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V rakouském městečku Wopfing na východním okraji Alp najdete světový unikát – Viva Park. 
Výzkumný park, kde se zkoumají vlivy nejrůznějších stavebních materiálů na lidské zdraví. 
Nejrůznější stavební hmoty a materiály se zde posuzují z pohledu optimálních parametrů 
vnitřního prostředí a jeho vlivu na zdraví. Zdravé bydlení není jen reklamní slogan – je to 
značka, za kterou musí stát výzkum a prokazatelné výsledky měření. Vědecky podložené 
důkazy. Kdyby stěny mohly mluvit, jistě by s námi souhlasily.
Více informací o Viva Parku najdete na www.viva.baumit.com/cz/

Největší výzkumný projekt v Evropě pro porovnávání 
vlivu stavebních materiálů na interní mikroklima.

Kdyby stěny mohly mluvit...
Objevte jejich příběhy!
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři, 

v prvé řadě mi dovolte poděkovat Vám za Vaši přízeň i v letošním roce. Jsme rádi za mnohé ohlasy na data, která 
vám naše studie přinášejí. Jsme rádi, že i v době, která je jen stěží předvídatelná, mohou námi poskytovaná data 
přinést alespoň malou představu o tom, jakým směrem se může stavebnictví ubírat. Poděkování patří také našim 
partnerům, kteří vznik analýz podporují i v této době. Děkujeme!

Ke konci roku jsme se rozhodli v rámci analýzy zaměřit především na očekávané zakázky, zadávané kraji, městy 
nebo obcemi, a na dopady koronakrize na tyto investice. Také se věnujeme zahraničním zakázkám a tomu, jak byly 
současnou situací ovlivněny. V neposlední řadě se věnujeme Memorandu o spolupráci na společném standardu 
staveb, které podepsalo MPO s dalšími organizacemi. 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2020 byla zpracována na základě:

• 107 uskutečněných telefonických či elektronických interview s řediteli a top managementem velkých, středních 
a malých stavebních společností;

• údajů z Věstníku veřejných zakázek z poloviny listopadu 2020. 

Sběr dat probíhal v říjnu roku 2020. Rádi bychom poděkovali všem společnostem, které se do výzkumu zapojily. 
Nesmírně si vážíme času, který nám věnujete, protože bez Vás by naše analýza nemohla vzniknout. 

Na závěr bych rád za celou naši společnost popřál nejen stavebním společnostem mnoho zdaru do roku 2021. Přeji 
všem čtenářům, aby krizi přečkali ve zdraví fyzickém i ekonomickém a aby i v době, která je plná mnoha negativních 
zpráv, dokázali najít i kus pozitivity, protože právě s tou se každá krize překonává nejsnáze. 

Michal Vacek
ředitel společnosti 
CEEC Research

Pavel Med 
generální ředitel
BAUMIT, spol. s r.o.
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ÚVODNÍ SLOVO PREMIÉRA ČR

Vážení přátelé,

oslovuji Vás tentokrát v mimořádně vážné chvíli, kdy všichni prožíváme výjimečně těžkou situaci. Zasáhla nás 
další vlna šíření nákazy koronaviru a procházíme snad nejtěžším obdobím naší novodobé historie. To se nemůže 
neodrazit i v ekonomické situaci naší země a samozřejmě ve statistických číslech.

Také Váš obor stavebnictví, který v první vlně vykazoval lepší výsledky než ostatní odvětví ekonomiky, postupně 
začal ztrácet svou dynamiku. Za druhé čtvrtletí 2020 se jeho produkce snížila o 8,1 %. V srpnu již stavebnictví 
ztrácelo 9,7 % oproti úrovni roku 2019. Propad stavební produkce zaznamenávají v různé míře i ostatní sousední 
státy, na Slovensku se stavební výroba v srpnu snížila o 18 %, v Polsku o 12 %, v Maďarsku o 13,6 %, v Rakousku 
o 2,1 % a v Německu o 1,8 %. Výrazné propady vykazují také jižní státy Španělsko a Itálie, které si mimořádně 
nepříznivý průběh koronavirové nákazy prožívají již po druhé v tomto roce.

Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že ve třetím čtvrtletí se naše ekonomika vyrovnala 
s  předchozím propadem a začala se obnovovat ekonomická aktivita, když hrubý domácí produkt vzrostl ve 
3. čtvrtletí proti 2. čtvrtletí roku o 6,2 %.

Vláda tváří v tvář druhé, ještě masivnější vlně epidemie pokračuje v řadě opatření na pomoc firmám i občanům 
a některá další opatření nově doplnila. Celkově jsme již na podporu subjektů postižených dopady současné 
epidemie vydali k 30. září 2020 148,6 mld. Kč ze státního rozpočtu a za veřejné rozpočty dokonce 153 mld Kč. 
V rámci různých programů stát podpořil úvěry za 47,3 mld. Kč. Ke stejnému datu vláda proinvestovala na 
kapitálových výdajích 105,89 mld. Kč, tj. o 20,79 mld. Kč více než loni. Opět drtivá většina těchto peněz jde do 
staveb dopravní infrastruktury. Původní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který byl letos nejvyšší 
za poslední roky, jsme navýšili ze 107 na 114 mld. Kč a budeme v jeho navyšování pokračovat i příští rok.

Vláda jde naproti ekonomickému oživení a vypracovala v tomto duchu i svůj nejdůležitější ekonomický zákon 
roku, návrh státního rozpočtu. V něm počítá s dalším zvýšením kapitálových výdajů v roce 2021 na celkovou výši 
186,9 mld. Kč, tj. o 12,5 mld. Kč více než v roce 2020. Pro rok 2021 má být v SFDI k dispozici na dopravní stavby 
127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítáme také 
s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF). 

Pokračujeme v rekodifikaci stavebního práva. V září 2020 se nám podařilo v Poslanecké sněmovně přehlasovat 
Senát, který vrátil novelu zákona o urychlení výstavby, tzv. liniový zákon. Novela zrychlí výkup vyvlastněných 
pozemků a obsahuje prvky tzv. polské metody, která se u našich severních sousedů osvědčila, a je možnost 
povolit dopravní stavbu v jediném řízení. 
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Poslanecká sněmovna začala projednávat 27. října vládní návrh úplně nového stavebního zákona, jehož cílem 
je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají 
veřejného stavebního práva.

Aktuálně máme ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce 
(D11 Hradec Králové – Jaroměř, D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu 
Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba 
pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních 
budov, v přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních 
přejezdů. Dlouho očekávaný obchvat Olbramovic má zelenou, za dva roky bude hotový, a tisíce vozidel se tak 
přesune na 3,4 km dlouhou přeložku. 

Vláda dala také zelenou zahájení přípravy velké stavby splavnění Odry do Ostravy. Stavba je součástí velkého 
projektu výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Odra do Ostravy by tak mohla být splavná do roku 2031.

Počítáme i v následujících letech s rekordní výstavbou dálnic a obchvatů měst, dokončením modernizace 
D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek zanedbaných 
nádražních budov.

Vážení přátelé, děkuji Vám za snahu Vašich podniků fungovat a stavět i v této složité době. Vím, že to není 
jednoduché. Přeji Vám, aby vám vydržel dosavadní elán a optimismus, který prokazuje kvartální analýza a který 
je polovinou úspěchu. Věřím, že s naší pomocí bude i Vámi očekávaný výsledek vývoje stavebnictví v příštím 
roce na úrovni –1,2 % nakonec lepší a že se váš obor stejně jako naše ekonomika dočká brzkého oživení. Hodně 
úspěchů a štěstí do nového roku!

Andrej Babiš
předseda vlády ČR
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DĚKUJEME ZA VÝBORNOU A PRAVIDELNOU SPOLUPRÁCI VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ 
BYCHOM NAŠE STUDIE NEMOHLI ZPRACOVÁVAT A PRAVIDELNĚ BEZPLATNĚ ZPROSTŘEDKOVÁVAT.

PARTNEŘI

Generální partner

Stříbrní partneři

Výhradní 
projektový partner

Odborný garant

Zlatý partner

Výhradní partner 
v pojištění 

Výhradní 
stavební partner

Partneři

Výhradní rezidenční 
developer partner

Bronzoví partneři
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SHRNUTÍ

Stavební společnosti očekávají propad trhu v letošním roce 
o 2,0 %, v roce 2021 potom o dalších 1,8 %. Vyšší propad trhu 
očekávají velké stavební společnosti, a to o 2,6 % v letošním roce. 

Tržby stavebních společností v letošním roce budou stagnovat 
(0,0 %). V příštím roce poklesnou o 1,3 %. Větší propad tržeb 
očekává pozemní stavitelství a malé stavební společnosti. Kapa-
city společností jsou vytíženy na 92 % a společnosti mají v prů-
měru nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. 

Zakázky zadávané krajem, městem nebo obcí realizuje 86 % 
dotázaných společností. Koronakrize má podle devíti z deseti 
dotázaných vliv i na tyto zakázky (90 %). Tyto zakázky jsou podle 
dotázaných odkládány (59 %) a je jich méně (56 %). 

Navázání spolupráce MPO a dalších organizací na datovém 
standardu staveb pomůže při zavádění BIM podle 75 % dotá-
zaných. I přesto se ale 59 % dotázaných domnívá, že BIM bude 
zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní by 
uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na 
DOSS a stavebních úřadech online (94 %). 

Dopad koronakrize na zahraniční stavební zakázky pocítilo 35 % 
dotázaných. Nejvíce jim zakázky komplikují ztížené podmínky 
pro práci dělníků, mezi které patří mimo jiné i jejich cestování 
přes hranice (70 %). Vlivem současné situace bylo zrušeno 37 % 
všech zahraničních zakázek a dalších 36 % bylo odloženo. 

V lednu až říjnu 2020 byly oznámeny zakázky celkem v hodno-
tě 128,4 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 35,5 mld. Kč (tedy 
28 % z oznámených). Z celkového objemu oznámených zaká-
zek byly později zrušeny zakázky za 9,8 mld. Kč (tedy cca 8 % 
z  oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek 
zbývá v systému ještě 83,1 mld. Kč (tedy 65 %), které nebyly 
zatím zadány nebo zrušeny.

KAPITOLA 1 

KAPITOLA 3

KAPITOLA 5 KAPITOLA 6

KAPITOLA 4

KAPITOLA 2str. 8

str. 21

str. 34 str. 39

str. 30

str. 15
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1 Stavební společnosti očekávají propad trhu v letošním 
roce o 2,0 % v roce 2021 potom o dalších 1,8 %. Vyšší 
propad trhu očekávají velké stavební společnosti, a to 
o 2,6 % v letošním roce. 

Stavebnictví 
poklesne letos 

o 2,0 %

V letošním roce očekávají stavební společnosti pokles stavební produkce, a to 
o 2,0 %. V příštím roce očekávají další propad trhu o 1,8 %. 

