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Poděkování
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q3/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC
Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG
Česká republika. Děkujeme také za podporu zlatému partnerovi – společnosti Saint-Gobain Construction Products
CZ (divize Weber), stříbrnému partnerovi – společnosti
Ramirent, a bronzovým partnerům – společnostem Isover,
Rigips a Callida.
Na základě Vašich podnětů jsme se od počátku roku 2014
rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého
stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo
ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy
mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou
jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro
stavební firmy.
Účastí investorů a projektantů 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.

Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti – na projekci zaměřenou
na pozemní nebo na inženýrské stavitelství.
Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2014 je zpracována na základě údajů získaných:
• ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview
s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností
• ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview
s klíčovými představiteli vybraných projektových společností
• nejnovějších údajů Věsníku VZ za prvních sedm měsíců
roku 2014
Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly
v červenci a srpnu 2014.
Poděkovat bychom chtěli jak představitelům projektových, tak i stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie,
tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve třetím
čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského
portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších
investorských segmentů.

Jiří Vacek

Ředitel společnosti
CEEC Research
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Pavel Kliment

Partner odpovědný za služby
pro realitní a stavební společnosti
KPMG v České republice
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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.
Generální partner
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je realizován
ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

Zlatý
partner

Stříbrní
partneři

Bronzoví
partneři

Výhradní
developer
partner

Hlavní
stavební
partner

Partner
v pojištění

Partneři

Mediální partneři
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Shrnutí
Kapitola 1

Kapitola 2

České stavebnictví v lednu až červenci 2014 rostlo
o 3,7 procenta. Podle ředitelů stavebních firem čeká
sektor v letošním roce stabilizace a mírný růst (o 3,4
%). K dalšímu mírnému zlepšení dojde v příštím roce
(o 2,7 %).

Vzrostl počet i finanční objem zahájených výběrových
řízení na stavební zakázky ze strany veřejných investorů
v prvních sedmi měsících roku 2014. Plánovaný objem
investic se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 52,9 procent. Vzrostl rovněž i objem zakázek zadaných již konkrétním stavebním firmám k realizaci –
z pohledu investovaných prostředků až o 36,1 procenta.

str. 5

Kapitola 3

str. 10

Kapitola 4

Stabilizaci nebo růst českého stavebnictví očekává
i naprostá většina (88 %) ředitelů projektových firem.
Další zlepšení by mělo vycházet i z prvního mírného
růstu objemu letošních nových projektů, na nichž už
projektové firmy pracují. Po předchozích letech konstantních poklesů vzroste letos objem projektových
prací o 2,9 % a o dalších 3,7 % v roce 2015.

Mírný růst sektoru v roce 2014 potvrzují ředitelé všech
analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby firem
by také měly mírně růst, zlepšení očekávají zejména velké společnosti a firmy z oblasti pozemního stavitelství.
Vzrostla také sebedůvěra firem ve zlepšení své situace
a postavení na trhu.

str. 13

Kapitola 4

str. 18

Kapitola 4

Vytížení kapacit stavebních společností je aktuálně na
nejvyšší úrovni od počátku krize a dosahuje až 88 %.
Předchozí redukce kapacit vedly k tomu, že menší část
firem již má i komplikace s nedostatkem svých kapacit
a musí zakázky častěji řešit formou subdodávek (např.
na železničních stavbách).

Podíl firem, které mají více zakázek než před rokem
roste. Aktuálně se jedná již o 36 % firem (v dubnu
27 %). Naopak podíl firem, které mají méně zakázek
konsistentně klesá – aktuálně 21 % (29 % v dubnu, 36 %
v lednu).

str. 20

Kapitola 5

Kapitola 6

Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností jsou nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany
státu a také tvrdá (někdy až nekalá) konkurence,
shodují se ředitelé firem. Nedostatek zakázek se
umístil až na čtvrtém místě.
str. 23
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str. 21

Hlavními důvody vzniku víceprací na stavbách jsou
podle ředitelů stavebních společností nekvalitní zadávací dokumentace investora a špatná předprojektová příprava. Příprava staveb se zhoršila zejména
u části veřejných investorů.
str. 27
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České stavebnictví v lednu až červenci 2014 rostlo o 3,7 procenta. Podle ředitelů stavebních firem
čeká sektor v letošním roce stabilizace a mírný růst (o 3,4 %). K dalšímu mírnému zlepšení dojde
v příštím roce (o 2,7 %).
V roce 2014 stavební
produkce pozvolna roste

Stavební produkce v lednu až červenci 2014 vzrostla meziročně reálně o 3,7 %. Produkce
pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 2,5 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo
meziroční růst stavební produkce o 6,6 %. Na růst stavební produkce zejména v 1. čtvrtletí
mělo významný vliv velmi teplé počasí a nízká srovnávací základna minulého roku. Nejhorší
výsledek byl zatím zaznamenán v červenci, kde byla naopak relativně vysoká srovnávací
základna z roku 2013, v němž probíhaly intenzivní opravy po povodních. Stavební produkce
od počátku roku do konce července 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 26,2 %.
České stavebnictví v loňském roce dosáhlo svého dna a nyní se od něj začíná pomalu
odrážet. Růst je ale stále velice mírný. K výraznějímu nastartování sektoru by pomohlo
rychlejší a efektivnější zadávání veřejných zakázek a rovněž větší důvěra v růst ekonomiky ze strany privátních investorů. Co se týká veřejných zakázek, jen z prvních sedmi měsíců tohoto roku jsou zahájena veřejná výběrová řízení na zakázky v hodnotě 87,7 mld. Kč,
zadáno k realizaci je ale pouze 27 %.
Jiří Vacek
ředitel, CEEC Research
České stavebnictví zastavilo dlouhotrvající pokles a obecně se očekává pomalý růst.
Oproti konjunkturnímu roku 2008 se stavební produkce snížila o více než 25 procent.
Budoucí mírný růst je tedy dobrou zprávou, která nicméně nevyřeší převis nabídky nad
poptávkou a z toho vyplývající tuhý cenový boj v celém sektoru.
Pavel Kliment
partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti,
KPMG v České republice
Vnímám letošní rok jako odražení ode dna. Tedy žádné rychlé změny, ale pomalý růst.
Dan Ťok
statutární ředitel, Skanska a.s.

Meziroční změny
indexu stavební produkce
Rok 2013

Leden až
červenec 2014

ISP celkem

-6,7 %

+3,7 %

Pozemní stavitelství

-5,6 %

+2,5 %

Inženýrské stavitelství

-9,3 %

+6,6 %
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Trend indexu stavební produkce
(bazický index ze stálých cen)

Nové stavební zakázky

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. pololetí 2014
meziročně vzrostl o 8,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 20 635. Celková hodnota těchto
zakázek meziročně vzrostla o 35,6 % a činila 81,1 mld. Kč, v pozemním stavitelství 31,3 mld.
Kč (růst o 7,1 %) a v inženýrském stavitelství 49,8 mld. Kč (růst o 62,9 %). Průměrná hodnota
nově uzavřené stavební zakázky činila 3,9 mil. Kč a byla meziročně o 25,5 % vyšší.
V segmentu dopravního stavitelství se situace zlepšuje u železničních staveb především
z důvodu, že nejsou tak náročné na investorskou přípravu. Naopak, v oblasti silničního
stavitelství příprava výrazně zaostává, a bude tak velmi obtížné naplnit investiční záměry vlády pro příští tři roky.
Zdeněk Synáček
obchodí ředitel, EUROVIA CS, a.s.
V sektoru privátního pozemního stavitelství je v poslední době vidět oživení v oblasti rezidenčních staveb ve velkých městech, zejména v Praze. V oblasti průmyslových staveb se
však na větší dynamiku trhu stále čeká.
Radim Martinek
finanční ředitel, VCES, a.s.
Mírné zlepšení vidíme v privátním sektoru, ale stále chybí velké veřejné projekty, a to především na poli infrastruktury.
Pavel Pilát
generální ředitel, Metrostav a.s.
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Meziroční změny objemu
nových stavebních zakázek
Rok 2013

1. čtvrtletí
2014

Nové zakázky celkem

+0,5 %

+35,6 %

Pozemní stavitelství

-13,8 %

+7,1 %

Inženýrské stavitelství

+16,1 %

+62,9 %

Podniky s 50 a více
zaměstnanci

Vývoj naplněnosti
zásobníků práce

Ke konci 1. pololetí 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci smluvně uzavřeno
celkem 15,2 tisíce zakázek, což znamenalo meziroční růst o 17,5 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 174,7 mld. Kč a tento
objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. pololetí 2013 zvýšil o 23,6 %.
S mírným optimismem sleduji proměny myšlení lidí, kteří o velkých stavebních zakázkách rozhodují v jejich jednotlivých fázích, tam vidím zásadní posun k lepšímu. Během
naší práce se denně setkáváme jak s projekčními kancelářemi, tak investory, developery
a dodavateli významných stavebních projektů. Příčinou této změny k lepšímu by mohly
být právě nabyté zkušenosti v uplynulé nelehké době propadu stavebnictví. Snahy rychle
se poučit z těchto situací, být efektivnější a umět komunikovat napříč širokým spektrem
stavebních profesí, dnes dokáží podpořit informační systémy a je na každém, jakým způsobem se nových možností dokáže postupně zhostit a svěřené procesy řídit, zajišťovat
a kontrolovat. To za něj žádný software sám zatím zajistit neumí, ale významně mu jeho
každodenní práci dokáže ulehčit.
Jaroslav Nechyba
ředitel a spolumajitel společnosti Callida s.r.o.
Pokud na stabilizaci zjednodušeně nahlížíme jako na objem výstupů, prochází stavebnictví obdobím stabilizace. Obor ale potřebuje především stabilizaci a růst realizačních
cen, za ceny nastavené v nedávných dobách se stavět jednoduše nedá.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel a člen představenstva, Viamont DSP a.s.
Hodnotit výsledek českého stavebnictví v prvním pololetí letošního roku je předčasné, je
třeba vyčkat, zda bude tento trend dále pokračovat a jakým „tempem“. Osobně předpokládám, že v letošním roce ještě ke stabilizaci odvětví nedojde, očekávám však pozastavení jeho dalšího propadu, a opravdu pozitivní vývoj oboru až následně, v roce příštím.
Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Vývoj počtu a hodnoty
stavebních povolení

