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Poděkování

Vážení čtenáři, 

děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 3Q/2012, 
kterou pro vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se 
společností KPMG Česká republika. Děkujeme také za podporu zlatému 
partnerovi – společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ (divize 
Weber), výhradnímu právnímu partnerovi společnosti Vilímková, Dudák 
& Partners a také výhradnímu partnerovi v pojištění společnosti Kooperativa.

Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných 
osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných 
stavebních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi 
proběhly v průběhu července 2012.

Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku zmíněných stavebních 
společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních 
segmentů podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti 
stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty 
rozdělujeme na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na 
segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. 

Díky tomu může tato Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2012 
poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o českém 
stavebnictví nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností 
podnikajících v dané oblasti. 

Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří 
nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této 
studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují 
cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat jejich 
informační potřeby. 

Jiří Vacek
Ředitel společnosti  
CEEC Research

Pavel Kliment 
Partner odpovědný za služby pro 
realitní a stavební společnosti, 
KPMG v České republice
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Vážení čtenáři,

rozsah výstavby dopravní infrastruktury, který ještě v době 
nedávné byl zásadním zdrojem příjmů a zaměstnanosti, 
pokračuje v sestupném trendu, nutno dodat bohužel. 
Dlouhodobě prokazované a leckdy zpochybňované pozitivní 
multiplikační efekty výstavby se nám nyní při snížení rozsahu 
výstavby vrací jako bumerang – snížením výnosu z DPH, 
zvýšením nezaměstnanosti a dalšími negativními jevy. 
Situace je o to vážnější, že se blíží období, kdy resort dopravy 
bude čelit výrazným výzvám spojených s dočerpáním 
prostředků z Operačního programu doprava. 

Těmto úkolům se snažíme čelit přípravou náhradních 
projektů. Po několika letech naprostého zakázkového půstu 
v realizaci dopravních staveb se nám v uplynulém čtvrtletí 
podařilo úspěšně vpřed posunout několik významných 
zadávacích řízení, ať již v sektoru silničních či železničních 
staveb. Byla vyhlášena zadávací řízení na pět úseků 
modernizace D1, výstavbu části dálnice D1 u Přerova a na 
dva úseky dálnice D3 před Českými Budějovicemi. Zde na 
dalším úseku 18 km hodláme pilotně vyzkoušet i realizaci 
dálničního úseku formou PPP. V železničním sektoru byly 
vyhlášeny veřejné zakázky na realizaci dílčích částí III. 
a IV. železničního koridoru. Věřím, že našim investorským 
organizacím se ve spolupráci s vámi podaří tato zadávací 
řízení dotáhnout do úspěšného konce a že realizace staveb 
započne nejpozději na jaře 2013 a proběhne v dostatečné 
kvalitě, která nebude na úkor výše nabídkových cen. 

Vedle toho je nutné upozornit i na potřebu spolupráce 
zhotovitelů a zadavatelů při eliminaci pochybení, která 
v minulosti zapříčinila neuznatelnost  části výdajů na 
realizovaných projektech kofinancovaných z EU. Realizace 
všech uvedených opatření je přímo podmíněna schválením 
rozpočtu SFDI alespoň ve výši garantované střednědobým 
výhledem s možností čerpání úvěru EIB a možností 
případného navýšení pro realizaci dostatečného množství 
náhradních projektů. 

Pavel Dobeš
Ministr dopravy

Úvodník

Vážení čtenáři,

je mi ctí, že Vás mohu opět touto formou oslovit, i když 
přiznávám, že najít vhodná slova je čtvrtrok od čtvrtroku těžší. 
Z některých čerstvých komentářů v této publikaci i v médiích 
sice zaznívá lehký závan optimismu, ale všichni dobře víme, 
že situace ve stavebnictví je na hony vzdálena té předkrizové.

Je evidentní, že v po čtyřech letech poklesu už není čas na 
věčně se opakující rady o hledání vnitřních úspor ve firmách. 
Kdo zůstal na trhu a je stále schopen ve stavebnictví podnikat, 
musel už takovým procesem dávno projít. Znamená to, že 
velká část firem na trhu je pravděpodobně o něco zdravější 
a konkurenceschopnější, což mě jako ministra může těšit, ale 
zároveň je to informace, která nové zakázky nepřinese.