2020

-2,0 %

64 % FIREM

VELKÉ FIRMY

-2,6 % -1,5 %
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

-2,0 %
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

-1,9 %

0 %

0–5 %6 –10 %1 1–15 %1 6–20 %> 20 % Neví

Pokles

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2021

-1,8 %

54 % FIREM

0 %

0–5 % 6–10 % 11–15 %1 6–20 % >20 % Neví

Pokles

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

VÝVOJ TRHU STAVEBNÍCH PRACÍ 
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Předpokládáme, že dojde k určitému omezení poptávky ze strany soukromých 
investorů. Jeden z důležitých nástrojů pro zmírnění následků pandemie je tak 
zajištění dostatečného množství zakázek zadávaných státními investorskými 
organizacemi. V druhé polovině října byl vládou schválen rozpočet Státního 
fondu dopravní infrastruktury na příští rok ve výši 127,5 mld. korun. Na 
neinvestiční výdaje půjde 44,5 mld. Kč a na investiční výdaje 83 mld. Kč. Výše 
finančních prostředků přitom není konečná a může být u zdrojů EU navýšena. 
Rozpočet na rok 2021 je o 3 mld. korun vyšší než dvakrát navýšený rozpočet 
letošní a o 26 mld. korun vyšší než rozpočet v roce 2019. Na mimořádném 
jednání Evropské rady letos v červenci byl naplánován rozsáhlý finanční balíček, 
tzv. Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF). Měl by zmírnit dopady krize 
v nejvíce zasažených regionech a odvětvích. Tyto prostředky budou poskytovány 
formou grantů a půjček, SFDI počítá s využitím prostředků v oblasti dopravní 
infrastruktury. Zejména v průběhu roku 2021 tak dojde k posílení rozpočtu 
státního fondu. V průběhu roku 2021 a roku 2022 se předpokládá postupné 
dočerpávání prostředků Operačního programu doprava 2014–2020 pro 
Ředitelství silnic a dálnic a Správu železnic. Zároveň bude postupně zahájeno 
čerpání OPD 2021–2027. Celkový objem pro jednotlivé oblasti bude teprve 
určený. S ohledem na zajištění financí ve střednědobém výhledu pokračuje 
SFDI s Ministerstvem dopravy v zavádění nových způsobů financování, jako 
je např. realizace akcí formou PPP, tedy spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru. Realizace pilotního PPP projektu pro dostavbu dálnice D4 na Písecku 
bude zahájena v příštím roce.

Karel Havlíček
ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu ČR

Očekávám, že v příštím roce bude stavebnictví v nejlepším případě stagnovat. 
Municipality budou nuceny řešit naléhavější priority. Velmi pravděpodobně 
se budou muset vypořádat s výrazně zkrácenými příjmy, což logicky povede 
k razantnímu snížení investic. Deklarovaná snaha vlády výrazně podpořit 
infrastrukturu může narazit na nedostatečnou připravenost liniových staveb 
u rozhodujících centrálních investorů. Bytová výstavba se za této situace 
stane důležitým stabilizujícím faktorem a současně dobrou příležitostí pro 
velké i malé investory. 

Pavel Med
generální ředitel společnosti BAUMIT, spol. s r.o.
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Již několik let za sebou zaznamenáváme rostoucí trend investic do dopravní 
infrastruktury z rozpočtu SFDI a aktuálně evidujeme velmi vysokou 
rozestavěnost jednotlivých projektů. Rovněž v současné době dochází 
k značnému nárůstu připravenosti zásadních staveb, proto lze v roce 2021 
očekávat nárůst výstavby dopravní infrastruktury. Pro rok 2021 je v rozpočtu 
SFDI alokováno na dopravní infrastrukturu rekordních 127,5 mld. Kč.

Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

V současné krizi způsobené pandemií je tato otázka velmi složitá. Ve všech 
analýzách chování spotřebitelů zaznívá, že se mezi lidmi zvyšují úspory 
a snižuje se utrácení. To patrně ovlivní investice v části soukromého sektoru 
a nebude taková poptávka po projektech z oblasti průmyslu, obchodu 
a dalších zasažených oborů, které budou mít menší odbyt. Naopak i nadále 
zaznamenáváme poptávku po investičních bytech a je možné, že tento trend 
bude pokračovat, protože velké skupině investorů se tento způsob uložení 
peněz jeví jako výhodný. Je otázka, jak dlouho to potrvá a jestli se tento 
segment nepřehřeje. Velice bude záležet na tom, jak se v nadcházejícím období 
bude chovat největší investor, kterým je stát. To bude pro sektor stavebnictví 
rozhodující. Pozastavení investic by bylo katastrofou nejen pro stavbaře, ale 
i pro mnoho navazujících oblastí. Jak je vidět, čeká nás nejistá sezóna. Vývoj 
pandemie v následujících měsících ukáže, s čím můžeme počítat.

Robert Špalek
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Větší propad bude 
u pozemního 

stavitelství 

S větším propadem trhu počítají společnosti věnující se pozemnímu stavitel-
ství. Pro letošní i následující rok počítají s poklesem trhu o 2,0 %. Inženýrské 
stavitelství také očekává pokles trhu, ale mírně nižší než stavitelství pozemní. 
V roce 2020 očekávají společnosti věnující se inženýrskému stavitelství pokles 
trhu o 1,9 % a v roce 2021 další pokles o 1,6 %. 
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Očekávám složité období. Koronavirová krize dopadne postupně na všechny 
obory a teď se jen můžeme dohadovat, jak dlouhodobé a významné důsledky 
to přinese. Naše životy se prostě změní. Pro ekonomiku je ten otřes dnes již 
velmi znatelný a stavebnictví a investování se zcela jistě zpomalí. Mohlo by nás 
utěšovat a udržovat v nadějích to, že po každé krizi přijde oživení, nový vítr, 
nové tvůrčí aktivity, nové myšlenky atd. Vydržme, zlepšujme se, připravme se.

František Fryš
jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Lze očekávat, že stavební výroba poklesne. O kolik to bude se neodvažuji v tuto 
chvíli odhadnout. Vše bude záviset především na tom, jak bude veřejný sektor 
ochotný a schopný investovat do dalších zakázek. V případě povolování nových 
projektů bohužel nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakému výraznému 
zlepšení. Opět bude nejspíše platit, že se budou povolovat obdobně zdlouhavě 
a komplikovaně, jak je tomu nyní. 

Marcel Soural
předseda představenstva společnosti Trigema a.s.

Velké společnosti 
očekávají propad 

o 2,6 % 

Při rozdělení společností podle jejich velikosti si můžeme všimnout, že větší 
propad trhu stavebních prací očekávají velké stavební společnosti (s obratem 
nad 100 mil. Kč ročně). Ty za rok 2020 očekávají pokles stavební produkce 
o 2,6 %, v roce následujícím potom o další 2,0 %. Malé stavební společnosti 
mají očekávání více optimistická. Počítají s poklesem trhu o 1,5 % v roce letoš-
ním a s dalším poklesem o 1,7 % v roce následujícím. 



12

www.ceec.cz

S ohledem na předpokládané schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2021, 
který počítá v kolonce MD ČR s rekordně vysokou částkou, soudím, že příští rok 
by pro dopravní stavitelství měl být minimálně stejně dobrý jako ten letošní. 
Již dnes jsou známy podíly, které z této částky připadnou jednotlivým státním 
investorům, ať už na opravy, anebo investice a převody do rozpočtů krajů. 
Realizace každé této alokace bude závislá na projektové a inženýrské přípravě, 
která, jak všichni víme, je z kapacitních důvodů nejužším profilem mezi 
záměrem a realizací dopravních staveb, a jejíž kvalita a bezchybnost přímo 
ovlivňuje výslednou cenu stavby. Bylo by žádoucí v této relativně příznivé době 
posílit rozpočtové kapitoly pro přípravu staveb nejenom kvůli zvýšené potřebě 
financí pro výkupy pozemků postupně se rozšiřujících staveništních ploch, ale 
také pro podporu zadávání veřejných zakázek zaměřeného na podporu kvality 
a zkrácení času projekční a inženýrské přípravy staveb.

Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt spol. s r.o.

Za současné situace, kdy procházíme druhou vlnou šíření onemocnění COVID-19, 
lze jen těžko odhadovat vývoj stavebnictví v příštím roce. To, co se stavebním 
firmám podařilo na jaře, tj. pokračovat ve své činnosti bez výraznějšího 
omezení, se nyní, v druhé vlně, již podařit nemusí.  Zatím vláda tvrdí, že se 
chceme z krize „proinvestovat” … Reálně ovšem patrně lze očekávat  pokles ve 
stavebnictví, v lepším případě stagnaci stavebního trhu. Vše bude záležet na 
těžko odhadnutelných faktorech a na tom, jak se zachová stát, zda se podaří 
prosadit proinvestiční programy, které pomohou stavebnictví nastartovat.

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel společnosti INFRAM a.s.

Signály nejsou jednoznačné a udělat si obrázek, jak se bude stavebnictví 
vyvíjet, je velice těžké. Máme informace od průmyslových developerů o jejich 
smělých plánech a rozšiřování hlavně v retailu a e-commerce ale zároveň víme, 
že investoři vyčkávají. Může to být spekulace na nižší nájem a realizovanou 
cenu, může to být i nejistota a nedůvěra ve zvýšení spotřeby a návrat k růstu. 

Ivo Luňák
jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.
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VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2007–2021

Ředitelé 
stavebních 
společností 

očekávali menší 
pokles trhu

Podle dat ČSÚ stavební produkce za měsíce leden až září letošního roku po-
klesla o 6,6 %. Očekávání ředitelů stavebních společností dle našich průzkumů 
byla ale více optimistická. Ředitelé počítali s poklesem trhu pouze o 2,0 %. 
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Pokud vláda nepodpoří ekonomiku masivními investicemi, dojde k propadu 
o 10–15 %.

Miloš Kotlán
jednatel společnosti STAEG, spol. s r.o. 

Osobně vnímám vývoj stavebnictví v roce 2021 pozitivně, velkou otázkou pak 
zůstávají roky nadcházející. Neočekávám v roce 2021 velký úbytek veřejných 
zakázek, a snad se toto i reálně projeví v českém stavitelství. Důležité je, aby 
vláda neomezovala investice, ale subvencemi podporovala růst českého 
stavebnictví tak, aby kraje, obce a města měly dostatek prostředků k investicím 
a rozvoji.

Libor Špalt
ekonomický poradce společnosti INSTA CZ s.r.o.

Předpokládáme celkový pokles na trhu v řádu 5 až 10 % objemu prací.

Robert Špott
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Myslím, že stavebnictví bude bojovat. S koronavirem, nedostatkem 
zaměstnanců, neschopností státního aparátu. Uvidíme, jak velkou částku 
z dluhů příštích generací pro něj vláda a municipality uvolní. Soukromí 
zadavatelé budou téměř jistě v útlumu.

Radoslav Dvořák
předseda představenstva a ředitel společnosti INOS Zličín, a.s.

Stavebnictví potáhnou v r. 2021 nadále vládní investice. Problémy a nejistoty 
vlivem poklesu příjmů u municipálních rozpočtů a selektivně u soukromé sféry 
budou vyvažovat především levné peníze a vědomí, že dobré řemeslo se ani 
v případě delší krize zásadně nezlevní. Stavebnictví jako celek se tedy vrátí 
k mírnému růstu.

Luboš Tomášek
ekonomický ředitel společnosti STRABAG Rail a.s.
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2 V lednu až říjnu 2020 byly oznámeny zakázky celkem 
v  hodnotě 128,4 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 
35,5 mld. Kč (tedy 28 % z oznámených). Z celkového obje-
mu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky 
za 9,8 mld. Kč (tedy cca 8 % z oznámených). Po odečtení 
zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 
83,1 mld. Kč (tedy 65 %), které nebyly zatím zadány 
nebo zrušeny.

Vydáno bylo 
1251 oznámení 

o zakázce

V lednu až říjnu 2020 bylo vydáno 1 251 řádných oznámení o zakázce, což je 
o 2,0 % méně než ve stejném období minulého roku. Celková předpokládaná 
hodnota oznámení o zakázce v lednu až říjnu 2020 činila 128,4 mld. Kč a byl 
zaznamenán její meziroční růst o 12,3 %. Meziroční růst hodnoty ovlivnila velká 
zakázka s hodnotou 10,8 mld. Kč na pražské metro od Dopravního podniku 
hl. m. Prahy oznámená v lednu 2020. Pokud bychom modelově posuzovali pou-
ze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty 
oznámených zakázek o 6,3 %.

