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ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2021 +2,2 % / VÝVOJ TRŽEB SPOLEČNOSTÍ 2021 +2,2 %

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
jsem rád, že Vám i koncem letošního roku můžeme zdarma

Data, která sloužila jako podklady pro vytvoření této analýzy, byla

k přečtení poskytnout Kvartální analýzu českého stavebnictví

sbírána v průběhu října 2021. Průzkumu se zúčastnilo na 109 velkých,

Q4/2021. Touto publikací uzavíráme rok 2021 a osobně mě těší, že

středních i malých stavebních společností. Využíváme také data

jste nám i letos zachovali přízeň.

z Věstníku veřejných zakázek z ledna až září letošního roku.

V tomto kvartálu se věnujeme kromě vývoje českého stavebnictví

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné předvánoční i vánoční

také vlivu voleb do poslanecké sněmovny 2021 na české stavebnictví.

období a vstup do nového roku pravou nohou.

Stavební firmy hodnotily, jaký vliv mohou tyto volby mít a na co
by se měla nová vláda zaměřit v oblasti stavebnictví především.
Věnujeme se také zakázkám na rekonstrukci zadávaným veřejnou
správou a tomu, zdali jsou takové zakázky zadávány včas či nikoli.
Jako již tradičně je součástí analýzy také vývoji veřejných zakázek.

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

NEJVĚTŠÍ

rezidenční
stavitel v ČR
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ÚVODNÍ SLOVO CENTRAL GROUP

ÚVODNÍ SLOVO PREMIÉRA ČR

Vážení čtenáři,

Vážení přátelé,

s jejich nárůstem na 206,7 mld. Kč. Nebudu opakovat výši rekordních
výdajů pro SFDI, které jsme prakticky zdvojnásobili. Již příští rok

Pro podporu nové výstavby a zlepšení dostupnosti bydlení ale ani

zdravím Vás opět jako po celou dobu naší vlády u příležitosti vydání

budeme čerpat i nedávno vyjednané prostředky EU v rámci Next

v České republice se intenzivně angažujeme v záležitostech pro

ten sebelepší stavební zákon nestačí, pokud města a obce, kde se

Kvartální analýzy českého stavebnictví.

Generation RRF a OP Doprava. Více peněz na investování jsme

podporu stavebního rozvoje. Díky více než 27 letům zkušeností v oboru

staví, nebudou od státu získávat výrazně více peněz na veřejnou

jako největší rezidenční developer a investor nové bytové výstavby

nechali i obcím a krajům.

také víme, že bez dobré znalosti trhu, predikce jeho vývoje a výměny

infrastrukturu. Řešením by mohlo být snížení DPH u nových bytů

Při zveřejnění minulé analýzy jsem byl optimistický a přes všechny

a sdílení zkušeností se kvalitní development neobejde. Jsme proto

z 15 na 10 procent s tím, že zbývajících 5 procent by formou místního

potíže, spojené s obnovováním fungování globální ekonomiky po

velmi rádi, že můžeme být spolupořadatelem letošního mimořádného

poplatku získávaly města a obce, kde se tyto byty staví (PRINCIP

koronaviru, jsem i nyní.

Setkání lídrů českého stavebnictví a také partnery této publikace,

10+5). Díky tomu by mohly novou výstavbu podporovat a vidět

která poskytuje důležitý obrázek o vývoji stavebního trhu.

Naše úsilí, kdy jsme rozjeli prakticky zastavenou výstavbu dálnic,
jsme završili nedávným otevřením kompletně zrekonstruované
D1. Aktuálně je ve výstavbě 151 km nových dálnic, včetně nedávno

v ní příležitost ke svému rozkvětu a veřejné finance by nepřišly ani

Ekonomika ve druhém čtvrtletí přidala slušných 8,1 % růstu proti

zahájené dostavby dálnice D4 (PPP), a 67 km silnic I. třídy. Letos

o korunu.

stejnému období předchozího roku, průmysl obnovil svůj růst

zprovozníme 46,5 km nových dálnic, zahájíme dalších téměř

a dostal se na úroveň před covidem. Vážným problémem je však

46 km nových dálničních úseků a 58 km silnic I. třídy a příští rok

V Praze jsme svědky rekordní poptávky po novém bydlení a na

Development a nová výstavba obecně je dlouhodobý proces,

váznoucí obnova dodavatelských vztahů, kdy váznou dodávky

je naplánováno zahájení další 67 km dálnic. V roce 2022 bude

druhé straně historicky nejnižší nabídky nových bytů. K tomu

který se často plánuje na 10-15 let dopředu. Proto absolutně

zejména pro automobilový průmysl, což se už v srpnu podepsalo

zahájena 1. etapa železničního spojení Praha–Kladno s napojením

se přidávají pandemií narušené dodavatelské řetězce a růst cen

nejdůležitější

negativně na růstu celého průmyslu.

na letiště V. Havla.

materiálů a prací. Stále intenzivněji proto vyvstává otázka, jak řešit

předvídatelná a vymahatelná pravidla. Jen tak může tento obor

dostupnost bydlení.

efektivně fungovat a jen tak se může zlepšit dostupné bydlení.

Stavebnictví je od jara opět na růstové trajektorii. Objem uzavřených

Samozřejmě pokračují i další projekty jako optimalizace

Proto mi závěrem dovolte vyjádřit přání, aby nová vláda dotáhla

stavebních zakázek byl ve druhém čtvrtletí zhruba o pětinu výš než

a modernizace konvenčních železničních koridorů pro osobní

Současná situace je výjimečná tím, že je překvapením pro všechny.

pro

tento

obor

jsou

dlouhodobě

platná,

Široká shoda panuje na tom, že dostupné bydlení zajistí jen

nový stavební zákon do takové podoby, která nastaví dlouhodobě

ve stejném období minulého roku. Při takovém tempu by mohlo

a nákladní dopravu nebo obnova kulturních památek, např.

dostatek bytů na trhu a rovnováha nabídky a poptávky se zdravou

platná pravidla a konečně umožní stavební rozvoj naší země.

stavebnictví již letos dohnat loňský pokles a bude dále expandovat.

kompletní obnova ikonického hradu Karlštejn.

tržní konkurencí. Mnoho pozitivních opatření pro urychlení

Že se stavebnictví začíná dařit, dokazuje i meziroční růst mezd ve

a zjednodušení povolování obsahuje nově schválený stavební

stavebnictví ve druhém čtvrtletí o více než 8 % a v srpnu o 7,8 %,

zákon. Po volbách jej proto není potřeba zcela měnit, ale jen

což je samozřejmě i důsledkem nejen rostoucí produktivity práce,

nádražních budov, které se staly v minulosti rovněž národní

upravit v některých sporných částech a jeho účinnost neodkládat

ale i nedostatku pracovníků. V srpnu rostlo stavebnictví meziročně

ostudou. Na obnovu více než 70 těchto budov jsme dali v roce 2019

déle než o půl roku. Klíčová je také digitalizace, musí jít však ruku

o 1,2 %, opět je tahounem inženýrské stavitelství, ale jsem rád, že už

1,6 mld. Kč, v roce 2020 již přes 2 mld. Kč, to je více než trojnásobek

po několikáté se opět drží v kladných číslech i pozemní stavitelství.

proti roku 2016, a Správa železnic bude v tomto tempu obnovy

Samozřejmě i stavebnictví se potýká s problémy nedostatku

nádraží pokračovat i letos. Zrekonstruovat chce celkem 114 objektů

v ruce s novou legislativou.

Jsme první vládou, která se zaměřila na obnovu chátrajících

některých materiálů, zejména oceli a dřeva, a to se odráží negativně

za 1,75 miliardy korun ve všech krajích ČR, které získají moderní

jak ve výrobě, tak i v nákladech v důsledku někdy i skokově vyšších

odbavovací prostory či bezbariérové přístupy.

cen těchto vstupů. Jsem přesvědčen, že převážná většina problémů
bude odeznívat, tak, jak bude odeznívat pandemie koronaviru

Vážení přátelé, funkční období naší vlády končí a já bych Vám

v hlavních dodavatelských zemích.

chtěl poděkovat za skvělou spolupráci na všech projektech, které
zkrášlují naši krásnou zemi, a za Vaši pomoc při tvorbě nového

Dušan Kunovský

Naše vláda po celou dobu silně podporovala stavebnictví

stavebního zákona, který Vám usnadní uvádět nové projekty do

předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP a.s.

rozpočtovou politikou. Zvyšovali jsme kapitálové výdaje až na

života. Přeji Vám hodně úspěchů do budoucna a těším se na další

letošních 187,5 mld. Kč a v roce 2022 počítá návrh státního rozpočtu

spolupráci!

Andrej Babiš
premiér ČR
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KAPITOLA 01

str. 06

Stavebnictví letos poroste o 2,2 %, v roce příštím o dalších 1,1 %. Vyšší tempo růstu trhu očekává pozemní
stavitelství. Podle malých stavebních společností trh poroste rychlejším tempem než podle velkých
stavebních společností. Kapacity stavebních společností jsou v průměru vytíženy na 96 %.

KAPITOLA 02

str. 12

V lednu až září 2021 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 88,4 mld. Kč, z toho bylo později zadáno
27,9 mld. Kč (tedy 32 % z oznámených). Jejich skutečná zadaná hodnota byla 26,6 mld. Kč, protože zadaná
hodnota byla o cca 5 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později
VÝHRADNÍ STAVEBNÍ
PARTNER

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

zrušeny zakázky za 4,5 mld. Kč (tedy cca 5 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek
zbývá v systému ještě 56,0 mld. Kč (tedy 63 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně
informace, že se tak stalo, nebyla dodána).

str. 20
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Tržby stavebních společností porostou až o 2,2 % v letošním roce. Rychleji porostou tržby v inženýrském
stavitelství, a to o 3,4 % v letošním roce. Rychleji porostou také tržby velkým společnostem, a to až o 3,4 %
v roce letošním.

str. 26

KAPITOLA 04
BRONZOVÍ PARTNEŘI

Podle více jak poloviny dotázaných ovlivní volby do poslanecké sněmovny české stavebnictví pouze
zčásti. Zdali nová vláda ovlivní stavebnictví pozitivně či negativně, rozděluje stavební společnosti do
dvou stejných táborů. Většina stavebních společností neočekává vyšší investice nové vlády do výstavby.
Stavebnictví by nejvíce pomohlo, kdyby nová vláda pokračovala v rozpracovaných projektech. Nová vláda
by se měla zaměřit na výstavbu dostupného bydlení.