Právě teď, v létě, běží naplno práce na přípravě státního 
rozpočtu na příští rok a rozpočtového výhledu na další 
dva roky. Se znalostí trendů, s nimiž do sestavování 
rozpočtu jdeme, je zjevné, že stát nejen letos, ale ani 
v nejbližších letech nebude tahounem růstu stavebního 
trhu – veřejná sféra musí šetřit, aby se nedostala do dluhové 
pasti. Jedním z řešení, která mohla sektoru stavebnictví 
výrazněji pomoci, byla realokace evropských projektů z tzv. 
měkkých, chlebíčkových projektů, do projektů tvrdých, tedy 
infrastrukturálních. Bohužel, tato myšlenka, kterou jsem jako 
ministr průmyslu a obchodu prosazoval, nenašla pochopení 
u Evropské komise. Možná až na tom budeme stejně jako 
Řecko, kterému takovou změnu EU povolila, budeme moci 
evropské peníze využít pro rozvoj hospodářství efektivněji.

A tak nezbývá než do budoucna počítat spíš se soukromou 
poptávkou. Ano, mnoho občanů zvyklých na tu či onu dávku 
nebo dotaci po vládních škrtech skřípe zuby. Jistě, veřejnost 
i firmy omezily utrácení a čekají na dobré zprávy ze zahraničí, 
kterých ovšem přichází jen málo. A není den, aby se v novinách 
neobjevilo slovo krize v některém ze svých nesčetných významů.

Z dnešního pohledu se zkrátka zdá jako nemožné, že by 
veřejnost a firmy ze dne na den ožily a začaly utrácet. Přesto 
říkám, že ve skutečnosti se to dříve nebo později stane. 

Věřím, že to si všichni shodně přejeme!

Martin Kuba
Ministr průmyslu a obchodu



4 | Kvartální analýza českého stavebnictví 3Q/2012 www.studieStavebnictvi.cz

Vážení čtenáři,

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), zajišťující výkon státní správy na úseku územního plánování, 
územního rozhodování a stavebního řádu, se aktivně podílí na přípravě základních právních norem v 
příslušných oblastech a na realizaci programů nadnárodní a meziregionální spolupráce. Naším úkolem 
je reagovat na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a v neposlední řadě na výstupy z 
Programového prohlášení Vlády ČR.  

V letošním roce byla Sněmovnou v závěrečném čtení schválena vládní novela stavebního zákona, kterou 
připravilo MMR. Cílem novely je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb. 
Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by měla přispět ke snížení administrativní 
náročnosti postupů na úseku územního plánování, a podstatným způsobem tak zkrátit dobu při pořizování 
a vydávání územních plánů. Dalším z cílů novely je i rozšíření deregulace o případy, o kterých z hlediska 
veřejných zájmů není třeba rozhodovat v územním řízení. Snahou MMR je zjednodušit život stavebníkům, 
a to například u doplňkových staveb na pozemcích rodinných a bytových domů.

V oblasti povolování staveb si novela klade za cíl sjednocení procesních postupů při ohlašování a 
kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb.  Novela rozšiřuje i výčet 
případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Dosavadní praxe složitého vyřizování stavebních řízení zbytečně zpomalovala i některé velmi jednoduché 
stavby. Tato komplexní novela stavebního zákona byla připravována od poloviny roku 2008. V roce 2009 
byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k ní vyjádřilo 59 připomínkových míst, z 
čehož tzv. „zásadní připomínky“ jich uplatnilo 39. Celkový počet připomínek byl 1469, z toho „zásadních“ 
722. Doplnění novely stavebního zákona o cíle stanovené Programovým prohlášením vlády a proces 
vypořádání připomínek – tedy odlaďování sporů, trval přes jeden rok. Všechny zásadní připomínky se 
však ministerstvu podařilo vypořádat. Přeji si, aby MMR svým dílem přispělo k tomu, aby v následných 
analýzách českého stavebnictví nebyl zaznamenán pouze pokles, ale aby současný trend brzy zaznamenal 
příznivý obrat vzhůru.