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 

Stavební zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %

2019

1. čtvrtletí 391 -13,9 37 877 +46,4

2. čtvrtletí 406 -11,7 30 140 -50,3

3. čtvrtletí 369 +36,2 37 040 +36,0

4. čtvrtletí 324 +6,9 36 744 -16,1

Rok 1 490 +0,1 141 801 -10,0

2020

1. čtvrtletí 420 +7,4 45 808 +20,9

2. čtvrtletí 383 -5,7 33 606 +11,5

3. čtvrtletí 347 -6,0 37 351 +0,8

Leden až říjen 1 251 -2,0 128 369 +12,3
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Bylo zrušeno 
8 % ze zadaných 

zakázek

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé 
z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly ozná-
meny v lednu až říjnu 2020, bylo zrušeno 8 %. Rušení oznámených zakázek má 
vliv také na jejich celkový objem, který do značné míry závisí na velikosti zrušené 
zakázky. Pokud se zruší velká zakázka, má to větší vliv než zrušení většího počtu 
zakázek menších. Co se týká předběžného objemu, bylo zatím zrušeno 8 % z celko-
vé hodnoty zakázek oznámených v lednu až říjnu 2020. K dalšímu rušení zakázek 
bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.

Právě pro zmírnění ekonomických následků v současné době probíhající pandemie je 
důležité, aby nebyla zpomalena příprava a realizace veřejných zakázek. Resort dopravy 
vynakládá dostatečné množství finančních prostředků na jejich přípravu i realizaci. 
V roce 2021 je plánována značná řada významných projektů. Mohla by být zahájena 
realizace až 40 nových silničních a dálničních staveb. Mezi ty nejvýznamnější patří 
předpokládané zahájení pilotního projektu PPP D4, dále pak pokračování dostavby 
jihočeské dálnice D3, karlovarské D6, chomutovské D7, moravské D55 a  dalších. 
Na železnicích se předpokládá např. zahájení modernizace trati Hradec Králové–
Pardubice–Chrudim, 3.  stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad  Labem– 
–Stéblová a stavby zvýšení kapacity trati Týniště n. O.–Častolovice–Solnice. Dále 
bude pokračovat elektrizace a zkapacitnění tratí, rekonstrukce železničních stanic 
a budov a zavádění systému jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Celkem je 
plánováno 31 velkých investičních železničních akcí.

Karel Havlíček
ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu ČR

Návrh státního rozpočtu na příští rok přináší rekordní investice do budoucnosti 
České  republiky. Abychom pomohli ekonomiku rozhýbat, navyšujeme výdaje na 
investice na rekordních 187 mld. Kč. I nadále přitom zůstává naší prioritou rozvoj měst 
a obcí. Už letos vláda přijala celou řadu opatření, aby jim vykompenzovala pokles 
daňových příjmů kvůli dopadům pandemie. Ať už jde o jednorázový kompenzační 
příspěvek 1250 Kč na obyvatele v celkovém objemu 13,4 mld. Kč, nebo o rozsáhlé 
navýšení dotačních titulů. Například program na opravy škol a školek jsme posílili 
o 3,1 mld. Kč a 660 mil. Kč navíc jsme vyčlenili na opravy objektů či bytů v majetku 
obcí. Dalších 2,6 mld. Kč šlo na vodohospodářské projekty a 3,8 mld. Kč na investice do 
majetku obcí. Naše vláda navíc opakovaně navyšuje dotace do regionů i příspěvek na 
výkon státní správy. Mohu také obce ujistit, že nechystáme žádné změny v nastavení 
rozpočtového určení daní v jejich neprospěch. V této době musíme táhnout za jeden 
provaz. Nebudeme příjmy samospráv krátit, ale naopak navyšovat peníze na dotační 
tituly, a právě na investice, které potřebujeme pro překonání krize.

Alena Schillerová
ministryně financí ČR
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Zatím bylo zadáno 
48 % zakázek

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. 
Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až říjnu 2020, bylo zadáno 48 %. Co 
se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 28 % z celkového objemu zakázek ozná-
mených v lednu až říjnu 2020. Většina zadávacích řízení však ještě běží a data 
o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.
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Zdroj: Věstník veřejných zakázek, 
výpočty CEEC Research

Ministerstvo pro místní rozvoj nebývá investorem veřejných stavebních 
zakázek, máme ale na starosti legislativní rámec. V příštím roce bychom proto 
chtěli dokončit legislativní proces novelizace zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Jde o novelizaci, která vzniká čtyři roky po nabytí účinnosti zákona. 
Reagujeme na některé podněty Evropské komise k většímu souladu zákona 
s evropským právem. Přestože jde o novelu co do počtu novelizujících bodů 
širší, jde v naprosté většině případů o zpřesnění současné úpravy. Neměli jsme 
v žádném případě ambici zavedený a fungující systém zadávání veřejných 
zakázek měnit. Podstatná pro adresáty normy je skutečnost, že nebudeme 
ukládat ani zadavatelům a ani dodavatelům nové povinnosti.

Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj ČR

OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ

Počet Hodnota
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Zadáno bylo 
5663 zakázek

V lednu až říjnu 2020 bylo zadáno 5 663 zakázek (včetně částí zakázek), což 
je o 29,9 % více než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek za-
daných v lednu až říjnu 2020 činila 151,1 mld. Kč, což představovalo pokles 
o 4,9 %. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 
1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 9,9 %.

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Stavební zakázky
Počet Hodnota

Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %

2019

1. čtvrtletí 1 009 -4,0 45 607 +6,0

2. čtvrtletí 1 463 -16,4 37 941 -15,5

3. čtvrtletí 1 423 -14,7 59 983 +35,8

4. čtvrtletí 1 047 -8,5 39 859 +25,6

Rok 4 942 -12,0 183 390 +11,9

2020

1. čtvrtletí 1 140 +13,0 42 361 -7,1

2. čtvrtletí 1 857 +26,9 52 197 +37,6

3. čtvrtletí 1 906 +33,9 45 630 -23,9

Leden až říjen 5 663 +29,9 151 078 -4,9
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V příštím roce vypíše Správa železnic řadu velkých zakázek týkajících se 
modernizací tratí, stanic a výpravních budov. K nejvýznamnějším patří 
například dva úseky v rámci modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou 
na Letiště Václava Havla. Tento projekt se řadí k největším infrastrukturním 
v ČR. Konkrétně to bude soutěž pro úseky Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-
-Bubny – Praha-Výstaviště. V Praze to budou ještě tendry na rekonstrukci 
železniční stanice Praha-Smíchov a rekonstrukce interiérů Fantovy budovy 
pražského hlavního nádraží (1. etapa). Budou pokračovat tendry na stavby 
v rámci programu Blending Call, konkrétně: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, 
a Polom – Suchdol nad Odrou. Soutěžit budeme například zhotovitele stavby 
rekonstrukce mostů na trati Ledečko – Čerčany, rekonstrukce trati Chlumec 
nad Cidlinou –Trutnov a řady výpravních budov: Tábor, Benešov nad Ploučnicí, 
Bečov nad Teplou, Bílina nebo Chodov i areálu Hasičské záchranné služby 
Správy železnic v Nymburce. 

Jiří Svoboda
generální ředitel Správy železnic, státní organizace

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY STAVEBNÍ
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Zdroj: Věstník veřejných zakázek, 
výpočty CEEC ResearchPočet Hodnota
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Rok 2021 bude pro Ředitelství vodních cest rokem dokončování velkých investic 
na modernizaci Vltavské vodní cesty mezi Mělníkem a Prahou, kde zároveň 
plánujeme vypsat veřejné zakázky na realizaci posledních zbývajících staveb 
prohloubení plavebního kanálu Vraňany–Hořín a zvýšení mostu přes plavební 
kanál Trója–Podbaba. Dále budou zahájeny veřejné zakázky na další stavby 
veřejných přístavišť pro rekreační plavbu na Labi a Vltavě, spolu s prvními 
servisními centry podporujícími ekologické zásobování plavidel pohonnými 
hmotami a odběr odpadních vod. Pro další stavby, jako je lodní zdvihadlo 
Slapy, modernizace mostu v Týně nad Vltavou i další rozšiřování sítě přístavů, 
poběží projekční práce.

Lubomír Fojtů
ředitel Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude v  roce 2021 pokračovat v  neustále 
vzrůstajícím trendu investic do výstavby dopravní infrastruktury dálnic a silnic 
I. třídy v  České republice. Postupně se daří dotahovat přípravu množství 
staveb a už nyní je připravena řada dalších výběrových řízení na výstavbu 
nových dálnic a silnic I. třídy. Do konce roku 2020 a v roce 2021 máme v plánu 
vypsat přes 40 výběrových řízení na nové investiční akce o celkové hodnotě 
přes 40 mld. Kč bez DPH. Z těch nejvýznamnějších se jedná o výstavbu dálnice 
D1 136 Říkovice–Přerov (6,9 mld. Kč bez DPH) , D6 Krupá, přeložka (1,9 mld. 
Kč bez DPH), stavby na silnicích I. třídy - např. I/27 Klatovy přeložka 1. stavba 
(1,15 mld. Kč bez DPH), I/36 Pardubice Trnová–Fáblovka–Dubina (1,5 mld. Kč 
bez DPH), I/33 Jaroměř, obchvat (0,9 mld. Kč bez DPH) atd. ještě v roce 2020 
a v roce 2021 o další úseky D6 (Hořesedly a Hořovičky), na D55 (5501 Olomouc–
Kokory, 5509 Moravský Písek–Bzenec) a ke konci roku i úsek na pokračování 
D35 v úseku Janov–Opatovec a o řadu úseků na silnicích I. třídy.  Samozřejmě 
zároveň probíhá vypisování velkého množství zakázek v rámci oprav a údržby 
na dálnicích a silnicích I. třídy, kde je na rok 2021 alokováno až 16 mld. Kč 
na realizaci těchto akcí.  Ředitelství silnic a dálnic ČR je přichystáno dále 
intenzivně investovat do přípravy staveb, kde je pro rok 2021 alokováno 
v rozpočtu přes 3 mld. Kč na přípravu nových dálnic a silnic I. třídy. Příprava 
staveb bude pokračovat na všech dálnicích a prakticky i na všech silnicích 
I. třídy v gesci ŘSD ČR. Vypisovat se budou projektové dokumentace prakticky 
ve všech stupních přípravy. Věřím, že k urychlení přípravy přispěje i novela 
zák. č. 416/2009 Sb., liniový zákon, která nabude účinnosti k 1. 1. 2021.
  

Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
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3
Tržby stavebních společností v letošním roce budou stag 
-novat (0,0 %). V příštím roce poklesnou o 1,3 %. Větší 
propad tržeb očekává pozemní stavitelství a malé sta-
vební společnosti. Kapacity společností jsou vytíženy 
na 92 % a společnosti mají v průměru nasmlouvané za-
kázky na 8 měsíců dopředu. 

Tržby stavebních 
společností 
se příští rok 
propadnou 

o 1,3 %

Stavební společnosti očekávají v letošním roce stagnaci a žádnou změnu na stra-
ně svých tržeb (0,0 %). Pro příští rok ale počítají s poklesem svých tržeb, a to 
o 1,3 %. 
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Větší propad 
tržeb očekáván 

u pozemního 
stavitelství 

S větším poklesem tržeb počítají společnosti věnující se pozemním stavbám. 
Ty v letošním roce očekávají pokles svých tržeb o 0,2 % a v roce 2021 jejich 
další propad o 1,8 %. Stavební společnosti realizující inženýrské stavby na-
opak v letošním roce očekávají nárůst svých tržeb o 0,5 %. Pokles ale očekávají 
v příštím roce, a to o 0,4 %. 

