a nejvyšší představitelé států z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111

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

SKUPINA SAINT-GOBAIN V ČR
Saint-Gobain patří mezi největší průmyslové podniky světa, je jednou z nejvíce
inovativních společností a na průmyslových trzích působí již více než 350 let.
V České republice působí Skupina Saint-Gobain od roku 1992. Aktuálně do
ní patří 4 společnosti, které spravují 14 výrobních závodů. Na českém trhu
vlastní 9 obchodních značek a zaměstnává téměř 4 000 pracovníků. Její roční
obrat přesahuje 14,5 mld. Kč.
Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály,
které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního
prostředí. Díky svým materiálům nabízí komplexní řešení pro kvalitní,
úsporné a udržitelné bydlení. Jedná se o fasádní systémy, omítky, lepidla
a malty Weber, sádrokartony Rigips, izolace Isover, akustické podhledy
Ecophon, sklovláknité mřížky – perlinky Adfors. Divize Glassolutions vyrábí
skla pro stavebnictví a Sekurit čelní skla pro automobilový průmysl. SaintGobain v ČR vyrábí litinové trubní systémy PAM a také brusiva a brusné
kotouče Norton, Flexovit, Atlas nebo stavební stroje Clipper.
Skupina Saint-Gobain patří v ČR mezi velké a renomované zaměstnavatele,
v roce 2016 a 2017 na základě přísného a nezávislého auditu získala
certifikaci TOP EMPLOYER.
Jakub Benda,
jakub.benda@saint-gobain.com
www.saint-gobain.cz
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Elanor, spol. s r. o.
Elanor, spol. s r. o. je specialistou na zpracování mezd a vedení personální
agendy. Během 26 let působení na českém trhu a následně v řadě dalších
zemí střední a východní Evropy (CEE) se stala jedním z lídrů dodavatelů
software pro řízení lidských zdrojů a významným poskytovatelem služeb
souvisejících s touto oblastí. Vyvinula vlastní systém Elanor Global Java
Editon, který stále aktualizuje a rozšiřuje dle aktuální legislativy a požadavků
zákazníků. Disponuje širokým zázemím vysoce kvalifikovaných odborníků,
díky kterým může uspokojit potřeby svých klientů v podnikatelské sféře
i neziskových oblastech. Elanor je držitelem certifikátu řízení jakosti
9001:2009 a nositelem titulu „Czech Business Superbrands 2017“, který
podtrhuje speciální postavení značky na lokálním trhu. Sídlo společnosti je
v Praze, pobočky má na Slovensku, v Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku,
Bulharsku a v Srbsku.
Kontakt pro média
Aneta Růžičková
Obchodní manažer
tel.: +420 777 952 791,
e-mail: Aneta.Ruzickova@elanor.cz

GRAITEC, s. r. o.
GRAITEC, s. r. o. je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě
poradenstvím, vývojem a prodejem softwaru pro projekční, stavební
a architektonické kanceláře. Díky svému mezinárodnímu působení
disponujeme více jak 270 techniky s vysoce odborným zaměřením napříč
GRAITEC Group, kteří sdílí svoje know-how. Prostřednictvím poboček po
celém světě je společnost schopna zajistit stejnou kvalitu služeb kdekoli na
světě, zajistit implementaci v ČR, ale i v pobočkách v zahraničí.
GRAITEC, s. r. o., je dlouhodobě propagátorem BIM řešení a angažuje se při
jeho prosazování v rámci ČR. Vzhledem k provázanosti na zahraničí, disponuje
nejnovějšími informacemi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci BIM
i přizpůsobení na míru. Díky vlastnímu vývoji nabízí rozšíření do jednotlivých
softwarů, které významně vylepšují funkcionalitu (např. GRAITEC Advance
PowerPack pro Revit, GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel).
Zároveň zajišťují vývoj na míru dle potřeb zákazníků.
GRAITEC, s. r. o.
Jeremenkova 90a
140 00 Praha 4