PARTNEŘI

ODBORNÍ GARANTI

str. 36

KAPITOLA 05
Podle tří pětin dotázaných veřejná správa investuje včas do rekonstrukcí svých staveb pouze v některých
případech. V horším stavu jsou inženýrské stavby. Pokud by veřejná správa zadávala rekonstrukce včas,
mohla by ušetřit až 27 % z ceny zakázky. Za posledních 10 let se stavební společnosti setkaly v průměru se
4,5 stavbami, kde rekonstrukce již nebyla možná z důvodu havarijního stavu.
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STAVEBNICTVÍ LETOS POROSTE O 2,2 %
Podle očekávání ředitelů stavebních společností by letos mělo české stavebnictví zaznamenat růst až o 2,2 %. V roce
následujícím by potom mělo dále růst, a to až o 1,1 %.

VÝVOJ TRHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Vývoj českého stavebnictví
2021

2022

2,2 %

1,1 %

 






 


















 

 











01



1,8 %
Stavebnictví letos poroste o 2,2 %, v roce příštím o dalších 1,1 %.
Vyšší tempo růstu trhu očekává pozemní stavitelství. Podle
malých stavebních společností trh poroste rychlejším tempem
než podle velkých stavebních společností. Kapacity stavebních
společností jsou v průměru vytíženy na 96 %.



 



 















   

 

2,6 %
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2,0 %

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

V roce 2022 bude v oblasti dopravních staveb mimořádný tlak na

době nereflektuje rozestavěnost staveb, čímž vyvolává na stavebním

budoucí vládu udržet rozpočet v dosud nastaveném růstu. Důvodem

trhu nejistotu. Z dosud sledovaného trendu zdražování materiálů lze

je značná rozestavěnost a také připravenost staveb k realizaci.

také očekávat nárůst cen nově soutěžených zakázek. Státní investoři

K zahájení bude například připraveno 46 silničních projektů. Mezi

se budou muset zaměřit na analýzu a případně přijetí adekvátních

nejvýznamnější patří další nové úseky karlovarské D6, alternativní

opatření. Opatření by měla směřovat k tomu, aby se odstranily

spojení Čech a Moravy na D35 a pokračování dálnice D55 ve Zlínském

významné disproporce mezi předpokládanými cenami stavebních

kraji. Jako hlavní výzvu pro novou vládu vidím přípravu rozpočtu na

prací a cenami vysoutěženými.

rok 2023 a navýšení střednědobého výhledu, jehož výše v současné

6
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VYŠŠÍ RŮST TRHU OČEKÁVÁ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

KAPACITY STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ JSOU
V SOUČASNÉ CHVÍLI VYTÍŽENY NA 96 %

Společnosti věnující se převážně inženýrské výstavbě očekávají růst trhu v letošním roce až o 2,0 %. Pro rok následující
predikují další růst, a to až o 1,4 %. Společnosti věnující se převážně pozemním stavbám očekávají v letošním roce růst trhu až

V současné chvíli mají stavební společnosti své kapacity vytížené v průměru na 96 %. V prvním kvartálu roku 2022 očekávají

o 2,3 % a v roce následujícím potom růst ve výši 0,9 %.

vytížení svých kapacit na v průměru na 86 %.

Dušan Kunovský

Jiří Nouza

předseda představenstva společnosti Central Group a.s.

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Očekáváme, že minimálně v první polovině příštího roku budou stavebnictví nadále výrazně ovlivňovat rostoucí ceny stavebních prací a materiálů.

Od podzimu 2020 jsme čelili otázkám jaký výsledek předpokládáme

jsme -7%. Máme nižší srovnávací základnu, zasáhla nás krize v podobě

Další komplikace pak může přinést zvyšování úrokových sazeb, což prodraží financování projektů. Někteří menší stavitelé se vlivem těchto faktorů

ve stavebnictví v roce 2021. Mnohokrát opakovaná odpověď zněla, že

nedostatku a růstu cen řady stavebních materiálů, v nedávné době

je to věštění z křišťálové koule. Musím říct, že odhad pro rok 2022 je

přišel tvrdý náraz v podobě růstu cen energií. Optimistický předpoklad

v podobném duchu. Pro rok 2021 jsme predikovali propad 10%, skončili

je mírný propad do -5%.

mohou dostat do problémů a své projekty tak budou nuceni odložit nebo dokonce prodat.

MALÉ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI OČEKÁVAJÍ VYŠŠÍ RŮST TRHU
Ivo Vondrák
Při rozdělní společností dle výše jejich obratu na malé a velké (milníkem je obrat ve výši 100 mil. Kč ročně) vidíme, že s vyšším

hejtman Moravskoslezského kraje

tempem růst trhu počítají malé společnosti. Ty očekávají růst trhu až ve výši 2,6 % v letošním roce a o dalších 1,1 % v roce 2022.
Oproti tomu velké stavební společnosti počítají s růstem trhu ve výši 1,8 % v roce letošním a v roce 2022 o shodných 1,1 % jako
společnosti malé.
Stavebnictví a jeho vývoj jsou jedním ze spolehlivých ukazatelů stavu

a návazně i práce, podstatným faktorem je i nedostatek pracovních

ekonomiky. Ta ovšem aktuálně s ohledem na dopady pandemie

sil na trhu. Jsem ale přesvědčený, že je to pouze přechodný stav, že

koronaviru není v příliš dobré kondici, takže můžeme očekávat, že

vývoj bude pozitivní a již brzy dojde ke stabilizaci cen a tím pádem

vývoj stavebnictví ještě nějakou dobu příznivý nebude. Největším

i intenzivnějšímu vývoji stavebnictví.

problémem jsou dnes enormně rostoucí ceny stavebních hmot

Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Robert Špalek
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
V příštím roce na domácím stavebním trhu očekáváme, že bude

staveb. Zde však neznámou zůstává, kdy zejména u soukromých

i nadále pokračovat pozitivní trend v oblasti strategické dopravní

investorů dojde k růstu, respektive obnovení jejich investiční aktivity.

infrastruktury, kde státní investoři budou hospodařit s rekordním
objemem finančních prostředků. Otazník i nadále zůstává nad situací

Nelze také zapomínat na situaci na trhu stavebních materiálů, kde

Do vývoje stavebnictví promluví zcela zásadně to, jak se postaví

materiálů a stavebních prací. Skokové navýšení těchto cen spojené

v pozemním stavebnictví, kde poslední statistická data naznačují

jejich rapidní cenový růst negativně ovlivňuje celkovou situaci na

stát k zadávání veřejných zakázek. Jestliže bude v možnostech

s navyšováním úrokových sazeb u hypoték může vývoj stavebnictví

nastupující stagnaci produkce v této části stavebního trhu. Pozitivní

stavebním trhu. V neposlední řadě bude také záviset na vývoji na

státu dodržet sliby minulé vlády a veřejné zakázky nebudou výrazně

ve veřejné i soukromé sféře zpomalit. Nejistota vývoje těchto cen

je naopak růst počtu vydaných stavebních povolení, a to jak z pohledu

trhu práce, kde pro realizaci stavebních zakázek je nutný dostatek

omezovány, nemusel by se náš sektor propadnout do výrazné krize.

doplněná krizí v zásobování energiemi činí jakékoliv předpovědi

jejich celkového počtu, tak i orientační hodnoty těchto plánovaných

kvalifikované pracovní síly.

Dalším faktorem, který vývoj stavebnictví ovlivní, jsou ceny stavebních

poměrně nejistými. Proto je v této chvíli role státu velice důležitá.

8
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Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Investoři, mezi které samozřejmě patří i veřejný sektor, s napětím očekávají další vývoj na stavebním trhu. Ceny některých stavebních materiálů
vyletěly v posledních měsících i na několikanásobek běžného stavu, což je způsobeno jednak omezenou nabídkou či výpadky určitých výrobních
závodů, linek či dopravních řetězců, ale také zvýšenou poptávkou. Osobně doufám, že se růst zataví v řádu několika měsíců, což je samozřejmě
klíčové pro další plánování v rámci nejen veřejných rozpočtů.

Martin Křivánek
jednatel společnosti BBA-MONOLIT, s.r.o.

Každopádně to v roce 2022 nebude mít ve stavebnictví nikdo jednoduché. Stavební společnosti budou muset stavět za ceny vysoutěžené v roce
2021, ale s náklady roku 2022. Pokud se tyhle nůžky rozevřou ještě víc, než je teď patrné, hodně firem bude mít problém to ustát.

Pavel Schlitter
výkonný ředitel a prokurista společnosti SITEL, spol. s r.o.

Naše očekávání jsou, že vývoj objemu zakázek ve veřejném

Zároveň předpokládáme, že velký nedostatek stavebních materiálů

a soukromém sektoru půjde opačným směrem. Zatímco ve veřejné

včetně jejich ceny a obrovského nedostatku pracovních kapacit

sféře předpokládáme, že zasmluvněné zakázky budou pokračovat

se částečně ustálí a mnoho dočasně pozastavených projektů

bez jakýchkoli změn a rozběh nových infrastrukturních projektů bude

v soukromém sektoru se opět rozběhne. Vzhledem k velkému množství

záležet na politických názorech, zde očekáváme částečné zpomalení

volného kapitálu bude snaha soukromého kapitálu investovat i do

rozběhu nových projektů, a tím pokles objemu stavebních zakázek.

nemovitostí. Proto v soukromém sektoru naopak předpokládáme růst
objemu stavebních zakázek.

10
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V LEDNU AŽ ZÁŘÍ BYLY OZNÁMENY ZAKÁZKY ZA 88,4 MLD. KČ,
MEZIROČNĚ HODNOTA POKLESLA O 29,0 %
V lednu až září 2021 bylo vydáno 1 153 řádných oznámení

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

o zakázce, což je o 0,1 % více než ve stejném období minulého

metro od Dopravního podniku hl. m. Prahy oznámená v lednu

roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce

2020. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky

v lednu až září 2021 činila 88,4 mld. Kč a byl zaznamenán

s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles

její meziroční pokles o 29,0 %. Meziroční pokles hodnoty

hodnoty oznámených zakázek o 2,4 %.