Počet vydaných stavebních povolení v lednu až červenci 2014 meziročně klesl o 8,5 %, stavební úřady jich vydaly 45 383. Orientační hodnota těchto staveb ale činila 149,3 mld. Kč
a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 3,4 %.
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Vývoj trendu orientační hodnoty stavebních povolení
(bazický index)

S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy
naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně nastoupivší krize, predikce ředitelů stavebních
firem v předchozích i následujících letech již opět velice přesně odpovídaly číslům, které následně na konci každého roku publikoval Český statistický úřad (viz přiložený graf níže).

Vývoj českého stavebnictví (2007-2015)
Srovnání predikcí firem a reálného vývoje

Vysoká přesnost predikcí ředitelů
ohledně budoucího směřování
sektoru (s výjimkou zlomového
období na počátku krize)
8
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Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů týkající se vývoje v roce 2014,
letošní rok by mohl být prvním rokem stabilizace a prvního mírného růstu sektoru. Další
růst českého stavebnictví by mohl přijít v roce 2015. Nastartování rovněž pomáhají veřejné
zakázky, kde nastal v letošním roce výrazný růst (viz další kapitola).
K růstu českého stavebnictví v letošním roce dochází, nicméně si nemyslím, že by docházelo k nějakému výraznému obratu. Stabilizace stavebního sektoru bude velmi pozvolná.
Milan Valenta
obchodní ředitel, PRŮMSTAV a.s.

Zaznamenaný růst nelze přeceňovat, byla velmi mírná zima, usilovně se dohání čerpání
z Evropských fondů, nicméně k určité stabilizaci snad dochází, a pokud vláda i nadále
bude pokračovat v podpoře investic, tak můžeme být mírně optimističtí.
Karel Mora
předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.
Vzhledem k částečné projektové připravenosti vyroste objem vypsaných soutěží dopravních staveb, pozemní stavby zachraňují investice privátních investorů, poroste pouze
bytová výstavba. Naopak vodohospodářské stavby bude čekat v příštím roce stagnace.
Robert Špott
výkonný ředitel, SYNER s.r.o.
Za tímto růstem vidím především teplou zimu. Prorůstová politika současné vlády se projeví nejdříve od příštího roku.
Miloš Filip
výrobní ředitel, Spilka a Říha s.r.o.

Zlepšení je zejména v segmentu výstavby průmyslových a logistických objektů, kde výrazně vzrostla během tohoto roku poptávka. Podle mne stále nedochází k výraznějšímu
oživení v segmentu dopravní infrastruktury.
Tomáš Hess
obchodní ředitel, HSF System, a.s.
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Vzrostl počet i finanční objem zahájených výběrových řízení na stavební zakázky ze strany veřejných investorů v prvních sedmi měsících roku 2014. Plánovaný objem investic se oproti stejnému
období minulého roku zvýšil o 52,9 procent. Vzrostl rovněž i objem zakázek zadaných již konkrétním stavebním firmám k realizaci – z pohledu investovaných prostředků až o 36,1 procenta.
Výrazně vzrostl objem
zahájených výběrových řízení až o 52,9 %

Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem
zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu
stavebnictví. V lednu až červenci 2014 bylo vydáno 2233 řádných oznámení o zakázce, což
ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 35,1 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až červenci 2014 činila 87,7 mld. Kč a byl zaznamenán její
meziroční růst o 52,9 %.
Meziroční změny hodnoty oznámení
o veřejných zakázkách v letech 2013 až 2014
Meziroční změna v %
Stavební zakázky

Při zachování
původních limitů

Celkem

Vývoj hodnoty zakázek
ve výběrových řízeních

2013

2014

1. čtvrtletí



-76,5



-76,7

2. čtvrtletí



+145,2



+144,0

3. čtvrtletí



+146,5



+150,8

4. čtvrtletí



+223,1



+223,7

Rok



+2,0



+1,7

1. čtvrtletí



+39,2



+39,9

2. čtvrtletí



+21,5



+22,1

Leden až
červenec



+52,9



+54,0

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research, KAVZ a NESS

Růst hodnoty zadaných
zakázek až o 36,1 %

V lednu až červenci 2014 bylo zatím zadáno 3164 zakázek a ve srovnání se stejným obdobím
roku 2013 tento počet vzrostl o 3,6 % (při zachování limitů platných v minulém roce byl růst
o 68,8 procenta). Hodnota zakázek zadaných v lednu až červenci 2014 činila 70,0 mld. Kč
a meziročně vzrostla o 36,1 %.
Stabilizace stavebnictví je dlouhodobější proces a jejím znakem bude stabilní růst v několika po sobě jdoucích čtvrtletích. O stabilizaci můžeme hovořit za příznivého vývoje
možná na konci roku 2015. Současný růst je ovlivněn z velké části akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Stabilizace sektoru stavebnictví souvisí i s politickou a personální stabilitou příslušných institucí a stabilní koncepcí plánovaných investic.
Ivo Štric
člen představenstva, ředitel Divize ČR PSJ, a.s.
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V pozemním stavitelství nevidím u privátních investorů žádné výrazné zlepšení. Silniční
stavitelství nelze hodnotit jako segment jednotně. Je nutné posuzovat jednotlivé skupiny
investorů. V sektoru státních zakázek (stavby ŘSD) se u velkých staveb nadále prohlubuje krize a nabývá již takřka katastrofálního stavu. O něco lepší situace je v opravách.
Zlepšení situace je vidět i u některých krajů v posilování prostředků na zlepšení stavu
silnic II. a III. tříd. Obdobně je tomu i u mnoha městských a obecních úřadů. Zcela jistě
jsou vyšší prostředky na místní komunikace. Tento jev je ale typický vždy pro volební rok
do obecních zastupitelstev. Silničáři se vždy na toto „vymetání obecních pokladen“ těší.
Proti minulosti se vyvíjí o něco lépe i vkládání prostředků do železniční infrastruktury.
Petr Čížek
jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Zlepšení vidíme v segmentech inženýrského stavitelství a komunikací, naopak zatím zůstává na stejné úrovni bez tendence zvýšení trend v pozemním stavitelství.
Eštván František
ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Citelné zlepšení ve vývoji českého stavebnictví prozatím nespatřuji, jsou však oblasti,
které mají pozitivní vliv na celkový stav oboru a tlumí jeho propad, zejména oblast opatření vedoucích k energetickým úsporám stávajících budov, především tedy realizace
kontaktních zateplovacích fasádních systémů, a to i přesto, že jejich podpora ze strany
státu není na maximální možné úrovni, stejně jako u ostatních veřejných zakázek.
Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Meziroční změny hodnoty oznámení
o zadání veřejných zakázek v letech 2013 až 2014
Meziroční změna v %
Stavební zakázky

Při zachování
původních limitů

Celkem

2013

Vývoj hodnoty zadaných
veřejných zakázek

2014

1. čtvrtletí



-33,8



-36,6

2. čtvrtletí



-5,0



-12,7

3. čtvrtletí



+34,2



+27,1

4. čtvrtletí



-2,0



-6,0

Rok



+1,3



-4,6

1. čtvrtletí



+103,1



+108,7

2. čtvrtletí



+25,3



+35,1

Leden až
červenec



+36,1



+45,4

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research, KAVZ a NESS
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Z výběrových řízení zahájených
v letošním roce zatím zadáno
k realizaci jen 27 % objemu
zakázek
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A jak rychle se daří zpracovávat nově zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky stavební
firmě? Objem nově vyhlášených zakázek v prvních sedmi měsících letošního roku, jak již
bylo zmíněno výše, byl v hodnotě 87,7 mld. Kč. Z toho již bylo zadáno 23,9 mld. Kč (tedy 27 %
z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla ale jenom 18,8 mld. Kč, protože zadaná
hodnota byla zatím o cca 21 % nižší než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři
oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu nově oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 6,3 mld. Kč (tedy cca 7 % z oznámených). V procesu
výběrových řízení z prvních sedmi měsíců letošního roku tedy ještě stále zbývají zakázky
v hodnotě 57,5 mld. Kč (tedy 66 %). Pokud se podaří tyto zakázky rychle vysoutěžit a zadat
k realizaci, stavební firmy získají významný objem nové práce, který by podpořil další stabilizaci a růst českého stavebnictví.
Určitě velký nárůst zakázek a objemů je v oblasti vododohospodářských staveb, zde si
naopak myslím, že dochází k přehřátí kapacit a bude velký problém vše včas a v kvalitě
stihnout v požadovaných termínech. V pozemním stavitelství naopak došlo v prvním pololetí ke stagnaci až spíše k poklesu zakázek, jak ve veřejném, tak i v privátním sektoru.
Radek Mrázek
ředitel, BAK stavební společnost, a.s.
Nacházíme se v době, kde se mezi dodavatele dostane žalostné procento zakázek. Mnohem děsivější je ovšem to, že některá výběrová řízení především na velké zakázky se táhnou měsíce, leckdy dokonce roky. Ani dlouhé čekání není zárukou, že vypisovatel zakázku
po dlouhých peripetiích nezruší.
Robert Mikeš
marketingový ředitel, divize Weber,Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
To, že se ve veřejném sektoru překotně zadávají projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu, nepovažuji za dlouhodobé zlepšení sektoru. Já zlepšení segmentu vnímám
z kvalitativního hlediska, a ne kvantitativního. Jde o koncepci, kvalitní přípravu a zdravé
podmínky. A k tomu máme ještě daleko. Jiné je to v soukromém sektoru, kde se nabídka
řídí poptávkou. A zde je důležitá politická a hospodářská stabilita.
Ivo Štric
člen představenstva, ředitel Divize ČR PSJ, a.s.

