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PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
těší mě, že v rukou držíte naši druhou letošní publikaci v oblasti

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2021 byla zpracována na

stavebnictví – Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2021.

základě:

Úvodem bych rád řekl, že jsem potěšen, že se nenaplnila očekávání
ředitelů stavebních společností z dob prvních opatření a omezení,
kdy predikovali pokles trhu stavebních prací až o 10 %. Rok poté je
situace stabilní, očekávání ředitelů ohledně vývoje trhu je již více

• 100 telefonických, osobních a elektronických interview s řediteli
velkých, středních a malých stavebních společností,
• nejnovějších údajů z Věstníku veřejných zakázek z května 2021.

optimistické a informace z trhu naznačují, že se stavebnictví z krize
rychle zotaví. Doufám tedy, že tomu tak skutečně bude.

Sběr dat probíhal v průběhu května a června 2021. Děkuji všem,

V rámci tohoto čtvrtletí se věnujeme tématu fondů ESI, které

kteří se našeho průzkumu účastnili a poskytli nám data, jež slouží

mohou situaci ve stavebnictví zlepšit a podpořit výstavbu

jako podklad pro zpracování této analýzy.

v České republice.

Závěrem Vám přeji příjemné počtení naší analýzy a věřím, že Vám

Zabýváme se i pojištěním a pojistnými událostmi a tradičně také

přinese zajímavé a hodnotné informace.

vývojem trhu stavebních prací.

Michal Vacek
ředitel společnosti CEEC Research
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ÚVODNÍ SLOVO PREMIÉRA ČR

PARTNEŘI

výdajích na investice a dopravní infrastrukturu. Na dopravní

DĚKUJEME ZA VÝBORNOU A PRAVIDELNOU SPOLUPRÁCI VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BYCHOM NAŠE STUDIE NEMOHLI

děkuji za příležitost, že Vás mohu opět oslovit u příležitosti vydání

infrastrukturu půjde letos ze SFDI rekordních téměř 130 mld. Kč.

ZPRACOVÁVAT A PRAVIDELNĚ BEZPLATNĚ ZPROSTŘEDKOVÁVAT.

další kvartální analýzy stavebnictví. Signály zejména z průmyslu,

Není to tak dávno, kdy tyto výdaje dosahovaly jen cca 50 mld.

Vážení přátelé,

ale i ostatních odvětví ekonomiky a také z konjunkturálních

Kč ročně. Samozřejmě je to vidět i na výstavbě silnic a dálnic.

průzkumů ČSÚ jasně naznačují, že nejhorší je za námi, že

Jestliže se v letech 2011 – 2014 výstavba nových dálnic prakticky

naše ekonomika prokázala velkou odolnost a že můžeme již

zastavila, pak aktuálně probíhající výstavba nových dálnic na

s optimismem hledět dopředu.

zelené louce překročila 150 kilometrů. Je mezi nimi jihočeská D3,

Česká ekonomika navzdory silné zimní vlně COVID-19 poklesla

pokračování hradecké D11, alternativní spojení Čech a Moravy

v prvním čtvrtletí 2021 jen o 0,3 % oproti předchozímu čtvrtletí

po dálnici D35 nebo právě zahájená dostavba písecké D4 formou

a o 2,1 % oproti stejnému čtvrtletí loňského roku. To je méně než

PPP projektu. Letos bude do konce roku v provozu 46,5 kilometrů

u našeho hlavního hospodářského partnera Německa, kde pokles

zbrusu nových dálnic.

činil 3 %. Očekáváme, že jsme již ve fázi restartu ekonomiky a že

K úbytku zakázek vypisovaných kraji či městy, který dle vaší

letos poroste hrubý domácí produkt o více než 3 %, v příštím roce

analýzy pociťují stavební firmy, bych rád zdůraznil, že ze státního

již o 3,7 % a dosáhne tak svou předcovidovou úroveň.

rozpočtu dostaly obce a kraje od dubna 2020 do května 2021

Velmi povzbudivá jsou poslední statistická čísla z českého

kompenzace ve výši 14,2 mld. Kč. Obce vykázaly za první tři

průmyslu, který opět jede na plné obrátky, v dubnu vzrostl

měsíce 2021 kladné saldo rozpočtového hospodaření 14 mld. Kč

meziročně o 55 % a jeho produkce se přibližuje úrovni z roku

a také kraje vykázaly za první tři měsíce kladné saldo 3,5 mld. Kč.

2019, tedy svému dosavadnímu maximu. Pro zpracovatelský

Věřím proto, že i obce a kraje v blízké budoucnosti obnoví svou

průmysl byl duben 2021 dokonce historicky nejsilnějším

investiční činnost.

měsícem, automobilový průmysl jede opět naplno i přes

Překážkou svižného obnovení stavební výroby mohou být i náhlé

celosvětový nedostatek některých součástek a tím pádem se daří

výpadky v dodávkách stavebních materiálů a prudký růst jejich

i navazujícím odvětvím.

cen, který registrujeme v posledních týdnech jako důsledek

Poslední statistiky však ukazují, že stavebnictví stále nedosahuje

přechodně narušených dodavatelsko-odběratelských vztahů po

loňskou úroveň, meziročně kleslo v dubnu o 3,9 % a to zejména

ročním uplatňování protiepidemických opatření.

vlivem horšího výkonu pozemního stavitelství. Přitom výdaje

Dobrou zprávou je, že se nám podařilo v Poslanecké sněmovně

vlády, které byly v minulosti brzdou vládních investic, již nejsou

prosadit, i když s některými změnami, nový stavební zákon, který

překážkou, jsou naopak dnes podpůrným faktorem a budou

má zjednodušit dosud neúměrně dlouhé povolovací procesy.

i nadále prioritou naší vlády. To se projevuje kladně v číslech

Věřím, že i v Senátu se nám podaří návrh prosadit a zásadně

inženýrských staveb.

tak urychlit a usnadnit povolovací proces staveb a tím dát nový

Vláda rychlým poskytnutím pomoci ze státního rozpočtu pomohla

impuls stavební činnosti v naší zemi.

rozhodujícím způsobem zmírnit hrozící dopady pandemie na

Vážení přátelé, funkční období naší vlády na podzim skončí.

ekonomiku i lidi. Za období březen 2020 až květen 2021 jsme ze

Děkuji Vám již nyní za skvělou spolupráci a za výborné výsledky,

státního rozpočtu uvolnily výdaje na podporu ekonomiky a lidí

které jsme společně ve stavebnictví v uplynulých 4 letech dosáhli.

350 mld. Kč a spolu s veřejnými rozpočty celkem 466,6 mld. Kč.

Věřím, že budeme mít i nadále šanci v naší spolupráci pokračovat

Současně vláda nesáhla k dříve obvyklým škrtům právě ve

a dokončit úspěšný restart stavebnictví.

Andrej Babiš

CEEC RESEARCH
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V LETOŠNÍM ROCE STAVEBNICTVÍ VZROSTE O 1,4 %
V letošním roce by české stavebnictví podle ředitelů stavebních společností mělo růst, a to o 1,4 %. S obdobným růstem ve výši
1,3 % počítají ředitelé stavebních společností také v příštím roce.

VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
Vývoj českého stavebnictví
2021

2022

1,4 %

1,3 %
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0,9 %
Stavebnictví v letošním roce poroste o 1,4 %. Malé stavební
společnosti očekávají vyšší růst trhu, a to o 2,1 % v roce 2021.
Pozemní výstavba počítá s vyšším růstem trhu než výstavba
inženýrská, a to o 1,6 %. Kapacity stavebních společností jsou
vytíženy na 93 %.
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Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj ČR

Už několikrát jsem deklarovala, že cestou k obnově hospodářství

senátoři. Nový zákon je postaven na principu jedno razítko u jednoho

po koronakrizi musejí být veřejné investice, které by měly nahradit

úřadu do jednoho roku, což významně urychlí povolování soukromých

dočasný útlum soukromého sektoru. Z krize se zkrátka musíme

i veřejných projektů, které se dnes táhne roky. Už v letošním roce

proinvestovat. Že veřejný sektor nesáhl ke škrcení zakázek, potvrzují

došlo ve stavebním právu ke změně, která by také měla pomoci. Pro

statistiky vývoje veřejných zakázek. Oproti roku 2019 došlo navzdory

závazná stanoviska dotčených orgánů byla od 1. 1. 2021 zavedena fikce

pandemii k nárůstu o 38 miliard korun na 715 miliard korun. V tomto

souhlasu. Zásadní změnu ale očekáváme právě s účinností nového

trendu musíme pokračovat. Z dlouhodobějšího hlediska určitě pomůže

stavebního zákona od 1. 7. 2023, který představuje komplexní úpravu

nový stavební zákon, který jsme připravili a aktuálně jej projednávají

veřejného stavebního práva.
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MALÉ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI OČEKÁVAJÍ VYŠŠÍ RŮST TRHU

POZEMNÍ VÝSTAVBA POČÍTÁ S VYŠŠÍM RŮSTEM TRHU
NEŽ VÝSTAVBA INŽENÝRSKÁ

Velké stavební společnosti (s obratem nad 100 mil. Kč ročně) očekávají růst trhu mírně nižší, a to ve výši 0,9 % v letošním roce
a ve výši 0,7 % v roce následujícím. Naopak malé stavební společnosti počítají s růstem vyšším, a to shodně 2,1 % v roce 2021

Při rozdělení podle zaměření stavební společnosti vidíme pouze mírné rozdíly. Stavební společnosti věnující se převážně

a 2022.

pozemní výstavbě v roce 2021 očekávají růst trhu o 1,6 % a společnosti věnující se převážně inženýrské výstavbě očekávají
v roce 2021 růst trhu o 1,1 %. Pro rok následující predikují shodně růst trhu o 1,3 %.