Alena Schillerová
ministryně financí ČR

Podle aktuálních čísel Českého statistického úřadu stavební výroba

02
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V lednu až září 2021 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě
88,4 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 27,9 mld. Kč (tedy 32 %
z oznámených). Jejich skutečná zadaná hodnota byla 26,6 mld.
Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 5 % nižší než při oznámení.
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny
zakázky za 4,5 mld. Kč (tedy cca 5 % z oznámených). Po odečtení
zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 56,0 mld. Kč
(tedy 63 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně
informace, že se tak stalo, nebyla dodána).

miliardy na digitalizaci stavebního řízení. Významnými zadavateli

v Česku meziročně prudce roste a v srpnu mírně zrychlila meziroční

veřejných zakázek jsou také samosprávy, které jsou i díky aktivnímu

růst na 1,2 procenta z červencových 0,5 procenta. Stavba cest nebo

přispění státního rozpočtu ve velmi dobré kondici. Od letošního roku

telekomunikačních a energetických sítí meziročně vzrostla o 2,1procenta.

totiž došlo k významnému navýšení podílů obcí a krajů na sdílených

Nejinak by tomu mělo být příští rok, kdy bychom se již neměli potýkat

daních. Vynikající stav hospodaření samospráv potvrzují aktuální čísla,

s covidovou pandemií jako dosud. Návrh státního rozpočtu na příští

kdy kraje za srpen dosáhly přebytku 6 miliard korun, obce dokonce

rok počítá s investicemi ve výši 218 miliard korun. Domácí investice

32,8 miliardy. V roce 2022 by navíc daňové příjmy obcí ve srovnání

budou navíc posíleny o evropské peníze z Národního plánu obnovy,

s rokem 2021 měly vzrůst o 2,6 procenta na 251,2 miliardy korun, čímž

ve kterém je pro Českou republiku určena částka 180 miliard korun. V

překonají úroveň v před-covidovém roce 2019. Samosprávy mohou své

rámci předfinancování jsme již obdrželi prvních 23 miliard, z nichž

disponibilní prostředky aktivně přeměnit na investice do svého rozvoje

ještě letos půjde 15 miliard na projekty Ministerstva dopravy a 1,2

a tím dále podpořit pozitivní vývoj veřejných zakázek v letošním roce.

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

Troufám si říct, že s jistotou budou realizovány stavby už rozestavěné

zastavoval rozestavěné stavby, stopnul i přípravu dalších projektů,

a těsně před zahájením, jako je například dokončení D1 mezi Říkovicemi

radikálně se omezily i opravy. Trvalo pak mnoho let, než se výstavbu

a Přerovem, D49 mezi Hulínem a Fryštákem, ale také konečně zahájení

dopravní infrastruktury podařilo znovu nastartovat a rozbité silnice

dostavby Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1, pokračování D3

uvést do lepšího stavu. Naše vláda se rozhodla proinvestovat se

v jižních Čechách a spousta dalších staveb. Ostatní už bude záležet na

z krize, a proto rozpočty na výstavbu, opravy a rekonstrukce i přípravu

příští vládě a její politice. Považoval bych za velmi nešťastné, pokud

nových staveb dosahovaly rekordní výše. Mimochodem, jen v tuto

by se vláda rozhodla odložit zahájení realizace některých projektů

chvíli máme rozestavěno 220,6 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, z toho

ve vysokém stupni přípravy z důvodu úspor. To už známe z minulosti

je 155,4 kilometrů dálnic na zelené louce. Všechny tyto projekty bude

a důsledky jsme pociťovali řadu let. Ministr Bárta v roce 2010 dokonce

příští vláda otevírat pro veřejnost a slavnostně stříhat pásky.
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ZADÁNO PROZATÍM BYLO 44 % Z OZNÁMENÝCH ZAKÁZEK

Počet oznámení o zákazce

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

Počet

Stavební
zakázky

2020

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

Počet

Meziroční změna v %

Počet

Meziroční změna v %

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

27 557

-44,5

2. čtvrtletí

439

+14,6

35 890

+2,5

Rok

2021

2021, bylo zadáno 44 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 32 % z celkového objemu zakázek oznámených v lednu až září

Hodnota

3. čtvrtletí
Leden až září

307
1 153

-12,0
+0,1

24 944
88 390

-37,3
-29,0

Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj plánuje v příštím roce zahájit veřejné zakázky

v Ostravě, revitalizace zámku v Bruntále nebo třeba rekonstrukce

na výběr zhotovitele celé řady významných staveb. Finančně

Domova Duha v Novém Jičíně. Pokračovat bude také příprava velkých

nejnáročnější

novostavba

staveb a v příštím roce budou vypsány veřejné zakázky na výběr

Moravskoslezské vědecké knihovny, na jejíž realizaci bychom chtěli

stavební

akcí

bude

samozřejmě

zhotovitele projektové dokumentace pro novostavbu dětského centra

vypsat veřejnou zakázku v závěru příštího roku nebo začátkem roku

Pluto v Havířově, využití Vzdělávacího a sportovního centra v Bílé nebo

2023. Dále to jsou například výstavba odbavovací plochy APN S3 na

například modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice.

letišti Leoše Janáčka Ostrava, rozsáhlá rekonstrukce silnice Mitrovická
Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Oznámené zakázky stavební

ZRUŠENO BYLO PROZATÍM 10 % Z OZNÁMENÝCH ZAKÁZEK
Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících

to větší vliv než zrušení většího počtu zakázek menších. Co se

zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako

týká předběžného objemu, bylo zatím zrušeno 5 % z celkové

další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až září

hodnoty zakázek oznámených v lednu až září 2021. K dalšímu

2021, bylo zrušeno 10 %. Rušení oznámených zakázek má vliv

rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet,

také na jejich celkový objem, který do značné míry závisí na

takže poměry se dále budou měnit.

OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ








velikosti zrušené zakázky. Pokud se zruší velká zakázka, má

 








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





Minulou vládou slibovaný objem veřejných zakázek dává naději, že

koalice lze vyčíst, že by se aktivní investiční politika neměla měnit. Nutnou

stavební firmy budou mít i v následujícím období dost práce a nebudou

podmínkou pro investování je ovšem kvalitní příprava. Z minulosti víme,

muset přistupovat k propouštění zaměstnanců. Věříme, že se situace

že stavbu nelze zahájit bez příslušných povolení. Mít připravené finance

nezmění ani po nástupu nové vlády. Z dosavadních vyjádření nové

nestačí. Zejména u liniových staveb to bývá veliký problém.

14

www.ceec.eu

















































 

 

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2021

15

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky

ZADÁNY BYLY ZAKÁZKY ZA 183,8 MLD. KČ
V lednu až září 2021 bylo zadáno 5 395 zakázek (včetně částí

a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování

zakázek), což je o 10,0 % více než ve stejném období minulého

a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje

roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až září 2021 činila

a Mirotice–Krašovice, projekt PPP v hodnotě 32 mld. Kč.

183,8 mld. Kč, což představovalo růst o 34,1 %. Výrazný růst

Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky

hodnoty zadaných zakázek ovlivnila zakázka Ministerstva

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

dopravy na projektování, výstavbu, financování, provozování

zadaných zakázek o 3,5 %.

2020

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

2021

V rámci Pardubického kraje jsme v loňském a letošním roce spustili

budova centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici

největší projekty v naší krajské historii. Jedná se především o zcela

za půl miliardy korun, kde rovněž žádáme o prostředky z programu

klíčové stavby ve zdravotnictví. Největší stavbou ve zdravotnictví

REACT-EU. Do třetice zdravotnickou stavbou je zcela nová moderní

v celé České republice je v tuto chvíli výstavba centrálního urgentního

budova Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. K tomu

příjmu v Pardubické nemocnici za 1,652 miliardy korun s přispěním

připočtěme stavby v oblasti silničního hospodářství, investice do škol,

evropských fondů v rámci programu REACT-EU v částce 500 milionů

kultury či do zařízení, která poskytují sociální služby.

korun. Druhou stavbou, která je již nyní před dokončením, je

Počet

Stavební
zakázky

Počet

Hodnota

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

2. čtvrtletí

2 138

+14,9

56 729

+8,7

3. čtvrtletí

1 989

+3,9

60 104

+31,5

Leden až září

5 395

+10,0

183 803

+34,1

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Ondřej Novák
předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

Vývoj veřejných zakázek bude záviset na výsledné podobě veřejných

k extrémnímu zdražení stavebních materiálů a stavební firmy jsou

rozpočtů na všech úrovních - státu, krajů i obcí. Zatím nevíme, jak se

nuceny je promítnout do nabídkových cen. Za stejný objem peněz tak

Jiří Nouza

nová vláda postaví např. k velmi důležitému rozpočtu SFDI a stejně tak

bude možné postavit méně. U již odsouhlasených projektů bude nutné

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

nevíme, jak to bude s rozpočty obcí a krajů. Obecně však očekávám

znovu rozhodovat o tom, zda je pro investora akceptovatelné zvýšení

pokles objemu veřejných zakázek. V posledních měsících došlo

předpokládané ceny a jejich realizace se tak bude odkládat.

Proběhly volby do PSP ČR, všechny strany, které do voleb šly, deklarovaly nutnost zachování proinvestiční politiky veřejného sektoru, jak státu
tak samosprávných celků. V případě, že slovo dodrží, pak si myslím, že se můžeme vyhnout scénáři z let 2010 až 2014, kdy stavebnictví doplatilo
na finanční krizi brutálním způsobem. Vzhledem k tomu, že se rozpočtové priority nové vlády mohou měnit, je třeba vyčkat na schválení rozpočtu

Petr Stejskal

a z toho vyplývajících investic.

Business development společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Naprostá většina veřejných zakázek, které se mají v roce 2022 realizovat, musí být již dnes zahrnuta v návrzích příslušných rozpočtů. Do
infrastruktury mají směřovat rekordní finance, které by i přes cenové nárůsty vstupů měly zajistit obdobný rozsah stavebních prací jako v letošním
roce. Bohužel nelze ani v příštím roce očekávat oživení veřejných zakázek do bytové výstavby, která je dlouhodobě téměř výlučně financována
soukromou a podnikatelskou sférou.
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Oznámení o zadání zakázky

Marek Dajč

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY STAVEBNÍ

obchodně – výkonný ředitel společnosti SAFETY PRO s.r.o.