Stabilizaci sektoru očekávají
i ředitelé projektových firem
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První stabilizaci a velice pozvolný růst objemu práce již v roce 2014 potvrzují i ředitelé projektových firem, což je nezbytný základ pro další růst objemu stavebních prací – nové projekty pro stavební realizace. Více informací přináší další kapitola.
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Stabilizaci nebo růst českého stavebnictví očekává i naprostá většina (88 %) ředitelů projektových firem. Další zlepšení by mělo vycházet i z prvního mírného růstu objemu nových projektů
v letošním roce, na kterých již projektové firmy pracují. Po předchozích letech konstantních poklesů vzroste objem projektových prací o 2,9 % letos a o dalších 3,7 % v roce 2015.
V roce 2014 by mělo dojít k první
stabilizaci sektoru projektových
prací

Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že po předchozích letech poklesů výkonu sektoru by se měl objem projektových prací
v roce 2014 začít stabilizovat a velice mírně růst. Rok 2014 by tak měl být prvním rokem zastavení předchozích propadů a přechodem z předchozích krizových let do prvního roku stabilizace. Převážně velice mírný růst výkonu v oblasti projektových prací aktuálně očekává sedm
z deseti společností (70 procent). Celkový průměr odpovědí všech projektových firem ukazuje na mírný růst o 2,9 % v roce 2014. Základem pro výše uvedený růst trhu by měl být růst
jak privátních (potvrzuje 52 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 47 % firem).
Letošní rok, alespoň dle výsledků prvního pololetí a výhledu do konce roku, bude skutečně lepší než předchozí rok 2013. Signály z trhu nám dodávají optimismus a přesvědčení o pokračující tendenci a o pozvolném růstu zakázek také v roce 2015. Na podkladě
reálných dat a predikce dalšího vývoje lze tak rok 2014 považovat za rok obnovy růstu
projektových prací.
Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel společnosti ATELIER SIMONA GROUP
Vyhladovělý obvykle po prvním soustu neřekne, že je sytý. Takže bych byl opatrný s jásotem nad čísly o růstu. Naše firma bude v roce 2014 růst díky silné pozici v oblasti project
managementu v Česku a rozbíhajícím se infrastrukturním projektům na Slovensku.
Václav Hořejší
předseda představenstva firmy ARCADIS CZ a.s.

Očekávaný vývoj projektových prací
2011-2015

70 %
(neví 7 %)

38 %
(neví 1 %)

35 %
(neví 3 %)

34 %
(neví 1 %)

23 %

61 %

73 %
(neví 9 %)

65 %

18 %

(62 %)
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Přibývají nám opět zakázky zejména z průmyslového a bankovního sektoru. Stále málo
je zatím veřejných zakázek.
Petr Ščurkevič
ředitel divize Projekce pozemních staveb společnosti K4 a.s.
Asi tak od února letošního roku došlo k výraznému nárůstu poptávky ze strany našich
zákazníků (projektantů). Myslím, že sami cítí změnu. Přesto se většina z nich ale na
téma oživení vyjadřuje opatrně.
Igor Seifert
technický ředitel společnosti Nemetschek Allplan Česko s.r.o.
Zabýváme se pouze segmentem projektování v oblasti vodního hospodářství, zde zakázky přibývají.
Martin Valečka
ředitel společnosti MV Projekt

Predikce velkých vs. středních/
malých společností

Pohled optikou velkých a středních/malých společností neukazuje na velké rozdíly v očekáváních obou segmentů. Pro rok 2014 očekává stabilizaci a mírný růst sektoru necelé dvě
třetiny velkých společností (65 %). Vážený průměr celého segmentu ukazuje na pozvolný
vzestup sektoru projektových prací, v letošním roce o 3,7 procenta. Velké společnosti spoléhají spíše na růst ve veřejném sektoru (potvrzuje 56 % firem). Segment středních/malých
stavebních firem predikuje mírnější růst, ale podíl společností očekávajících zvýšení výkonu je mírně vyšší (73 %). Malé/střední firmy vidí základ růstu především v sektoru soukromých investic (potvrzuje 54 % firem).
Státní akce výrazně posílily. Bohužel na vrub naši budoucí ekonomické situace. Soukromí
developeři zatím stále dočerpávají starší projektové zásoby. Rozvoj nových projektů je
blokován nárůstem legislativních překážek.
Jakub Masák
ředitel společnosti Masák & partner
Je pravdou, že od začátku letošního roku dostáváme poptávky na zajímavé průmyslové
projekty. Ne všechny se však dostávají do stadia konkrétního trendu. Vnímám to jako
signály oživení, na které i my trpělivě čekáme.
Ivo Luňák
jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.
V Evropě dojde k celoplošnému zlepšení v oblasti železniční dopravy. Mimochodem, proto o ni mají zájem čínské firmy. V oboru vodního hospodářství a ekologie je u nás zakázek
skutečně pomálu, investoři v tomto oboru jako i v jiných jsou do jisté míry demotivováni
kriminalizací veřejného zadávání, administrativními problémy Operačního programu Životní prostředí v minulém období a dopady vyplývajícími z nedobrého znění a používání
zákona o veřejných zakázkách. Přitom potřeba zvýšení stupně projektové přípravy stále
narůstá, naše infrastruktura stárne a je nedostatečná.
Miroslav Kos
předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
V poslední době zaznamenáváme příjemné zlepšení. Dobrou zprávou je, že pokles trhu
je již definitivně za námi.
Boris Zupančič
Marketing Manager CZ, HU, SK Philips Lighting
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Znatelnější růst objemu trhu
očekávají zejména ředitelé
společností připravující projekty
pro inženýrské stavitelství
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Ředitelé společností pracujících na projektech pro inženýrské stavitelství jsou aktuálně optimističtější než jejich kolegové realizující projekty pro pozemní stavitelství. První zmíněný
segment očekává, že by v letošním roce mělo dojít k růstu v průměru o 5,1 procenta a vzestup očekávají téměř tři čtvrtiny společností tohoto segmentu (70 procent). Základ růstu
vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 75 % firem). Společnosti zabývající se
přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují pomalejší růst (2,6 %), který by měl
spočívat především v růstu soukromých investic (potvrzuje 55 % firem).
Oživení je možno indikovat jak v sektoru liniových staveb financovaných veřejným sektorem, tak i v privátním sektoru, především ve spojení se zvýšenou aktivitou zahraničních
investorů.
Jan Lídral
Marketing Manager Central Europe společnosti TAKENAKA EUROPE
Jak známo, přípravný, schvalovací a realizační proces trvá na velkých (liniových) stavbách nezřídka i 20 let. Naše legislativa a zvyklosti umožňují na mnoha místech “torpédování” již rozhodnutých projektů ze strany různých zájmových skupin, jsme toho svědky
například nyní při rekonstrukci dálnice D1. Navíc před nějakými čtyřmi léty byl přípravný
proces liniových staveb výrazně omezen. Z tohoto pohledu snad v letošním roce skutečně
zaznamenáme růst objemu projektových prací, ovšem především ve srovnání s několika
předchozími roky, kdy se tento proces výrazně zpomalil. Nicméně i to může být významným pozitivním signálem pro obnovení investiční výstavby.
Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel společnosti INFRAM a.s.
V dopravním stavitelství, v kterém naše společnost působí, zatím zlepšení nenastalo.
Vladimír Veselý
viceprezident společnosti Pragoprojekt, a.s.