Jiří Svoboda

Hana Landová

generální ředitel Správy železnic

předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské
komory České republiky

V rámci inženýrských (železničních) staveb očekáváme meziroční růst

investuje. V ostatních segmentech stavebnictví, tedy mimo

Postupně bude odeznívat pandemie – o to více a patrnější ale budou

stavebnictví budou stále silněji dopadat také regulace a normy,

stavební produkce. Za naším očekáváním stojí především aktuální

stavebnictví inženýrského, lze predikovat spíše určitý pokles. O jaký

vlivy, které stavebnictví v České republice fakticky negativně ovlivňují

které ČR implementuje především v rámci evropského společenství

rozsah a množství připravovaných, realizovaných a zahajovaných

pokles půjde a jak dlouho bude případně trvat, záleží na dalším vývoji

již několik let – především nedostatečná pracovní kapacita ve

a v dalším roce budou ještě silnější a negativnější/. Pozitivně se

staveb ze strany Správy železnic. Významným aspektem pro

po proběhlé pandemii a naplnění očekávání jednotlivých investorů,

stavebnictví a navazujících profesích a s ní rostoucí ceny stavebních

může projevit vysoký rozpočet na veřejnou výstavbu, především

očekávaný růst je samozřejmě skutečnost, že nejvýznamnějším

resp. spotřebitelů, a na hospodářské politice ČR.

prací, stále rychleji rostoucí ceny materiálů a také jejich nedostatek.

infrastrukturní, stejně jako například Fond rozvoje, případně další

investorem inženýrských staveb je stát, který skutečně nadále

Lze věřit, že se postupně konsolidují dodávky, které v posledních

přímá i nepřímá podpora, která je přinejmenším ve formě deklarace

měsících měly v důsledku pandemie výpadky. Nejen na české

opakovaně slibovaná z národních i nadnárodních zdrojů.

Zbyněk Hořelica

Martin Kvirenc

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Pro rok 2021 má sektor dopravy k dispozici historicky nejvyšší rozpočet

jednotlivé stavby. Díky dostatečné připravenosti staveb a snaze všech

V letošním roce očekáváme růst českého stavebnictví v hodnotě do 5 %. Tahounem i nadále budou velké infrastrukturální stavby financované či

SFDI ve výši 127,5 mld. Kč. I přes skutečnost, že sektor dopravních

subjektů zapojených do realizace výstavby, oprav a údržby dopravní

spolufinancované státem. U ostatních zadavatelů jak z veřejného tak ze soukromého sektoru vnímáme určitou investiční opatrnost vyplývající

staveb, stejně jako ostatní odvětví národního hospodářství, je

infrastruktury probíhá efektivní čerpání finančních prostředků

ze situace, která je spojena s pandemií covid-19. Limitujícím faktorem stavebnictví začínají být krom nedostatečných realizačních kapacit také

v letošním roce ovlivněn pandemií Covid-19, se úspěšně daří realizovat

z rozpočtu SFDI v letošním roce.

významně se zvyšující ceny vstupů a také jejich zhoršující se dostupnost.

Lucie Bohátková
Tomáš Kadeřábek

členka představenstva a obchodní ředitelka SG Geotechnika a.s.

ředitel Asociace developerů z.s.

V letošním roce očekáváme ve stavebnictví, a to v segmentu

kde ve výhledu pro následující roky 2022–2023 jich příliš není. Což se

inženýrských staveb, a zvláště těch dopravních, ještě podobný vývoj

může pro stavební firmy ukázat jako problém, protože v důsledku

stavebních prací a materiálů. Nezbývá než věřit, že se jedná o rozkývání způsobené výpadky v rámci pandemie, a že se situace brzy opět uklidní.

jako v roce 2020. Zásobník práce je dostatečný, ale už se začíná

nedostatku práce v tomto vysoce odborném segmentu staveb dojde

V opačném případě hrozí zdražení produkce až o desítky procent. Což může dostat celý trh do turbulentní krize.

projevovat přece jenom zpomalení, jehož důsledky pocítíme v roce

ke ztrátám erudovaného personálu, který není možné rychle znovu

2022. Týká se to např. segmentu podzemních dopravních staveb,

vyškolit a nahradit.

Bohužel se ke všem strukturálním problémům, se kterými se stavebnictví dlouhodobě potýká, přidají ještě extrémně rychle se zvyšující ceny
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VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (V %)

Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %)

KAPACITY STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ JSOU VYTÍŽENY NA 93 %
V současné chvíli jsou kapacity stavebních společností vytíženy na 93 %. Ve třetím kvartálu letošního roku očekávají dotázané



stavební společnosti vytížení vyšší, a to na 96 %.

František Fryš



                      
 







 





 


 
 


 
 
























výrobně – technický ředitel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.




Růst českého stavebnictví v letošním roce neočekávám. Není to

tak stejně se negativní důsledky posledních měsíců, vlastně skoro

způsobené nedostatečnou kapacitou či malou snahou ve výkonech

dvou let, projeví. Ten doběh negativních jevů zde je již patrný. Běží čas,

prováděcích stavebních firem, ale spíše možnými časovými

stavbaři potřebují jistotu, ale tu nikdy moc nemají. Je otázkou, jestli

a objemovými posuny v provádění staveb a pozdějším zahajováním

velké státní investice nahradí očekávanou menší ochotu investovat

z důvodů zpomalení dodávek materiálů, resp. objektivním

(z důvodů problémů spojených s covidem) u privátní sféry. Bohužel se

patrným zpomalením přípravných, povolovacích a kontraktačních

tato nejistota, možná i nedostatečná propagace oboru projevuje i ve

procesů, které k odstartování a realizaci staveb vedou. Pokud budu

stárnutí personálu, v ubývání odborníků ve stavebnictví. Nedaří se je

předpokládat, že koronavirová krize bude soustavně zpomalovat,

nahrazovat mladými. I tento stav růstu stavebnictví pomáhat nebude.
















































 





 













ideálně v dohledné době k naprostému návratu do dob předcovidových,

Ondřej Blaho
generální ředitel společnosti Winning PS s.r.o. a člen představenstva společnosti

Ondřej Novák

Winning Group a.s.

předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.
Kombinace následků pandemie a voleb do Poslanecké sněmovny

o přidělení zakázky. Uvidíme, do jaké míry je tento růst vstupů

bude mít dle mého názoru negativní vliv do sektoru veřejných zakázek.

podložený skutečným nedostatkem surovin a do jaké míry se jedná

pandemie byly narušeny výrobní i dopravní řetězce a poptávka tak

Dalším negativním trendem obecně je těžko předvídatelný a často

o spekulaci. Stavebnictví tak potáhne díky stále rostoucím cenám

a i díky tomu očekáváme, že hospodaření v letošním roce zakončíme

nyní významně převyšuje nad nabídkou. Stavebnictví je velkou měrou

skokový narůst cen vstupů, a to zejména materiálu v kombinaci

nemovitostí primárně residenční výstavba.

s výkony o něco vyššími než v loňském roce. Zakázky táhne především

závislé na veřejných zakázkách a ty se naštěstí nezastavily. Projektuje

s často neúměrně dlouhým rozhodovacím procesem zadavatelů

Během covidové pandemie jsme udrželi všechny stavby v chodu,

dopravní stavitelství. V pozemním stavitelství ochladila investiční

se a staví se, což je z mého pohledu pro překonání postcovidového

aktivitu nejprve nejistota daná pandemií, kterou vystřídala nejistota

období naprosto klíčové. Pro další vývoj bude nicméně důležité, co

způsobená překotným růstem cen některých komodit a výrobků

nastane po říjnových volbách, tj. zda vláda, která vzejde z dalších

z nich, ať už se jedná o ocel, plasty nebo dřevo. Ačkoliv je v tuto chvíli

voleb bude vnímat, jak velký vliv má její investiční aktivita na vývoj

těžké predikovat, jak se budou ceny materiálů vyvíjet, zastávám

v našem odvětví. Pokud vláda nepostaví stavebnictví na vedlejší kolej,

Petr Kopecký

opatrně optimistické stanovisko, že půjde o dočasný výkyv. Během

určitě se dokážeme ze současné složité situace prostavět.

obchodní manažer společnosti Ekostavby Brno, a.s.

Podle vlastní naplněnosti výrobní kapacity, ohlasů obchodních partnerů a obav z dostupnosti financí pro další roky, které budou směřovat
především na umořování dluhů z covidových podpor očekávám pro letošní rok nadprůměrný růst ve stavebnictví.
Snaha o maximální využití zatím dostupných financí bude jasná.
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SKUTEČNÝ POKLES PRODUKCE V ROCE 2020 ČINIL -6,2 %
Mezitím, co v roce 2020 ředitelé stavebních společností očekávali pokles trhu stavebních prací o 2,0 %, skutečnost byla odlišná.
Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že stavební produkce v loňském roce klesla o 6,2 %.

Vývoj českého stavebnictví 2007 – 2020

Zdroj: ČSÚ, CEEC Research
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OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
V lednu až květnu 2021 bylo vydáno 713 řádných oznámení

ovlivnila velká zakázka s hodnotou 10,8 mld. Kč na pražské

o zakázce, což je o 5,0 % více než ve stejném období minulého

metro od Dopravního podniku hl. m. Prahy oznámená

roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce

v lednu 2020. Pokud bychom modelově posuzovali pouze

v lednu až květnu 2021 činila 46,8 mld. Kč a byl zaznamenán

zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční

její meziroční pokles o 31,3 %. Meziroční pokles hodnoty

pokles hodnoty oznámených zakázek o 4,1 %.

Oznámení o zakázce
Počet

Hodnota

Stavební zakázky

2020

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

1. čtvrtletí

420

+7,4

49 609

+31,0

2. čtvrtletí

383

-5,7

35 030

+16,2

3. čtvrtletí

349

-5,4

39 793

+7,4

4. čtvrtletí

353

+9,0

55 783

+50,7

1 505

+1,0

180 216

+26,8

1. čtvrtletí

407

-3,1

25 599

-48,4

Leden
až květen

713

+5,0

46 827

-31,3

Rok

2021

02
14

www.ceec.eu

Meziroční změna v %

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

V lednu až květnu 2021 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě
46,8 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 5,3 mld. Kč (tedy 11 %
z oznámených). Skutečná zadaná hodnota zakázek byla 4,9 mld.
Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 9 % nižší než při oznámení.
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny
zakázky za 1,7 mld. Kč (tedy cca 4 % z oznámených). Po odečtení
zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 39,7 mld. Kč
(tedy 85 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně
informace, že se tak stalo, nebyla dodána).