Vývoj veřejných stavebních zakázek může negativně ovlivnit situace odvislá od růstu cen stavebních materiálů a zdražování služeb. Na druhou





















stranu by mělo dojít k aktivaci operačních programů na období 2021 – 2027 a tím zajištění dotací na stěžejní investiční oblasti, avšak máme indicie,

Tomáš Koranda
předseda představenstva a generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

 



že i přes to budou veřejné stavební zakázky částečně omezeny.















































Doufám, že se podaří navázat na rychlejší přípravu staveb, která se již letos zúročila především v oblasti nových úseků dálnic a modernizovaných
železnic. Kéž by se situace zlepšila i v oblasti tunelových staveb, kde dlouhodobě sledujeme velký deficit zakázek. Zároveň věřím, že se stabilizuje

 

konkurenční prostředí a že budeme společně s ostatními velkými hráči soupeřit o zakázky prostřednictvím reálných cen a kvalitou výstavby, a ne

 

prostřednictvím dumpingových cen, účelových odvolání, podnětů ke kontrolním orgánům, či dokonce žalob.

Radim Šponar
výkonný ředitel společnosti Trigema Building a.s.

František Fryš
výrobně-technický ředitel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
Očekávám, že objem stavebních zakázek v roce 2022 bude v přibližně stejném objemu jako v roce 2021. Zaznamenali jsme při přípravě našich
vlastních projektů velkou vytíženost renomovaných projekčních kanceláří, což by mohl být další pozitivní signál o přípravě veřejných zakázek
Trh veřejných stavebních zakázek ovlivňuje situace státního a komunálních rozpočtů. Pozitivní je naplněnost SFDI, komunální rozpočty jsou vesměs

a jejich následném vypisování.

přebytkové. Pokud nebudou tedy vypisování a vyhodnocování veřejných tendrů bránit různé překážky, odklady, protesty, obstrukce. Doufejme, že
porostou i odbytové ceny, resp. reálně porostou i ceny nabídek ve veřejných soutěžích, a že bude možno oprávněně promítnout i nárůsty na straně
nákladů u zhotovitelů. I to je podmínkou pro kvalitu předávaných prací a rozvoj a růst oboru.

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

Ivo Luňák
jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.
V případě veřejných zakázek, resp. v pozemních i liniových stavbách odhaduji velmi mírný nárůst.

Vše záleží na tom jaké priority nová vláda stanoví až se podívá do pokladny a na co budeme mít.
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TRŽBY STAVEBNÍM SPOLEČNOSTEM POROSTOU AŽ O 2,2 %
V letošním roce stavební společnosti odhadují růst svých tržeb až o 2,2 %. V roce následujícím počítají s dalším růstem, a to až
o dalších 2,5 %.

VÝVOJ TRŽEB STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Vývoj tržeb stavebních společností
2021

2022

2,2 %

2,5 %
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3,4 %

Tržby stavebních společností porostou až o 2,2 % v letošním
roce. Rychleji porostou tržby v inženýrském stavitelství, a to
o 3,4 % v letošním roce. Rychleji porostou také tržby velkým
společnostem, a to až o 3,4 % v roce letošním.
Ondřej Novák
předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

Předpokládám, že teprve v příštím roce pocítí náš obor skutečně

díky tomu, že se nezastavily veřejné investice. Můj odhad je, že nyní

citelně dopady pandemie covid. Důvodem jsou dva negativní vlivy,

stavebnictví čeká pokles, a jak velký bude, to bude záviset na tom, jak

které se ve stavebnictví protnou – je to zdražování vstupů na straně

moc se úsporná opatření na straně veřejných investorů dotknou právě

jedné a snaha o úspory v rozpočtech soukromých i veřejných investorů

plánovaných stavebních projektů.

na straně druhé. V letošním roce se stavebnictví dařilo především
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TRŽBY POROSTOU VÍCE V INŽENÝRSKÉM STAVITELSTVÍ

TRŽBY POROSTOU RYCHLEJI VELKÝM SPOLEČNOSTEM

Vyšší růst tržeb očekává inženýrské stavitelství. Zde ředitelé stavebních společností očekávají růst tržeb až o 3,4 % v roce

Při rozdělení společnosti dle výše jejich obratu na malé a velké (milníkem je roční obrat 100 mil. Kč) můžeme vidět, že s větším

letošním a o další 4,2 % v roce následujícím. Ředitelé společností zabývajících se převážně pozemní výstavbou očekávají růst

růstem tržeb počítají velké stavební společnosti. Ty očekávají růst tržeb až o 3,4 % v letošním roce a s růstem 3,2 % v roce

tržeb v letošním roce o 1,7 % a v roce 2022 o 1,8 %.

následujícím. Malé stavební společnosti oproti tomu očekávají růst tržeb v letošním roce o 0,5 % a v roce příštím o 1,5 %.

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

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

Dle poptávek , které se k nám dostávají bychom měli být v pozitivním očekávání. Připravovaných projektů je opravdu hodně I víc než v předcházejícím
roce. Na druhé straně když se podíváme kolik projektů není možné dokončit z důvodu nedostatku materiálu, komponentů, zařízení a hlavně

Pro rok 2022 očekáváme postupný útlum soukromých investic a pokračování investic státu i obcí. Tyto investice však budou ovlivněny nedostatkem

chybějících pracovních kapacit máme velké obavy o vývoj trhu v příštím roce. Buď se nějakým přičiněním prozřetelnosti nedostatek změní

kapacit a strmým zvyšováním cen i inflace, tudíž zřejmě dojde ke snížení počtu zakázek, jejichž ceny však porostou.

v dostatek a nebo nás nečekají úplně veselé roky.

Tomáš Koranda

Petr Stejskal

předseda představenstva a generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Business development společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Na jednu stranu cítím po covidu snad poprvé určitý investiční

velkými výzvami, které v kombinaci mohou vytvářet hodně náročné

Podle počtu vydaných stavebních povolení za 1-9 lze očekávat

optimismus, na druhou stranu čelíme bezprecedentní inflaci

podnikatelské prostředí. Právě proto bychom se ale měli soustředit

obdobnou situaci jako v posledních letech. Samotný počet sice

výstavba, která nestačí poptávce, jednak je to nárůst finančních

a dalším symptomům krize. Po stavebních materiálech začínají

na to, co můžeme ovlivnit. Pokud se podaří skutečně zkrátit přípravu

nevypovídá o celkové hodnotě budoucích zakázek, ale vzhledem

prostředků na straně poptávky včetně vysokého zájmu o hypotéky

mne táhnou 3 faktory - jednak to je trvale poddimenzovaná bytová

prudce zdražovat i energie, což neodvratně dopadne i na koncové

staveb a povolovací procesy a zároveň uvolnit trh práce pro zahraniční

k cenovému vývoji by se stejně jednalo pouze o zachycení trendu

a jednak je to snaha o investování volných prostředků do nemovitostí

zákazníky. K tomu se brzy začne na trhu projevovat i nedostatek

dělníky, troufám si tvrdit, že český stavební trh situaci nejen zvládne,

a nikoliv o skutečné budoucí hodnoty. Zájem o nemovitosti podle

jako nejlepší možná ochrana před inflací.

stavebních surovin, jako jsou štěrkopísky či stavební kámen, protože

ale může z krize vyjít i posílen.

stávající ložiska končí a nová se neotevírají. Stojíme před mnoha

František Fryš
Marek Dajč

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

obchodně – výkonný ředitel společnosti SAFETY PRO s.r.o.

Pokud budeme předpokládat, že se nestane nic nečekaného a nechtěného, jako je eskalace nemoci covid, tvrdý lockdown apod., a investoři,
Následující období bude náročné pro stavebníky nejen s ohledem

stabilita investorů, kteří plánují v příštím roce své projekty.Pokud tato

stavebníci, úřady i stavební firmy nepoleví ve své přirozené aktivitě, pak stavebnictví jako obor výkonově mírně poroste. V poměru k tomu ale vše

na problematiku růstu cen stavebních materiálů ale také služeb.

situace významně zasáhne alokované prostředky zadavatelů, může

budou hodně ovlivňovat pohyby na cenovém poli. Doufejme, že se zastaví některé neúměrné a nevysvětlitelné nárůsty cen u některých materiálů.

Současná situace v podobě zvyšování nákladůa nedostatku

nastat situace, kdy bude docházet k omezování investic nebo k jejich

Rovněž doufejme bude dostatek potřebných stavebních materiálů. A stavebních kapacit.

kvalifikovaných pracovníků zasahuje do většiny oborů v rámci

odkladům. Můžeme doufat, že se situace v příštím roce stabilizuje i za

pracovního trhu. Podstatné je, jaká bude v příštím roce finanční

přispění nové vlády ČR.
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STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MAJÍ V PRŮMĚRU NASMLOUVANÉ
ZAKÁZKY NA 9 MĚSÍCŮ DOPŘEDU

Radim Šponar
výkonný ředitel společnosti Trigema Building a.s.

V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným

Q1F

obdobím minulého roku to je pro 41 % dotázaných stejně dlouhá doba. Pro více jak třetinu se dokonce jedná o nárůst této doby
(36 %) a pro více jak pětinu naopak o její pokles (23 %).

VE SROVNÁNÍ SE STEJNÝM OBDOBÍM MINULÉHO ROKU TO JE:
Ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku je to:


Očekávám, že celý trh by mohl pomalu růst, a to o zhruba jedno až dvě

zaměstnanců. Tento stav bude v budoucnu nutné řešit částečnou

procenta. V pozemním stavitelství očekáváme růst trhu o zhruba 1 až

automatizací stavebních prací, která by mimo jiné mohla otevřít nová

1,5 procenta. Tržby stavebních firem by podle našich odhadů mohly

a zajímavější pracovní místa v oboru a učinit tak práci ve stavebnictví

růst o zhruba 2 procenta. Pro další vývoj bude nicméně důležité, zda

atraktivnější. Dále by se mohl odstranit mnohdy nevypočitatelný

nová vláda bude vnímat, jak velký vliv má její investiční aktivita na

lidský faktor ovlivňující přesnost práce. Další výzvou, která naše

vývoj v našem odvětví. I v roce 2022 nás čekají výzvy, které budeme

odvětví v roce 2022 čeká, bude i pokračující proces digitalizace,

muset zvládnout. Jednou z těch velkých je skutečnost, že nedostatek

která je bezpochyby jednou z významných cest, jak stavební výrobu

materiálů a jeho zdražování potrvá minimálně do první poloviny roku

posunout dopředu.