Kamil Jankovský
Ministr pro místní rozvoj ČR
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CEEC Research děkuje všem svým partnerům, 
bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví 
vybraných zemí střední a východní Evropy 
pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat.

Generální partner

Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní 
Evropy je realizován ve spolupráci s poradenskou společností 
KPMG Česká republika.

Zlatý partner

Výhradní partner v pojištění

Partneři

Mediální partneři

Výhradní právní partner
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• Podle nejnovějších údajů ČSÚ pokračuje 
stavebnictví v poklesu, za první pololetí o 
6,7 procenta. Hodnota nových zakázek se 
výrazně propadá, zejména v inženýrském 
stavitelství, kde meziročně klesla téměř o 
polovinu.

• Ředitelé stavebních společností očekávají, 
že trend z první polovinu roku 2012 bude 
pokračovat a sektor celoročně poklesne o 
6,9 procenta. Návrat k růstu neočekávají ani 
v roce 2013, i když došlo k mírnému zlepšení 
prognóz pro příští rok. 

• Dvěma ze tří stavebních společností v 
důsledku negativního vývoje trhu v tomto 
roce poklesnou tržby. Tržby v roce 2012 
klesnou napříč všemi segmenty, nejhorší 
jsou očekávání společností z inženýrského 
stavitelství. Podle aktuálních predikcí ani rok 
2013 nepřinese návrat k růstu tržeb, mělo by 
však dojít k určité stabilizaci. 

• Sebedůvěra ředitelů stavebních společností 
v překonání konkurence v roce 2012 se po 
nadějném výsledku z dubna opět propadá. 
Aktuálně své společnosti v tomto ohledu 
důvěřuje  zhruba třetina ředitelů.  

Shrnutí

Další publikací s tématem českého stavebnictví bude 
Kvartální analýza českého stavebnictví  Q4/2012, která bude 

publikována na konci října 2012.

Tuto studii s nejčerstvějšími informacemi bude  
možné získat opět bezplatně na  
 www.studieStavebnictvi.cz

• Vytížení kapacit stavebních společností se 
ve srovnání s dubnovým průzkumem zvýšilo, 
meziročně je mírně nižší.  Redukce kapacit 
budou dále pokračovat.

• Jeden ze čtyř ředitelů potvrzuje zhoršení 
kvality stavebních prací své firmy kvůli nízkým 
cenám. 

• Téměř všichni ředitelé očekávají redukci 
počtu stavebních firem na trhu – tento rok až 
o 12 procent. Půjde zejména o střední a malé 
společnosti.

• Pro většinu společností nejsou zahraniční 
zakázky řešením nedostatku tuzemských 
zakázek. Tuto alternativu využívají především 
velké společnosti. Nejvíce zmiňované 
destinace jsou Slovensko, o něco méně Polsko, 
a ve vybraných případech i vzdálenější země.

• Vzhledem k očekávanému dalšímu 
negativnímu výhledu budou ředitelé 
stavebních společností dále tlačit na zvýšení 
efektivity své společnosti. Shodují se na tom 
představitelé napříč všemi segmenty. Naopak 
akvizice považují v současné době za vysoce 
rizikové a nechtějí do nich ještě vstupovat. 
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Výkon českého stavebnictví se podle údajů Českého statistického úřadu za první 
pololetí 2012 meziročně zhoršil o 6,7 % oproti srovnatelnému období minulého 
roku. Ve srovnání s posledním rokem konjunktury, tj. rokem 2008, se jedná 
dokonce o pokles až o téměř čtvrtinu (23,7 %). Meziroční poklesy se odehrávaly 
jak v inženýrském, tak i v pozemním stavitelství. Vývoj v jednotlivých kategoriích 
je ale značně rozdílný vzhledem ke specifikům jednotlivých segmentů (pozemní 
stavitelství prošlo rychlejší korekcí již dříve, inženýrské stavitelství ještě do nedávna 
naopak těžilo z dlouhodobosti nasmlouvaných zásobníků práce, které stále ještě 
držely výkony mimo hlavní propad, což se však nyní již změnilo).