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

Pandemie nezasáhla oblast stavitelství tak negativně jako jiná

implementovány smluvní podmínky FIDIC. Tento nástroj přispívá ke

odvětví, stavařům se podařilo udržet sektor v chodu. I díky tomu

zlepšení procesu veřejných zakázek. Snahou Ministerstva dopravy

neklesl dramaticky HDP. Schopnost dál stavět je podpořena státními

není jen zavedení těchto podmínek pro státní veřejné zakázky. Resort

zakázkami a motivací pro soukromé podnikání (pobídky, odpisy, stání

dopravy chce být dobrým příkladem i pro ostatní investory, aby se

podpora záruk za investiční úvěry).

používaní FIDIC stalo běžnou praxí v českém stavitelském prostředí.

Pro stavební projekty, které spadají pod gesci Ministerstva dopravy

Veřejné zakázky pozitivně ovlivní zavádění digitalizace a efekty nové

resp. jeho investorských organizací, jsou od roku 2016 postupně

stavební legislativy.
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ZRUŠENÉ ZAKÁZKY Z OZNÁMENÝCH

Alena Schillerová
ministryně financí ČR

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících

zakázky. Pokud se zruší velká zakázka, má to větší vliv než zrušení

zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další

většího počtu zakázek menších. Co se týká předběžného objemu,

zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až květnu 2021,

byly zatím zrušeny 4 % z celkové hodnoty zakázek oznámených

Epidemická situace se zlepšuje a ruku v ruce s tím posiluje také česká

A připomínám, že obrovský balík evropských peněz, zhruba 180 miliard

bylo zrušeno 7 %. Rušení oznámených zakázek má vliv také na jejich

lednu až květnu 2021. K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi

ekonomika. Potvrzují to ukazatele, jako jsou vývoj průmyslové výroby

korun, na investice a reformní projekty budeme čerpat v rámci Národního

celkový objem, který do značné míry závisí na velikosti zrušené

pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.

či zahraničního obchodu. Roste také poptávka po výrobních halách

plánu obnovy. Mezi významné zadavatele veřejných projektových zakázek

a logistických centrech, které mají historicky nejvyšší obsazenost. Díky

patří samosprávy, které jsou i díky přispění státního rozpočtu ve velmi dobré

rozvolnění protiepidemických opatření, otevření ekonomiky a akceleraci

kondici. Od letošního roku totiž došlo k významnému navýšení podílů obcí

procesu očkování obyvatelstva očekáváme, že růst české ekonomiky letos

a krajů na sdílených daní. Kraje tak za první tři měsíce roku 2021 hlásí přebytek

přesáhne 3 %. Hospodářské oživení přitom podpoří i masivní investice

3,5 miliardy, obce dokonce 14,1 miliardy. Meziročně se jejich celková úspora

ze státního rozpočtu. Pro letošní rok počítáme s kapitálovými výdaji ve

zvýšila o 31,8 miliardy. Jsem proto přesvědčena, že samosprávy mohou bez

výši zhruba 187,5 miliard korun. Peníze směřují především do projektů

obav investovat do svého rozvoje a dále podpoří pozitivní vývoj veřejných

Hana Landová

fyzické a dopravní infrastruktury, do rozvoje digitalizace, vědy a výzkumu.

zakázek v letošním roce.

předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské
komory České republiky

Rozpočty na veřejné zakázky ve stavebnictví jsou již několik let po sobě rekordní a také pro následující období se počítá s jejich růstem. Bohužel zásadně
rostoucí ceny na vstupech znamená, že se nebude stavět více – v lepším případě, že se bude stavět stejně. To není kritika, jen holé konstatování. Bylo by

Radek Mátl

nicméně dobré podpořit municipální veřejné rozpočty na výstavbu místní infrastruktury a podpořit tak zdravý a udržitelný rozvoj měst a obcí v České republice.

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

V letošním roce je ze strany veřejných zadavatelů připraveno zejména v oblasti dopravní infrastruktury dostatek nových zakázek, a tak očekávám v této oblasti
pozitivní vývoj. Ředitelství silnic a dálnic ČR má v plánu v roce 2021 zahájit veřejné zakázky na investiční akce až v celkové hodnotě 50 mld. Kč. Jedná se až

Robert Špalek

o miliardové akce na výstavbu nových úseků dálničních tahů a stavby sil. I. třídy. Další veřejné zakázky jsou připraveny pro rekonstrukce a opravy stávající sítě.

předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Oblast veřejných zakázek má poměrně velké plány zejména

o 5 % a současně bylo vydáno o 12 % méně stavebních povolení. Tato

v oblasti dopravní infrastruktury. Vysokorychlostní trať postupně

čísla nám nedávají mnoho prostoru pro optimismus. Věříme, že stát

Jiří Svoboda

dostává konkrétnější obrysy a současně se zaplňují i hluchá místa

splní proklamovanou proinvestiční politiku a veřejné zakázky budou

generální ředitel Správy železnic

u plánovaných dálničních tras. Skutečností ovšem je, že začátkem

pro vládu prioritou. Silnější pokles v tak důležitém odvětví jako je

roku jsme zaznamenali meziroční pokles stavební produkce cca

stavebnictví by s sebou stáhl do problému celé hospodářství.

V rámci vývoje veřejných zakázek je zapotřebí rozlišit aspekt „cenový“ a poté

na železničních přejezdech, kdy máme ambici do konce příštího roku zvýšit

aspekt legislativní. Co se týká vysoutěžených cen, pak u zakázek na stavební

zabezpečení na 500 železničních přejezdech. Pokračovat chceme i v trendu

práce v rámci železničního stavitelství již po určitou dobu vnímáme jasný

rekonstrukcí výpravních budov a mezi a pokračujeme v intenzivní projektové

tlak na růst nabídkových cen. To nás samozřejmě netěší. Je zřejmé, že tento

přípravě projektů VRT. Z hlediska konvenční sítě v letošním roce plánujeme

Martin Kvirenc

růstu nabídkových cen nezpůsobuje jeden jediný faktor, ale jde o více faktorů.

zahájit tendry na zhotovitele dalších dvou úseků trati do Kladna s odbočkou

předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Některé se snažíme ovlivňovat my, jiné ovlivní sám trh. Co se týká aspektu

na Letiště Václava Havla nebo koridorový úsek Polom – Suchdol. Z hlediska

legislativního, pak tady bych si přál co nejméně „rychlých“ změn zákonů,

projektové přípravy chceme pokračovat v přípravě klíčových projektů mezi

právní stabilitu a předvídatelnost a rychlé rozhodovací procesy. V letošním

Prahou a Berounem, dále pak v rámci železničního uzlu Brno, Ostrava, Česká

roce bychom rádi pokračovali v započatém trendu akcí zvýšení bezpečnosti

Třebová, na pravobřežní trati mezi Ústím n. L a Prahou na IV. TŽK.

Oblast veřejných zakázek a české stavebnictví jsou spojené nádoby. Veřejní zadavatelé budou i v letošním roce nejvýznamnějšími investory
stavebních zakázek, a to s obdobnou dynamikou, jako v roce předchozím. Podstatně opatrněji se v ohledu vývoje veřejných zakázek díváme na
období 2022+
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ZADANÉ ZAKÁZKY Z OZNÁMENÝCH

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až květnu

V lednu až květnu 2021 bylo zadáno 2 617 zakázek (včetně

2021, bylo zadáno 18 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 11 % z celkového objemu zakázek oznámených v lednu až květnu

částí zakázek), což je o 26,4 % více než v stejném období

a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků

2021. Většina zadávacích řízení však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až květnu

Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP v hodnotě

2021 činila 100,8 mld. Kč, což představovalo růst o 41,3 %.

32 mld. Kč. Pokud bychom modelově posuzovali pouze

Výrazný růst hodnoty zadaných zakázek ovlivnila zakázka

zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst

Ministerstva dopravy na projektování, výstavbu, financování,

hodnoty zadaných zakázek o 1,6 %.

provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice

Oznámené zakázky stavební
OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ





Ondřej Novák
předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.























































Mezi jednotlivými sektory stavebnictví je obrovský rozdíl. Nejhůře je

větší množství financí a je zde velká připravenost projektů. Co bych

na tom v současné době pozemní stavitelství, kde výrazně poklesly

chtěl ocenit je, že především v silničním stavitelství se začaly objevovat

investice do soukromých projektů a veřejné investice nejsou

soutěže, kde se investor zajímá nejen o nejnižší cenu, ale také o dobu

připraveny v objemu, který by tento pokles mohl vyvážit. Lepší je

výstavby. To je trend, který bych uvítal i v železničních stavbách.

situace v silničních stavbách, kde je k dispozici financování a stavby

Jakýkoliv posun od statického a „nezúčastněného“ přístupu směrem

se připravují i soutěží. Nejlépe si z hlediska veřejných zakázek

k aktivnímu vyhodnocení nabídek a zohlednění více kritérií (což je

momentálně vede odvětví železničního stavitelství, kde je k dispozici

u soukromých investorů samozřejmostí) by stavebnictví prospěl.



Meziroční změny oznámení o zadání zakázky

 

Počet

Hodnota

Stavební zakázky

Lucie Bohátková
členka představenstva a obchodní ředitelka SG Geotechnika a.s.

2020
Co se týká vývoje veřejných zakázek ve stavebnictví, tak na poli

velcí sektoroví zadavatelé, snaží soutěžit i jinými metodami než na

dopravních staveb se již začíná projevovat ostřejší konkurenční boj

cenovou výhodnost. Tyto způsoby zadávání veřejných zakázek (např.

o referenčně a finančně zajímavé zakázky, a to hlavně dlouhodobějšího

Best Value, Fidic – žlutý, zelený, smaragdový) budou z našeho pohledu

charakteru. Souvisí to s tím, že si stavební firmy uvědomují, že pro

výhodnější jak pro zadavatele, tak pro kvalifikované dodavatele.

další roky bude zakázek ubývat a snaží se naplnit zásobník práce

Jen je třeba kalkulovat s tím, že takto organizovaná výběrová řízení

z projektů soutěžených v roce letošním.Zajímavým trendem ve vývoji

kladou na obě strany zvýšené časové a finanční nároky, které by bylo

veřejných zakázek jsou pilotní projekty, které se jak ŘSD, tak i SŽ, jako

vhodné, alespoň částečně, finančně kompenzovat.