Růst počtu vyhlášených
výběrových řízení o více
než 70 %

Vývoj v oblasti veřejných zakázek bude záležet zejména na tom, jak rychle se podaří zrealizovat již zahájená výběrová řízení. Výsledky za první půlrok ukazují na pokles objemu zadaných projektových prací z veřejných zdrojů o 7,5 procenta. Počet vyhlášených výběrových
řízení na projektové práce z veřejného sektoru ale vzrostl o více než 70 procent. Pokud se
tedy podaří tyto zakázky v krátké době zadat k realizaci, mohla by být druhá polovina roku
z pohledu veřejných investic znatelně lepší.
Jakožto uchazeč o VZ opravdu pociťujeme nárůst v počtu vypsaných VZ na přípravné
práce. Prodlužuje se však lhůta od podání nabídky k samotnému započetí realizace
předmětu díla VZ, ať už je vítěz kdokoliv. U některých zadávacích řízení čekáme déle než
rok na pokyn k započetí prací či na vypsání druhého kola zadávacího řízení. Když nadále
připočteme další lhůty způsobené legislativními překážkami během přípravy stavby, tak
cesta k samotné realizaci stavby a úspěšnému dokončení stavby je mnohokrát delší než
plánované čerpání jednotlivých rozpočtů.
Lukáš Hruboň
obchodní ředitel společnosti VALBEK
Více než 2/3 vypsaných výběrových řízení není ještě ani zadáno! Na druhou stranu pozitivně vnímáme změnu trendu v objemu plánovaných akcí, podpořených počtem předběžných oznámení i vypisovaných soutěží.
Pavel Havlíček
generální ředitel společnosti SUDOP GROUP
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Výhled na rok 2015 ukazuje, že příští rok by mohl být dalším rokem pozvolného růstu sektoru. Ředitelé firem predikují, že růst by měl být mírně větší, průměr všech odpovědí ukazuje
na zvýšení výkonu sektoru o 3,7 procenta (oproti roku 2014). Stále se tak nejedná o rychlý
návrat k předkrizovým úrovním. Pohled na jednotlivé segmenty opět ukazuje na větší optimismus v segmentu projektů zaměřených na inženýrské stavitelství a ve velkých firmách
(očekáván růst o 5,9 %, resp. 4,2 %), naopak zástupci společností zabývajících se projekty
z oblasti pozemního stavitelství a menší firmy predikují pomalejší tempo růstu (o 3,4 %,
resp. 3,6 %).
Zaznamenáváme zlepšení v projektování inženýrských staveb, zejména rekonstrukcí
stávajících prostor (fit-out). Také evidujeme značnou míru rozběhnutých projektů, tedy
již rozdaných zakázek z minulých let.
Robert Mahovský
vedoucí akvizičního oddělení společnosti Project International

Projektanti očekávají růst
v sektoru stavebních prací

Sektor stavebních prací vidí pro letošní rok projektanti také optimisticky, když více než polovina z nich (54 %) očekává jeho růst. Třetina (34 %) nepředpokládá žádnou změnu a již jen
přibližně desetina (12 %) si myslí, že objem stavebních prací bude dále klesat.

Vývoj sektoru stavebních prací v roce 2014
podle ředitelů projektových společností
Pokles

12%

Růst

54%
Beze změny

34%

Při porovnání s uplynulým rokem zaznamenávám ve stavebnictví nejen nárůst plánovaných projektů, ale i zvýšený počet realizací s požadavky až překvapivě rychlých termínů
dodání. Takový trend ale neplatí zcela plošně. Zvýšený zájem v naší výtahářské branži
pozoruji v rezidenčním sektoru a v projekci i výstavbě administrativních budov. Naopak
projekty větších nákupních center se zatím zdají být minulostí. Otázkou stále zůstává
vývoj ve výstavbách nebo rekonstrukcích objektů veřejné dopravy. Zde nezbývá, než
apelovat na státní instituce. Regionálně se oživení výstavby projevuje především v největších městech, tedy v Praze a Brně. Ostatní oblasti vykazují spíše jen mírné navýšení
realizovaných zakázek. Každopádně si ale troufám optimisticky prohlásit, že se sektor
stavebnictví začal ode dna pomalu vzdalovat.
Vladimír Steiner
provozní ředitel, Schindler CZ, a.s.
Pokud se týká státního sektoru, zatím se tak neděje. O něco lepší situace je v privátním
sektoru, kde se ochota stavebníků investovat pomalu zlepšuje. Víc než o absolutním nárůstu objemů je to o délce období, na kterou mají firmy uzavřené kontrakty. Ta se začíná
prodlužovat.
Libor Urbášek
marketingový ředitel ISOVER a.s.
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Vyšší objem nových zakázek se zatím projevuje velmi pomalu. Sektor stavebnictví není
ve výrazném růstu ve srovnání s přechozími lety (nejen s rokem 2013), ale snad se odrazil
ode dna. Velmi důležitý je současný nárůst optimismu ve spojení s růstem ekonomiky,
který se pozitivně projevuje tím, že firmy konečně mají pozitivní vizi a náladu.
Pavel Krajíček
obchodní ředitel společnosti ÚRS PRAHA, a.s.
My jsme výrobci a dodavatelé zařízení pro klimatizaci, větrání, vytápění, filtraci a čisté
prostory. Naše dodávky jsou vázané na vývoj stavebnictví. V současné době máme mírný
nárůst zakázek proti stejnému období loňského roku.
Libor Komárek
obchodní ředitel, GEA Heat Exchangers a.s.

Project: Bory Mall Bratislava
Investor: Penta Investments, s.r.o.
Client: PM Group
Dodávka Ruukki: Fasádní systém Ruukki FORMA
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Mírný růst sektoru v roce 2014 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by také měly růst, zlepšení očekávají zejména velké společnosti a firmy z oblasti pozemního stavitelství. Vytížení kapacit firem je aktuálně na vyšší úrovni než před rokem touto
dobou a dosahuje nejvyšší úrovně od počátku krize.
České stavebnictví by v letošním roce měl čekat první mírný růst o 3,4 procenta, což s velice malými odchylkami potvrzují představitelé všech segmentů. Optimističtější jsou zástupci malých/
středních společností a firem z pozemního stavitelství (očekávají růst +3,8 resp. 3,4 %). Výrazné
propady z předchozích let by tedy v letošním roce již neměly pokračovat. V roce 2015 by mělo
dojít k dalšímu růstu (o 2,7 %), který je očekáván zástupci všech sledovaných segmentů.

Růst potvrzují ředitelé všech
analyzovaných segmentů

4%

Očekávaný vývoj stavebnictví
(vážený průměr)

3%

75 %
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Očekávaný vývoj stavebnictví v jednotlivých segmentech
2014 - 2015
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75 %
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79 %
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2014

Velké
firmy

26 %

25 %

21 %

Malé/střední
firmy

Pozemní
stavitelství

Inženýrské
stavitelství

15 %

Podíl firem

V roce 2014 se očekává
růst českého stavebnictví

-25%
-50%

-2%

růst 0-5%
růst >20%
pokles 16-20%

růst 6-10%
pokles 0-5%
pokles >20%

růst 11-15%
pokles 6-10%
neví

2015
růst 16-20%
pokles 11-15%
průměr

Je vidět, že některá odvětví se již „rozhýbala“. Železničních projektů je dostatek. Silniční
projekty bohužel stále ještě nejsou, což je způsobeno především nepřipraveností projektů a množstvím změn v managementu ŘSD. U privátních zakázek vidíme mírné zlepšení,
ale očekáváme že projektů bude přibývat.
Dan Ťok
statutární ředitel, Skanska a.s.
Protože naše společnost má hospodářský rok od dubna do března následujícího roku,
tak jsme příznivě pocítili růst již ke konci roku 2013 a v počátku roku 2014, a to i z důvodů
příznivého počasí na jaře letošního roku. A tento trend pociťujeme i nyní, nechci to zakřiknout, a to i s ohledem na vnitropolitickou a mezinárodní hospodářskou situaci.
Eštván František
ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
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Jsme zaměřeni de facto pouze na inženýrské sítě v Praze a zde se objem zakázek zvětšil.
Stále však (již několik let) v tomto segmentu magistrát spí a developerská výstavba podstatné zvýšení negeneruje.
Radoslav Dvořák
ředitel, INOS Zličín, a.s.
Předpokládám, že rok 2014 bude rokem oživení oproti předcházejícím složitým letům.
Podle mého názoru bude rok 2015 kopírovat rok 2014 a stavebnictví bude opět drobně
růst. Vývoj stavebnictví v delším období je v současné době složité predikovat.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.

Tržby také mírně porostou

V návaznosti na vývoj sektoru očekávají ředitelé stavebních společností také růst svých tržeb, které by měly být vyšší než v minulém roce o téměř pět procent (+4,4 %). Zlepšení očekávají zejména velké firmy (růst +6,0 %) a také firmy z oblasti pozemního stavitelství (+4,7
%). Střední a malé firmy a společnosti z oblasti inženýrského stavitelství očekávají rovněž
růst svých tržeb, ale mírně nižší (+3,6 resp. 3,4 %). Rok 2015 by měl v návaznosti na očekávané zlepšení situace v sektoru přinést další růst tržeb, a to o 4,3 procenta.
V roce 2014 se již zřejmě české stavebnictví odrazí ode dna. Ekonomická situace mnoha firem však zůstane komplikovaná. K pročištění trhu zatím nedošlo a na současnou poptávku
je výrobních kapacit zatím stále příliš mnoho na dosažení stabilní a reálné cenové rovnováhy.
Radim Martinek
finanční ředitel, VCES, a.s.
Oživuje se segment výstavby bytů, ale úroveň cen je žalostně nízká. Výstavba občanské vybavenosti stagnuje a stále je výrazně málo stavebních příležitostí v průmyslové oblasti. Jednoznačný obrat k lepšímu odstartují až nové investice v průmyslu.
Milan Valenta
obchodní ředitel, PRŮMSTA V a.s.

Sebedůvěra firem
se zlepšuje

Stavební společnosti byly dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu, jinými slovy,
zdali očekávají, že se jim povede lépe nebo hůře než jejich konkurenci. V lepší výkony než
konkurence a v její překonání v roce 2014 již věří téměř polovina ředitelů stavebních společností (44 %, 32 % v dubnu) a více než třetina (39 %, 52 % v dubnu) odhaduje svůj tržní podíl
na stejné úrovni jako v minulém roce. Situace je lepší v segmentu velkých firem a společností
z inženýrského stavitelství, ale výrazné rozdíly nebyly zaznamenány. Pro rok 2015 by se sebedůvěra firem měla dále zvyšovat.