2022. Další výzvou je a bude i příští rok neustálý úbytek kvalifikovaných





Jozef Györki
Managing Director společnosti KONE Česká a Slovenská republika











 











 

























Medzi hlavné trendy, ktoré budú tvarovať stavebný trh v roku 2022 sú

Rezidenčný segment bude sprevádzaný rýchlejším rastom oproti

urbanizácia a udržateľnosť. Urbanizácia každoročne priťahuje tisícky

nerezidenčnému. Hlavným katalyzátorom je práve urbanizácia, ktorá

nových obyvateľov do miest ktorí si hľadajú nové bývanie. Rastúca

neustále zvyšuje dopyt po novom bývaní a prevyšuje aktuálnu ponuku

populácia v mestách tým otvára nové príležitosti pre architektov,

na trhu. Štrukturálne fondy z EU budú na strane druhej podporovať

investorov, developerov ako aj mestským zastupiteľstvám podieľať

zdravotníctvo a infraštruktúru.

sa na budovaní tzv. „SMART Cities“ s ohľadom na udržateľnosť

Výrazný nárast cien vstupných materiálov, energií, dopravy ako

a s využitím nových digitálnych technológií a služieb. Elektrické

aj pracovnej sily sme zaznamenali už v roku 2021 a tie sa čiastočne

nabíjacie stanice pre automobily, energeticky úsporné svietidlá,

premietli aj do koncových cien.

integrované riešenia zaisťujúce plynulý a bezpečný pohyb/prístup

Pokiaľ sa ceny v dodávateľskom reťazci neustália, tak v sprievode

osôb do budov, inteligentné systémy optimalizujúce energetickú

s rastom inflácie a ceny energií je možné očakávať ďalší rast cien

spotrebu budov sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderných miest.

v stavebníctve aj v roku 2022.

Jan Havel
jednatel společnosti Veacom s.r.o.

Robert Špott
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.
V roce 2022 očekávám ve stavebnictví jen velmi mírný růst, který bude limitován především dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců, který ještě
umocnila pandemie a výrazně zvýšenými cenami materiálů.
Očekáváme mírný pokles.
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PODLE VÍCE JAK POLOVINY DOTÁZANÝCH OVLIVNÍ VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČESKÉ STAVEBNICTVÍ POUZE ZČÁSTI
Podle necelé čtvrtiny dotázaných ovlivní volby do poslanecké sněmovny 2021 české stavebnictví (23 %), podle více jak
poloviny však bude tento vliv pouze částečný (54 %). Necelá čtvrtina se také domnívá, že vliv na stavebnictví tato situace
nebude mít žádný (23 %).

OVLIVNÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ZÁSADNĚ
Ovlivní
volby
do Poslanecké
sněmovny zásadně
VÝVOJ
STAVEBNICTVÍ
V ČR?
vývoj stavebnictví v ČR?

04

Podle více jak poloviny dotázaných ovlivní volby do poslanecké
sněmovny české stavebnictví pouze zčásti. Zdali nová vláda
ovlivní stavebnictví pozitivně či negativně, rozděluje stavební
společnosti do dvou stejných táborů. Většina stavebních
společností neočekává vyšší investice nové vlády do výstavby.
Stavebnictví by nejvíce pomohlo, kdyby nová vláda pokračovala
v rozpracovaných projektech. Nová vláda by se měla zaměřit na
výstavbu dostupného bydlení.













Alena Schillerová
ministryně financí ČR

Rekordní investice státního rozpočtu v posledních letech zejména

dálnice a obchvaty, dalších zhruba 55 miliard bude směřovat na rozvoj

do dopravní infrastruktury a do vědy a výzkumu by měly zůstat

železniční infrastruktury a nádraží. Budoucí kabinet by měl také plně

standardem i pro budoucí vládu. Připomínám, že Státní fond dopravní

a efektivně využít finanční prostředky z Národního plánu obnovy, který

infrastruktury bude příští rok hospodařit s meziročně vyšší celkovou

je klíčovým nástrojem pro restart naší ekonomiky.

částkou ve výši 140 miliard korun. Zhruba 60 miliard půjde na silnice,
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ZDALI NOVÁ VLÁDA OVLIVNÍ STAVEBNICTVÍ POZITIVNĚ ČI NEGATIVNĚ,
ROZDĚLUJE STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI DO DVOU STEJNÝCH TÁBORŮ

Q2B

VĚTŠINA STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ NEOČEKÁVÁ VYŠŠÍ
INVESTICE NOVÉ VLÁDY DO VÝSTAVBY

Q2C

Polovina dotázaných se domnívá, že nová vláda ovlivní stavebnictví pozitivně (50 %), a shodný díl stavebních společností se

Většina dotázaných stavebních společností neočekává zvýšené investice nové vlády do výstavby (70 %). Pouze necelá třetina

naopak domnívá, že tento vliv bude spíše negativní (50 %).

je opačného názoru a domnívá se, že by investice mohly naopak vzrůst (30 %).

OČEKÁVÁTE SPÍŠE POZITIVNÍ, ČI NEGATIVNÍ VLIV?

Očekáváte spíše pozitivní, či negativní vliv?

OČEKÁVÁTE VYŠŠÍ INVESTICE NOVÉ VLÁDY DO VÝSTAVBY?

Očekáváte vyšší investice nové vlády do výstavby?

















Karel Havlíček

Dušan Kunovský

ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

předseda představenstva společnosti Central Group a.s.

Pokračovat v dostavbě transevropské sítě TEN-T a celé dálniční sítě,

zajištění adekvátních finančních prostředků, a to nejen na realizaci

Výsledky voleb mohou mít zcela zásadní vliv. Vznikající nová vláda totiž

nejdříve schválit, aby se jeho účinnost neodkládala o více než půl roku.

do čtyř let zahájit všechny stavby D35 jako alternativy k přetížené

staveb, ale také na jejich přípravu a provoz. Připomínám, že

již avizovala, že bude chtít upravit nedávno schválený nový stavební

Nový stavební zákon je pro další rozvoj ČR zcela nezbytný a jeho delší

D1, dokončit jižní segment Pražského okruhu na D0 a intenzivně

v letošním roce jsme také zahájili dostavbu písecké D4 formou PPP,

zákon. Ten sice není dokonalý, ale je v něm mnoho pozitivních opatření

odklad by měl obrovské ekonomické důsledky. Ani sebelepší stavební

pokračovat v přípravě severní části, pokračovat v přípravě

což je 32 kilometrů novostavby dálnice a 16 kilometrů modernizace

pro urychlení a zjednodušení povolování. Není ho proto potřeba zcela

zákon ale nebude stačit, pokud města a obce, kde se staví, nebudou

vysokorychlostních tratí. Zároveň prosazovat nové technologie,

části té stávající. Tento způsob financování by v budoucnu mohl být

měnit, ale jen upravit v některých sporných částech, zejména v oblasti

od státu získávat výrazně více peněz na veřejnou infrastrukturu. Bez

jako je využití BIM, ITS technologie pro zvýšení bezpečnosti provozu

vhodným doplňujícím alternativním zdrojem pro výstavbu dopravní

územního plánování a posílení role samospráv, a tyto úpravy co

toho se totiž budou nové výstavbě i nadále bránit.

a komfortu uživatelů. Největší prioritou by proto mělo být především

infrastruktury.
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STAVEBNICTVÍ BY NEJVÍCE POMOHLO, KDYBY NOVÁ VLÁDA
POKRAČOVALA V ROZPRACOVANÝCH PROJEKTECH

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Podle dotázaných stavebních společností by stavebnictví

ší spolupráce se stavebními firmami při tvorbě legislativy

nejvíce pomohlo, kdyby nová vláda pokračovala v rozpraco-

(46 %). Již menší část stavebních společností se přiklání k za-

Ve vztahu ke stavebnictví je to především stavební zákon. Už nyní se

se se silovým protlačením této rekodifikace. Předchozí Poslanecká

vaných projektech (68 %). Stavebnictví by ale také pomohla

vedení hodnocení stavebních společností ucházejících se

ukazuje, že reforma stavebního práva v časech, které jsou stanovené,

sněmovna totiž prakticky ignorovala názor odborníků z obcí a krajů,

lepší připravenost projektů veřejných zakázek (55 %), rychlé

o veřejnou zakázku (23 %) anebo k jiným než výše uvedeným

uvedení nového stavebního zákona do praxe (53 %) a vět-

možnostem (7 %).

je nereálná, a proto naše krajské zastupitelstvo schválilo legislativní

dokonce i garanta veřejné správy, kterým je ministerstvo vnitra. Vláda

iniciativu. Ta spočívá v odložení účinnosti všech stanovených termínů

ve vztahu k tomuto návrhu zákona nebyla jednotná ani uvnitř. Proti

o jeden rok. Jediné, co je možná reálné stihnout, je výběr ředitele

se vyslovil také resort kultury, zemědělství, a další. Jsem přesvědčený,

nejvyššího stavebního úřadu, a to je jednoznačně málo. Proto chceme

že se Poslanecká sněmovna v novém složení bude naší legislativní

vrátit diskusi zpátky na půdu nové Poslanecké sněmovny. Jsem

iniciativou detailně zabývat, protože při stávajícím nastavení hrozí

přesvědčený, že jsme svědky zásadního zásahu do veřejné správy

zcela jednoznačně velké komplikace pro stavebníky na všech úrovních.

KTERÁ OPATŘENÍ VLÁDY BY DLE VAŠEHO NÁZORU

Která opatření vlády by dle Vašeho názoru
POMOHLA ROZVOJI STAVEBNICTVÍ?
pomohla rozvoji stavebnictví?

v České republice, a proto je nutné pokračovat v debatě a nesmířit



náměstek ministra průmyslu a obchodu

z informačních modelů staveb byla použitelná nejen při následné

modernizace stavebnictví, spočívající v tzv. čtvrté technické revoluci

správě budov, ale také v souvisejících digitálních agendách státu.

skrývající se pod pojmem Stavebnictví 4.0, a to s cílem posílení

Digitalizace stavebnictví je přitom přirozenou součástí programu

konkurenceschopnosti českého stavebnictví na domácím i globálním

Digitální Česko a současně programu Digitální Evropa, tedy vize

trhu. Konkrétně pak můžeme hovořit o digitalizaci stavebnictví,

Evropské komise na digitální transformaci evropské ekonomiky

kde jednou z jejích komponent je proces zavádění metody BIM do

s cílem vzniku soběstačného a dlouhodobě udržitelného digitálního

praxe v České republice, jež je v kompetenci ministerstva průmyslu

ekosystému.

a obchodu.