Produkce pozemního stavitelství klesla v 1. pololetí 2012 meziročně již jen o 2,0 % 
a výkon ve 2. čtvrtletí byl dokonce nepatrně nad úrovní stejného období minulého 
roku (+0,1 %). Produkce inženýrského stavitelství se naopak výrazně propadla, 
a to o 17,7 % (pokles byl zaznamenán v obou čtvrtletích). Příspěvky jednotlivých 
kategorií do celkového indexu stavební produkce jsou vidět v grafu.

Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce
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meziroční změna ISP celkem

Statistika stavební produkce v současnosti neposkytuje příliš optimistický obraz 
českého stavebnictví. Trend indexu stavební produkce se nachází pod úrovní roku 
2005 a zejména v inženýrském stavitelství jsme od poloviny roku 2009 zaznamenali 
jeho velmi prudký pád. Také údaje ze statistiky stavebních povolení a stavebních 
zakázek zatím nepřináší pro budoucí vývoj pozitivní zprávy.

Petra Cuřínová
Vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, ČSU

Stavebnictví zaznamenalo v 
první polovině roku podle ČSÚ 
pokles o 6,7 %

Podle nejnovějších údajů ČSÚ pokračuje stavebnictví v poklesu, 
za první pololetí o 6,7 procenta. Hodnota nových zakázek se 
výrazně propadá, zejména v inženýrském stavitelství, kde 
meziročně klesla téměř o polovinu.

Hlavním přispěvatelem bylo 
inženýrské stavitelství
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Z pohledu uzavřených stavebních zakázek (ČSÚ poskytuje informace jen o 
stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci) bylo uzavřeno v 1. pololetí 2012 v 
tuzemsku 17,9 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 23,8 %. 
Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 34,5 % a činila 61,8 mld. Kč. 

Rozdělení na dva hlavní segmenty ukazuje, že pozemní stavitelství uzavřelo nové 
zakázky v hodnotě 32,2 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 
21,8 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 29,6 mld. Kč a ve 
srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o téměř polovinu (44,4 %).

Z výše uvedených dat je zřejmé, že průměrná hodnota jedné stavební zakázky 
dále klesá, což souvisí s úbytkem velkých veřejných zakázek zejména do dopravní 
infrastruktury.  Průměrná hodnota jedné stavební zakázky byla v 1. pololetí tohoto 
roku 3,5 mil. Kč, což je v meziročním srovnání pokles o 14,1 %. Jistý vliv zde má 
ale i vysoká konkurence, která tlačí ceny prudce dolů, což potvrzují sami ředitelé 
stavebních společností. 

Ke konci 1. pololetí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem 
smluvně uzavřeno 11,5 tisíc zakázek, což představuje meziroční pokles o 18,9 %. 
Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové 
hodnotě 146,4 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stejným 
obdobím předchozího roku snížil o 14,6 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních 
zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním 
vyjádření pohybuje na úrovni roku 2002.

 Rozklad meziroční změny nových stavebních zakázek
(podniky s 50 a více zaměstnanci)
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meziroční změna nových zakázek celkem

Řekl bych, že jsme aktuálně přibližně někde uprostřed propadu 
stavebního sektoru. Věřím, že to nejhorší máme z větší části za sebou, 
ale ještě nás určitě velká část cesty čeká.

Omar Koleilat
Generální ředitel skupiny Crestyl a.s.

Výše uvedený trend se týká jak soukromých, tak i veřejných zakázek, i když vývoj 
v jednotlivých kategoriích nebyl zcela totožný. Odlišnosti vycházejí z ochoty státu 
financovat stavební akce a také z objemu prostředků, které jsou čerpány z Evropské 
unie. Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci 1. pololetí 2012 
připadalo na veřejné zakázky 80,8 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 
19,7%. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s minulým rokem klesla o 8,2 % 
na 52,4 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je do jisté míry 
ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování ČSÚ jsou zahrnuty především větší 
stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek.