Vytížení kapacit
meziročně vyšší

Vytížení kapacit stavebních společností se zvýšilo jak ve srovnání s dubnem, tak v meziročním srovnání (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuálně je vytížení kapacit
vyšší o pět procentních bodů než před rokem a pohybuje se až na úrovni 88 procent, což
je téměř rekordní úroveň. Nepatrně vyšší bylo jen na vrcholu sektoru v roce 2008 (89 %).
Stavební společností v posledních letech redukovaly své kapacity a díky aktuálnímu přílivu
nových zakázek se jim daří zajistit vysoké vytížení aktuálně dostupných kapacit. V některých segmentech (např. železniční stavitelství) je u některých firem již i kapacit nedostatek
a musejí více subdodávkovat nebo zakázky odmítat.
Nárůst počtu zakázek je znát a ekonomicky přijatelných a kvalitativně vyhovujících kapacit
začíná být nedostatek. To je i náš případ, kdy klíčové činnosti si zajišťujeme vlastními kapacitami a na další činnosti využíváme dlouhodobě prověřené partnery. Tato situace nahrává
firmám, které dokázaly redukovat náklady, zefektivnit činnosti a přitom si zachovaly svoji
odbornost.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.
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Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %)
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Nárůst vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech (ve srovnání
s dubnem) a je dán zvýšenou aktivitou stavebních firem po sice mírném, ale přesto zimním
období.
Naše společnost má vytížené kapacity na 100% a dokonce jsme začali v průběhu roku
nabízet nové pracovní příležitosti. Obecně začíná být velký nedostatek mladých pracovníků na klasické stavební profese, to je do budoucnosti velký problém pro celou Českou
republiku. Také je čím dál tím těžší sehnat kvalitní subdodavatele na jednotlivé specializované dodávky.
Milan Valenta
obchodní ředitel, PRŮMSTAV a.s.
Naše kapacity byly vytíženy, vzhledem k rovnoměrnému rozložení vysoutěžených zakázek mezi pozemní stavitelství, vodohospodářské a dopravní stavby, i v předchozích letech. Část subdodavatelů zavřelo svoje firmy, což je někdy znát na nabídce ceny a termínů některých profesí, hlavně u pozemních staveb.
Robert Špott
výkonný ředitel, SYNER s.r.o.

Vytížení kapacit z pohledu
jednotlivých segmentů
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Duben 2014

Srpen 2014

Trend

Velké společnosti

84 %

90 %



Střední/malé firmy

76 %

87 %



Pozemní stavitelství

76 %

86 %



Inženýrské stavitelství

84 %

93 %
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Naše firma má i nadále dostatek vlastních stavebních kapacit. Problémy jsou však
v možnostech jejich plynulého nasazování. Tradičně nejsou většinou stavby na počátku stavební sezony investory připraveny. Někdy je důvodem i nevyjasněné financování
a administrativní průtahy při vyřizování dotací. V závěru roku jsou potom stavební firmy
pod enormním tlakem těch samých investorů, kteří chtějí stavby v plánovaných ročních
objemech dokončit. Není jistě potřeba zdůrazňovat, jaké zvětšené náklady to přináší stavebním firmám, jak je ohrožena i kvalita díla, které se mnohokráte provádí již v klimaticky nevhodných podmínkách. Přitom veřejní investoři všechna rizika z toho vyplývající
odmítají a v naprosté většině je tudíž na sebe berou stavební firmy.
Petr Čížek
jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Zajištění kvalitních subdodavatelů je opravdu problém, který je dlouhodobý. A vzhledem
k tomu, že se zatím nedaří naplňovat učňovské školy a zvýšit celospolečenskou prestiž
řemeslníků, tak se na lepší časy neblýská.
Martin Podzimek
ředitel, Podzimek & synové s.r.o.

Až 36 % firem potvrzuje
nárůst objemu zakázek

Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, dosahuje 36 % a tento podíl od
posledního výzkumu vzrostl (27 % v dubnu). Již jen přibližně pětina firem (21 %) potvrzuje,
že mají méně zakázek než před rokem, což je rovněž lepší výsledek než v dubnu (29 %,
v lednu 36 %). Podíl firem, které vykazují stejné množství zakázek jako před rokem, je podobný jako v dubnu (43 %, 44 % v dubnu).
Pohled na situaci v jednotlivých segmentech přináší níže přiložená tabulka.
Podíl společností, které mají méně zakázek než před rokem
v jednotlivých segmentech
Duben 2014

Srpen 2014

Trend

Velké společnosti

13 %

21 %



Střední/malé firmy

35 %

22 %



Pozemní stavitelství

36 %

23 %



Inženýrské stavitelství

5%

17 %



Ve stavebnictví to funguje tak, že buď máte v daném čase příliš málo anebo příliš mnoho volných kapacit. A určitě je příjemnější situace ta, kdy kapacity musíte mobilizovat.
A s tím zatím problém nemáme.
Ivo Štric
člen představenstva, ředitel Divize ČR PSJ, a.s.

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své
zakázky, se od výzkumu realizovaného v dubnu nezměnil, společnosti mají nasmlouvanou
práci v průměru na 6,2 měsíce. Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny
velké stavební společnosti (10,3 měsíce).
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Nasmlouvané zakázky
(průměr a srovnání s minulým rokem)

Vlastní výrobní kapacity dimenzujeme průběžně podle stavu trhu tak, aby byly v sezoně
plně vytíženy. Letos už naše společnost posílila co do počtu lidí zhruba o 20 %, kvalitativně jsme přitom z pozice lídra trhu laťku sundavat nemuseli a jsme připraveni absorbovat
i další nárůst.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel a člen představenstva, Viamont DSP a.s.
Naše společnost je poměrně flexibilní, a přestože máme v současné době kapacity poměrně vytížené, jsme připraveni je operativně rozšířit, využít tak současné situace na
trhu a upevnit si své postavení na něm.
Tomáš Hess
obchodní ředitel, HSF System, a.s.

Úspěšnost reálně podaných
nabídek je 28 procent

22

Průměrný podíl vyhraných stavebních zakázek na celkovém množství podaných nabídek
činí aktuálně 28 %. Úspěšnější jsou malé/střední firmy a společnosti z pozemního stavitelství, kde výhrou skončí každá téměř třetí nabídka. Naopak u velkých společností a v inženýrském stavitelství je vítězná přibližně pětina nabídek. Rozptyl odpovědí je ale značný.
Jedná se navíc jen o zakázky a výběrová řízení, o které mají firmy reálně zájem a věnují přípravě své nabídky dostatečně pečlivou přípravu. Část výběrových řízení totiž firmy absolvují jen „na zkoušku,“ nebo aby o sobě udržovaly povědomí a nadále dostávaly poptávky,
které by případně mohly realizovat někdy příště.

www.ceec.eu
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Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností
jsou nízké ceny realizovaných zakázek, byrokracie ze strany státu a také tvrdá (někdy až nekalá) konkurence, shodují se ředitelé firem.

Klíčový problém:
nízké realizační ceny zakázek

S delším odstupem jsme opět s řediteli společností diskutovali, jaké jsou aktuálně hlavní problémy, kterým jejich stavební společnost v současné době čelí. Z výsledků vyplývá,
že zkušenosti představitelů firem jsou podobné jako v předchozích letech, nicméně došlo
k výraznější profilaci klíčových omezení především na tři hlavní oblasti.
Nejčastěji zmiňovaným (98 %) a současně problém s největším dopadem na hospodářské
výsledky stavebních společností (7,5 na škále 0–10max) jsou nízké ceny realizovaných zakázek. Shodují se nam tom jak velké, střední i malé stavební společnosti, tak rovněž firmy
z inženýrského i pozemního stavitelství. Nízké ceny jsou problémem zejména u dřívějších
zakázek, které společnosti získaly někdy i za dumpingové ceny a nyní musí vzniklé ztráty
řešit. Ani u nových zakázek není situace dle slov ředitelů firem jednoduchá, ale ve srovnání
s předchozími roky je vidět určité zlepšení.

Stále trvá stav, kdy je jediným kritériem výběru nejnižší nabídková cena. Mnoho firem je
nuceno nabízet práci pod skutečnými náklady zakázky. Kvalita a spokojenost klientů je
poté až druhořadým problémem.
Marcel Soural
předseda představenstva a generální ředitel, Trigema a.s.
K tomu, aby v celém resortu došlo k oživení a hlavně ozdravění, je především nutné zajistit
dostatek financí a účinnou podporu státu pro přípravu staveb. Současně je nezbytné kvalitně
novelizovat zákon o veřejných zakázkách. Je nutné, aby investoři, resp. zadavatelé, obecně
vyhodnocovali nabídky nejen na základě nejnižší ceny, ale mnohem důsledněji dbali na kvalitu a obsah nabídek a také kvalifikaci, reference a schopnosti uchazeče. Především v oboru dopravní infrastruktury se jedná vždy o stavby s vysokým nákladem a na dlouhou dobu,
a nekvalitní provedení tak může mít dalekosáhlé a velmi nákladné následky.
Karel Mora
předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.
Těch problémů je více, ale v posledních letech převažuje zmrazení počtu vypisovaných
veřejných zakázek, dále je to akcentace jediného kritéria soutěže – a to nejnižší ceny zakázky, a samozřejmě všudypřítomná kriminalizace a zpochybňování vítězů tendrů, někdy dokonce zastupitelů, kteří nějak hlasovali. I toto vede k tomu, že především veřejné
zakázky se města „bojí“ vypisovat. V současné době to bude kulminovat, protože jsme
před komunálními volbami a stávající radní a zastupitelé již nebudou schvalovat zahájení nových projektů.
Robert Špott
výkonný ředitel, SYNER s.r.o.