Tel.: 244 016 055
Email: graitec@graitec.cz
www.graitec.cz
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Metrostav, a. s.
Původně specializovaný podnik, založený v roce 1971 na výstavbu pražského
metra, se postupně přeměnil v univerzální stavební společnost a již
posedmé za sebou se stal největší firmou na českém stavebním trhu.
Působí ve všech segmentech stavebnictví a s výsledky jeho práce se můžeme
setkat v dopravním stavitelství, průmyslové, bytové a občanské výstavbě, při
realizaci protipovodňových opatření, modernizaci čističek odpadních vod
či při rekonstrukcích památkových objektů. S prací jeho odborníků se mohli
seznámit již i na Islandu, ve finských Helsinkách, v Norsku, v polské Varšavě
a Gdaňsku, v Bělorusku a řadě dalších zemí.
Největším současným tuzemským projektem je modernizace železniční
trati mezi Rokycany a Plzní. Stěžejní částí projektu jsou dva jednokolejné
tunely Ejpovice, jež jsou raženy technologií TBM. Téměř 120 m dlouhý a 1860
tun vážící razicí stroj o průměru řezné hlavy skoro 10 m pokřtěný jménem
Viktorie nyní zhotovuje již druhou troubu nejdelšího železničního tunelu
(4 150 m) u nás. Jeho předností je především rychlost ražby a šetrnost k okolí
a povrchové zástavbě.
Metrostav, a. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
ID datové schránky: bnpcf46
facebook.com/Metrostav
youtube.com/user/MetrostavCZ
linkedin.com/company/Metrostav-a.s.

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

HBH Projekt, spol. s r. o.
HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské
stavby. V České republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás zajistíme
projektovou přípravu staveb včetně inženýrské činnosti a stavebního dozoru
investora.
Již 25 let patříme mezi nejvýznamnější české projekční kanceláře v oboru
silnic a dálnic. Jsme také zkušeným poskytovatelem služeb a poradenství
v oblasti ekologie a krajinného inženýrství, městského a dopravního
inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Našim zákazníkům poskytujeme
nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu přípravy
a realizace komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro
mezinárodní spolupráci a patříme mezi příznivce partnerství veřejného
a soukromého sektoru v přípravě a realizaci výstavby dopravní infrastruktury.
HBH Projekt, spol. s r. o.
Projektová kancelář pro dopravní
a inženýrské stavby
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Česká pojišťovna, a. s.
Česká pojišťovna, a. s., je univerzální pojišťovnou s více než 185letou
bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem
činnosti České pojišťovny je, kromě individuálního životního a neživotní
pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových,
podnikatelských rizik a zemědělství.
Česká pojišťovna je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb
klientů - bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je
dlouholetá zkušenost s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité
portfolio stávajících klientů a kvalitní zajistný program.
Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je Česká pojišťovna členem mezinárodní
skupiny Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale
pojišťovací servis je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace.
Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní
pojistný servis České pojišťovny představuje krytí rizik po celou dobu
trvání projektu a reflektuje změny rizika v příslušných fázích projektu - od
stavebně-montážního pojištění kryjícího rizika výstavby/založení projektu,
přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu, pojištění
odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu, atd.) fungující jako
ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění
odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů
společnosti, atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s
provozovanou činností klienta.
Kontakt: jan.klima@ceskapojistovna.cz