Současně by vláda měla pokračovat ve zvyšování atraktivity studia

Cílem zavedení metody BIM do stavební praxe je dosáhnout vyšší

technických oborů, tak, aby oblast stavebnictví netrpěla nedostatkem

a

konkurenceschopnosti







českého

stavebnictví. Záměrem je zároveň zajistit, aby data získávaná



53 %

   
       
   

23 %

    
   
 



46 %

   
   





68 %

     
  

I pro další čtyři roky by prioritou nové vlády měla být zejména další

inovativnosti



   
    

Eduard Muřický

produktivity,



55 %
7%

kvalifikované pracovní síly. K naplnění tohoto cíle by měla přispět
také výše uvedená digitalizace stavebnictví.

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

Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje
Podle vyjádření vítězů voleb by mělo dojít k úpravám v již schváleném

Chtěli bychom v případě úpravy zákona znovu diskutovat povinný dozor

stavebním zákoně. Věříme, že zákon nebude zrušen, ale že se bude

projektanta nejen u staveb financovaných z veřejných peněz. Každá vláda

případně jednat pouze o dílčí úpravy. Zřejmě lze očekávat změnu

si jistě uvědomuje, že stavebnictví je jedním z nejdůležitějších odvětví

Každá vláda by měla být „proinvestiční“, protože jen takto může docházet ke zlepšení vývoje hospodářství v České republice. Takže podpora

v organizaci Nejvyššího stavebního úřadu, k jehož zřízení byly největší

našeho hospodářství. ČKAIT není politickou organizací a je připravena

stavebnictví by rozhodně neměla chybět mezi prioritami nové vlády. Potřebu dynamického vývoje ekonomiky si plně uvědomuje také

připomínky. Pro nás jsou důležité i další body zákona, mezi které patří mj.

ke spolupráci v odborné oblasti s každou vládou. Myslím, že jsme pro ni

Moravskoslezský kraj, proto pokračuje v investicích a ve zhodnocování krajského majetku.

povinná projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jedno řízení.

důvěryhodným a užitečným partnerem.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY MOHOU
MÍT VLIV NA DOSTUPNOST BYDLENÍ

Q3C

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

Podle 57 % dotázaných stavebních společností mohou mít volby do poslanecké sněmovny částečný vliv na dostupnost
bydlení, podle 12 % dotázaných mohou mít vliv dokonce velký. Zbylých 31 % dotázaných se domnívá, že žádný vliv mít
nebudou.

Pro novou vládu by mělo být důležité dobudování infrastruktury, v čemž ČR dlouhodobě za svými sousedy zaostává. Myslím tím nejen dobudování
dálniční sítě a její propojení na sítě v sousedních zemích, ale i vysokorychlostní železniční trati a datovou infrastrukturu.

MOHOU MÍT VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
VLIV NA DOSTUPNOST BYDLENÍ?
Mohou mít volby vliv na dostupnost bydlení?

Tomáš Koranda
předseda představenstva a generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Od nové vlády si slibuji především stabilní, předvídatelné a transparentní podnikatelské prostředí. Věřím, že deklarovaná podpora investiční politiky s využitím
EU fondů bude zahrnuta do vládního programu. Vláda by měla najít shodu na investiční strategii, a tím dlouhodobě podpořit celý český stavební průmysl.













Petr Stejskal
Business development společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Podle volebních programů stran budoucí vládní koalice by stavební

koruna do hrubé stavby vyvolá další nejméně 2,5 koruny investic do

sektor měl mít zelenou. Infrastrukturní stavby budou pokračovat

práce řemeslníků a do vybavení budov. Nesmíme zapomenou ani

nejméně ve stejném tempu jako dosud a pokud budou realizovány

na výzvy, které pro stavební obory představuje plnění cílů FIT F55

sliby o zlepšení bytové dostupnosti, ve které dlouhodobě patříme

a renovační vlna. Pokud má nová vláda být úspěšná i pro stavbaře,

k nejhorším v Evropě, musí se zvýšit jak komunální výstavba, tak

musí zohlednit, že kromě inženýrského stavitelství si vládní pozornost

i podpora individuálním stavebníkům. Na straně legislativní nás

zasluhuje i to pozemní, zejména bytová výstavba. A nezapomenout

pravděpodobně čeká rekodifikace rekodfikovaného stavebního

na to, že pro stavění nejsou potřeba jen finance, projekty a stavební

zákona, na straně financování by se měly objevit nové nebo staronové

materiály, ale i kvalifikovaná a dostupná pracovní síla – bez ní nic

Ondřej Novák

formy podpory individuálních investorů. Je třeba si uvědomit, že právě

nepostavíme.

předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

stavby budov mají nejvyšší multiplikační faktor, každá investovaná

Tradičně podzimní termín voleb bude mít bohužel tradičně neblahý

moc či málo se stavebnictví propadne v souvislosti s dopady covidu.  

vliv na schvalování státního rozpočtu, kdy se nová sněmovna začne

Nedobrým příkladem toho, jak může povolební vývoj otřást stavebním

Ivo Luňák

zabývat návrhem dosluhující vlády až na sklonku roku. Doufejme, že

sektorem je pro mě Slovensko, kde se veřejné zakázky propadly o 70 %.

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

rozpočtové provizorium nebude dlouhé.

Věřím, že touto cestou se zde nevydáme.

Pokud jde o dlouhodobější dopad výsledků voleb, věřím, že nová vláda

Naopak vítám, že koaliční smlouva pravděpodobné vládní koalice

nebude mít tendenci razantně překopávat investiční priority a že tedy

zahrnuje i priority v oblasti dopravy. Ačkoliv se obávám, že na situaci

stavebnictví nečeká příliš dlouhé období nejistoty. Veřejné zakázky

hledí poněkud růžovými brýlemi a řada plánů narazí na překážky,

Volby a jejich výsledek není to rozhodující, co bude mít vliv na vývoj českého stavebnictví ale to s jakou odvahou bude nová vláda rozdělovat

totiž budou hrát výraznou roli, až se v příštím roce bude hrát o to, jak

které není možné odstranit mávnutím kouzelného proutku.

budoucí dluh. A co by mělo být pro vládu důležité – zkusit se řídit zdravým rozumem a spočítat co si můžeme dovolit a co ne a mít odvahu to říci lidu.
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NOVÁ VLÁDA BY SE MĚLA ZAMĚŘIT NA VÝSTAVBU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Jan Havel
jednatel společnosti Veacom s.r.o.

Q2F

Podle 43 % dotázaných společností by se měla nová vláda zaměřit především na výstavbu dostupného bydlení, prioritou by
měla být také výstavba nových silnic a dálnic (31 %). Podle 13 % dotázaných by se vláda měla zaměřit na revitalizaci brownfields
a na modernizaci železničních tratí (7 %). Zbylých 6 % uvedlo také jiné priority než výše uvedené, mezi které patří například
dlouhodobý investiční plán nebo lepší legislativa.

Neočekávám od nové vlády zásadní změny v oblasti plánovaných investic do výstavby a infrastruktury – škrty v této oblasti by měly na ekonomiku
dlouhodobě negativní vliv. Důležité určitě bude, jak se nová vláda postaví k novele stavebního zákona a jakým způsobem ho případně bude měnit
či nahrazovat.

NA CO BY SE DLE VAŠEHO NÁZORU MĚLA VLÁDA
ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM?

Na co by se dle Vašeho názoru měla vláda zaměřit především?












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

   

31 %



     

Co pamatujeme, tak odborníci z oboru volají po tom, aby nová vládní garnitura po volbách nezastavovala přípravu a realizaci staveb zahájených

7%

vládou předchozí, aby držela koncepce. Pro obor je dobré, když se odstraní výkyvy tohoto typu. Je potřebné, aby vládnoucí strany byly schopné se
s opozicí na důležitých směrech dohodnout. Náš obor potřebuje stabilitu, perspektivu. Stavebnictví by se mělo stát atraktivním oborem pro mladé

43 %

   

13 %

    

 

lidi. Nedostatek technicky vzdělaných a řemeslně zdatných tvůrčích lidí na trhu práce se již bohužel projevuje.

6%

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

Troufnu si odhadnout, že v následujících dvou letech nebudou mít volby a jejich výsledek žádný hmatatelný vliv na české stavebnictví. Nová vláda
by se měla zaměřit na kvalitu a také kvantitu vypisovaných projektů.

Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Radim Šponar
výkonný ředitel společnosti Trigema Building a.s.
Jaký vliv voleb bude, to skutečně teprve poznáme. My bychom velmi preferovali určitou kontinuitu z hlediska financování veřejných staveb
infrastrukturních i pozemních a určitou míru zdrženlivosti v personální oblasti, aby nedošlo k destrukci fungování investorských organizací na
straně veřejného sektoru.
Domníváme se, že volby do Poslanecké sněmovny vývoj stavebnictví v Česku částečně ovlivní, a to v pozitivním ohledu. Očekáváme, že nová vláda
bude pokračovat v rozpracovaných projektech a bude věnovat pozornost i nové výstavbě, do které bude investovat. Čekáme, že bude plynule
uveden do praxe nový stavební zákon, čímž by se v budoucnu značně zrychlila a zefektivnila výstavba v České republice. A v neposlední řadě
očekáváme i zdravý návrat k tržní ekonomice.
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PODLE TŘÍ PĚTIN DOTÁZANÝCH VEŘEJNÁ SPRÁVA INVESTUJE VČAS DO
REKONSTRUKCÍ SVÝCH STAVEB POUZE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH

Q3A

Podle 36 % dotázaných stavebních společností neinvestuje veřejná správa včas do rekonstrukcí svých staveb a stavby jsou
často ve stavu, který vyžaduje finančně náročnější rekonstrukci. Podle 60 % dotázaných investují do rekonstrukcí staveb včas
pouze někteří investoři. Zbylá 4 % dotázaných jsou názoru, že veřejná správa do rekonstrukcí staveb včas investuje.