Vysoká míra byrokracie
a problémy s nekvalitní
legislativou

Druhým ze tří hlavních současných omezení stavebních společností je byrokracie ze strany státu a nekvalitní legislativa (potvrzuje 97 % společností, hodnotí 6,3 bodu na škále 0–10 max).
Z pohledu problémů s byrokracií a nekvalitní legislativou působí firmám největší komplikace špatná vymahatelnost práva a také nekoncepční přístup státu k investiční politice. Jmenovitě se jedná např. o chybějící dlouhodobou koncepci pro výstavbu dopravní infrastruktury, předchozí zastavení projektové přípravy, což vedlo k tomu, že projekty pro výstavbu
nyní chybí, ale také dlouhé lhůty pro realizaci výběrových řízení, které výstavbu brzdí. Více
v níže přiloženém grafu.
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Klíčovým problémem je legislativa, se kterou se investiční proces musí vyrovnat a dále
nepřipravenost staveb.
Pavel Pilát
generální ředitel, Metrostav a.s.

Nedostatek připravených projektů – dokumentace, povolovací řízení. Komplikovaný
a zdlouhavý proces především veřejných obchodních soutěží. Oba uvedené faktory považuji za hlavní, nikoliv jediné. Oba velmi souvisí s legislativními nástroji, které by bylo
potřeba zlepšit - Stavební zákon, Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Aleš Ullmann
obchodní ředitel, PSG - International a.s.
Problémem je obecně celospolečenská protistavařská atmosféra a zaujatost, vše prolínající snaha šetřit za každou cenu i na podstatných věcech. U velkých státních dopravních zakázek pak inženýrská a projektová nepřipravenost způsobená zejména bývalým
ministrem Bártou.
Radoslav Dvořák
ředitel, INOS Zličín, a.s.

Problémy s byrokracií a legislativou
Špatná
vymahatelnost
práva

Nezkušenost/
neznalost
problematiky
úředníky

99 %

98 %

7,4
Hodnocení
(0-10 max)

%

% firem

7,3

6,6

Kontroly
a požadavky
Často se měnící
legislativa
ze strany úřadů

98 %

95 %

6,6 6,5 5,3 4,7

98 %

98 %

90 %

Nekoncepční
přístup
státu k investiční
politice

Špatná
kvalita
legislativy

Časté
personální
změny u veřejných
investorů

Bohužel o dlouhodobé stabilizaci sektoru stavebnictví bez vytvoření dlouhodobé státní
i regionální koncepce nelze hovořit. Prozatím se tato koncepce, i vzhledem k častým personálním změnám na rozhodujících institucích, nevytvořila.
Antonín Daňa
člen představenstva, Porr a.s.
Jednoznačně je problémem schopnost státu připravit, vysoutěžit a proinvestovat prostředky na projektech, které je možné financovat z evropských fondů. Stát není a v dohledné době nebude, schopen zajistit z vlastních finančních zdrojů takový objem stavebních projektů, které by využily kapacitu našeho stavebnictví. České stavebnictví táhnou
finance soukromých investorů a developerských (zejména nadnárodních) společností.
Tomáš Hess
obchodní ředitel, HSF System, a.s.
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Klíčovým problémem českého stavebnictví je dle mého názoru nevyjasněná státní a regionální koncepce stavebnictví a také neustálé personální změny v rozhodujících státních
institucích. Doufám, že nový služební zákon částečně zlepší personální oblast.
Antonín Daňa
člen představenstva, Porr a.s.

Tvrdý konkurenční, někdy
i nekalý, boj o zakázky

Třetím faktorem limitujícím společnosti v růstu je velice tvrdá a někdy i nekalá konkurence
(potvrzuje 97 %, 6,2 bodu). Vyostřená konkurence je do značné míry dána dalším, často
zmiňovaným omezením, a to nedostatečnou poptávkou, a způsobuje výše zmíněné problémy s nepřiměřeně nízkými realizačními cenami. Mezi „Jiná omezení“, které společnosti
vyjmenovávají, patří především zvýšená platební neschopnost odběratelů, korupce, nekvalitní příprava staveb nebo pozdní úhrada faktur.
Ostatní omezení, např. vysoké náklady na materiál a práci, nedostatek zkušené pracovní
síly, vlivy počasí, atd., jsou aktuálně hodnocena jako faktory spíše s podprůměrným vlivem
na hospodářské výsledky stavebních společností.

Změny v letech 2008 - 2014

Dlouhodobý vývoj a změny v hlavních problémech, které trápily stavební společnosti na začátku krize a v současnosti, přináší níže uvedená tabulka. Ta ukazuje, k jak velkým změnám
došlo během předchozích let.
Vývoj faktorů omezujících růst stavebních společností
2008 – 2014
2008

2012

2014

% firem

Hodnocení

% firem

Hodnocení

% firem

Hodnocení

Nedostatečná poptávka

13

6,1

91

6,2

94

5,8

Vliv počasí

21

5,6

64

3,5

81

3,8

Nedostatek zkušené pracovní síly

33

5,6

75

3,9

90

4,6

Nedostatek financí

15

4,8

83

4,6

86

4,8

Byrokracie a nekvalitní legislativa

36

6,4

96

6,4

97

6,3

Tvrdá konkurence

63

6,1

94

5,9

97

6,2

Vysoké náklady na materiál

25

5,1

95

4,8

94

4,3

Vysoké náklady na práci

24

5,9

96

4,9

97

5,1

-

-

-

-

98

7,5

Nízké ceny realizovaných zakázek

Určitě to je množství finančních prostředků, které jdou do stavebnictví. Dalším je malá
projekční rozpracovanost a následně malé množství poptávek.
Karel Branda
statutární ředitel, Trigema Building a.s.
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Dle mého názoru by pomohlo ve větším objemu vyhlašovat veřejné zakázky od státu,
obcí i od soukromých investorů, a ve větší míře a počtu je mít připravené na jejich vyhlášení, včetně zajištění přípravy čerpání z fondů a zajištění zdrojů jejich krytí.
František Eštván
ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Myslím si, že neexistuje jediný, klíčový problém, ovlivňující nastartování českého stavebnictví. I když se nabízí považovat za něj citelný nepoměr mezi nabídkou a poptávkou, vše
je mnohem komplikovanější a také uvedený faktor je ovlivněn řadou dalších.
Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Uspokojivý legislativní rámec se zatím stále nepodařilo prosadit do života. Příkladem
jsou diskuse o nápravě nevyhovujícího Zákona o zadávání veřejných zakázek či o promítnutí evropské směrnice o životním prostředí do české stavební legislativy. Někteří politici i úředníci, a to i klíčoví, postrádají odborné, kvalifikované a profesionální zázemí pro
podporu rozhodování. Rovněž neustálý „boj s korupcí“ a strach z rozhodnutí, aby snad
z korupčního konání nebyli obviněni, jim svazuje ruce a normální myšlení. Rozhodně je
tedy zapotřebí vnésti zejména do vyšších rozhodujících pozic odbornost, nebát se a konat. Plamenná a hezká slova nestačí.
Petr Čížek
jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Příčin je několik a celkově se jedná o mix jednotlivých efektů. Mezi ně patří například
politika státu, příliv zahraničních investic, ochota lokálních soukromých investorů investovat, výše úrokových měr, schopnost čerpat dotační programy, rychlost a kvalita
připravovaných projektů, politika velkých stavebních společností (mnohdy nadnárodně
vlastněných), množství kvalitních projektů, ochota a možnost profinancování projektů
dodavateli, velikost a kvalita finančních a lidských rezerv z minulosti, atd.
Pavel Schlitter
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.
Problém je v neschopnosti ČR administrovat a čerpat dotace z EU. Dále pak složitý proces získávání stavebních povolení a jejich nekonečné napadání u soudů, které jednotlivé
případy řeší nekonečně dlouho.
Martin Podzimek
ředitel, Podzimek & synové s.r.o.
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Hlavními důvody vzniku víceprací na stavbách jsou podle ředitelů stavebních společností nekvalitní zadávací dokumentace investora a špatná předprojektová příprava. Příprava staveb
se zhoršila zejména u části veřejných investorů.
Podle až 42 % firem je
zadávací dokumentace
veřejných investorů méně
kvalitní než před krizí
Čtyři z deseti firem uvádějí, že
se zhoršila i kvalita samotné
projektové dokumentace

Jedním z klíčových důvodů vzniku víceprací podle ředitelů stavebních firem je špatná kvalita
zadávací dokumentace, podle které firmy mají své nabídky pro investory připravovat. Necelá
polovina společností uvádí, že celková příprava staveb ze strany veřejných investorů je méně
kvalitní, než byla před krizí (42 %, 35 % u privátních investorů). Zlepšení přípravy staveb zaznamenalo pouze 19 procent firem (25 % u privátních investorů). Kritičtější jsou zejména
velké společnosti a firmy zabývající se inženýrským stavitelstvím, které realizují velké veřejné
zakázky. Samotnou kvalitu projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, hodnotí přibližně polovina ředitelů firem spíše jako srovnatelnou se stejným obdobím
před krizí (potvrzuje 55 % společností). Naopak její zhoršení potvrzují čtyři z deseti firem (39
procent).