Copy General
Novinkou ve službách Copy General je Byggnet, online správa projektové
dokumentace. Služba Byggnet je švédská aplikace, která je lídrem v online
správě stavebních dokumentů ve skandinávských zemích. Byggnet už je
k dispozici i v českém jazyce a v současné době je představován vedoucím
českým developerům, státní správě, stavebním společnostem a projekčním
i architektonickým firmám.
Roman Petr
General Manager European Operations
cell :+420 602 371 381
e-mail: roman.petr@copygeneral.cz
www.copygeneral.eu
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ÚRS PRAHA
Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající
se zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou jedinečné Cenové
soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti
stavební ekonomiky. Zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví,
výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. ÚRS
PRAHA, a.s., je členem mezinárodních společenství (EUROCONSTRUCT,
ICIS, EDIBUILD a dalších), které se zabývají monitoringem stavu a trendů
světového stavebnictví, specifikacemi stavebních konstrukcí, zaváděním
BIM ad. V rámci oceňování stavební produkce společnost pořádá kurzy a
semináře, podporuje střední a vysoké školy atd.
Hlavními produkty společnosti je Cenová soustava ÚRS a SW řady KROS.
Cenová soustava ÚRS je nepostradatelným nástrojem každého účastníka
stavebního procesu. Jedná se o ucelený systém informací, metodických
návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Osahuje na 170 tisíc
položek stavebních prací, materiálů a dalších informací. Cenová soustava
ÚRS je k dispozici ve formě přehledné strukturované multimediální databáze
v SW řady KROS, nejrozšířenějším stavebním SW v České a Slovenské
republice. Program je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a
řízení stavebních zakázek. Využívá jej více než 10 000 subjektů napříč státním
i soukromým sektorem od drobných živnostníků, soukromých i veřejných
investorů až po velké organizace se stovkami uživatelů.
ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
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INFRAM, a. s. – inženýrská a konzultační firma
Společnost INFRAM, a. s. řídí a kontroluje významné zakázky z oblasti
dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice
i v zahraničí. Hlavními domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy,
silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí
klienti. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM, a. s.,
i na Slovensku a v Bulharsku.
Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb:
• dopravního stavitelství (dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory,
tramvajové a trolejbusové tratě apod.)
• pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové
stavby apod.)
• vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky,
ČOV apod.)
• sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu
přípravy a realizace projektů
Členství INFRAM, a. s. v odborných sdruženích:
• Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, řádného člena EFCA
a FIDIC.
• Česká betonářská společnost
• Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
• Česká silniční společnost
Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR
EN ISO 9001:2009 / EN ISO 14001:2005 / OHSAS 18001:2008
INFRAM, a. s.
Pelušková 1407,
198 00 Praha 9

Tel: 281 940 151, 602 272 418
E-mail: recepce@infram.cz
www.infram.cz

Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.
Společnost Tyros Loading Systems je obchodně servisní organizací primárně
se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou
působností. Dodáváme nakládací systémy značky Loading Systems
a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních výrobců pro
vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center,
stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe
na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný
chod.
Tyros Loading Systems CZ, s. r. o.
Czech Republic
Nad Strouhou 126/6
147 00, Praha 4, Braník

T: +420 241 767 854
info@tyros-loading-systems.cz
www.tyros-loading-systems.cz
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O TELEFONECH CATERPILLAR & CAT®
Společnost Cat®, která byla založena v roce 1925, se stala synonymem
vynikající kvality, nepřekonatelné spolehlivosti a trvanlivosti. Přední světový
výrobce stavebních a důlních zařízení, Caterpillar má dlouhodobé dědictví,
které dodává vysoce výkonné výrobky i v nejnáročnějších prostředích.
Zabývá se těžkým strojírenstvím, zejména výrobou zemních strojů
(buldozery, bagry) a strojů pro těžební průmysl. Významná je také výroba
dieselových a plynových motorů a plynových turbín pro různé použití.
Cat telefony pokračují v této tradici - vyrábíme odolná zařízení, která
prosazují inovace v náročných technologiích. Naši zákazníci získají jistotu
prostřednictvím odolných telefonů určených pro práci v tvrdém terénu.
NAŠE MISE
Společnost Caterpillar má více než 90 let zkušeností v pomoci svým
zákazníkům na cestě k úspěchu - takže víme, jaké úkoly očekáváte ve vašem
zaměstnání. To je to, co činí Cat telefony jedinečné - naše odolné telefony
vychází ze zkušeností našich zákazníků.
Martina Hloušková
Sales Director, Cat Phones
hlouskova@tccm.com
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