Už při první vlně pandemie jsme deklarovali, že se stavebnictví nesmí stát 
otloukánkem, který odnese ekonomickou krizi podobně jako v roce 2008. 
A na tom se nic nemění. Stát by měl nahradit očekávaný výpadek soukromých 
investic. O tom, že to myslíme vážně, vypovídá i posílený rozpočet Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V budoucnu budeme na veřejné stavby čerpat 
také desítky miliard z evropských fondů. K rozvoji veřejných i soukromých 
investic chceme přispět odstraněním obrovské byrokracie, která v současnosti 
provází povolování staveb. Nesmíme se dostat do situace, kdy na potřebné 
klíčové stavby sice budeme mít zajištěné financování, ale projekty nám 
zamrznou v povolovacích procesech. Nový stavební zákon přináší řadu 
principů, které povolování jednoznačně urychlí a zjednoduší, ať už jde o tlak 
na dodržování lhůt prostřednictvím fikce souhlasu dotčeného orgánu, nebo 
opatření proti nečinnosti stavebního úřadu, apelační princip a jedno řízení. 
Zákon mají nyní na stole zákonodárci – a my doufáme, že jej stihnou schválit 
tak, aby v příštím roce vstoupil v platnost. Účinnosti bude nabývat postupně 
do poloviny roku 2023, kdy bude kompletně hotová i digitalizace stavebního 
řízení. Musíme mít dostatek času na to, aby se všichni mohli připravit na 
hladký náběh radikálních změn, které rekodifikace přinese. Koronakrize 
také ukázala, jak moc je důležité, aby investoři mohli s úřady komunikovat 
elektronicky.

Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj ČR
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Odpověď je vzhledem k druhé vlně koronavirové pandemie v tomto okamžiku 
velmi obtížná. Dosavadní výsledky stavebnictví zatím reflektovaly průběh 
první vlny pandemie, když od poloviny druhého čtvrtletí je zaznamenáván 
pozvolný meziroční pokles stavební produkce. I přes publikovaná statistická 
data považujeme za pozitivní, že v září trval mezi významnými stavebními 
společnostmi při odhadech vývoje v letošním roce mírný optimismus. 
S ohledem na současný negativní průběh pandemie však říjnový konjukturální 
průzkum přinesl ochlazení a obavy. Bariérou se stávají opět problémy zejména 
z hlediska zajištění ochrany proti šíření koronaviru a s ním související dočasné 
omezení disponibilních pracovníků.   
I nadále je však možno předpokládat, že by stavebnictví mělo pro budoucí 
období plnit roli lídra při obnově domácí ekonomiky v příštím roce.  Významný 
podíl na tom mají vládní opatření, která již na počátku pandemie zajistila 
například plynulé pokračování strategických infrastrukturních staveb. 
Hodně si slibuji též od přijaté novely zákona o urychlení výstavby dopravní, 
energetické a vodní infrastruktury, která výrazně přispěje k zjednodušení 
a urychlení přípravy těchto staveb. Kromě již probíhajících investičních akcí 
by k příznivému vývoji v sektoru stavebnictví měly přispět nově vypisované 
veřejné zakázky, s jejichž financováním navržený státní rozpočet pro rok 2021 
počítá. Tyto předpoklady jsou však výrazněji než počátkem tohoto roku závislé 
na zvládnutí současné situace v šíření COVID-19.

Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

Z pohledu staveb železniční dopravní infrastruktury vidíme rok 2021 velmi 
optimisticky. Máme rozestavěnu celou řadu velkých projektů, jejichž realizace 
bude pokračovat i v příštím roce. Další významné stavby, které jsou aktuálně 
v  závěrečných fázích projektové přípravy, budeme tendrovat v nejbližším 
období. Z hlediska finančních prostředků bychom měli být v roce 2021 
saturováni, předpokládaný objem prostředků na investice činí 31,2 mld. Kč, 
což je o 1,5 mld. Kč více než v letošním roce. Celková částka pro Správu železnic 
je ve výši přibližně 53 mld. Kč. Věříme, že stavební trh naše zakázky zvládne 
a že se s nimi vyrovná se ctí. Zatím takové signály nemáme, ale v kontextu 
probíhající pandemie máme mírnou obavu, aby do našich plánů negativně 
nezasáhla opatření spojená právě s pandemií COVID 19.

Jiří Svoboda
generální ředitel Správy železnic, státní organizace
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České stavebnictví v brzké době může ještě růst. Veřejné zakázky jsou stále 
vypisovány a jejich hodnota mírně roste. Stavebnictví ale reaguje se zpožděním 
na aktuální ekonomickou situaci. Bližší predikce je tedy předčasné dávat. 

Michal Vacek
ředitel společnosti CEEC Research s.r.o.

Obecně vzato, stavebnictví reaguje na vývoj ekonomiky se zpožděním. Jeho 
vývoj se tedy bude odvíjet od toho, jaké budou celkové dopady  koronavirové 
epidemie. Již v tomto roce si začalo pozemní stavitelství pohoršovat, a proto 
očekáváme obdobný trend i v  roce 2021. Kromě dopadů ekonomických 
musíme rovněž brát v potaz zpomalení činnosti stavebních úřadů, spojených 
s karanténními opatřeními. Již v polovině tohoto roku došlo k meziročnímu 
poklesu vydaných stavebních povolení, což se zákonitě promítne do příštího 
roku dalším zpomalením.

Jiří Weis
obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

Ve stavebnictví, kde jsou často zakázky sjednávány v několikaletém horizontu, 
uvidíme skutečné dopady současné krize až s delším odstupem. V roce 2021 
očekávám pouze mírné snížení oproti letošnímu roku, kde již také dochází 
k určitému poklesu. Pomyslnými tahouny by v příštím roce mohly být dopravní 
a inženýrské stavby.

Jan Havel 
jednatel společnosti VeaCom s.r.o.
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Velkým 
společnostem 

tržby porostou

Při rozdělení společností podle velikosti můžeme vidět, že velké stavební firmy 
(s ročním obratem vyšším než 100 mil. Kč) jsou optimistické a v obou letech 
očekávají mírný nárůst svých tržeb. Za letošní rok jejich tržby vzrostou v prů-
měru o 0,7 %, v roce příštím potom o další 0,2 %. Malé stavební společnosti 
naopak očekávají pokles v obou letech, a to o 0,6 % za rok letošní a následně 
další pokles o 2,5 % v roce 2021. 

Pandemie COVID-19 negativně ovlivňuje stavební průmysl po celém světě, 
a  samozřejmě i u nás. Dopad měla například na stavební připravenost 
zakázek, kterou částečně ovlivnil nedostatek pracovníků na straně subjektů, na 
jejichž činnost navazujeme. U modernizačních zakázek je, zejména v případě 
rezidenčního segmentu, patrné například pečlivé zvažování investičních 
záměrů a odkládání schůzí členů SVJ a BD s cílem minimalizovat osobní 
kontakty. Výsledkem však je spíše posun termínu realizace, nikoliv úbytek 
zakázek. 

Branislav Baláž
předseda představenstva a generální ředitel společnosti Schindler CZ, a.s.

Stavebnictví jako obor reaguje na různé podněty, což krize vyvolaná 
celosvětovou pandemií nesporně velkým podnětem je, s velkým časovým 
posunem. Stavbu musíte potřebovat – musíte mít záměr. Potom je třeba 
plánovat, projektovat, schvalovat, zajistit financování atd., atd. Jedná se tedy 
o mnohaletý cyklus, který v České republice patří navíc k těm delším. Těžko si 
dokážu představit, že bude nyní někdo plánovat výstavbu nového nákupního 
nebo administrativního centra nebo výstavbu nového výrobního závodu. 
Pokud ano, bylo by to pro stavebnictví dobré, ale bude to určitě ve zmenšené 
míře. U těchto druhů staveb dojde ve střednědobém horizontu k  určitému 
poklesu. U veřejných staveb by mohl být tento trend opačný. Stavby jsou 
nyní léta připravovány, hlavně dopravní infrastruktura, a pokud bude vláda 
ochotná a schopná investovat, pomůže to pokles zpomalit.  Veřejné zakázky 
však nemohou soukromý sektor plnohodnotně nahradit. Pro příští rok 
předpokládám pokles někde mezi 5–10 % a pro ten další stagnaci. 

Libor Čermák
jednatel společnosti PERI, spol. s r.o.
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Vývoj stavebnictví v roce 2021 bude nadále postižen nedostatkem stavebních 
kapacit, zejména dělnických profesí, z důvodu uzavírek hranic států, odkud 
do České republiky proudí tisíce dělníků. I přes krizi způsobenou koronavirem 
Covid-19 bude poptávka po výstavbě velká, a tím pádem budeme opět jako 
tento rok narážet na kapacitní možnosti všech dodavatelů, kteří jsou závislí na 
zahraničních pracovnících.

Patrik Legut
jednatel společnosti FND DEVELOPMENT s.r.o.

U zakázek, které vypisují obce, města, kraje nebo jiní veřejní zadavatelé, se 
v roce 2021 podle mě investiční aktivita zpomalí. Nová „pokoronavirová“ doba 
se projeví větší nejistotou, a také tím, že peněz na investice ubude. Pokud se 
bude investovat, očekávám, že to bude v první řadě do věcí, které je třeba 
dohnat v oblastech připravenosti na podobné pohromy. Takže nás stavaře 
čekají horší roky.

Pavel Hurych
výkonný ředitel společnosti STATING s.r.o.

Predikovat, jaký bude vývoj stavebnictví v  roce 2021 v době  pandemie, jejíž 
budoucí vývoj a dopad na ekonomiku reálně nikdo nezná, je velmi obtížné. Věřím, 
že vláda zachová svou strategii  v období recese udržovat stavebnictví veřejnými 
investicemi, a to zejména do infrastruktury – tedy takzvaně se vyinvestovat 
z krize. Současný návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury tomu 
nahrává a díky tomu by bylo možné udržet odborné kapacity stavebnictví 
i v  období možného poklesu komerčních investic. Jak ukázaly zkušenosti 
z  minulé krize, právě stavebnictví jak v  oblasti zhotovitelů, tak i projektantů 
a dalších profesí se při snížení personálních kapacit kvůli výpadku zakázek vrací 
zpět velmi obtížně a v období konjunktury pak chybí lidské zdroje. Jako další 
důležitý faktor vidím zjednodušení procesu povolování staveb. Řada prioritních 
staveb pro vodní dopravu, jako je např. Plavební stupeň Děčín, splavnění do 
Pardubic, ale i menších projektů, jako například prodloužení Baťova kanálu 
do Kroměříže vybudováním malé plavební komory, je zablokována právě čistě 
administrativními procesy v rámci povolování staveb.

Lubomír Fojtů
ředitel Ředitelství vodních cest ČR
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VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (V %)
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Kapacity 
společností jsou 
vytíženy na 92 % 

V současné chvíli jsou kapacity stavebních společností vytíženy na 92 %.  
V prvním kvartálu roku 2021 očekávají společnosti vytížení nižší, a to na 81 %. 

Symbolem pro současnou dobu covidovou je „nejistota“. Neví se, co přijde 
za týden, v nejbližších měsících, jak hluboké budou dopady koronakrize do 
ekonomiky. Otázky, bude-li další vlna, kdy bude k dispozici vakcína, jak se 
bude vyvíjet situace v ostatních zemích, jsou na stole. Stavebnictví, v němž je 
každá stavba od podání nabídky po kolaudaci kontinuální, dlouhodobý, často 
i několikaletý proces, nejistota nesvědčí. Na druhou stranu patříme mezi obory, 
které v důsledku vládních restrikcí nemusejí zavírat nebo podstatně omezovat 
svoje fungování. Obávám se však, že dojde-li k významnějšímu propadu 
ekonomiky, stavebnictví bude zasaženo také.  Jen s určitou prodlevou, s jakou 
tento obor reaguje. Mezi posledními padá do recese, ale také mezi posledními 
se z ní dostává.   