2021

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

1. čtvrtletí

1 131

+12,1

39 115

-14,2

2. čtvrtletí

1 860

+27,1

52 201

+37,6

3. čtvrtletí

1 915

+34,6

45 706

-23,8

4. čtvrtletí

1 337

+27,8

34 862

-4,8

Rok

6 243

+26,4

171 884

-4,6

1. čtvrtletí

1 268

+12,1

66 970

+71,2

Leden
až květen

2 617

+26,4

100 828

+41,3

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
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Tomáš Koranda

Jiří Nouza

CEO, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

předseda, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Přestože jsou připraveny k výstavbě desítky kilometrů nových dálnic

v přípravě a zadávání podzemních staveb, které jsou klíčové pro

Aktuální analýza veřejných stavebních zakázek na stavební práce za

vyvíjí u municipálního sektoru (obce, kraje a jimi zřízené subjekty)

a uspokojivě postupuje i příprava pro modernizace železniční sítě,

rozvoj infrastruktury zejména v obydlených území s ohledem na

leden – květen 2021 zaznamenává v meziročním srovnání 6,8 % růst

poklesla o meziročně o 12,3 %. Současně se zadáváním kleslo v období

tak průběh a vyhodnocení většiny veřejných zakázek je nekonečně

environmentální požadavky. Pokud se situace nezmění, v řádu let

zadaných a 13,0 % pokles vypsaných zakázek. Hodnota zadaných

ledna až května 2021 i vypisování nových zakázek. Ve srovnání se

zdlouhavý. Důvodem je již nevyhovující legislativa i množství chyb

bohužel hrozí nevyhnutelná ztráta know how a odchod kvalifikované

zakázek v lednu až květnu 2021 je tažena státními zakázkami

stejným obdobím minulého roku klesla celková hodnota vypsaných

a následných revizních procesů. Pořád ale vidíme značný deficit

pracovní síly.

dopravního stavitelství v úhrnné kalkulované hodnotě přes 10 mld. Kč.

zakázek o 13,0 %. Takže celkově shrnuto, žádný velký optimismus není

Bohužel nepříznivě se zadávání nových veřejných stavebních zakázek

na místě.

Jiří Weis
Zdeněk Jeřábek

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

statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM a.s.

Zaznamenal jsem, že na komunální úrovni započalo zpomalování v přípravách nových projektů. Hlavním důvodem jsou výpadky příjmů na straně
V současné době vidím vývoj veřejných zakázek pozitivně,

obcí, spojené s pandemickými opatřeními.

Oznámení
zakázkySTAVEBNÍ
stavební
OZNÁMENÍoOzadání
ZADÁNÍ ZAKÁZKY




neboť ten by měl jistě zásadní dopad jak na motivaci nových mladých

připravených akcí je mnoho. Často evidujeme problémy s organizací

lidí, kteří by měli snížený zájem o patřičná studia (nebo i o učební

soutěží a s jejich vyhodnocováním. Někdy býváme svědky situací, kdy

poměry), ale také by se vliv projevil u stávajících kapacit jejich

některé organizace vstupující do nabídkových řízení se snaží chybějící

zanikáním. Můžeme konstatovat, že s následky tezí o „vyhladovění

kvalifikační a referenční vlastnosti přebíjet emitováním obstrukčních

stavebních firem”, kterou prosadil jeden z minulých ministrů

dotazů, které často ústí k dovoláváním se “svých práv” k nejvyšším

dopravy se české stavebnictví potýká dodnes. Další takový přístup

orgánům. Bohužel takto se stává, že některé investice jsou oddalovány,

by v konečném důsledku mohl znamenat, že v některých oborech

je škoda, že na tyto praktiky nejsme legislativně lépe připraveni. Další

stavebnictví bude rapidně snížen zájem podnikatelů, což v konečném

problém může být hraniční nedostatek odborných kapacit – jak

důsledku může znamenat nutnost zaměstnávání zahraničních firem …

u zhotovitelských firem, tak i u projektantů a konzultantů. I proto

Doufejme, že k tomu nedojde ...

doufám, že nenastane útlum v oblasti veřejných stavebních zakázek,













Ondřej Blaho
generální ředitel společnosti Winning PS s.r.o. a člen představenstva společnosti



Winning Group a.s.


V letošním roce z důvodů kombinace pandemie a voleb do Poslanecké sněmovny očekávám určitou míru rozhodovací paralýzy ve veřejném












































sektoru, a tedy i jeho pokles. Vše pak záležet na ustanovení nové vlády a stanovení veřejných rozpočtů. Osobně jsem pesimista a růst ve veřejném
sektoru očekávám nejdříve v horizontu 1.Q 2022.

 
Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
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TRŽBY STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ LETOS POROSTOU O 2,1 %
Tržby stavebních společností podle dotázaných ředitelů stavebních společností porostou, a to o 2,1 % v letošním roce
a o dalších 2,2 % v roce příštím.

VÝVOJ TRŽEB STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Vývoj tržeb stavebních společností
2021

2022

2,1 %

2,2 %
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2,7 %
Tržby stavebních společností porostou o 2,1 % v letošním roce.
S vyšším růstem tržeb počítají velké stavební společnosti, a to
o 2,7 %. Rychlejší růst tržeb v letošním roce očekává pozemní
stavitelství, a to o 2,3 %. Stavební společnosti mají v průměru
nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu.



 



 















   

 

1,2 %

2,3 %

 

1,8 %

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

Nakolik se projeví opatrnost privátních stavebních investorů,

114 nádražních budov a jen letos se do nich investuje 1,7 mld. korun.

s ohledem na dopady pandemie, ukážou další měsíce. Nic se však

Další akce probíhají i v oblasti vodní dopravy. Ředitelství silnic

nemění na tom, že státní investoři v dopravě v roce 2021 hospodaří

a dálnic ČR obdobně jako Správa železnic a Ředitelství vodních cest

s největším rozpočtem v historii: 127,5 mld. Kč. V době, kdy jsem

připravují i nové stavby. Samozřejmě je otázka, v jaké výši budou příští

odpovídal na otázku, bylo rozestavěno 151,5 km nových úseků dálnic,

rok investovat kraje, města a obce, které musí vyhodnotit dopady

68,5 km silnic I. tříd a D1 se modernizovala na 42 km. Letos bylo nebo

pandemie na své příjmy.

ještě bude zahájeno 90,7 km nových dálnic. Na železnici opravujeme

22

www.ceec.eu

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2021

23

TRŽBY POROSTOU RYCHLEJI VELKÝM STAVEBNÍM SPOLEČNOSTEM
Radek Mátl
Co se týče tržeb, tak ty by měly podle očekávaní ředitelů stavebních společností růst rychleji velkým stavebním společnostem

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

(s obratem nad 100 mil. Kč ročně). Ty očekávají růst svých tržeb o 2,7 % v letošním roce a o dalších 2,3 % v roce následujícím.
Malé stavební společnosti naopak očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 1,2 % v roce letošním a o dalších 2,1 % v roce
následujícím.
Obecně očekávám, že převládne opatrnost investorů z hlediska

pokračovat v rámci veřejných zakázek státních investorů. Ředitelství

dalších investic. Důležité však bude vývoj cenové politiky (inflace), což

silnic a dálnic ČR obdobně jako Správa železnic hospodaří v roce

výrazně ovlivní stavebnictví jako takové. V současné době dochází

2021 opět s největším rozpočtem v historii, takže věřím, že veřejných

k výraznějšímu nárůstu cen v určitých komoditách a zároveň se

zakázek bude dostatek a dopravní stavitelství bude úspěšnou

projevuje i nedostatek materiálů. Věřím ale, že investice budou nadále

vlajkovou lodí v rámci stavebnictví.

Libor Libich
ředitel, útvar korporátního obchodu společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

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

S ohledem na současný raketový růst cen stavebních materiálů očekáváme stagnaci v počtu zakázek a mírný nárůst jejich finančního objemu.

Sledujeme-li situaci na trhu u nás i v okolních státech, nemůžeme být příliš velkými optimisty. Dlouhé uzavření některých odvětví hospodářství se
na investování musí projevit. Důležité je, aby stát splnil svou funkci a pomohl stavebnímu sektoru veřejnými zakázkami. Signály k tomu, že tomu

Helena Horská

tak bude zde jsou. Zejména v oblasti dopravní infrastruktury jsou plány poměrně velkorysé. Doufáme, že se stavebnictví nedostane do silnější

hlavní ekonomka společnosti Raiffeisenbank a.s.

krize a propad nebude příliš veliký.

Ani stavebnictví nemělo během COVID šoku na růžích ustláno. Omezení

zdrojů a zdrojů soukromých naráží na nepřipravenost projektů

pohybu, ale především odchod zahraničních dělníků a jejích následný

od dopravní infrastruktury po výstavbu bytů a domů či budování

nedostatek po zbytek roku 2020 až doposud, činil ve stavebnictví velký

čističek odpadních vod. Ostudná délka stavebního řízení (246 dní dle

Jiří Nouza

problém a posledně jmenovaný, i kdyby nepřišly další koronavirové

indexu Doing Business), která nás řadí mezi africké země, je často

předseda, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

vlny, bude činit problémy i nadále, nemluvně o stále vzácnějších

nepřekonatelnou překážkou pro rozvoj infrastruktury, bytové výstavby,

řemeslnících stavebního oboru…Vzhledem k nedostatku bytů nejen ve

občanské vybavenosti obcí atd. Severní sousedé, Poláci, naopak

velkých městech (odhaduji přes 100 tisíc v celém Česku), nedokončené

dokázali využít dostupných evropských zdrojů ve svůj prospěch a z toho

páteřní dopravní síti atd by dalo usuzovat na velký boom ve stavebnictví.

mála, co měli na počátku, budovat solidní dopravní síť. Rekodifikace

Navíc Národní plán obnovy slibuje veřejné investice ve výších desítkách

českého stavebního řízení neprobíhala zcela ve shodě a na pozitivní

vládních opatření z minulého období a z toho vyplývající restrikce a povinnosti např. testování zaměstnanců a další. Pořád musíme brát v úvahu,

miliard pro stát ve velmi krátkém období.

dopady, budou-li nějaké a k tomu i viditelné, si budeme muset ještě

že pokles roku 2020 a současný vývoj porovnáváme s vysokou základnou roku 2019.

Jak to ale už u nás bývá, využití jak evropských, tak národních veřejných

nějakou dobu počkat. Mezitím nám ale může “ujet“ vlak.