Hodnota nasmlouvaných 
zakázek je na úrovni roku 2002

Hodnota státních zakázek klesla 
meziročně o pětinu

Hodnota nově uzavřených 
zakázek klesla o více jak třetinu 

Hodnota zakázek i vzhledem k 
velice tvrdé konkurenci nejvíce 
padá v inženýrském stavitelství
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Jak aktuální situaci a další výhled vidí samy stavební společnosti, diskutoval CEEC 
Research se 100 řediteli těchto společností a jejich nejnovější postřehy a výsledky 
výzkumu přinášíme níže. 

Podle predikcí naprosté většiny ředitelů stavebních společností, projde české 
stavebnictví v tomto roce dalším poklesem. Neočekává se tedy žádná nenadálá změna 
trendu z prvního pololetí. Tento pokles by měl podle naší nejnovější studie dosáhnout 
6,9 procenta, což ve srovnání s předchozími pravidelnými šetřeními z ledna a dubna 
znamená další mírné zlepšení (v lednu byl predikován rekordní pokles o 9,2 %, v dubnu 
o 7,5 %), nicméně stále ukazuje na druhý největší pokles sektoru v jeho historii.  

Tato predikce odpovídá také průběžnému indexu stavební produkce ČSÚ, který jsme 
zmínili v předchozí kapitole. Vývoj tedy v druhé polovině 2012 by měl být obdobně 
negativní, jako v první polovině roku 2012. Predikce ředitelů přináší níže přiložený graf.

Očekávaný vývoj stavebnictví
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Nepředpokládáme, že by se české stavebnictví v nejbližších letech vrátilo 
na hodnoty objemů z let před krizí. K mírnému růstu v následujících 
letech by ale bezesporu pomohla jednoznačnější koncepce rozvoje české 
infrastruktury (nejen té dopravní) a větší zapojení soukromých zdrojů do 
státních investic a to nejen v oblasti financování. Za úvahu by stálo i 

vytvoření většího prostoru pro soukromé subjekty v oblasti projektování a přípravy u 
pozemních i dopravních staveb, což by mimo jiné mohlo ušetřit významné státní 
prostředky pro další investice.

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti 

KPMG v České republice

Z grafu lze rovněž velice dobře vidět, že přestože výše uvedený vážený průměr 
predikcí stavebních společností se ve srovnání s předchozími očekáváními mírně 
zlepšil (tj. ředitelé očekávají, že pokles bude méně dramatický, než predikovali dříve), 
podíl pesimisticky naladěných firem (očekávajících pokles sektoru) se naopak zvýšil 
(z 81 % v dubnu na aktuálních 90 %).

Celoroční pokles stavebnictví 
by podle aktuálních odhadů 
ředitelů měl dosáhnout 6,9 %

Ředitelé stavebních společností očekávají, že trend z první 
polovinu roku bude pokračovat a sektor celoročně poklesne o 
6,9 procenta. Návrat k růstu neočekávají ani v roce 2013, i když 
došlo k mírnému zlepšení výhledu pro příští rok. 

Průběžná data ČSÚ predikce 
ředitelů potvrzují

Podíl negativně naladěných 
vzrostl, míra očekávaného 
propadu se ale zmenšila
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Pokud neporoste celé české hospodářství, nezačne růst ani české 
stavebnictví.

Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.

Nepředpokládáme, že by se české stavebnictví v nejbližších letech vrátilo 
na hodnoty objemů z let před krizí. K mírnému růstu v následujících 
letech by ale bezesporu pomohla jednoznačnější koncepce rozvoje české 
infrastruktury (nejen té dopravní) a větší zapojení soukromých zdrojů do 
státních investic a to nejen v oblasti financování. Za úvahu by stálo i 

vytvoření většího prostoru pro soukromé subjekty v oblasti projektování a přípravy u 
pozemních i dopravních staveb, což by mimo jiné mohlo ušetřit významné státní 
prostředky pro další investice.

Leoš Vrzalík
Člen představenstva, SKANSKA CZ a.s.