Projektová dokumentace ve srovnání s minulým rokem
(odpovědi v %)
Lepší kvalita PD

6%

PD méně kvalitní

39%

Kvalita PD stejná

55%

Soutěže na projektovou dokumentaci s jediným hodnotícím kritériem, a to nejnižší cenou, samozřejmě výrazně ovlivnily kvalitu. A detail zpracované dokumentace, podle které se následně soutěží, generální dodavatel. Poslední 2 roky se množí společnosti, které
v soutěži nabídnou nízkou cenu a krátký termín, a v průběhu stavby zkouší tyto parametry napravit. Nekvalita projektové dokumentace, či nekompletnost výkazu výměr, jim
v tom napomáhá.
Robert Špott
výkonný ředitel, SYNER s.r.o.
Projektová dokumentace je základním kamenem každé stavby – bude-li kvalitní, bude
automaticky významně snížena potřeba dodatečných nákladů. V přímém rozporu s tím
je kritérium nejnižší ceny ve vyhodnocování nabídek v soutěžích na zpracovatele projektových dokumentací.
Karel Mora
předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a.s.

Odpovědnost projektantů by
se podle 87 % stavebních firem
měla zvýšit

Devět z deseti ředitelů (87 %) se domnívá, že odpovědnost projektantů ve vztahu k jimi
prováděným projektům není dostačující. Odpovědi v jednotlivých segmentech se výrazně
neliší. Situaci by podle názoru společností mohly zlepšit finanční spoluúčast projektanta
na chybách projektu, autorské dozory projektantů nebo větší spolupráce projektanta s prováděcí firmou a investorem.
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Kvalita projektové dokumentace je v poslední době určitě podstatné téma. Tlak na co
nejnižší cenu se významně projevil i v této oblasti. To přináší negativní dopad na kvalitu
dokumentace. Problém je, že ne vždy se daří stavebním firmám plně uplatnit zvýšené
náklady, které jsou s nedotaženou projektovou dokumentací spojené, a musí je částečně
sanovat z vlastních zdrojů.
Radim Martinek
finanční ředitel, VCES, a.s.

Odpovědnost projektantů
Dostačující

13%

Nedostačující

87%

Změna v důsledku nekvalitní
projektové dokumentace je
nutná u necelé poloviny staveb

V důsledku nedostatečné kvality projektové dokumentace je v některých případech nutné tuto projektovou dokumentaci měnit v průběhu stavby. Podle zkušeností oslovených
stavebních společností se tak děje u necelé poloviny zakázek (41 %). Na tom se shodují
zástupci téměř všech segmentů s výjimkou inženýrského stavitelství, kde je podíl zakázek
s nutnou změnou PD o něco nižší (34 %).

Průměrný růst nákladů
staveb je o 12 %

V případě špatné projektové dokumentace je potřeba vynaložit další náklady, aby byla
výsledná stavba i přesto postavena jako uživatelsky bezproblémová. Tyto vícenáklady se
podle zkušeností firem pohybují v průměru okolo dvanácti procent. Mezi segmenty nebyly
zaznamenány výrazně rozdílné zkušenosti.

Hlavním důvodem vzniku
vícenákladů je nekvalitní
zadávací dokumentace
investora

Za hlavní důvod vzniku víceprací a s tím spojených vícenákladů označují ředitelé stavebních firem nekvalitní zadávací dokumentaci investora. Ta dle jejich slov v řadě případů neobsahuje všechny potřebné detaily pro nacenění stavby, nebo v některých případech ani
neodráží skutečný stavební záměr investora. Problémy s nekvalitní zadávací dokumentací potvrzuje 100 procent společností a bodové hodnocení je 7,4 z 10 možných. Podobně
problémová je také nekvalitní předprojektová (geologický průzkum, apod.) a projektová
příprava, a ani další faktory výrazným způsobem v hodnocení nezaostávají. Více v grafu.
Možných příčin nárůstu cen stavebních prací formou tzv. víceprací je několik. Zejména si
musíme uvědomit, že každá stavba je unikát, originál, i když více či méně zdařilý, každá
stavba v době své realizace „žije,“ více či méně se vyvíjí, dotváří, a spravedlivé je zaplatit
a dostat zaplaceno za to, co je skutečně provedené, skutečně dodané. Mohou zde ale zapůsobit i zmíněné negativní vlivy nekvalitní projektové dokumentace, či snahy některých
stavebních firem vylepšit si, prostřednictvím víceprací, z různých důvodů podhodnocenou cenu díla.
Miroslav Lukšík
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
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Hlavní důvody vzniku vícenákladů
Nekvalitní
zadávací
dokumentace investora

Nekvalitní
projekt

Snaha stavebních
firem o dodatečné
příjmy

100 %

99 %

88 %

6,5

5,8 5,3

7,4
Hodnocení
(0-10max)

%

% firem

6,6
98 %

99 %

Nekvalitní
předprojektová
příprava

Změna
v požadavcích
investora

Pokud k vícenákladům dochází, tak jen ze dvou důvodů – špatný projekt, anebo změny
investora.
Ivo Štric
člen představenstva, ředitel Divize ČR PSJ, a.s.

Již jsem se několikráte vyjádřil, že provádění stavby není to samé, „jako když Baťa sekal
cvičky“. Každá stavba je originál a zákonitě s sebou přináší změny – úspory i vícenáklady.
Odchylky musí posuzovat odborníci z té které specializace. Nikoliv „takéodborníci“, kteří
rozumí všemu a hlavně o tom umějí poutavě vyprávět, či politici, kteří si na této tématice
vysluhují laciné populistické body. To ani nezmiňuji část českých novinářů, pro které „vícepráce“ je vždy dobrou příležitostí, jak poukázat na zločinné stavbaře. Jsem naprosto
jednoznačně přesvědčen, že se situace v České republice podstatně neliší od zahraničí.
Neliší se ani od naší minulosti blízké či vzdálené. K tomuto tvrzení mne snad opravňuje
čtyřicetiletá praxe ve stavebnictví.
Petr Čížek
jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Za poslední roky se kvalita projektové dokumentace snížila v důsledku soutěžení projektových prací na nejnižší nabídkovou cenu. To je pak hlavním důvodem víceprací při
následné realizaci staveb. Situace by se mohla zlepšit po přijetí „velké novely“ Zákona
o veřejných zakázkách, která by měla připustit hodnocení dle kritéria „organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků pověřených realizací dané veřejné zakázky v případě, že
na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených pracovníků“ – viz čl. 66 Evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Zdeněk Synáček
obchodí ředitel, EUROVIA CS
Tento problém je prakticky jenom u veřejných zakázek. A je to přesně efekt nízké dumpingové ceny na začátku stavby a snaha firem si cenu během stavby různými prostředky
vylepšit, spíše bych řekl, dostat se aspoň na kladnou „0“.
Radek Mrázek
ředitel, BAK stavební společnost, a.s.
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Nedomnívám se, by v České republice docházelo k výrazně větším nárůstům ceny než
v ostatních zemích EU.
Pavel Pilát
generální ředitel, Metrostav a.s.

Jako hlavní příčinu vzniku vícenákladů na stavbách vidím špatnou předprojektovou
přípravu ze strany zadavatele. Chabou nebo žádnou komunikaci mezi zadavatelem,
projektantem a konkrétním budoucím uživatelem. Ze strany zadavatele nejsou kladeny
otázky na vhodnost technického řešení a jeho dopadu na cenu díla. Tyto a jiné otázky se
začínají řešit až ve fázi provádění stavby a ty pak vedou k vícenákladům. Dalším důvodem vícenákladů je samotná kvalita projekčních prací, které mají mít do soutěží status
prováděcí projektové dokumentace, ale v mnoha případech to není.
Karel Branda
statutární ředitel, Trigema Building a.s.

Čtyři z pěti firem mají problém
s úhradou vícenákladů od
investorů

Firmy zaznamenaly také problémy s úhradou těchto vícenákladů. Čtyři z pěti společností (82 %) potvrzují, že zaznamenaly komplikace při uplatňování vícenákladů za realizaci
stavebních prací, které nebyly v zadávací dokumentaci, ale pro bezproblémovou funkčnost stavby je bylo nutné realizovat. Tyto komplikace uvádějí všechny velké společnosti
a 96 % společností realizujících výstavbu v oblasti inženýrského stavitelství. V malých firmách a ve firmách z pozemního stavitelství je podíl komplikací při uplatňování vícenákladů
sice menší, ale rovněž nezanedbatelný (76, resp. 78 %).
Podle našich zkušeností se jedná o kombinaci všech faktorů. Ještě bych doplnila, že vlivem hubených minulých let v otázce víceprací vymizela velkorysost a mnohdy i kultura
jednání. Aktuálně se objevují tendence maximálně zkrátit čas i náklad investovaný do
přípravy. Vnímám tento trend v souvislosti s podceněním instalace i budoucího provozu
výtahů nebo eskalátorů v objektech. Taková situace nebývá dobrá pro investory, kteří
často překračují rozpočty a komplikují si ekonomiku celého projektu. Změny a vícepráce za pochodu zpravidla vyvolávají neočekávané náklady. Dalším faktorem jsou nízké
vysoutěžené ceny na hraně nebo dokonce pod hranou rentability. Ty nutí dodavatele
dohnat své náklady v realizační fázi. Někdy je přenáší na subdodavatele, někdy se daří
vícenáklady u investora prosadit. Nechci ale paušalizovat takové praktiky plošně. Značná část investorů, zejména když plánují ponechání objektů ve svém majetku, přípravnou
fázi nepodceňují a při výběru dodavatelů jsou obezřetní.
Jana Grigová
obchodní a marketingová ředitelka, Schindler CZ, a.s
Stavební firma nízkou cenu nedožene na vícepracích vytvořených ze skutečně provedených prací navíc a za jednotkovou cenu z nízkého rozpočtu. Takové vícepráce naopak
prohlubují ztrátu. Nedostatečná, řekl bych nesprávná a zejména neúplná projektová
dokumentace, je poměrně častý jev. Nicméně každá stavba je specifická a řekl bych, že
určitá míra víceprací je normální, zvlášť pokud do víceprací počítáme i změny vyvolané
přáním investora. V Německu se zakázky zasmluvňují zejména na soupis jednotkových
cen a fakturuje se skutečně provedený rozsah prácí. Pak tam zřejmě institut víceprací
není potřeba.
Miloš Filip
výrobní ředitel, Spilka a Říha, s.r.o.
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Komplikace s uplatňováním vícenákladů
Ne