Zatím se stavebnictví stále drží relativně dobře, pokud vezmeme v úvahu všechny negativní okolnosti, které na vývoj mají vliv. Ať už je to soubor

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

Neskutečná výše poptávky , která nebude moci být uspokojena povede k neúměrnému zvyšování cen materiálu a jejich nedostatek a stejně tak
s pracovní silou. V našem průmyslovém sektoru roste počet zahájených staveb, ale zda budou dokončeny v požadovaných termínech nikdo neví.
Uspějí ti, co jsou kapitálově silní a chytří v hledání nestandardních řešení.
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TRŽBY POROSTOU RYCHLEJI V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

ZAKÁZKY JSOU ZASMLUVNĚNÉ NA 9 MĚSÍCŮ DOPŘEDU

V letošním roce tržby porostou vyšším tempem u společností zabývajících se převážně pozemní výstavbou. Ty očekávají růst

V současné chvíli mají stavební společnosti zasmluvněné zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Pro 47 % dotázaných se

tržeb o 2,3 % v roce 2021 a o dalších 2,0 % v roce 2022. Společnosti zabývající se především inženýrskou výstavbou predikují

jedná o stejně dlouhou dobu jak v loňském roce. Pro 29 % se jedná o nárůst této doby a pro zbylých 24 % se naopak jedná

růst svých tržeb o 1,8 % v roce letošním a o dalších 2,5 % v roce následujícím.

o pokles této doby v meziročním srovnání.

Tomáš Koranda
CEO, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Luboš Tomášek
ekonomický ředitel společnosti STRABAG Rail a.s.

Stavebnictví roce 2021 trpí jakýmsi postcovidovým syndromem, který charakterizuje zdražení vstupů, snížení dostupnosti materiálu i komponent
a prohlubující se nedostatek pracovních sil. Na druhou stranu se investorům podařilo připravit slušné množství zakázek a trh v návaznosti na

Sektor inženýrských staveb zůstává díky vládní podpoře investic letos v obstojné kondici, pro oborové svazy bude počítám podstatným tématem

optimistický epidemický výhled citelně ožil. Sledujeme pestrou směsici dobrých a špatných zpráv a já doufám, že brzy začnou převažovat ty dobré.

kontinuita investiční politiky po volbách. My sami se teď soustředíme spíše na rozvojová témata, což vyjadřuje i naše očekávání.

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM a.s.

Radoslav Dvořák
ředitel společnosti INOS Zličín, a.s.

Podle vyjádření členů naší vlády očekávám, že stavebnictví v letošním roce

do administrativy spojené s budováním státních investic zapojované

bude sílit. Hodně se hovořilo o “proinvestování se z krize”, která nastala

odborné nezávislé společnosti formou outsourcingu. Také předpokládám,

Domnívám se, že i české stavebnictví již dohnal „globální covid“. Zvyšování ceny vstupů snad ne vždy bude trvalé. Ale opatrnost investorů
a zpožďování zakázek je faktem. Obávám se, že zakázky budou přibývat pomaleji.

v souvislosti s financováním následků kovidové pandemie. Doufám, že

že hodně situaci prospěje konečně schválení nového Stavebního zákona,

příští volby tuto myšlenku nezhatí. Proinvestování se z krize nechápu

i když jsou patrné určité obavy z jeho aplikace v praxi … Velmi bych se

jenom jako nutnost zajištění práce pro firmy a jejich zaměstnance.

přimlouval za zorganizování exkursí do vyspělých částí Evropy nebo

Jde také o to, aby se vážně přistoupilo k budování, nebo dobudování

světa. Zdá se, že v současné době za mnoha zeměmi poněkud klopýtáme.

základní infrastruktury. Samozřejmě – s funkční infrastrukturou

Měli bychom se nechat inspirovat např. státními koncepcemi dopravy ve

(silniční, dálniční, železniční, případně vodní) je možno nejlépe podpořit

vyspělých zemích, investičními plány, měli bychom trochu zapracovat na

podnikání čili ekonomiku ve všech oborech … Předpokládám, že ubydou

studiu forem financování těchto akcí, např. zapojování privátního kapitálu.

Josef Netík

snahy o stimulování ekonomiky vytvářením nových úřednických míst,

Vždyť investice do infrastruktury, zvláště pak dopravní infrastruktury

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

doufám, že namísto tendenčního bytnění státního aparátu – budou

mají výrazný multiplikační efekt ...

Letošní rok je velmi specifický tím, že k nedostatku pracovníků nám přibyl ještě i nedostatek stěžejních materiálů, který od dob socialismu
nepamatujeme. Jsou to velké bloky jak pro růst tržeb, tak i pro jejich rentabilitu, při dlouhých kontraktech může docházet i k prodělkům. Zvyšuje

Jiří Weis

se i ohrožení termínů dokončení staveb. Říká se, že každé ohrožení přináší i příležitosti, ty se dají hledat v nových službách a digitalizaci řídících

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

systémů. Stavebnictví je však silně konzervativní obor s minimálními prvky digitalizace nebo automatizace, takže východiskem pro náš obor
z této situace bude asi jenom trpělivost.

Mé očekávání se samozřejmě liší pro inženýrské a pozemní stavby. Jsem ale názoru, že obecně vzato bude stavebnictví mírně klesat a pokračovat
v trendu z minulého roku a prvního čtvrtletí roku letošního. Paradoxně hlavním problémem ČR není nedostatek financí na straně investorů nebo
jednotlivé dopady pandemických opatření. Hlavním problémem u nás zůstává neefektivní stavební legislativa, která brzdí mnohé projekty.
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VEŘEJNÁ SPRÁVA VÍCE VYUŽÍVÁ DOTACÍ NA DOPRAVNÍ STAVBY
Dotazovali jsme se stavebních společností, nakolik podle

ředitelé stavebních společností 6 body z 10 možných

nich veřejná správa využívá možnosti čerpání dotací

(kdy 0 = nevyužila žádné možnosti a 10 = využila všechny

u dopravních a pozemních staveb. Podle ředitelů stavebních

dostupné možnosti). U pozemních staveb aktivity veřejné

společností veřejná správa využívá více dotací v oblasti

správy v oblasti čerpání dotací hodnotili ředitelé stavebních

dopravních staveb. Její aktivity v tomto ohledu ohodnotili

společností 5 body z 10 možných.

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

V rámci čerpání evropských strukturálních a investičních fondů

budou ale i projekty mimo TEN-T. Ty doplní projekty v oblasti městské

(ESIF) bude v programovém období 2021-2027 v oblasti dopravní

drážní dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktura pro

infrastruktury dominovat Operační program Doprava (OPD3). Ten

alternativní paliva (plnící a dobíjecí stanice). OPD3 je komplementární

bude z většiny tvořen intervencemi zaměřenými na výstavbu dopravní

k dalším operačním programům, které budou podporovat projekty

infrastruktury vhodně doplněnými intervencemi do moderních

v oblasti dopravní infrastruktury – zejména se jedná o Integrovaný

systémů a technologií, jako např. do evropského zabezpečovacího

regionální operační program (IROP2) zaměřený na napojení regionů

systému na železnici (ETCS) nebo do systémů silniční telematiky

na páteřní silniční síť (krajské silnice II. třídy na tzv. prioritní síti)

zaměřených na zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

a na udržitelnou městskou a multimodální dopravu (např. terminály

Jádro infrastrukturních projektů v OPD3 budou tvořit projekty na silnici

osobní dopravy či cyklostezky).

a železnici. Důraz bude kladen na projekty na síti TEN-T, podpořeny
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V rámci ČR se nemalý objem výstavby realizuje také za pomoci
finančních prostředků z fondů ESI. Podle 59 % stavebních
společností by mohla větší aktivita veřejné správy v tomto
ohledu zlepšit situaci ve stavebnictví. Čerpání prostředků v
oblasti výstavby podle dotázaných nejvíce brání zdlouhavé
povolovací řízení (60 %). V průměru v posledním programovém
období 2014–2020 tvořily zakázky spolufinancované z fondů ESI
23 % všech realizovaných zakázek stavebních společností.

Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jsem přesvědčen, že v tomto programovém období došlo ze strany

je vysoce přes alokováno. Tato skutečnost se týká zejména staveb na

veřejné správy oproti minulému k výraznějšímu zlepšení při čerpání

síti TEN-T (prioritní osa 2), kdy u řady staveb, které jsou již v realizaci,

ESI fondů. Věřím, že Česká republika využije tyto prostředky na

nelze v rámci tohoto programového období finanční prostředky z ESI

realizaci klíčových a strategických projektů. Z hlediska dopravní

fondů využít (např. D3 obchvat Českých Budějovic). Jsem přesvědčen,

infrastruktury pokračuje úspěšné čerpání ESI fondů zejména v rámci

že všechny finanční prostředky dostupné v rámci Operačního

Operačního programu Doprava. Ředitelství silnic a dálnic ČR má

programu Doprava budou ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR

dostatek připravených projektů a v obou dotčených prioritních osách

v tomto programovém období úspěšně vyčerpány.
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PŘISPĚLA BY VYŠŠÍ AKTIVITA VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI ČERPÁNÍ
DOTACÍ KE ZLEPŠENÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ?

VYŠŠÍ AKTIVITA VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI ČERPÁNÍ
DOTACÍ BY STAVEBNICTVÍ POMOHLA

Přispěla by vyšší aktivita veřejné správy v oblasti čerpání dotací
ke zlepšení situace ve stavebnictví?

Podle tří pětin dotázaných stavebních společností by vyšší aktivita veřejné správy v oblasti čerpání dotací pomohla zlepšit
situaci ve stavebnictví (59 %). Alespoň k částečnému zlepšení by vyšší čerpání dotací stavebnictví pomohlo podle 35 %
dotázaných. Zbylých 6 % dotázaných se domnívá, že by vyšší aktivita veřejné správy v tomto ohledu neměla na situaci ve
stavebnictví žádný vliv.