Pokud srovnáme predikce ředitelů z minulých let a následné finální výsledky 
sektoru, je možné vidět, že s výjimkou roku 2009 (tj. roku kdy do českého 
stavebnictví přišla krize a způsobila na trhu paniku), všechny ostatní predikce 
ředitelů firem realizované s půlročním předstihem se na konci roku s minimální 
odchylkou naplnily. Srovnání predikcí ředitelů a finálních čísel publikovaných ČSÚ v 
předchozích letech přináší následující graf.

V průběhu šesti let jsme společně s řediteli stavebních společností 
vyvinuli naši metodologii a postupy do nejmenšího detailu, a proto i  
predikce budoucího vývoje sektoru v našich studiích dosahují vysoké 
míry přesnosti. Navíc jsou i plně kompatibilní s následně publikovanými 
statistikami ČSÚ na konci roku.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti, CEEC Research s.r.o.

Očekávaný vs. reálný vývoj stavebnictví
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očekávání stavebních firem
(CEEC Research)

referenční
období

období
výzkumu

pouze 1. pololetí

Predikce optikou velkých a středních/malých společností i nadále ukazují na pouze 
menší rozdíly v očekáváních obou segmentů. Jejich vývoj je ale odlišný.  Sektor 
velkých společností oproti dubnu zhoršil své predikce očekávání poměrně výrazně. 
Aktuálně pro rok 2012 očekávají pokles sektoru všechny velké společnosti (100 %, 
v dubnu 90 %) a vážený průměr celého segmentu ukazuje na pokles stavebnictví 

Dlouhodobé srovnání 
úspěšnosti predikcí ředitelů a 
následných výsledků ČSÚ

Predikce velkých vs. středních/
malých společností
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v roce 2012 o 6,3 %. Naopak segment středních/malých stavebních firem své 
predikce mírně zlepšil a pro rok 2012 očekává pokles výkonu sektoru o 7,3 procenta 
(v dubnu pokles o 8,3%). Střední společnosti mají problémy zejména se získáváním 
zakázek, o které po nástupu krize soutěží i s velkými společnostmi (což dříve 
nebývalo běžné), menší firmy naopak zmiňují nedostatek zakázek, které realizovaly 
dříve jako subdodavatelé velkých společností (které v důsledku propadu trhu 
subdodávky omezily a zbylou práci realizují z větší části vlastními silami).

Vidím to tak, že pro minimálně následující 2 roky bude pokračovat pokles 
stavební výroby a dále snad postupné slabé oživení a vzestup stavební 
výroby alespoň na roky v začátku krize. V rámci  i nadále probíhající 
recese postrádám efektivní vládní prorůstová opatření, kterou povedou 
zejména k oživení domácí poptávky a spotřeby a tím rovněž ke zlepšení 

povědomí domácích soukromých investorů, že se vyplatí opětovně investovat, 
nastartovat a realizovat své investiční záměry a projekty a tím, že dojde ke  zlepšení 
hospodářského vývoje. U veřejných zadavatelů se musí zlepšit přísun finančních 
prostředků na stavební projekty pozastavené a nově zahajované a rovněž se musí 
zlepšit systému čerpání dotací z EU. Situace je teď takové, že soukromí investoři se 
bojí vkládat své peníze do nových projektů a státní sektor místo, aby zvýšil poptávku 
zvýšením objemu vypisovaných veřejných zakázek tak tyto naopak snižuje v 
důsledku politiky snižování hospodářského deficitu tj. snižováním výdajů a krácením 
jednotlivých položek státního rozpočtu.

František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pokud se na očekávaný vývoj českého stavebnictví podíváme z hlediska společností 
zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, zde vidíme narůstající rozdíly. 
Ředitelé společností z pozemního stavitelství mírně vylepšili svá očekávání vývoje 
českého stavebnictví v roce 2012 a průměr jejich předpovědí ukazuje na pokles sektoru 
o 6,5 procenta (pokles o 8,5 % v dubnu). Navzdory tomuto zlepšení indexu však vzrostl 
podíl firem očekávajících pokles sektoru – aktuálně 87 procent ředitelů (81 % v dubnu).