18%

Ano

82%
Podle projektových firem je
důvodem vzniku vícenákladů
snaha stavebních firem získat
dodatečné příjmy

Obdobný výzkum jsme realizovali rovněž s řediteli projektových firem. Projektové firmy za
hlavní příčinu vzniku víceprací označují zejména snahu stavebních firem získat dodatečné
příjmy k vykompenzování nízkých nabídkových cen. Tuto skutečnost potvrzuje 98 procent
projektových firem a bodové hodnocení je 7,9 z 10 maximálně možných bodů. Souhlasí ale
i se stavebními firmami, že problémem je také investorem nekvalitně připravená zadávací
dokumentace pro výběrové řízení, nicméně tento faktor uvádějí až jako druhý v pořadí.

Investoři jsou při kontrole
staveb pečlivější

Krize přinesla ale také větší pečlivost investorů při kontrole a přebírání staveb. Více než
polovina stavebních společností potvrzuje, že kontrola staveb ze strany investora je nyní
náročnější, než byla před krizí, a to ze strany veřejných i soukromých investorů. Vyšší náročnost ze strany veřejných investorů potvrzují zejména velké společnosti a firmy z inženýrského stavitelství.
Vícenáklady a jejich oprávněnost jsou na straně našich investorů vyřešeny několikanásobnou kontrolou, přes kterou by žádný nesmysl neprošel. Na druhou stranu je právě
tato kontrola mnohdy tak komplikovaná, že stavební firmy musí svou výrobu nedobrovolně financovat i několik měsíců po fyzické realizaci.
Luboš Tomášek
ekonomický ředitel a člen představenstva, Viamont DSP a.s.
Projektová dokumentace pořízená za nejnižší cenu je nedotažená a stavební firmy se
pod tlakem jedno-kriteriálních soutěží na zakázky podbízejí až pod reálnou cenu.
Martin Podzimek
ředitel, Podzimek & synové s.r.o.

Úspory se firmy snaží
realizovat zvýšeným tlakem
na subdodavatele a hledat
alternativní řešení pro
investory

Celkově velký tlak ze strany investorů na co nejnižší cenu (např. velká část výběrových řízení u veřejných investorů je realizována pouze podle jediného kritéria – nejnižší ceny) vede
k tomu, že se stavební firmy snaží i náklady na realizaci co nejvíce snížit. Z odpovědí představitelů stavebních firem vyplývá, že největší tlak na úspory vytvářejí zejména v úvodu
stavby a jmenovitě při výběru subdodavatelů (potvrzuje 84 % společností), na které se snaží
přesunout zmíněný tlak na snížení ceny. Stejně intenzivně (potvrzuje 84 % společností) se
stavební firmy hned v úvodu spolupráce snaží zákazníkovi nabídnout alternativní, levnější
řešení pro jím požadovanou stavební realizaci. Necelá třetina stavebních firem někdy zakázku dotuje a jde do určité ztráty (potvrzuje 31 %). Zaměstnávání méně kvalifikovaných
pracovníků, využívání méně kvalitních materiálů a technologií a snížení plateb subdodavatelům jako zdroj úspor využívá přibližně pětina firem. Toto pořadí je obdobné ve všech
segmentech. Mezi ostatními, méně častými způsoby realizace úspor nákladů, uváděli ředitelé také například změnu organizace práce, zkrácení doby výstavby, ale bohužel také
v některých případech nedodržování předpisů.

31

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2014

www.ceec.eu

Jednoznačně cítíme tento větší tlak na cenu. Toto považujeme za normální prostředek
v tržním prostředí a je jen na dodavateli, zda a kam se svojí cenou je schopen a ochoten
zajít. Nikdo nikoho nenutí přistupovat na nesmyslné požadavky, které ani nezohledňují
nákladovou cenu služeb a výrobků. Je to jen svobodná volba dodavatele.
Libor Táglicht
výkonný ředitel CZ/SK, Ramirent s.r.o.
Nejlevnější materiály s minimální možností dalšího vývoje a přidané hodnoty jsou odsouzené ke globalizaci zdrojů a výrobních kapacit, aby zůstala zachována kvalita. Ale realita
je jiná. Konkurenční boj zašel tak daleko, že se často nerespektuje dodržování norem.
Branislav Bačo
Business Manager, Building Components SK, CZ, Ruukki CZ s.r.o.

Výše zmíněný tlak na subdodavatele ale pak bohužel někdy vede i k ukončení činnosti některých subdodavatelů. Zejména pokud trvá taková situace déle nebo i u více vyšších dodavatelů současně. Podle praktických zkušeností oslovených společností u téměř desetiny
zakázek (9 %) došlo k situaci, kdy v průběhu realizace ukončil činnost některý z důležitých
(tj. hůře nahraditelných) subdodavatelů. Tento problém se svými subdodavateli mají zejména velké firmy a také společnosti z pozemního stavitelství.

Zhoršení kvality prací
subdodavatelů uvádí každá
třetí velká stavební společnost

Většina stavebních společností (80 %) nezaznamenala ve srovnání s rokem 2013 změnu
kvality nakupovaných subdodavatelských prací, ale rozdíly mezi segmenty jsou poměrně
značné. Zhoršení kvality zaznamenaly především velké firmy, tam zhoršení kvality subdodavatelských prací potvrzuje až 33 % ředitelů společností, a z pohledu stavebního zaměření
se jedná o společnosti z inženýrského stavitelství (potvrzuje 25 % ředitelů).

Kvalita subdodavatelských prací ve srovnání s minulým rokem
(odpovědi v %)
lepší

7%

horší

13%

stejná

80%

Očekávat lepší kvalitu a požadovat nižší cenu lze v oboru, kde v ceně výrobku nebo služby
je i přirážka v podobě značky. Stavebnictví je oborem, kde má zákazník oprávněně požadovat co nejvýhodnější poměr kvality a ceny, a to nejen v době, kdy si výrobek nebo službu pořizuje. Požadavek výhradně na nejnižší cenu se dříve nebo později projeví v kvalitě
a zákazníkovi se to vrátí jako bumerang na budoucích provozních nákladech.
Jan Petr
marketingový ředitel, Touax s.r.o.
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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.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových
společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských a projektových společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor
z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@ceec.eu
www.ceec.eu

KPMG Česká republika, s.r.o.
KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby
řadě společností působících v sektoru stavebnictví.
Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů
z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše podnikání.
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111
www.kpmg.com/cz
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Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel
na obklady a dlažby.
Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších
technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována
sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz

Ramirent
Společnost Ramirent nabízí pronájem velké i malé mechanizace, kontejnerů, lešení
či pracovních plošin. Náš strojový park splňuje nejvyšší kritéria kvality i bezpečnosti.
Kromě pronájmu nabízíme svým klientům další služby jako pronájem stroje s obsluhou, poradenské služby či servis a prodej náhradních dílů.
Ramirent je organizací, která pracuje na základě vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životného prostředí. Pronájem je podle definice přátelské řešení
pro životní prostředí: pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost
v porovnání s jeho koupí.
RAMIRENT s.r.o.
Karlovo náměstí 559/28
120 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 800 202 101
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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)
www.isover.cz

Callida
Společnost se více než 20 let věnuje vývoji vlastního informačního systému, který
v současnosti dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek a splňuje náročné individuální požadavky projekčních, developerských, investorských i dodavatelských
firem, stejně jako montážních firem a v neposlední řadě také pojišťoven.
Pro zákazníky je firma Callida stabilním obchodním partnerem s licencovaným softwarem euroCALC a využívá nejmodernější technologie i standardizované postupy vedoucí ke kompatibilitě s ostatními informačními systémy.
Od roku 2012 je zároveň certifikovaným partnerem prodeje britského systému určenému pro řízení dokumentů, komunikace a procesů 4Projects, který dnes patří do portfolia významné americké společnosti Viewpoint Construction Software.
Jaroslav Nechyba
Ředitel společnosti
Callida, s.r.o.
Sídlo: Bohdalecká 25, 101 00 Praha 10
Kancelář: Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4
obchod@callida.cz
www.callida.cz
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Rigips
Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou
praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem, dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro
dřevostavby, podhledových systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových
omítek a stěrek pro interiéry. Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny
z ekologicky nezávadných přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí.
Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním
firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce.
Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci
tohoto programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím střediskem programu WCM pro ostatní závody Skupiny Saint-Gobain a splňuje
nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí a bezpečnosti 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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