Jiří Tesař
obchodní ředitel společnosti S u b t e r r a a.s.
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Rok 2021 bude do vyřešení situace s covidem velmi složitý. Nelze předpovídat 
další vývoj nejen stavebnictví, ale i celé ekonomiky ČR. Věřím, že vláda dodrží 
svůj slib o proinvestování se z krize, ovšem k tomu je nutno mít zajištěnou 
přípravu velkých infrastrukturních staveb. Taktéž menší investiční akce krajů, 
měst a obcí budou záviset na stavu financí a pomoci státu. Přesto doufám, že 
stavebnictví se ve druhém pololetí vrátí do mírného růstu.

Antonín Daňa
člen představenstva společnosti PORR a.s.

Očekávám spekulaci soukromých investorů na snížení ceny stavebních prací 
a omezení veřejných rozpočtů, a tedy i veřejných stavebních zakázek. Trh bude 
držet primárně rezidenční výstavba, která je ale pro generální dodavatele 
spíše obratová záležitost.

Ondřej Blaho
člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Winning PS – stavební firma s.r.o.

Je nezpochybnitelné, že dopady pandemie COVID se projeví negativně na 
českém stavebnictví. V současné době vnímáme, že negativní dopad pandemie 
se zejména projevuje v přípravě staveb v rámci jejich povolování, a proto se 
dá očekávat, že bude připraveno méně projektů, než bylo původně plánováno. 
Přesto věřím, že negativní dopady na obor dopravní infrastruktury budou 
minimální či vůbec žádné. Ba naopak věřím, že vláda dostojí svým slibům 
a z očekáváné krize se bude chtít proinvestovat právě pomocí investic mj. do 
výstavby dopravní infrastruktury v České republice. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR už v letošním roce 2020 hospodaří s největším rozpočtem v jeho historii 
(cca 55 mld. Kč) a v roce příštím dochází k dalšímu navýšení toho rozpočtu až 
přes 60 mld. Kč. Například ve srovnání s rokem 2014 se jedná o trojnásobnou 
výši rozpočtu ŘSD ČR v  jednom roce. Mohu již nyní deklarovat, že pro tuto 
výši rozpočtu máme připravené akce. Z  tohoto důvodu jsem optimista, že 
minimálně v tom „našem“, dopravním stavitelství bude vývoj pozitivní. 

Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Vzhledem k deklarovanému objemu investic do inženýrského stavitelství 
očekáváme v roce 2021 růst tohoto segmentu. Na druhou stranu očekáváme 
pokles pozemního stavitelství, když objem finančních prostředků od veřejných 
i soukromých investorů bude evidentně nižší než v roce 2020. V celkovém 
souhrnu očekáváme drobný růst. 

Pavel Schlitter
obchodní ředitel společnosti SITEL, spol. s r.o. 

Zakázky mají 
společnosti 

nasmlouvané na 
8 měsíců dopředu

V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru 
na 8 měsíců dopředu. Pro téměř polovinu dotázaných to představuje stejně 
dlouhou dobu jako v tomtéž období minulého roku (49 %). Pro 37 % se potom 
jedná o zkrácení této doby v meziročním srovnání a pro 14 % tato doba před-
stavuje nárůst. 

NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (SROVNÁNÍ S MINULÝM ROKEM)

více než před rokem méně než před rokem stejně jako před rokem
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4
Dopad koronakrize na zahraniční stavební zakázky po-
cítilo 35 % dotázaných. Nejvíce jim zakázky kompliku-
jí ztížené podmínky pro práci dělníků, mezi které patří 
mimo jiné i jejich cestování přes hranice (70 %). Vlivem 
současné situace bylo zrušeno 37 % všech zahraničních 
zakázek a dalších 36 % bylo odloženo. 

Koronakrize 
měla dopad 

na zahraniční 
zakázky 

Z dotazovaných stavebních společností realizuje zahraniční zakázky 22 %. De-
vět z deseti společností uvádí, že koronakrize a související omezení měla vliv na 
realizaci těchto zakázek (91 %). Pro více jak třetinu dotázaných byly zahraniční 
zakázky ovlivněny zcela (35 %), pro tři pětiny potom pouze zčásti v některých 
ohledech (61 %). Pouze 4 % dotázaných žádné dopady vládních opatření na tyto 
zakázky nepocítila. 

MĚLA KORONAKRIZE VLIV NA VAŠE ZAHRANIČNÍ ZAKÁZKY? 

35 % Ano
61 % Pouze zčásti
4 % Ne
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Překvapivě se koronakrize na našich zahraničních zakázkách zatím nijak ne-
gativně neprojevila. Z pohledu Baumitu ČR očekáváme v příštím roce mírný 
růst exportu našich výrobků, a to zejména do Polska. Stavebnictví, a s tím 
i poptávka po našich výrobcích, zde řadu let významně roste. Produkce našich 
výrobních závodů je nicméně primárně orientovaná na domácí trh, export 
činí méně než 5 % našeho obratu. 

Pavel Med
generální ředitel společnosti BAUMIT, spol. s r.o.

Naše zahraniční aktivity jsou zaměřeny na sousední trhy. Zde jsme zazname-
nali mírné zpomalení výstavby, zejména zpomalení přípravných prací staveb, 
spojené s chybějící pracovní silou.

Jiří Weis
obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

Naše společnost poskytuje inženýrské služby i v zahraničí, zejména na Sloven-
sku. Největším problém tak pro nás představovala opatření týkající se omeze-
ní cestování mezi pracovišti v Čechách a na Slovensku.

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel společnosti INFRAM a.s.

Vlastní dodávky neklesly, ba naopak, a dodáváme naše průmyslová vrata jak 
do států Evropské unie, tak mimo. Omezení jsme byli a jsme v posílání našich 
projekt manažerů a šéf montérů.

Ivo Luňák
jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Co se týče našeho segmentu, kterým je prodej použité stavební techniky, nere-
gistrujeme zatím ze strany našich zahraničních odběratelů žádný pokles zá-
jmu. Uvidíme ale, jaká bude situace v příštím roce.

Jan Havel
jednatel společnosti VeaCom s.r.o.
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Nutnost odložení 
termínu realizace

Zpomalení 
procesu výstavby

Zrušení zakázek 
investorem

Jiné

39 %

61 %

39 %

13 %

26 %

70 %

4 %

Nejvíce byly 
ztíženy podmínky 
pro práci dělníků

Zahraniční zakázky byly ovlivněny několika způsoby. Nejvíce se dotázané sta-
vební společnosti setkávaly se ztíženými podmínkami pro práci dělníků, jako 
je například jejich cestování, práce na stavbě apod. (70 %). Tři pětiny dotá-
zaných se také setkaly se zpomalením procesu výstavby (61 %). Dvě pětiny 
společností také byly nuceny u zahraničních zakázek odložit termín realizace, 
nebo se setkaly se zrušením celé zakázky ze strany investora (obojí shodně 
39 %). Čtvrtina dotázaných také pociťuje nižší ochotu zahraničních investorů 
vypisovat zakázky (26 %) a více jak desetina dotázaných přijala od počátku 
koronakrize méně zahraničních zakázek (13 %). 

JAKÝ VLIV MĚLA KORONAKRIZE NA VAŠE ZAKÁZKY? 

zakázky
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KOMPLIKUJE MĚNÍCÍ SE SITUACE OHLEDNĚ CESTOVÁNÍ  
PŘES HRANICE PRÁCI NA ZAKÁZKÁCH? 

Zrušeno bylo 
v průměru 37 % 

všech zahraničních 
zakázek 

Dotázané stavební společnosti také uvádí, že v průměru byly nuceny odložit 
termín realizace u 36 % všech svých zahraničních zakázek. Dalších 37 % těchto 
zakázek bylo potom zcela zrušeno. Devět z deseti stavebních společností také 
uvádí, že často se měnící a mnohdy nejasná zaváděná opatření komplikují 
cestování tzv. pendlerů, což má dopad na realizaci zakázek a na vytíženost 
kapacit stavebních společností (91 %). 

91 % Ano

9 % Ne

Máme zakázky na Slovensku a aktuálně musíme všechny zaměstnance žijící 
v Čechách a pracující na Slovensku každý týden před odjezdem na Slovensko 
posílat na testy Covid 19, což nám situaci nijak neusnadňuje, a prodražuje.

Miloš Horňák
výrobní ředitel společnosti PS BRNO, s.r.o.

Máme stavby na Slovensku, v Německu, Maďarsku a ve Švédsku. Během jarní 
vlny byly největším problémem zavřené hranice. Naši zaměstnanci nemohli 
vycestovat, a tak po určitou dobu drželi stavby v chodu jen místní pracovníci. 
Zvládli to tak, že jsme žádnou nemuseli zastavit, ale dopady do ekonomiky 
staveb byly v některých případech markantní. Situace v nynější vlně je díky 
nezavřeným hranicím o poznání lepší.

Jiří Tesař
obchodní ředitel společnosti S u b t e r r a a.s.
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Zakázky zadávané 
menšími celky 
realizuje 86 % 

dotázaných

Téměř devět z deseti dotázaných stavebních společností realizuje zakázky, 
které jsou zadávané menšími celky, jako jsou kraje, města či obce (86 %). 
V průměru tvoří 46 % všech zakázek těchto stavebních společností. Koronakri-
ze měla pro devět z deseti dotázaných vliv na realizaci těchto zakázek (90 %). 

5 Zakázky zadávané krajem, městem nebo obcí realizuje 
86 % dotázaných společností. Koronakrize má podle de-
víti z deseti dotázaných vliv i na tyto zakázky (90 %). 
Tyto zakázky jsou podle dotázaných odkládány (59 %) 
a je jich méně (56 %). 

REALIZUJETE ZAKÁZKY ZADÁVANÉ KRAJI, MĚSTY NEBO OBCEMI? 

86 % Ano

14 % Ne
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Dle našich zkušeností byl přímý dopad v letošním roce poměrně malý, sku-
tečně zastaveno bylo nízké procento již prováděných staveb. Výstavba je však 
dlouhodobý proces a má značnou setrvačnost, restriktivní přístup z důvodu 
nezajištěného financování se tedy naplno projeví až v dalších letech. Zřejmě 
postihne především ty stavby, které dosud nebyly zahájené a nejsou spolufi-
nancované z evropských fondů. Logicky ale lze naopak očekávat posilování 
zdravotní infrastruktury.

Pavel Med
generální ředitel společnosti BAUMIT, spol. s r.o.

V některých případech se tyto zakázky zpomalily, zastavily, nebo dokonce zce-
la zrušily. Důvodem je nejistota, s jakým objemem finančních prostředků bude 
moci samospráva v nejbližším období nakládat a jaké investice si bude moci 
ještě vůbec dovolit.

Marcel Soural
předseda představenstva společnosti Trigema a.s.

U těchto investorů samozřejmě dochází z objektivních důvodů, z důvodů kri-
ze, karantén, onemocnění výkonných pracovníků, ale i pracovníků úřadů, ke 
zpomalení, k zablokování rozhodovacích a vyřizovacích procesů, k odkládání 
zakázek. Snad se nezačnou připojovat i rozpočtové problémy a přehodnoco-
vání priorit. Asi si všichni přejeme, aby i menší veřejní zadavatelé byli aktivní, 
akceschopní a výkonní.

František Fryš
jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zadavatelé se vyrovnávali a vyrovnávají s potížemi jarní vlny a současně pro-
bíhající druhé vlny epidemie COVID 19 velmi různorodě. Obecně mělo zave-
dení home office u pracovníků veřejné správy negativní dopad na efektivitu 
komunikace s dodavateli konzultačních služeb, resp. s investory, a i mezi úřa-
dy navzájem. Řada smluv je plněna se zpožděním, nebo s určitými potížemi, 
způsobenými nemožností obstarat stanoviska dotčených orgánů nebo usku-
tečnit projednání se zadavatelem. Kraje, města a obce stále častěji upravují 
své rozpočty a škrtají investice z obavy z budoucího vývoje – zadávání veřej-
ných zakázek z této úrovně se zpomaluje, což je zvláště patrné a znepokojivé 
u zakázek na projektovou přípravu staveb.

Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
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Zakázky 
jsou odkládány

Zakázky 
jsou rušeny

Jiné

56 %
59 %

33 % 35 %

46 %

7 %

V této oblasti jsme již zaznamenali několik případů odkladu plánovaných in-
vestic a vyčkávání na budoucí vývoj situace, ale obecně se zatím objem investic 
důsledkem krize příliš nezměnil. Ze strany soukromých firem, které očekávají 
možné snížení investic ze soukromého sektoru, naopak pozorujeme zvýšený zá-
jem o účast ve veřejných zakázkách, což má za následek vyšší počty uchazečů.

Jan Havel
jednatel společnosti VeaCom s.r.o.

Momentálně nevidíme žádný rozdíl dopadu koronakrize na zakázky zadáva-
né krajem, městem, obcemi nebo státními organizacemi. Obecně se dá patrně 
v souvislosti s očekávatelným omezením výdajů do veřejných investic předpo-
kládat pokles zadávání veřejných zakázek. 

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel společnosti INFRAM a.s.

Zakázky jsou 
odkládány a je jich 

méně

Koronakrize se podepsala také na těchto zakázkách. Největší dopad pociťují 
dotázaní v tom, že jsou zakázky odkládány (59 %) a je jich méně (56 %). Zá-
roveň pociťují také větší konkurenci a více zájemců o realizaci zakázky, než je 
běžné (46 %). Jako další z dopadů uvádí stavební společnosti rušení zakázek 
(35 %) a větší tendenci soutěžit na cenu (33 %). Dalších 7 % dotázaných se také 
setkalo s jinými obtížemi, jako je například posun termínu splatnosti faktur, 
nebo komplikacemi pro práci dělníků, jako je jejich ubytování a podobně. 

JAKÝ VLIV NA TYTO ZAKÁZKY KORONAKRIZE MÁ?
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Koronakrize měla a dosud má negativní dopady na zakázky krajů či obcí – po-
sunování termínů, resp. vůbec odsunutí (nezahájení) zakázek, a to ze tří dů-
vodů: a) strach investovat z důvodů právě probíhající pandemie, a tedy i hos-
podářské krize; b) snížení příjmů krajů a obcí v kontextu s koronakrizí; c) nové 
investice ani nemá kdo připravovat, protože úředníci municipalit bohužel vyu-
žili pseudo-home office jako první, na krajích a obcích se téměř nepracuje. No 
a bohužel ještě specifikum obcí, kde se funkční období stávajícího zastupitelstva 
přehouplo do druhé poloviny, a vzhledem k délce trvání větších investic (projekt, 
stavební řízení, výběrové řízení, realizace) tyto by se již nestihly v jejich funkčním 
období (a po volbách tu již nemusí být a slávu sklidí někdo jiný); tak se již tyto 
nové větší stavební zakázky a investiční celky nepřipravují (ale toto je jev trvalý, 
bez souvislosti s Covidem).

Miloš Kotlán
jednatel společnosti STAEG, spol. s r.o.

Doposud jsme zaznamenali spíš složitější dotahování věcí, které jsou rozjeté. 
Souvisí to s tím, že státní správa svou činnost omezuje.

Pavel Hurych
výkonný ředitel společnosti STATING s.r.o.

Domnívám se, že koronakrize měla zásadní vliv na veřejné zakázky, a to přede-
vším z pohledu toho, že v této složité době firmy potřebují rychlou návratnost 
finančních prostředků, které vloží do realizace staveb. Musí realizovat zakázky, 
z kterých mají okamžitou návratnost finančních prostředků za provedenou prá-
ci, což u těchto státních zakázek vzhledem k složitosti schvalovacího procesu 
a vlastní realizace formou výběrových řízení je naprosto vyloučeno.

Vladimír Lang
jednatel společnosti INVESTAV CZ, s.r.o.

Z hlediska realizace byl a je problémem kapacita subdodavatelů, zejména 
v HSV. Do jaké míry to zadavatelé budou schopni zohlednit v rámci posunů 
termínů dokončení realizací, se teprve ukáže. Z hlediska výběrových řízení jsme 
si již zvykli, že díky stávající úpravě ZOVZ jsou termíny a lhůty nepředvídatelné 
a nečitelné. Zejména absence lhůty pro zveřejnění výsledků výběrových řízení 
nám velmi komplikuje možnost plánovat výrobní program, na výsledek výběro-
vého řízení čekáme někdy i měsíce. Toto nicméně s covidem nesouvisí, problém 
je v zákoně a je dlouhodobý.

Ondřej Blaho
člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Winning PS – stavební firma s.r.o.
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Koronakrize ještě neskončila, takže negativní vliv měla, má a bude mít. Munici-
pality – stejně jako mnozí soukromí investoři – omezují investice buď proto, že 
nemají peníze, nebo proto, že čekají, co bude.   

Jiří Tesař
obchodní ředitel společnosti S u b t e r r a a.s.

Po prvotním jarním šoku se obavy snížily a zakázky oživily.  
Nyní to půjde zase dolů. 

Radoslav Dvořák
předseda představenstva a ředitel společnosti INOS Zličín, a.s.

Je možné, že se projevila ve fázi zadávání zakázky, a to prodloužením termínů 
u schvalovacích a vyjadřovacích procesů. V realizaci jsme však, kromě jedné 
stavby Domova pro seniory, žádná omezení nezaznamenali.

Robert Špott
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Vliv koronakrize je samozřejmě negativní. Zvýšené finanční potřeby pro řešení 
situace s covidem a výpadek příjmů způsobuje snížení investiční aktivity a posu-
ny mnoha vypisovaných soutěží.

Antonín Daňa
člen představenstva společnosti PORR a.s.
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Memorandum 
o spolupráci 
na datovém 

standardu staveb 
napomůže při 

zavedení BIM podle 
75 % dotázaných 

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR me-
morandum o spolupráci na datovém standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. 
Podle 21 % dotázaných tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci staveb-
nictví a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se ale domnívá, 
že tato spolupráce pomůže pouze částečně (54 %). Čtvrtina dotázaných je ná-
zoru, že spolupráce výše uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže 
vůbec (25 %). 

6
Navázání spolupráce MPO a dalších organizací na datovém 
standardu staveb pomůže při zavádění BIM podle 75 % do-
tázaných. I přesto se ale 59 % dotázaných domnívá, že BIM 
bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotá-
zaní by uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správ-
ních řízení na DOSS a stavebních úřadech online (94 %). 

POMŮŽE PODLE VÁS SPOLUPRÁCE MPO, ČKAIT, ČKA A ČAS URYCHLIT 
DIGITALIZACI STAVEBNICTVÍ A ZAVÁDĚNÍ BIM DO PRAXE? 

21 % Ano
54 % Pouze zčásti
25 % Ne
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Dokument může ve výsledku významně napomoci dalšímu posunu v zavádění 
metody BIM do praxe v českém stavebnictví. Ve spolupráci s výše uvedenými 
profesními komorami a Českou agenturou pro standardizaci by v co nejkratší 
době měla být připravena základní část obsahu Datového standardu staveb 
(DSS) pro jednotlivé informační modely staveb. Vzhledem k tomu, že je plánová-
no využití výstupů expertní pracovní skupiny v připravovaných pilotních projek-
tech, prioritně bude zpracován informační model pro počáteční fáze životního 
cyklu stavby, tedy pro potřeby územního rozhodnutí a následného stavebního 
řízení.  Věříme, že započatá spolupráce se zástupci klíčových profesních organi-
zací bude v této oblasti pokračovat i v dalších etapách zavádění BIM do praxe 
v České republice. 

Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

Považuji to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání BIM v praxi. 
Definování datových šablon poskytne všem zúčastněným subjektům základní 
garanci, že prostředky vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zma-
řeny. Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku jsme již v roce 
2016 pro naše výrobky a systémová řešení zpracovali produktové knihovny 
včetně souvisejících výpočtových programů. Tehdy nám definice požadovaného 
cílového datového standardu velmi chyběla. 

Pavel Med
generální ředitel společnosti BAUMIT, spol. s r.o.

Naše práce na Datovém standardu pro stavby dopravní infrastruktury koordi-
nujeme s ČAS. Věříme, že spolupráce s ČKAIT a ČKA bude přínosem, a to přede-
vším pro zavádění BIM do oblasti digitálního stavebního řízení.

Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

V oblasti unifikace datového standardu staveb pro BIM je každý krok vstříc jed-
notnému pojetí zásadní, protože zavedení tohoto standardu zjednoduší práci 
všem účastníkům výstavbového procesu. V tomto ohledu je důležitá role SFDI, 
který spolupracuje s MPO i agenturou ČAS na nastavení datového standardu 
pro stavby dálnic, silnic i železnic realizovaných v  rámci resortu ministerstva 
dopravy. Věříme, že tyto kroky přispějí k tomu, aby se BIM brzy stal stejnou sa-
mozřejmostí, jako je dnes projektování v CAD.

Lubomír Fojtů
ředitel Ředitelství vodních cest ČR
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura pro standardizaci (ČAS) 
uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organiza-
cemi, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) a Českou komorou architektů (ČKA), o spolupráci na přípravě Datového 
standardu staveb. Datový standard staveb je jedním ze zásadních předpokladů 
digitalizace stavebnictví a nezbytným předpokladem k digitálnímu stavebnímu 
řízení. Umožní všem stavebním profesím během celého životního cyklu stavby 
pracovat s digitálními daty informačního modelu stavby. V uzavřeném memo-
randu se všechny strany dohodly na vytvoření expertní skupiny, která připraví 
jednu z klíčových částí obsahu Datového standardu staveb – strukturu a přehled 
informací vyžadovaných právními předpisy pro fázi povolování stavby. Na zá-
kladě tohoto memoranda vznikne expertní skupina. Ta bude mít sedm členů, 
tři budou zastupovat ČKAIT, dva ČKA a dva ČAS. Úkolem expertní skupiny bude 
vytvořit sadu datových šablon pro Datový standard staveb (DSS) v raných fázích 
životního cyklu staveb a částečně i jejich obsah. Práci na této části DSS by měla 
expertní skupina dokončit do konce listopadu 2020, v příštím roce pak budou 
výsledky práce této skupiny využity při dalším rozšíření a úpravách DSS podle po-
žadavků připravovaného digitálního stavebního řízení, a podle budoucích změn 
souvisejících s připravovanou rekodifikací stavebního práva. Strany memoranda 
se zároveň dohodly, že spolupráce bude pokračovat dlouhodobě a že v dalších 
letech mohou být na základě tohoto memoranda vytvářeny další expertní sku-
piny tak, aby se podařilo dosáhnout společného cíle – digitalizovaného českého 
stavebnictví. Text memoranda je zveřejněn na webových stránkách ČKAIT.

Robert Špalek
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Spolupráce všech stran je klíčem k posunu BIM do každodenní praxe, v tomto 
smyslu je tedy každé memorandum pozitivním krůčkem vpřed. Na druhé straně 
nelze nevidět, že takto obecné memorandum o spolupráci na datovém stan-
dardu stavby (DSS) vzniká na konci roku 2020, tedy v době, kdy jsou první pi-
lotní projekty odevzdány a vyhodnocovány. DSS měl být podle harmonogramu 
schválené „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ z 09/2017 k dispozici ke konci 
1. pololetí 2019. Obdobná je situace i ve vypisování pilotních projektů podrob-
nějších stupňů projektové dokumentace. Budeme tedy sledovat, jak se podaří 
signatářům memoranda stahovat časový skluz, který pilotní projekty a zavádě-
ní BIM do praxe doposud nabraly. 

Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt spol. s.r.o.
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BIM se i přesto 
podle dotázaných 

zavede později 

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímá tuto spolupráci jako užitečný krok ze 
strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny dotázaných domnívají, že BIM 
nebude zaveden do roku 2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že 
spolupráce urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022. 
Zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení BIM nepomůže vůbec. 