INVESTUJE PODLE VÁS VEŘEJNÁ SPRÁVA VČAS
Investuje
podle Vás veřejná
včas
DO REKONSTRUKCÍ
SVÝCHspráva
STAVEB?
do rekonstrukcí svých staveb?
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Podle tří pětin dotázaných veřejná správa investuje včas
do rekonstrukcí svých staveb pouze v některých případech.
V horším stavu jsou inženýrské stavby. Pokud by veřejná správa
zadávala rekonstrukce včas, mohla by ušetřit až 27 % z ceny
zakázky. Za posledních 10 let se stavební společnosti setkaly
v průměru se 4,5 stavbami, kde rekonstrukce již nebyla možná
z důvodu havarijního stavu.





Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Pardubický kraj je největším realitním vlastníkem v regionu. Nemovitý

určovat potřebnost jednotlivých rekonstrukcí a celkových modernizací.

majetek kraje dosahuje cca 25 miliard korun. K tomu je nutné přičíst

V případě dalších budov rovněž naše organizace, které v jednotlivých

přes 3200 kilometrů silnic II. a III. tříd včetně více než 800 mostů.

budovách fungují, ať už se jedná o nemocnice, školy, muzea a galerie

V rámci silničního hospodářství probíhá pravidelné vyhodnocování

či sociální služby, stav majetku hlídají a komunikují s námi v rámci

stavu jednotlivých úseků komunikace, tak abychom byli schopni

potřebných investic v krátkodobém či střednědobém horizontu.
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V HORŠÍM STAVU JSOU INŽENÝRSKÉ STAVBY

POKUD BY VEŘEJNÁ SPRÁVA ZADÁVALA REKONSTRUKCE VČAS,
MOHLA BY UŠETŘIT AŽ 27 % Z CENY ZAKÁZKY

Stavební společnosti hodnotily stav, ve kterém jsou jim stavby předávané k rekonstrukci. Pro hodnocení byla použita škála
0–10, kdy 0 znamená běžný stav vyžadující rekonstrukci a 10 představuje stav naprosto havarijní. Stav pozemních staveb

Podle dvou třetin dotázaných stavebních společností by veřejná správa mohla ušetřit na nákladech na rekonstrukci staveb,

ohodnotily stavební společností 5 body z 10 možných a stav staveb inženýrských ohodnotily 7 body z 10 možných.

pokud by tyto zakázky zadávala včas (64 %). Téměř třetina je názoru, že by veřejná správa mohla ušetřit na takových zakázkách

Q3C

pouze zčásti (31 %). V průměru by se mohlo podle stavebních společností jednat o úsporu až 27 %. Podle 5 % dotázaných
stavebních společností by včasné zadání nemělo na cenu zakázky vliv.

POKUD BY VEŘEJNÁ SPRÁVA PŘISTUPOVALA K REKONSTRUKCÍM
Pokud by
veřejná správa
přistupovala
k rekonstrukcím
S DOSTATEČNÝM
PŘEDSTIHEM,
MOHLA
BY UŠETŘIT
NA NÁKLADECH?
s dostatečným předstihem, mohla by ušetřit na nákladech?

Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Při tak velkém množství nemovitého krajského majetku a probíhajících

kontrolní dny, a to za účasti náměstka pro finance, investice a majetek

stavebních akcí je nutná kvalitní příprava. Proto Moravskoslezský kraj klade

a vedoucího odboru investic krajského úřadu. Zvýšení kontroly také přinese

důraz na výběr akcí a přípravnou fázi projektů, kdy je možné ovlivnit budoucí

proces BIM (Building Information Management), na jehož zavedení se

náklady. Při samotné realizaci je pak nutná jistá ostražitost, nejen kvůli kvalitě

Moravskoslezský kraj již připravuje. Digitalizace je velkým tématem i ve

realizace, ale také případným změnám rozpočtu například kvůli vícepracím.

stavebnictví a podrobná data o budově během celého jejího životního cyklu

Proto kraj soutěží technické dozory stavebníka, na stavbách působí i autorský

přinesou nad investičními projekty lepší kontrolu.

dozor projektanta. Na velkých stavbách navíc jednou měsíčně tzv. velké













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

Jestliže chceme provádět rekonstrukci stavby, tak u ní zřejmě není

vlastnictví. U mnoha starších budov je problém i to, že jejich využití

něco v pořádku. Buď se jedná o neuspokojivý stav nemovitosti, nebo

je pro majitele velmi obtížné nebo neekonomické. Občas vidíme, že

dochází ke změně jejího využití. Velmi často je to kombinace obou

veřejná správa je při využití svých nemovitostí bezradná a neví, na

těchto skutečností. Stále přitom převažují stavby, které jsou ve špatné

co by budovu vlastně použila. Nejdůležitější je přitom u rekonstrukce

kondici zaviněné zanedbanou údržbou v minulosti. Nesmíme také

prvotní rozvaha o následném využití stavby. To je jednoznačně úloha

zapomínat, že každá stavba má svoji životnost a není budována na

majitele. Ten si musí také spočítat, jak bude financovat stavbu a její

Tomáš Koranda

tisíc let. Přitom se nemusí nutně jednat jen o stavby ve veřejném

údržbu po celý životní cyklus. Jen čerpat peníze z dotací nestačí.

předseda představenstva a generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Nechci se pouštět do paušálních hodnocení, vždy záleží na konkrétním

rekonstrukce nejvýznamnějších historických objektů v Praze, a tím

případu. Rekonstrukce ze své podstaty má vždy zlepšit nevyhovující

je zachránit pro další generace. Nasbírali jsme spoustu cenných

stav. Problémem u rekonstrukcí dost často bývá kvalita technické

zkušeností při opravě Negrelliho viaduktu i Státní opery a rádi je

a projektové přípravy. Nicméně rekonstrukce nebo revitalizace

zúročíme na dalších podobných stavbách, které patří do kulturního

stávajících objektů jsou cestou, jak dát budovám šanci na jejich

dědictví.

další využití. Oceňuji, že se v posledních letech např. daří připravovat
To, v jakém stavu se jednotlivé objekty nachází je skutečně individuální a nelze to jednoduše takto od stolu zhodnotit. Platí, že je to různé případ od případu.

38

www.ceec.eu

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2021

39

ZA POSLEDNÍCH 10 LET SE STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI SETKALY
V PRŮMĚRU SE 4,5 STAVBAMI, KDE REKONSTRUKCE JIŽ NEBYLA
MOŽNÁ Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU

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

Zajímali jsme se také o to, zdali se stavební společnosti setkaly se situací, kdy již rekonstrukce stavby nebyla možná kvůli jejímu

Q3E

havarijnímu stavu a muselo být přikročeno k demolici. Téměř třetina dotázaných společností se s takovou situací již setkala

Veřejná správa a státní a komunální majetkoví správci by se o svěřený

a investice. Víme dobře, že alarmující situace je např. u silničních

(32 %), nesetkalo se s ní 68 % dotázaných. Stavební společnosti, které se s takovou situací setkaly, uvádí, že v posledních deseti

majetek měli starat s péčí řádného hospodáře. Je to dokonce jejich

mostů, kde si neseme stále negativní dědictví z minulosti a zejména

letech se takový případ vyskytl v průměru u 5 staveb, kde realizovala zakázky na rekonstrukci stavby.

zákonná povinnost. Je to jejich vizitka. Tzn. provádět systematickou

některé mosty na silnicích nižších tříd nestíháme opravovat a jejich

a včasnou údržbu a majetek udržovat v odpovídajícím stavu. Do

stavební stav se zhoršuje. Obecně platí, že pokud nejsou opravy

toho samozřejmě spadá i plánování oprav, rekonstrukcí, větších

a řádná údržba prováděny včas, náklady na pozdější radikální zásah

potřebných stavebních prací. Samozřejmě se musí také vycházet ze

jsou neporovnatelně vyšší a náročnější.

SETKALI JSTE SE SE ZAKÁZKOU, KDE JIŽ NEBYLO MOŽNÉ
Setkali
jste se se zakázkou,
kde již
nebyloREKONSTRUKCI
možné z důvodu
Z DŮVODU
HAVARIJNÍHO
STAVU STAVBY
PROVÉST
havarijního
stavu
provést
rekonstrukci
a stavba
musela
A STAVBA
MUSELA
BÝTstavby
ZBOURÁNA
A NÁSLEDNĚ
POSTAVENA
NOVÁ?
být zbourána a následně postavena nová?

stávajícího stavu a s jistou perspektivou plánovat i modernizace

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

Stavby jsou ve stavu, který odpovídá nutnosti vypsání veřejné zakázky, nejsou ale ve stavu havarijním.









Radim Šponar
výkonný ředitel společnosti Trigema Building a.s.

Zkušenosti s rekonstrukcemi staveb zadávanými státní správou máme pozitivní. Záleží samozřejmě na připravenosti jednotlivých zakázek
v projekční části, koordinaci zakázek a zkušenosti týmu na straně objednatele při řešení změn vyvolených během realizace. Rekonstrukce staveb
jsou zadávané později (již v havarijním stavu), než by měly, což si bohužel vyžaduje vyšší náklady než v případě, že by byl zásah včasný.

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

Obecně jsou stavby realizovány v horší kvalitě, projevující se v delším či kratším odstupu po dokončení, z hlediska pojišťovny však neevidujeme
vyšší procento pojistných událostí u veřejných zakázek než u zakázek soukromých.
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KONTAKTY

INFRAM a. s. – inženýrská a konzultační firma
Společnost INFRAM a. s. působí jako konzultační a inženýrská společnost v oblasti dopravní
infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice i v zahraničí. Hlavními
domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy, silniční a dálniční společnosti, železniční
organizace, obce i soukromí klienti. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje

CEEC RESEARCH s.r.o.

INFRAM a. s., i na Slovensku a v Bulharsku.

Společnost CEEC Research je největší analytickou společností ve stavebnictví v zemích

Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb:

střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie

• dopravního stavitelství (dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory, tramvajové

o aktuálním stavu a očekávaném vývoji vybraných sektorů v deseti zemích střední

a trolejbusové tratě apod.)

a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založené výhradně na údajích

• pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.)

získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných

• vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.)

největších, středních i malých společností a na dalších důležitých zdrojích.

• sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu přípravy a realizace
projektů

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje setkání lídrů
vybraných klíčových oborů ekonomiky v jednotlivých zemích, kterých se účastní generální

Členství INFRAM a. s. v odborných sdruženích:

ředitelé nejvýznamnějších společností, ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

• Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, řádného člena EFCA a FIDIC.
• Česká betonářská společnost

CEEC RESEARCH S.R.O.