Jiří Svoboda
generální ředitel Správy železnic

Na podporu ESIF je aktuálně nutné nahlížet ze dvou pohledů.

procesu a faktické otevření možností ucházet se o podporu a čerpat

Jedním je využití finančních prostředků periody 2014–2020. Zde již

finanční zdroje. K tomu dojde postupně nejpozději do poloviny

má Správa železnic schváleny všechny projekty, u kterých plánovala

příštího roku. Správa železnic se tak nyní zaměřuje především na

čerpání z EU zdrojů. Rovněž již je vyčerpána většina schválených

aktivní jednání sposkytovateli podpory tak, aby nastavená pravidla

prostředků. Reálně jde zejména o čerpání z OP Doprava a nástroje

a rozsah podpory odpovídal investičním potřebám a možnostem

Zbyněk Hořelica

Connecting Europe Facility, některé projekty pak jsou financovány

české železniční infrastruktury. Zároveň jsou nicméně dokončovány

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

i z programů vyhlašovaných prostřednictvím MPO a MŽP. Podívám-

schvalovací procesy vedoucí k zahájení dostatku projektů pro příští

li se na úspěšnost čerpání musím konstatovat, že bude efektivně

roky, aby náběh čerpání byl rychlý. To je možné i díky vstřícnému

využit celý prostor, který se pro investiční prostředky Správy

postoji MD a SFDI, kteří umožňují projekty plynule zahajovat

železnic otevřel. Druhý pohled je na novou finančním periodu

a předfinancovat z národních zdrojů. Samostatnou oblastí je

V sektoru dopravy se dlouhodobě daří efektivně využívat prostředky EU,

2021–2027 jejíž programy, pravidla a výzvy se v současné době

financování projektů z tzv. Fondu obnovy. Zde se do návrhu

a to zejména v rámci Operačního programu Doprava, který je druhým

možné z CEF dle schváleného rozpočtu SFDI využít 5,3 mld. Kč. Nově bylo

připravují. Poskytovatele podpory, ať již jednotlivá ministerstva

schváleného vládou podařilo zařadit projekty za více než 23 mld. Kč

největším operačním programem vůbec. Pro rok 2021 byl schválen

do rozpočtu SFDI pro letošní rok z evropských zdrojů zařazeno 15 mld. Kč

nebo přímo Evropskou komisi, nyní čeká dokončení schvalovacího

a stát se tak majoritním příjemcem v oblasti dopravy.

rozpočet OPD 2014-2020 ve výši 16,6 mld. Kč. Dále jsou k financování

na Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility), jehož cílem je

v dopravním sektoru využívány prostředky z komunitárních programů,

podpora oživení a odolnosti ekonomiky po zasažení pandemií Covid-19.

především v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF). V roce 2021 je

Jiří Nouza
předseda, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

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

Určitě si umím představit větší využití možností nabízených ESI fondy. Druhá strana mince je, že je potřeba brát do úvahy i rámce, do kterých se
projekty musí, zdůrazňuji musí vejít. Tady si myslím, že je trochu zakopaný pes. Naše potřeby, resp. názory na to, co by bylo dobré financovat se
mohou a asi i rozcházejí s tím co je možné financovat.
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Využití ESI fondů přispívá k rozvoji ekonomiky například v oblasti

zdravotnictví. České republice bylo z těchto fondů v minulých sedmi letech

infrastruktury, zdravotnictví nebo obnovitelných zdrojů energie, mělo by

přiděleno 24,2 miliard EUR, což reprezentuje cca 5 % celkového objemu

směřovat k podpoře tvorby nových pracovních míst. Všechna zmiňovaná

přidělovaného EU členským státům. Ne všechny operační programy

odvětví investice velmi potřebují. Ať už je to oblast vysokorychlostního

jsou přímo využívány stavebním sektorem, ale jejich důležitost bude mít

internetu, zelené energie nebo v poslední době těžce zkoušené

v příštím sedmiletém a pokovidovém období určitě velký význam.
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VYŠŠÍMU ČERPÁNÍ DOTACÍ BRÁNÍ ZDLOUHAVÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Zajímali jsme se také o to, co je podle ředitelů stavebních

v procesu čerpání dotace (49 %) nebo o příliš přísné podmínky

společností problémem pro čerpání prostředků z fondů ESI

dotačních výzev (40 %). Dotázaní ředitelé mezi problémy také

V POSLEDNÍM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 TVOŘILY
PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z FONDŮ ESI 23 % VŠECH ZAKÁZEK
STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ

v oblasti výstavby. Tři pětiny dotázaných se domnívá, že

uváděli nedostatečné kapacity úřadů a s tím spojené obtíže

V posledním programovém období 2014–2020 byla každá čtvrtá zakázka stavebních společností projekt spolufinancovaný

se jedná o zdlouhavé stavební řízení, které výstavbu brzdí

s vypisováním projektů (30 %), nízkou kvalifikaci pracovníků

z fondů ESI. V průměru v tomto programovém období tvořili tyto zakázky 23 % ze všech realizovaných zakázek stavebních

(60 %). Dále se podle stavebních společností jedná o neochotu

pro sestavení a podání projektu (26 %), nízkou atraktivitu

společností.

pracovníka (popř. úřadu) podstupovat náročnější administraci

programu (16 %) nebo korupci (14 %).

CO JE PODLE VÁS PROBLÉMEM PRO ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ

Co je podleESI
Vás
problémem
pro čerpání
prostředků
VEŘEJNOU
SPRÁVOU
V OBLASTI
VÝSTAVBY?z fondů ESI
veřejnou správou v oblasti výstavby?




      
   









49 %
16 %

      

40 %

      

Veřejná správa a její zaměstnanci by se především měli chovat jako

V našem oboru mají asi největší význam finance do rozvoje dopravní

řádní hospodáři. Státní a veřejný majetek a infrastrukturu chápat jako

infrastruktury, která je stále ještě proti jiným státům méně kvalitní. Ta

svou. Na různých stupních státní, veřejné a majetkové správy snad

ztráta z předrevolučních let se zatím nedohnala.

pracují odborníci, kteří znají priority a podle toho snad rozhodují, který

Nepochybuji o tom, že toto má u politických představitelů prioritu.

projekt přináší, jaký efekt. Investiční význam, přínosy dlouhodobé

Uvidíme, jak moc také evropské strukturální fondy pomohou

(třeba u vědy a vzdělávání), krátkodobé, násobné a multiplikační

rychlejšímu růstu ekonomiky po covidovém útlumu.

a širokopásmové efekty pro společnost se jistě vyhodnocují.

14 %

 

60 %

  
         
   


výrobně – technický ředitel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
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František Fryš

26 %
7%

Zdeněk Jeřábek
statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM a.s.

Domnívám se, že potenciál ESI fondů je v ČR principiálně využit, je otázkou, zda vždy efektivně.

Hana Landová
předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské
komory České republiky

REALIZACE VÝSTAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z ESI PŘEDSTAVUJE PRO
STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI VYŠŠÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

Nejsem si jistá, zda veřejná správa využívá finanční prostředky dostatečně, otázkou je ale také to, zda efektivně a smysluplně. Myslím, že

Realizace takových zakázek pro 48 % dotázaných společností nepředstavuje žádné obtíže. Naopak pro 24 % dotázaných jsou

v posledních letech se čerpání ve smyslu výše i efektivnosti výrazně zlepšuje. V každém případě bude potřeba v následujícím období analyzovat

takové zakázky komplikovanější nebo jsou komplikovanější pouze určité typy projektů a výstavby (28 %). Mezi obtíže, se

priority a znovu je setřídit podle výzev, které přinesla pandemie o potřeby současné doby – kupříkladu modrozelené infrastruktury.

kterými se stavební společnosti setkávají, patří větší administrativní zátěž (33 %), komplikovanější zapracování nutných změn
stavby (24 %) a různé kontroly (13 %).
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Jaké obtíže pro Vás představuje realizace zakázky
JAKÉ OBTÍŽE PRO VÁS PŘEDSTAVUJE REALIZACE ZAKÁZKY
spolufinancované
ESI?
SPOLUFINANCOVANÉzZfondů
FONDŮ ESI?

PODLE VĚTŠINY DOTÁZANÝCH NEBYLY Z FONDŮ ESI REALIZOVÁNY NUTNÉ
A KLÍČOVÉ PROJEKTY
V posledním programovém období 2014–2020 nebyly podle 56 % dotázaných ředitelů stavebních společností realizovány nutné
a klíčové projekty v oblasti výstavby. Zbylých 44 % dotázaných je opačného názoru. Důvodem, proč klíčové projekty nebyly
realizovány je podle necelé poloviny dotázaných zdlouhavé povolovací řízení (47 %). Překážkou ale je také horší připravenost







 






projektu (26 %) nebo nedostatečnost lidských kapacit na úřadech (6 %). Zbylá pětina dotázaných mezi důvody uvádí také
nekompetentnost úřadů, preferenci osobních zájmů a nedostatek strategického smýšlení v dlouhodobém horizontu (21 %).

 

 
  



CoCOjeJEpodle
nerealizaceKLÍČOVÝCH
klíčovýchA NUTNÝCH
a nutných
PODLEVás
VÁSdůvodem
DŮVODEM NEREALIZACE
projektů
výstavby
fondůESI?
ESI?
PROJEKTŮ
VÝSTAVBY spolufinancované
SPOLUFINANCOVANÉ ZzFONDŮ




Tomáš Koranda
CEO, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.




  




 
 







Situace se v posledních letech zlepšila, a i díky tomu zrychluje modernizace železnice a dokončování dálniční sítě. Problém je dlouhodobě v něčem
jiném. Česko stále zůstává zemí s jedním z nejkomplikovanějších a nejdelších povolovacích procesů na světě. Chce se mi věřit, že letošní rok bude
zlomový a že nový stavební zákon úřední řízení konečně rozhýbe.

Luboš Tomášek

Ondřej Blaho

ekonomický ředitel společnosti STRABAG Rail a.s.

generální ředitel společnosti Winning PS s.r.o. a člen představenstva společnosti
Winning Group a.s.

Ohledně využívání potenciálu ESI fondů chci ocenit současný management Správy železnic. Je patrný tlak na efektivní využívání zdrojů po
kvalitativní stránce, a i když to někdy bolí, je to společný zájem.