POMŮŽE PODLE VÁS TATO SPOLUPRÁCE V ZAVEDENÍ BIM DO ROKU 2022? 

Vzhledem k tomu, že je digitalizace českého stavebnictví nevyhnutelným tren-
dem, memorandum o spolupráci na přípravě datového standardu staveb je 
jistě dobrým začátkem spolupráce všech zúčastněných. Uvidíme, zda expertní 
skupina, na jejímž vytvoření se v memorandu strany dohodly, bude schopná 
v dohodnutém termínu do 30. 11. 2020 vytvořit sadu datových šablon pro Da-
tový standard staveb (DSS) v raných fázích životního cyklu staveb. To by do bu-
doucna pro všechny stavební profese přineslo významnou úsporu času i větší 
efektivitu při práci s digitálními daty.

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel společnosti INFRAM a.s.

Ano, zavedení do praxe se urychlí. Je to další postupný krok.

František Fryš
jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

7 % Ano
59 % Pouze zčásti

34 % Ne
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ŘSD ČR obecně vítá veškeré aktivity v oblasti digitalizace stavebnictví. Jednou 
z nich je i implementace metody BIM, kterou se intenzivně zabýváme interně, 
ale i v rámci resortu dopravy ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Státním 
fondem dopravní infrastruktury.  Zmiňované memorandum o spolupráci mezi 
Agenturou ČAS a oborovými organizacemi se týká staveb pozemních. Pro náš 
resort jsou datové standardy vyvíjeny pod gescí SFDI a ŘSD ČR na jejich tvor-
bě i ověřování v praxi také intenzivně spolupracuje zejména v rámci pilotních 
projektů a jejich vyhodnocení. Datové standardy, ať už staveb pozemních, či 
dopravních, jsou základem pro tvorbu, správu a distribuci digitálních dat. Proto 
i zmiňované memorandum jistě povede k urychlení implementace metody BIM 
do legislativy i stavebního průmyslu jako celku, což jako jeden z největších inves-
torů v České republice samozřejmě vítáme. 

Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Upřímně řečeno jsem názoru, že k  případnému urychlení dojde postupně. 
V prvé řadě vnímáme velký problém ve vysokých nákladech spojených s apli-
kací standardu na straně projektantů a investorů. V druhé řadě bude případné 
urychlení záviset na míře a rychlosti aplikace nového standardu na straně sta-
vebních institucí – to bude určitě klíčové.

Jiří Weis
obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Nemyslím, že podpis memoranda zavedení BIMu do praxe zásadně urychlí. 
Každopádně je dobře, že se nejdůležitější subjekty trhu, respektive jejich plat-
formy, spojily a chtějí táhnout za jeden provaz. Samozřejmě s vidinou toho, že 
společně potáhnou rychleji a snad správným směrem. Za největšího nepřítele 
BIMu považuji jeho slabé PR a technickou nepřipravenost mnoha klíčových 
aktérů včetně správce stavebního zákona. BIM je skvělý nástroj a je určitě bu-
doucností stavby moudrého investora. Doufám jen, že BIM nebude zneužíván 
k nerovnému boji a likvidaci malých, ale dobrých firem. 

Radana Duňková
ředitel marketingu a obchodu BAUMIT, spol. s r.o.
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Je to stále jen memorandum, je potřeba zavést do praxe a jasně definovat po-
žadavky a vyžadovat je. My pracujeme na platformě BIM více jak tři roky a je 
po nás požadováno od zahraničních zákazníků standardně. V Čechách jsou to 
výjimky u osvícených architektů a investorů.

Ivo Luňák
jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Ukáže praxe, ale stavebnímu průmyslu by obecně více prospěly jiné změny. 
Osobně jsem názoru, že klíčovým tématem by měl být nový stavební zákon (ne-
tvrdím, že v navrhované podobě) a ZOVZ, a veškeré ostatní věci považuji až za 
sekundární a připadá mi nesmyslné takto tříštit energii. 

Ondřej Blaho
člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Winning PS – stavební firma s.r.o.

Pravděpodobně tato spolupráce pomůže, nicméně BIM není samospasitel sta-
vebnictví (v současnosti realizujeme již druhou zakázku s touto aplikací, a zatím 
převažují spíše negativa), hlavní problém stavebnictví (tedy kromě nedostatku 
investic) jsou lidské zdroje – obnova učňovského školství.

Miloš Kotlán
jednatel společnosti STAEG, spol. s r.o.

Digitalizace a nové technologie do stavebnictví pronikají pomalu, memoran- 
dum může částečně urychlit např. zavedení BIM.

Robet Špott
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Digitalizace 
veřejné správy 

by celkově mohla 
přinést pozitivní 

změnu 

Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace veřejné správy 
jako celku mohla přinést pozitivní změnu ve způsobu opatření proti epidemii. 
Dalších 46 % se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze částeč-
ně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných (9 %). 
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Sledování průběhu 
správních řízení 

online by stavební 
společnosti uvítaly

Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost sledovat online průběh 
svých správních řízení na dotčených orgánech státní správy a na stavebních 
úřadech (94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň by příští 
rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která zajistí vyjádření vlastníků 
technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto 
opatření zjednoduší investorům práci (48 %), podle 45 % dojde ke zjednodu-
šení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7 % dotázaných. 

94 % Ano

6 % Ne

DOMNÍVÁTE SE, ŽE BY DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY MOHLA PŘINÉST 
POZITIVNÍ ZMĚNU VE ZPŮSOBU OPATŘENÍ PROTI EPIDEMIÍM?

UVÍTALI BYSTE, KDYBYSTE MĚLI MOŽNOST SLEDOVAT  
ONLINE PRŮBĚH SVÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ?

45 % Ano
46 % Pouze zčásti
9 % Ne
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KONTAKTY

CEEC Research s.r.o.

Společnost CEEC Research je největší analytickou společností ve stavebnictví v zemích 
střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o ak-
tuálním 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 pravi-
delných 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 gene-
rální ředitelé nejvýznamnějších společností, ministři a nejvyšší představitelé státu z vybra-
ných zemí. 

Michal Vacek,
ředitel společnosti          E-mail: michal.vacek@ceec.eu
Tel.: +420 776 023 170          www.ceec.eu
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BAUMIT, spol. s r.o.         

Koncern Baumit má rakouské kořeny a více než stoletou tradici ve výrobě stavebních 
hmot. Dnes patří k významným dodavatelům stavebních hmot ve 26 evropských zemích s ve-
doucím postavením v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu je značka Baumit 
známa již 30 let. Za tuto dobu se portfolio výrobků značně rozšířilo a zahrnuje systémová 
řešení pro fasády, omítky, podlahy a hrubou stavbu, stejně jako systémy pro lepení obkladů 
a dlažeb, sanace a renovace. Značka Baumit prezentuje stavební materiály s vysokou užit-
nou hodnotou pro novostavby i rekonstrukce s důrazem na zdravé bydlení.

Moderní technologie výroby a s ní spojená certifikovaná kvalita inovativních produktů, 
odborná kompetence a blízkost k zákazníkovi je základem našeho úspěchu v průmyslovém 
stavebnictví, u profesionálních řemeslníků i individuálních stavebníků. Jako rodinná firma si 
uvědomujeme naši společenskou zodpovědnost. Nabízená řešení naplňují naši vizi o zdra-
vém, krásném a energeticky úsporném bydlení. Působení stavebních materiálů na vnitřní 
prostředí budov vědecky ověřujeme ve vlastním výzkumném centru Viva Park ve Wopfingu 
(Rakousko), které je největším evropským výzkumným centrem tohoto typu.

Jedním z konkrétních výsledků našeho dlouhodobého výzkumu je nová řada omítek Kli-
ma, které účinně regulují vzdušnou vlhkost v interiéru.  A také naše letošní unikátní novinka, 
vnitřní minerální barva Baumit IonitColor. Získala mnohá ocenění, naposledy zlatou známku 
kvality Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za výrobek – technologii pro stavitelství 
a architekturu 2020. Cena je udělována za komplexní inovační přínos.

Důležitým faktorem naší práce je úzká spolupráce s obchodními partnery, projektanty, 
architekty, developery a stavebními firmami. Důraz klademe na dlouhodobé sdílení teore-
tických a praktických znalostí. Provozuje vlastní systém celoživotního vzdělávání oborových 
specialistů pod názvem Baumit Akademie. Soutěž Fasáda roku, která oceňuje inspirující 
a inovátorské realizace, se pak stala respektovaným místem pro prezentaci nejlepších fasád. 

Prioritou je pro nás kvalita vlastních zaměstnanců, proto jsme hrdí na fakt, že pracovní-
ci společnosti Baumit jsou známi vysokou zodpovědností a technickou erudicí. Inovativně 
přistupujeme nejen ke stavebním řešením, materiálům a technologiím, ale také k poskyto-
vaným službám.

V České republice zaměstnáváme 240 pracovníků ve 3 výrobních závodech, roční obrat 
dosahuje 1,45 mld. Kč. V dlouhodobém hodnocení výrobců stavebních materiálů jsme na 
1. místě žebříčku prestižní soutěže Nejlepší výrobce stavebnin, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

BAUMIT, spol. s r.o.                                                                                                                            
Průmyslová 1841     www.baumit.cz                        
250 01 Brandýs nad Labem   Tel.: 326 900 400  
www.baumit.cz      E-mail: info@baumit.cz
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INFRAM a.s. – inženýrská a konzultační firma

Společnost INFRAM a.s. působí jako konzultační a inženýrská společnost v oblasti dopravní infrastruk-
tury, 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 klien- 
ti. 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 trolejbu-

sové tratě apod.) 
• pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.)
• vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.) 
• sanace betonových konstrukcí 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 

INFRAM a.s.     
Pelušková 1407    Tel.: 281 940 151, 602 272 418
198 00 Praha 9     E-mail: recepce@infram.cz
     www.infram.czSpolečnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
MMR ČR, EN ISO 9001:2016 / EN ISO 14001:2016 / 
OHSAS 18001:2008

GRAITEC s.r.o.

GRAITEC s. r. o. je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě poradenstvím, vý-
vojem 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 prosazo-
vání v rámci ČR. Vzhledem k provázanosti se zahraničím, disponuje nejnovějšími informace-
mi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci BIM i přizpůsobení na míru. Díky vlastnímu vý-
voji 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    Tel.: 244 016 055
140 00 Praha 4     Email: graitec@graitec.cz
     www.graitec.cz
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Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

Společnost HELUZ se řadí mezi tři největší výrobce zdicích systémů v České republice 
a svými špičkovými výrobky navazuje na rodinnou tradici datující se do roku 1876. Dnes má 
výrobní závody kromě Dolního Bukovska a Hevlínu také v Libochovicích. V těchto závodech 
vyrábí kompletní stavební systém zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně cihel 
s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro stavby v nu-
lovém, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu. Společnost HELUZ v roce 
2017 uvedla na trh i první kompaktní broušenou AKU cihlu sendvičové skladby cihla-mi-
nerální vlna-cihla pod názvem HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, která při tloušťce 21 cm 
dosahuje vzduchové neprůzvučnosti Rw=57 dB. Revoluční novinkou je tekutá, předem při-
pravená silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro efektivnější zdění, která se nanáší sys-
témovým válečkem jako při malování. Novinkou roku 2020 je PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 
nosný s variabilním vnitřním prostorem pro umístění venkovní stínicí techniky, který je ur-
čen pro jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment dále tvoří 
ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky. Životnost těchto 
produktů se počítá na sto a více let. V nabídce najdete také materiály pro zdění, jako jsou 
lepidla na cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěny. Z výrobků tak může vzniknout 
kompletní hrubá stavba. K dispozici je také poradenský servis a pomocné služby určené pri-
márně zákazníkům plánujícím stavbu. 