Michal Vacek

• Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Na spojce 968/7

ředitel společnosti

• Česká silniční společnost

Vršovice (Praha 10)

Tel.: +420 776 023 170

101 00 Praha

E-mail: michal.vacek@ceec.eu

INFRAM a. s.

www.ceec.eu

Pelušková 1407,

Tel.: +420 281 940 151,

198 00 Praha 9

+420 602 272 418

Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů MMR ČR – EN ISO 9001:2016 / EN ISO
14001:2016 / OHSAS 18001:2008

E-mail: recepce@infram.cz
www.infram.cz

CENTRAL GROUP a.s.
Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 27 let svého
působení dokončil již 180 rezidenčních projektů a prodal 17.000 nových bytů, domů

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

a parcel. V současnosti vlastní kolem 1,5 milionu m² brownfieldů a pozemků určených
k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské

Společnost Tyros Loading Systems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající

čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze světa.

průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Dodáváme nakládací

V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze.

systémy značky Loading Systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních
výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center, stejně

Central Group veškeré vydělané prostředky investuje do dalšího rozvoje, a proto

tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi

nepotřebuje pro svou činnost bankovní úvěry. Central Group jako lídr rezidenčního trhu

nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod.

letos vypsal výběrová řízení v rekordní výši 4,3 miliardy Kč. Pro rok 2022 počítá s objemem
zakázek přesahujícím 5 miliard Kč.

CENTRAL GROUP a.s.
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Budova EMPIRIA

Tel.: 226 222 222, 226 221 111

Na Strži 1702/65,

E-mail: info@central-group.cz

140 00 Praha 4

www.central-group.cz

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
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SAPELI a.s.

SAFETY PRO s.r.o.

SAPELI a.s. je lídrem českého trhu ve výrobě dveří a zárubní na zakázku. Dodáváme interiérové

O společnosti

dveře, vstupní dveře do bytu včetně konfigurace bezpečnostních prvků, skleněné stěny a dveře,

• Založena 8.1.2009

objektová řešení - hotely, veřejné budovy, nemocnice, průmyslové objekty. Naše produkty

• V současnosti více jak 90 zaměstnanců

a služby jsou určeny pro koncového zákazníka, architekty, designéry, developery, stavební firmy

• Držitel certifikace ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 9001

a projektanty.

• Působnost po celé ČR

Dveře nevnímáme jen jako interiérový prvek. Naše dveře ochrání i potěší. Zaujmou a nadchnou.

Hlavní oblasti činnosti

Přináší pocit bezpečí a domácnost dělají útulnější. Záleží nám na každém detailu více než 25 let.

• Technický dozor stavebníka a inženýrská činnost

A i naši zaměstnanci vědí, že neděláme věci jen tak „na oko.“ Pokud známe představu zákazníka,

• Geotechnika a geologie

o vše ostatní se už postaráme. Víme totiž, že dveře se kupují jen párkrát za život. A nejen proto

• BOZP a požární ochrana

stále sledujeme nejnovější trendy a inovujeme. Abychom nadále zůstali lídrem na trhu.

• Projekční činnost

Perfektní zákaznický zážitek je pro nás důležitý a proto je nedílnou součástí nabídky dveří

TDS a inženýrská činnost

montáž a servis, které jsou dostupné v největší prodejní síti dveří v ČR v podobě SAPELI Center

• Technický dozor stavebníka

a SAPELI Pointů.

Pozemní stavby, Vodohospodářské stavby, Dopravní stavby, Železniční stavby
• Inženýrská činnost

Pro developery, stavební firmy a projektanty je zde koncept SAPELI Development, ve kterém se

Příprava a realizace staveb

specializujeme na dodávky dveří a služeb do developerských projektů.

Geotechnika a geologie
Geotechnické konzultace, Geotechnický dozor, Inženýrsko-geologický, hydrogeologický,
SAPELI, a.s.

geotechnický průzkum, Geotechnické polní zkoušky, Laboratorní analýzy, Materiálové

Pávovská 3104/15a,

inženýrství, Geotechnický, hydrotechnický monitoring, Geofyzikální, diagnostický,

586 01 Jihlava

ekologický průzkum

www.sapeli.cz

BOZP, požární ochrana a další
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana, Koordinátor BOZP na staveništi,
Komplexní služby v oblasti BOZP, Komplexní služby v oblasti PO, Revize technických zařízení
a prostředků PO. Komplexní služby v oblasti životního prostředí, Služby v silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), Prodej bezpečnostního značení a prostředků

Projekční činnost
Zpracování studie, Zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně řízení (DÚR,
DSP, DPS), Zpracování požárně bezpečnostního řešení, Spolupráce při výběru zhotovitele,
Autorský dozor
SAFETY PRO s.r.o.				

Ing. Jiří Smékal

Přerovská 434/60				

jednatel společnosti

779 00 Olomouc		

		Tel.: 776 050 759

IČ: 285 71 690				E-mail: smekal@prosafety.cz
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STRABAG a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Společnost STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří

190 let

k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb

Dlouhá a úspěšná historie

v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci s hlubokou znalostí českého
trhu. Její kořeny sahají hluboko do 19. století. Díky mezinárodnímu zázemí skupiny Generali

Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky

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

jsou přednostmi, které nás přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost

Jednička na trhu

partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou hodnotou

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

a konkurenční výhodou společnosti.

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

Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňujeme filozofii přístupu, ve kterém

Spolehlivý partner pro klienty

je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost. Pečlivé plánování celého

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

procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní

pojistnou ochranu, srozumitelné služby a rychlé vyřízení škod.

potřeby až po ten nejmenší detail stavby, nám při zachování nekompromisních kvalitativních

Global Construction

ukazatelů umožňuje dosahovat významných časových a materiálových úspor.

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

To vše stručně shrnuje naše vize: vynikat mezi ostatními schopností přinášet kvalitu za nejlepší

provoz po dokončení. Neváhejte a napište nám. Náš tým zkušených profesionálů vám poradí

dosažitelnou cenu.

a připraví řešení na míru také vaší společnosti. Dopřejte si stejný servis, který využívá 8 z 10
největších stavebních společností v České republice.

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 				

Tel.: +420 222 868 111		

Libor Libich

150 00 Praha 5 – Smíchov 			

E-mail: info.cz@strabag.com			

Útvar korporátního obchodu

					

www.strabag.cz				

Tel.: +420 604 293 588

					

facebook.com/strabagcesko

E-mail: libor.libich@generaliceska.cz
www.generaliceska.cz

HBH Projekt spol. s.r.o.

Veacom s. r. o.

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

Společnost Veacom se zabývá on-line aukcí vyřazené techniky a vozidel od nejvýznamnějších

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

firem v oblasti stavebnictví, těžby, energetiky a komunálu ve střední Evropě. Veacom působí

inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora.

na českém trhu již přes 15 let a za tuto dobu se jí podařilo vytvořit síť více než 10.000 kupujících
firem v rámci celé Evropy. Hlavní výhodou prodeje vyřazené techniky přes aukci Veacom je

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

rychlost, transparentnost, zajištění celého procesu prodeje a především, díky široké základně

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

dražitelů, výše dosahovaných cen prodávané techniky v aukci.

městského a dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Našim zákazníkům

Proč využít on-line aukci Veacom:

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

• zvýšení výnosů z prodeje

komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro mezinárodní spolupráci a patříme

• úspora času a nákladů

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

• vysoká transparentnost prodeje

dopravní infrastruktury.

• zajištění administrativního servisu
• bezplatné ohodnocení techniky k prodeji
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• oslovení tisíců dražitelů v tuzemsku i v zahraničí

Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby

• garance zaplacení ceny do 10 dnů od prodeje

Kabátníkova 216/5				

Tel.: 549 123 411

602 00 Brno				

Fax: 549 123 456				

Veacom s.r.o.

Ing. Jan Havel, MBA

					

E-mail: hbh@hbh.cz

Plzeňská 155/113, Praha 5-Košíře, 150 00

+420 776 180 272

					

www.hbh.cz

www.veacom.cz

havel@veacom.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, její
výrobní závody se nacházejí kromě Dolního Bukovska a Hevlína 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 nulovém, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu. Společnost HELUZ v roce
2017 uvedla na trh i první kompaktní broušenou AKU cihlu sendvičové skladby cihla-minerální
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 připravená
silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro efektivnější zdění, která se nanáší systémovým

Specialisté na vývoj
a implementaci stavebního
softwaru, aplikací a ERP

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
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 primárně zákazníkům
plánujícím stavbu.
Historie rodinné firmy HELUZ se začala psát v roce 1876. Rodinná tradice byla přerušena v roce
1950, kdy komunistický režim cihelnu zestátnil. Po roce 1989 získali potomci zakladatelů své
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.
V portfoliu skupiny přibyla společnost Ciko s.r.o., Dřevovýroba na pile ve Starém Sedle, mediální
online agentura X Production, dále provozuje sportovní střelnici a golfový Driving range
v Šindlových Dvorech. I do budoucna připravuje další aktivity, které se již brzy stanou nedílnou
součástí HELUZ GROUP.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 		
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ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY

HELIOS iNuvio

Už více než 25 let jej vyvíjíme a přizpůsobujeme
požadavkům řadě úspěšných společnos� z odvětví
stavebnictví. Zahrnuje veškeré procesy související
se stavební zakázkou. Počínaje sledováním
potenciálních zakázek, přes fázi obchodní,
realizační, controlling až po záruční lhůtu.

Podnikový informační systém HELIOS iNuvio
je určený pro střední a velké ﬁrmy. Díky dokonalé
znalos� domácího trhu je jeden z nejprodávanějších
ERP systémů. Hlavní moduly (účetnictví, mzdy,
fakturace, obchod, skladové hospodářství…) jsou
doplněny o odvětvová řešení (BI, výroba,
doprava…) a partnerská řešení.

BUILDARY.ONLINE

Aplikace Buildary.online je na trhu již více než 5 let.
Je provozována na cloudu Microso� Azure, nejvýkonnějším,
nejdůvěryhodnějším a nejspolehlivějším z dnes nabízených
cloudových řešení. Obsahuje moduly elektronický stavební
deník, management úkolů a soupis provedených prací.

www.ﬁrstis.eu

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2021
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.

Tato studie byla vytištěna díky spolupráci s Copy General.
© CEEC Research