Dle mého názoru spíše ano než ne, problém je někde zcela jinde, a to v délce povolovacího řízení. V praxi jsem se opakovaně setkal se situacemi,
kdy mezi zpracováním studie a faktickým zahájením realizace uběhlo tolik času, že požadavky objednatele, resp. uživatelů se razantně změnily.
Velmi dobře je to vidět např. v nemocničních provozech.
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NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝM POJIŠTĚNÍM JE POJIŠTĚNÍ OBECNÉ
ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELE
Stavební společnosti využívají celou řadu pojištění pro

%). Již menší část má zřízené pojištění odpovědnosti za újmu

případ různých situací. Mezi nejčastěji využívané pojištění

způsobenou vadou výrobku (36 %), pojištění přepravovaných

patří pojištění obecné odpovědnosti podnikatele (89 %)

věcí (27 %) nebo jiná než výše uvedená pojištění, kam

a pojištění majetku (80 %). Velká část dotázaných využívá

patří např. pojištění proti živelním katastrofám nebo další

také stavebně montážní pojištění (77 %) a pojištění strojů (66

pojištění vyžadovaná investorem (8 %).

JAKÉ POJIŠTĚNÍ VAŠE SPOLEČNOST VYUŽÍVÁ?

Jaké pojištění Vaše společnost využívá?

  







36 %
80 %

    

66 %



 

05

27 %

  

77 %

   


8%

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

Poslední dobou se množí škody týkající se dotací. De facto se jedná
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89 %

     

  
   

Nejčastěji využívaným pojištěním je pojištění obecné
odpovědnosti podnikatele. Pojistnou událost stavební
společnosti nahlašují u necelé desetiny zakázek. Nejčastěji
nahlašované jsou škody způsobené na majetku třetí osoby (52 %).
Vážnější pracovní úrazy se na staveništi vyskytují v průměru
2,3 krát za rok.



způsobené vadou v projektové dokumentaci, tak i škody způsobené

o čisté finanční škody, kdy ke skutečné škodě na majetku nedojde, ale

vadnou prací stavbyvedoucího či TDS. K těmto škodám by ale velmi často

z důvodu nesrovnalostí v projektové dokumentaci a výkazu výměr

nedocházelo, kdyby stavebník doložil všechny své požadavky a podklady

dojde k poskytnutí nižší dotace (ze strany ministerstva, ROP, SFŽP) než

včas a tyto změny by se neřešily v samotném závěru projektových prací či

by stavebník získal, kdyby vše bylo v pořádku. I když se takové škody

dokonce již v průběhu stavby samotné. Tlak ze strany stavebníka týkající

prokazují složitě, několik plnění ze strany pojišťovny již proběhlo. Další

se úspor financí a s tím spojených nesystémových změn nebo snaha

škody, které se z pojištění profesní odpovědnosti řeší, jsou jak škody

o rychlejší dokončení díla je rovněž často zdrojem chyb.
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POJISTNÁ UDÁLOST JE NAHLAŠOVANÁ U NECELÉ DESETINY ZAKÁZEK

S VÁŽNĚJŠÍMI PRACOVNÍMI ÚRAZY SE SETKÁVÁ TŘETINA DOTÁZANÝCH

V průměru stavební společnosti nahlašují pojistnou událost u 9 % svých realizovaných zakázek. Mezi nejčastěji nahlašované

S vážnějšími úrazy na pracovišti, které vyžadují hospitalizaci, se setkává 31 % dotázaných. V průměru se u nich takové situace

pojistné události patří škody způsobené na majetku třetích osob (52 %). Stavební společnosti nahlašují také poškození majetku

vyskytnou 2,3 krát za rok.

(16 %), poškození strojů (14 %), škody způsobené vadou stavebního materiálu (4 %) a úhradu nákladů zdravotní péče (3 %).
Desetina dotázaných nahlašuje také jiné pojistné události, mezi které patří především krádeže na staveništi (11 %).

SETKÁVÁTE SE S VÁŽNĚJŠÍMI PRACOVNÍMI ÚRAZY NA STAVENIŠTI?

Setkáváte se s vážnějšími pracovními úrazy na staveništi?

JAKÁ JE VAŠE NEJČASTĚJI NAHLAŠOVANÁ POJISTNÁ UDÁLOST?

Jaká je Vaše nejčastěji nahlašovaná pojistná událost?


 














4%
16 %
14 %

 
  
  



52 %

   





   


   
   





3%

Lucie Bohátková


11 %

členka představenstva a obchodní ředitelka SG Geotechnika a.s.

Protože naše společnost není stavební firmou, tak nejčastější pojistnou událostí jsou pro nás různá poškození inženýrských podzemních sítí a škody
na zemědělských pozemcích způsobené pojezdem těžké techniky. Úplně nejčastější škodou jsou pak drobné pojistné události na motorových
vozidlech. Naštěstí jsme zatím nemuseli řešit škody způsobené profesní vadou, tedy čerpat pojistné smlouvy profesní odpovědnosti.

Martin Kvirenc
předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Libor Libich
ředitel, útvar korporátního obchodu společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.
Nejčastějšími pojistnými událostmi spojenými s naší činností jsou škody způsobené na majetku třetích osob.

Generali Česká pojišťovna se jako univerzální pojišťovna setkává

odpovědnosti všech účastníků stavebního procesu, škod z profesní

se všemi druhy pojistných událostí, a to nejen v oblasti stavebnictví.

odpovědnosti projektanta, poškození stavebních strojů, odcizení

Vzhledem k našemu významnému podílu na pojištění stavebních

materiálu. Frekvenčně jsou nejčastější škody z odcizení a z poškození

společností útvar likvidace pojistných událostí řeší a vyplácí škody

stávajícího majetku, největší škody pak z živelních příčin.

ze stavebního a montážního pojištění (tzv. All risks), z pojištění
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PREVENCE ŠKOD ZAJÍMÁ TŘI ČTVRTINY DOTÁZANÝCH

KONTAKTY

O možnosti prevence škod u projektů se zajímá 76 % z dotázaných stavebních společnosti. Zbylých 24 % se o takové možnosti
nezajímá.

ZAJÍMÁTE SE O MOŽNOSTI PREVENCE ŠKOD U VAŠICH PROJEKTŮ?

Zajímáte se o možnosti prevence škod u Vašich projektů?

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 aktuálním
stavu a očekávaném vývoji vybraných sektorů v deseti zemích střední a východní Evropy.
Všechny naše studie a analýzy jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných
strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých
společností a na dalších důležitých zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje setkání lídrů
vybraných klíčových oborů ekonomiky v jednotlivých zemích, kterých se účastní generální
ředitelé nejvýznamnějších společností, ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.









CEEC RESEARCH S.R.O.

MICHAL VACEK

Na spojce 968/7

ředitel společnostI

Vršovice (Praha 10)

Tel.: +420 776 023 170

101 00 Praha

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

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Společnost CH&T Pardubice je renomovaným dodavatelem širokého produktového spektra

Jiří Weis

stavebních prací již více jak 25 let.

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

Bohaté zkušenosti s realizacemi v oblasti dopravní infrastruktury, pozemních staveb
a inženýrských sítí garantují kvalitu dodaných stavebních prací a právem řadí CH&T Pardubice
mezi TOP stavební firmy nejen v regionu, ale i v rámci ČR.
Jako výrobce stavebních materiálů se popravdě řečeno s pojistnými událostmi téměř nesetkáváme. Nejčastěji ale řešíme případy, kdy dojde k
poškození zboží při přepravě k zákazníkům.

Společnost je rozdělena na 6 divizí a je součástí významného stavebního holdingu enteria.
V současnosti zaměstnává CH&T Pardubice necelých 500 zaměstnanců a roční objem prodeje
se pohybuje nad hranicí 3 miliard korun.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ivo Luňák

K Vápence 2677,

Tel.: 466 791 111

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

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

E-mail: info@cht-pce.cz
www.hrosipardubice.cz

Ztráta materiálu na staveništi, respektive odcizení a škody způsobené naši činnosti jak na vlastním majetku, tak na třetích stranách.
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Seznamte se s Raiffeisenbank a.s.

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Raiffeisenbank působí na českém bankovním trhu již více jak 25 let, od roku 1993. Z banky

Společnost Tyros Loading Systems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající

se dvěma pobočkami a 39 zaměstnanci se v průběhu času stala pátou největší bankou na

průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Dodáváme nakládací

tuzemském trhu. Raiffeisenbank se primárně zaměřuje na poskytování služeb soukromé

systémy značky Loading Systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních

a firemní klientele, jenž si zakládá na vysoce kvalitním servisu, aktivním managementu služeb,

výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center, stejně

aktivní správě financí a profesionálním poradenství.

tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi
nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod.

Nabídka produktů a služeb zahrnuje osobní a podnikatelské účty, úvěrové, spořicí a investiční
produkty, specializované finanční služby a konzultace pro firemní klientelu a velké korporace.

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.		

		

Podrobný přehled všech služeb je k dispozici na www.rb.cz.

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

Všichni klienti se mohou spojit s poradci Raiffeisenbank prostřednictvím call centra. Informace
také naleznou na webových stránkách, facebooku nebo twitteru.
Vedle obchodních aktivit se banka angažuje rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit,
zahrnujících vzdělávání, charitativní i kulturní projekty. Společenská odpovědnost je součástí
firemních hodnot, kultury i strategie a stojí na historických základech samotné značky Raiffeisen.
Raiffeisenbank se též otevřeně hlásí k posilování ekologického a společensky odpovědného
podnikání v Česku.

SG Geotechnika a.s.

V roce 2020 Raiffeisenbank obsluhovala na 680 000 klientů v síti 119 poboček a klientských

SG Geotechnika je přední geotechnickou společností v České republice. S vysokou odborností

center a zaměstnávala téměř 2700 zaměstnanců. Aktuálně obsluhuje 1,3 milionu klientů banky

a více než devadesátiletými zkušenostmi na českém a světovém trhu nabízíme zcela

a Raiffeisen stavební spořitelny.

komplexní řešení geotechnických problémů. Zaměřujeme se na průzkumy, poradenství,
supervize, zkušebnictví, monitoring a analýzy geotechnických rizik v oblasti inženýrských

Podle definice České národní banky patří mezi systémově významné banky v České republice.

staveb. Geotechnické problémy řešíme od studie proveditelnosti a projekce, až po samotnou

Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI

realizaci a provozování inženýrských děl. Naše odborná expertíza nám umožňuje vstoupit do

zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje klienty v řadě zemí

jakékoliv fáze projektu, kde pomáháme nalézt optimální, bezpečné, kvalitní a ekologické řešení

střední a východní Evropy. Od roku 2005 jsou akcie skupiny kótovány na vídeňské burze.

navržených projektů. Disponujeme vlastními kapacitami v laboratorním a terénním zkušebnictví
i v geotechnickém monitoringu staveb. Kvalitu svých služeb opíráme
o aplikovaný výzkum a vývoj a tradičně rozvíjíme obor stavební a environmentální geotechniky.