Společnost HELUZ drží na českém trhu i několik významných prvenství. Jako vůbec prv-
ní například v roce 2012 postavila jednovrstvým zděním z cihel vzorový pasivní dům bez 
jakékoli další izolace. Dalším významným milníkem a prvenstvím bylo v roce 2013 získání 
environmentálního prohlášení o produktu (EPD), které bylo o dva roky později dokonce roz-
šířeno na všechny cihelné produkty ve všech vlastních výrobních závodech. Společnost HE-
LUZ za svoji novodobou historii získala mnoho ocenění, jmenujme ty z posledních let. V roce 
2019 získala prestižní ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018. Toto ocenění se udělu-
je každoročně za předchozí kalendářní rok a připomíná tak důležitost všech zúčastněných 
v procesu výstavby. Ve stejném roce obdržela Známku kvality za výrobek HELUZ AKU Z 17,5 
broušená. V roce 2020 certifikát nejlépe řízené firmy v prvním českém ročníku celosvětového 
programu Best Managed Companies (BMC). V programu, který detailně hodnotí přihlášené 
soukromě vlastněné společnosti dle přísných mezinárodní parametrů, ocenila společnost 
Deloitte celkem deset českých firem. 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
U Cihelny 295     Infolinka: 800 212 213
373 65 Dolní Bukovsko     E-mail: info@heluz.cz
      www.heluz.cz
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Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Společnost Tyros Loading Systems je obchodně servisní organizací primárně se zabýva-
jící 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 obchod-
ních 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     Tel.: +420 241 767 854
Nad Strouhou 126/6   E-mail:  info@tyros-loading-systems.cz
147 00 Praha 4 – Braník    www.tyros-loading-systems.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 zá-
kazníkům poskytujeme nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu přípravy 
a realizace komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro mezinárodní spolu-
práci a patříme mezi příznivce partnerství veřejného a soukromého sektoru v přípravě a rea-
lizaci výstavby dopravní infrastruktury.

HBH Projekt spol. s.r.o.
Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 216/5   Tel.: 549 123 411 
602 00 Brno    Fax: 549 123 456     
     E-mail: hbh@hbh.cz
     www.hbh.cz
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Generali Česká pojišťovna a.s.

190 let
Dlouhá a úspěšná historie
Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci s hlubokou znalostí čes-
kého trhu. Její kořeny sahají hluboko do 19. století. Díky mezinárodnímu zázemí skupiny 
Generali Group, jejíž jsme součástí, umíme pomoci i s projekty mimo území České republiky.
 
Jednička na trhu
Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okol-
ností schopna dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace 
i rychlé a profesionální služby.

Spolehlivý partner pro klienty
Miliony klientů si nás vybraly a spoléhají na nás. Když se něco přihodí, mají k dispozici roz-
sáhlou pojistnou ochranu, srozumitelné služby a rychlé vyřízení škod.

Global Construction
Stavebnictví nás baví. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na znalosti 
a podpoře jejich pojistných potřeb v každé fázi projektu – od plánování a výstavby až po jeho 
provoz po dokončení. Neváhejte a napište nám. Náš tým zkušených profesionálů vám poradí 
a připraví řešení na míru také vaší společnosti. Dopřejte si stejný servis, který využívá 8 z 10 
největších stavebních společností v České republice.

Libor Libich
Útvar korporátního obchodu
Tel.: +420 604 293 588
E-mail: libor.libich@generaliceska.cz
www.generaliceska.cz
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SWIETELSKY stavební s.r.o.

V České republice koncern Swietelsky AG působí od roku 1992, kdy byl v Českých Budě-
jovicích založen první závod společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost se postupně 
rozrůstala po celém území České republiky. Poměrně brzy se svým obratem a počtem za-
městnanců zařadila mezi největší stavební firmy. 

Divize silničního a inženýrského stavitelství má dnes osm závodů a realizuje výstavbu sil-
nic, dálnic, parkovišť, zpevněných ploch a mostů, inženýrské, ekologické, vodohospodářské 
stavby, sportovní stavby se speciálními povrchy, atletické dráhy, školní hřiště, víceúčelová 
sportoviště, fotbalová hřiště, zabezpečení svahů, speciální zakládání, výstavbu štol a další 
vysoce specializované práce, včetně výroby obalovaných asfaltových směsí. 

Divize pozemního stavitelství vznikla v rámci SWIETELSKY stavební s.r.o. na podzim roku 
1999. Postupně rozvinula své působení prostřednictvím dnešních pěti závodů do téměř 
všech regionů České republiky a je pro své zákazníky spolehlivým partnerem jako generální 
dodavatel průmyslových, energetických, bytových a občanských staveb. Tato činnost je do-
plňována prováděním železobetonových konstrukcí, výrobou betonových směsí a provozem 
půjčoven systémového bednění.

Ke skupině SWIETELSKY v České republice dnes patří firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., SWIETELSKY Real Estate CZ s.r.o. a JB Stavební, s.r.o. Našimi prio-
ritami jsou důraz na kvalitu prací a spokojenost i těch nejnáročnějších zákazníků.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495/58     Tel.: +420 387 002 711
370 04 České Budějovice    E-mail: centrala@swietelsky.cz
     www.swietelsky.cz
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Trigema a.s.

Více než 25 let působí Trigema na domácím trhu. Z malé lokální firmy se za tu dobu stala 
respektovaným hráčem na pražském developerském trhu. Od stavby prvního plotu se Trige-
ma posunula k chytrým bytovým projektům, vědeckotechnickým parkům i sportovním are-
álům. Vyrostla z ní developerská společnost s přesahem do dalších aktivit. Kromě stěžejního 
developmentu dnes společnost působí i jako stavební firma, věnuje se ale také facility ma-
nagementu. Provozuje vědeckotechnické parky, sportovní areály a má za sebou zkušenosti 
s kongresovými centry.

Na kontě společnosti Trigema je už více než 1 800 prodaných bytů, Vědeckotechnický 
park v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a alternativ-
ních pohonů, Park vědy Roztoky a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost 
všem milovníkům přírody a adrenalinu, letních i zimních sportů, ale také luxusu a kvalitního 
jídla. V současné době je v rámci značky Trigema Chytré bydlení realizována řada bytových 
projektů v Praze a i v Plzni.

Trigema a.s.
Explora Business Centre – budova Jupiter   Tel.: 227 355 211, 737 283 300
Bucharova 2641/14     Fax: 251 612 580
158 00 Praha 5      E-mail: trigema@trigema.cz
      www.trigema.cz
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GATO spol. s r.o. 

Výroba, prodej, montáž venkovní i vnitřní stínicí techniky, sítí proti hmyzu. Společnost se 
zabývá zejména zakázkovou výrobou uvedených produktů, které dodává na klíč.  Požado-
vané výrobky v realizovaných stavbách zaměří, vyrobí a namontuje.  Společnost je schopna 
dodat i větší soubory zejména venkovních žaluzií a rolet,  včetně řízení, ovládání pomocí PC 
s napojením na větrná či sluneční čidla. Dodává i řešení  pro řízení inteligentních domů, např. 
ovládaných pomocí mobilních telefonů nebo přes internet. 

Společnost byla založena v roce 1991, každoročně zpracovává řádově tisíce zakázek včet-
ně zakázek státních institucí. Je schopna se dohodnout na termínech, platebních podmín-
kách a požadovaných cenách. Standardně nezávazně a rychle naceňuje veškeré poptávky.

GATO spol. s r.o.
Jihlavská  18/611    Tel.: +420 777 038 001
140 00  Praha   4     E-mail: gato@gato.cz
Česká republika     Web: www.gato.cz

IBR Consulting, s.r.o.

IBR Consulting je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí. Poskytujeme konzultační 
služby v oblasti dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství. Úspěšně pomáháme reali-
zovat malé i velké stavební projekty. Pomohli jsme vzniknout dálnicím, mostům i sportovním 
halám, které dnes dobře slouží široké veřejnosti. Díky skvělým nástrojům Business Intelli-
gence, které sami vyvíjíme, a týmu odborníků dokážeme efektivně řídit i tu nejnáročnější 
výstavbu od začátku až do konce.

Působíme v těchto oblastech:
• Datový sklad stavby
• Cenové posudky a expertizy
• Vývoj software pro řízení projektů
• Supervize projektů
• Claim management
• Administrace změnových listů
• Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP
• Inženýring

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



Aplikace pro vaši stavbu!

modul MANAGEMENT ÚKOLŮ
    Plní se vám emailová schránka úkoly, které nes�háte 
    dále delegovat?
    Ztrácíte se v dodatečných změnách a tápete, která 
    verze úkolu je ta poslední?
    Potřebujete zaznamenávat a delegovat úkoly přímo 
    při pochůzce na stavbě?
    Chcete mít přehled o úkolech, které jste zadali a v 
    jaké fázi se právě nachází?

modul ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK
    Je vedení stavebního deníku zhotovitelem problema�cké 
    nebo nedostatečné?
    Chcete zapsat svá zjištění do deníku a nemáte k 
    němu přístup?
    Nacházíte se mimo stavbu a přesto chcete mít  
    informace o jejím průběhu?
    Deník sice máte k dispozici, ale rukopis nedokážete 
    přečíst?

Buildary.online od společnos� �irst informa�on systems, s.r.o.
Více než 25 let zkušenos�

Působíme na českém a slovenském trhu

Buildary.online

VYZKOUŠEJTE ZDARMA!

www.buildary.online

Aplikace pro vaši stavbu!

modul MANAGEMENT ÚKOLŮ
    Plní se vám emailová schránka úkoly, které nes�háte 
    dále delegovat?
    Ztrácíte se v dodatečných změnách a tápete, která 
    verze úkolu je ta poslední?
    Potřebujete zaznamenávat a delegovat úkoly přímo 
    při pochůzce na stavbě?
    Chcete mít přehled o úkolech, které jste zadali a v 
    jaké fázi se právě nachází?

modul ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK
    Je vedení stavebního deníku zhotovitelem problema�cké 
    nebo nedostatečné?
    Chcete zapsat svá zjištění do deníku a nemáte k 
    němu přístup?
    Nacházíte se mimo stavbu a přesto chcete mít  
    informace o jejím průběhu?
    Deník sice máte k dispozici, ale rukopis nedokážete 
    přečíst?

Buildary.online od společnos� �irst informa�on systems, s.r.o.
Více než 25 let zkušenos�

Působíme na českém a slovenském trhu

Buildary.online

VYZKOUŠEJTE ZDARMA!

www.buildary.online

Aplikace pro vaši stavbu!

modul MANAGEMENT ÚKOLŮ
    Plní se vám emailová schránka úkoly, které nes�háte 
    dále delegovat?
    Ztrácíte se v dodatečných změnách a tápete, která 
    verze úkolu je ta poslední?
    Potřebujete zaznamenávat a delegovat úkoly přímo 
    při pochůzce na stavbě?
    Chcete mít přehled o úkolech, které jste zadali a v 
    jaké fázi se právě nachází?

modul ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK
    Je vedení stavebního deníku zhotovitelem problema�cké 
    nebo nedostatečné?
    Chcete zapsat svá zjištění do deníku a nemáte k 
    němu přístup?
    Nacházíte se mimo stavbu a přesto chcete mít  
    informace o jejím průběhu?
    Deník sice máte k dispozici, ale rukopis nedokážete 
    přečíst?

Buildary.online od společnos� �irst informa�on systems, s.r.o.
Více než 25 let zkušenos�

Působíme na českém a slovenském trhu

Buildary.online

VYZKOUŠEJTE ZDARMA!

www.buildary.online



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

© CEEC Research

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2020 byla 
vytištěna díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

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

© CEEC Research

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2020

Tato studie byla vytištěna díky spolupráci s Copy General 