Raiffeisenbank a.s.

Naše komplexní inovativní řešení pomohla realizovat náročné inženýrské projekty ve více než

Tel.: 412 440 000

30 zemích po celém světě.

E-mail: large.corporates@rb.cz
www.rb.cz
Metrostav a.s.

Mgr. Lucie Bohátková

Geologická 988/4

obchodní ředitelka

152 00 Praha 5 – Barrandov

Tel.: +420 724 218 792
E-mail: Lucie.Bohatkova@geotechnika.cz
www.geotechnika.cz
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Metrostav a.s.

HOCHTIEF CZ a. s.

Metrostav a.s., který letos slaví padesát let od svého vzniku, je lídrem českého stavebního trhu

Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru. V současnosti zaměstnává

a vedoucí člen koncernu Skupina Metrostav. Představuje dlouhodobě finančně silnou a stabilní

více než 1000 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České

univerzální stavební společnost se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na

republiky. Jde o občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou

domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby,

výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.

podzemní stavby včetně výstavby metra, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl

Společnost je rozdělena na 4 divize a má dvoučlenné vrcholové vedení v následujícím složení –

a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory. K realizacím Metrostavu oceňovaným

předseda představenstva Ing. Tomáš Koranda a člen představenstva Jörg Mathew.

v rámci oborových soutěží za poslední období patří např. O 2 universum v Praze, most Lysá nad
Labem, železniční mosty přes ulici Mikulášská v Plzni, rekonstrukce Janáčkova Divadla v Brně,

Společnost HOCHTIEF CZ je součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF.

Jez Podělusy nebo ražby stanice helsinského metra Easpoonlahti.

Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Svým zákazníkům poskytuje HOCHTIEF CZ
široké spektrum služeb na vysoké kvalitativní úrovni, které jsou založeny na jeho zkušenostech

Metrostav a.s.

a znalostech trhu, na vstřícném a odpovědném přístupu.

Koželužská 2450/4

Tel.: 266 019 000; 266 018 000

180 00 Praha 8

E-mail: info@metrostav.cz
metrostav.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217				

Tel.: +420 257 406 000

150 00 Praha 5				

E-mail: info@hochtief.cz		

Česká republika				

www.hochtief.cz

HBH Projekt spol. s.r.o.

V České republice koncern Swietelsky AG působí od roku 1992, kdy byl v Českých Budějovicích
založen první závod společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost se postupně rozrůstala

HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby. V České

po celém území České republiky. Poměrně brzy se svým obratem a počtem zaměstnanců

republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás zajistíme projektovou přípravu staveb včetně

zařadila mezi největší stavební firmy.

inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora.

Divize silničního a inženýrského stavitelství má dnes osm závodů a realizuje výstavbu silnic,

Již 25 let patříme mezi nejvýznamnější české projekční kanceláře v oboru silnic a dálnic. Jsme

dálnic, parkovišť, zpevněných ploch a mostů, inženýrské, ekologické, vodohospodářské stavby,

také zkušeným poskytovatelem služeb a poradenství v oblasti ekologie a krajinného inženýrství,

sportovní stavby se speciálními povrchy, atletické dráhy, školní hřiště, víceúčelová sportoviště,

městského a dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Našim zákazníkům

fotbalová hřiště, zabezpečení svahů, speciální zakládání, výstavbu štol a další vysoce

poskytujeme nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu přípravy a realizace

specializované práce, včetně výroby obalovaných asfaltových směsí.

komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro mezinárodní spolupráci a patříme

Divize pozemního stavitelství vznikla v rámci SWIETELSKY stavební s.r.o. na podzim roku

mezi příznivce partnerství veřejného a soukromého sektoru v přípravě a realizaci výstavby

1999. Postupně rozvinula své působení prostřednictvím dnešních pěti závodů do téměř všech

dopravní infrastruktury.

regionů České republiky a je pro své zákazníky spolehlivým partnerem jako generální dodavatel
průmyslových, energetických, bytových a občanských staveb. Tato činnost je doplňována

HBH PROJEKT spol. s.r.o.

prováděním železobetonových konstrukcí, výrobou betonových směsí a provozem půjčoven

Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby

systémového bednění.

Kabátníkova 216/5				

Tel.: 549 123 411

Ke skupině SWIETELSKY v České republice dnes patří firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.,

602 00 Brno				

Fax: 549 123 456				

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., SWIETELSKY Real Estate CZ s.r.o. a JB Stavební, s.r.o. Našimi prioritami

					

E-mail: hbh@hbh.cz

jsou důraz na kvalitu prací a spokojenost i těch nejnáročnějších zákazníků.

					

www.hbh.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Pražská 495/58 				

Tel.: +420 387 002 711

370 04 České Budějovice 			

E-mail: centrala@swietelsky.cz

			

www.swietelsky.cz
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Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.
190 let

Společnost HELUZ se řadí mezi tři největší výrobce zdicích systémů v České republice, její

Dlouhá a úspěšná historie

výrobní závody se nacházejí kromě Dolního Bukovska a Hevlína také v Libochovicích. V těchto

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci s hlubokou znalostí českého

závodech vyrábí kompletní stavební systém zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, včetně

trhu. Její kořeny sahají hluboko do 19. století. Díky mezinárodnímu zázemí skupiny Generali

cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro stavby

Group, jejíž jsme součástí, umíme pomoci i s projekty mimo území České republiky.

v nulovém, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu. Společnost HELUZ v roce
2017 uvedla na trh i první kompaktní broušenou AKU cihlu sendvičové skladby cihla-minerální

Jednička na trhu

vlna-cihla pod názvem HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, která při tloušťce 21 cm dosahuje

Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okolností

vzduchové neprůzvučnosti Rw=57 dB . Revoluční novinkou je tekutá, předem připravená

schopna dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé

silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro efektivnější zdění, která se nanáší systémovým

a profesionální služby.

válečkem jako při malování. Novinkou roku 2020 je PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný
s variabilním vnitřním prostorem pro umístění venkovní stínicí techniky, který je určen pro

Spolehlivý partner pro klienty

jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment dále tvoří ploché

Miliony klientů si nás vybraly a spoléhají na nás. Když se něco přihodí, mají k dispozici rozsáhlou

překlady, keramické stropy, komínové systémy a speciální tvarovky. Životnost těchto produktů

pojistnou ochranu, srozumitelné služby a rychlé vyřízení škod.

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

Global Construction

stavba. K dispozici je také poradenský servis a pomocné služby určené primárně zákazníkům

Stavebnictví nás baví. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na znalosti

plánujícím stavbu.

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

Historie rodinné firmy HELUZ se začala psát v roce 1876. Rodinná tradice byla přerušena v roce

a připraví řešení na míru také vaší společnosti. Dopřejte si stejný servis, který využívá 8 z 10

1950, kdy komunistický režim cihelnu zestátnil. Po roce 1989 získali potomci zakladatelů své

největších stavebních společností v České republice.

dědictví zpět. Firma se dynamicky rozrůstá a postupně se rozšířila o další aktivity mimo obor
s cílem diverzifikovat rizika a zúročit nabité podnikatelské zkušenosti i mimo stavebnictví.

LIBOR LIBICH

V portfoliu skupiny přibyla společnost Ciko s.r.o., Dřevovýroba na pile ve Starém Sedle, mediální

Útvar korporátního obchodu

online agentura X Production, dále provozuje sportovní střelnici a golfový Driving range

Tel.: +420 604 293 588

v Šindlových Dvorech. I do budoucna připravuje další aktivity, které se již brzy stanou nedílnou

E-mail: libor.libich@generaliceska.cz

součástí HELUZ GROUP.

www.generaliceska.cz

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 		

		

U Cihelny 295				

Tel.: +420 800 212 213

		E-mail: info@heluz.cz
					www.heluzgroup.cz
373 65, Dolní Bukovsko
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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 realizovat malé
i velké stavební projekty. Pomohli jsme vzniknout dálnicím, mostům i sportovním halám, které
dnes dobře slouží široké veřejnosti. Díky skvělým nástrojům Business Intelligence, které sami
vyvíjíme, a týmu odborníků dokážeme efektivně řídit i tu nejnáročnější výstavbu od začátku až
do konce.
Působíme v oblasti:
•

Datový sklad stavby

•

Cenové posudky a expertizy

•

Vývoj Software pro řízení projektů

•

Supervize projektů

•

Claim management

•

Administrace změnových listů

•

Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP

•

Inženýring

IBR Consulting s. r. o.
Sokolovská 352/215
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PERI, spol. s r.o.
Firma PERI je rodinná společnost již druhé generace. Od roku 1969 působí na trhu a vždy byla
průkopníkem v oblasti bednění a lešení. Dceřiná společnost PERI, spol. s r.o. byla založena
v České republice v roce 1992.
V průběhu let se společnost PERI na českých stavbách postupně stále více prosazovala. Zákazníci
zjistili, že o něco vyšší pořizovací cena není pro rentabilitu stavby to nejpodstatnější. Mnohem
důležitější je jednoduchá manipulace, univerzálnost a v neposlední řadě kvalitní zákaznický
servis.
A tak se stala společnost PERI lídrem na zdejším trhu. Počtem přes 1 200 aktivních zákazníků
patří k těm nejúspěšnějším v rámci celé mezinárodní skupiny.
Společnost PERI nikdy nezůstávala pouze u produktu. Spolehlivý servis ve formě společného
hledání toho nejhospodárnějšího řešení, funkční a akceschopná logistika, neustálý kontakt
se zákazníkem, školení a další služby musí vždy kvalitní produkt doplňovat. Nabízíme prodej
a pronájem systémového bednění a lešení a individuální řešení a podporu každého projektu.
Důvěra, kterou nám naši zákazníci dávají, znamená, že je naší povinností vždy poskytovat tu
nejvyšší kvalitu. To platí jak pro naše výrobky, tak také pro naše pracovní procesy. Klíčovým
faktorem je náš týmový duch – dnes i v budoucnu.
PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392

Tel.: 222 359 311

252 42 Jesenice u Prahy

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