Pokud se zabýváme podmínkami obratu českého stavebnictví k růstu, 
spatřujeme v první řadě nutnost dokončení očisty stavebních firem v ČR, 
spočívající v podstatném zvýšení efektivity a profesionality vlastních 
činností a s tím související vyřazení hráčů, kteří tento proces nezvládnou. 
V druhé řadě musí dojít i k ozdravení veřejných financí a tím i poklesu s 

nimi spojené úsporné hysterie. Rozhodně by také pomohlo (vzhledem k vysoké 
pracnosti pro udržení zaměstnanosti) nastartování programů, spojených s výstavbou 
nového a rekonstrukcí starého bytového fondu. 

Josef Netík
Ředitel společnosti, S.O.K. stavební, s.r.o.

Velmi pesimistické jsou společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. Pokles 
sektoru v roce 2012 nyní očekávají všechny firmy (100 %, srov. 85 % v dubnu). 
Průměr odpovědí ředitelů těchto společností ukazuje značné zhoršení oproti 
předchozím predikcím, a to pokles celého sektoru o 8,3 procent (4,3 % v dubnu). 
Uvedené dubnové zlepšení bylo dáno jistým optimismem vyplývajícím z vypsání 
nečekaného množství nových zakázek zejména od veřejných zadavatelů, kteří chtěli 
stihnout do konce března vypsání výběrových řízení před vstupem v platnost novely 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Řada těchto řízení však byla následně zastavena 
nebo zrušena a optimismus ohledně možného zlepšení situace opět vyprchal.

Veřejné investice do infrastruktury budou brzdit projektová a inženýrská 
nepřipravenost a zastavení příprav před 2 lety, kterého budeme litovat a 
dohánět ještě za 20 let - vzhledem k době a cyklu přípravy především 
liniových staveb.

Tomáš Hajič
předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a.s.

Predikce pozemního vs. 
inženýrského stavitelství 
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Očekávaný vývoj stavebnictví
z pohledu jednotlivých segmentů
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Výhled na rok 2013 ukazuje, že vzhledem k stále omezeným finančním možnostem 
investorů – deklaracím veřejného sektoru o pokračování škrtů, v soukromém 
sektoru obavám investorů/developerů o uplatnění jejich realizací při již aktuálním 
převisu nabídky nad poptávkou – neočekávají ředitelé stavebních společností 
aktuálně nastartování růstu českého stavebnictví ani v příštím roce. Naopak by mělo 
dojít k dalšímu, ale již mírnějšímu poklesu (o 2,7 %). Na pokračování negativního 
trendu i v příštím roce se shodují všechny čtyři analyzované segmenty (tento vývoj 
potvrzují i ředitelé projektantských společností, které pro stavební firmy realizace 
připravují, viz Studie projekčních společností 2012 www.studieStavebnictvi.cz)

Většina potenciálních problémů českého stavebnictví bude souviset se 
třemi fenomény:

a) Přebytek kapacit / Nedostatek zakázek (i nadále bude vyvolávat u  
 některých subjektů snahu získat zakázky „za jakoukoliv cenu“)
b) Neetické chování (podvazuje technologický rozvoj oboru, ničí jeho  

 reputaci)
c) Demografie (silné důchodové ročníky specialistů nebudou  
 nahrazovány dostatečným množstvím mladých techniků)

Leoš Vrzalík
Člen představenstva, SKANSKA CZ a.s.

Politici by se měli orientovat nejen na svoje většinou teoretické 
představy, ale více se otevřít i komunikaci s odbornou veřejností. Nestačí 
ale jen naslouchat, i když i to by byl již úspěch, ale je nutné problémy 
společně řešit.  Jako jedno z důležitých témat mám na mysli například 
financování dopravní infrastruktury. K společnému návrhu našeho 

Sdružení pro výstavbu silnic a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze závěru roku 2010 
nebyla bohužel doposud vedena žádná solidní diskuse. Nejvíce by však pomohlo, 
kdyby současná modla –boj s korupcí byla alespoň částečně doplněna i odborností a 
kvalifikovanými rozhodnutími.  Ze vztahů mezi účastníky výstavby by měl zmizet boj, 
který nastolili někteří politici a měli bychom všichni společně  raději hledat  cesty, jak 
vybřednou z dnešní neutěšené situace.

Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Zlepšení a návrat k růstu nelze 
zatím očekávat ani v roce 2013
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Situace v dalších zemích 
Visegrádské čtyřky

Pokud srovnáme situaci v České republice s výsledky posledního výzkumu na 
Slovensku (realizovaného v květnu), podle predikcí většiny lídrů slovenského 
stavebnictví projde tamní sektor v tomto roce rovněž dalším poklesem (o 3,9 
%).  Prognózy ředitelů na rok 2013 ukazují na počátek stabilizace sektoru. 
Slovenští ředitelé očekávají po březnových volbách uklidnění a od nové vlády start 
odkládaných projektů, které by se po vytendrování mohly začít realizovat v roce 
2013. Pro příští rok již očekávají růst slovenského stavebnictví o 2,1 %.

Potrebujeme zlepšiť čerpanie eurofondov, ktoré máme k dispozícii. 
Vyššia efektivita príprav spolu s novým, lepším zákonom o verejnom 
obstarávaní sa má postarať o rýchlejšiu a kvalitnejšiu výstavbu 
infraštruktúry. Chceme umožniť vstup súkromného kapitálu do výstavby 
dostupných nájomných bytov.

Ján Počiatek
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Relatívny nárast (voči roku 2012) možno očakávať od roku 2013, keď sa 
naplno rozvinie výstavba viacerých infraštruktúrnych projektov 
pripravovaných v rokoch 2011 a 2012. Ťažko predvídateľný je vplyv 
investícií súkromného sektoru i nekončiacej hrozby fi nančnej krízy.  
Z dlhodobého hľadiska je kľúčové, či Slovensko bude mať možnosť i 

naďalej čerpať prostriedky z fondov EU – okrem samotnej neschopnosti čerpať 
transparentne európske fondy, ovplyvniť to môžu i kontrolné procesy a 
prehodnotenie objemu fondov zo strany európskej komisie.

Magdaléna Dobišová
Generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.

Ak sa podarí odštartovať nevyhodnotené tendre v sektore dopravy a rozbehnúť 
vodohospodárské stavby, ktoré sú v rôznom štádiu prípravy resp. realizácie, hľadiska  
z hlediska fi nancovania prostredníctvom fondov EU, tak možno očakávať rast už v 
druhej polovici 2012 s pokračovaním rastu v roku 2013.

Ján Kato
Generálny riaditeľ, Váhostav SK, a.s.

Výroba stavebných látok na Slovensku podľa doterajšieho vývoja zažije 
najťažší rok z krízových rokov. Takmer skolabovanému stavebníctvu 
pomôže v budúcom roku každý väčší projekt dopravnej infraštruktúry, 
ktorý umožní využitie inštalovaných výrobných kapacít a zabezpečí nárast 
zamestnanosti našich ľudí.

Anton Barcík
Generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s., Ladce

Podle studie polského stavebnictví, která byla zpracována v březnu 2012, dochází 
k přehřívání tamního trhu a ředitelé společností vyjadřují obavy z příchodu krize 
i do Polska.

Poslední výsledky studie maďarského stavebnictví z června 2012 ukazují, že i přes 
předchozí naděje ředitelů stavebních společností bude i tento rok pokračovat 
maďarské stavebnictví v poklesu (již sedmým rokem). 
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Pokles svých tržeb predikují 
jak velké, tak i střední a malé 
společnosti

V průměru očekávají stavební 
společnosti v roce 2012 pokles 
svých tržeb o 3,6 procenta

V důsledku poklesu trhu 
očekávají dvě třetiny firem 
pokles svých tržeb

Aktuální výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2012 ukazují na stále 
negativní predikce ohledně vývoje i tržeb stavebních společností v tomto roce. 
Podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb, se opět zvýšil, a 
to na dvě třetiny společností (67 %; 62 % v dubnu). Vážený průměr odpovědí všech 
dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně ukazuje na předpokládaný 
pokles tržeb v roce 2012 o 3,6 procenta (3,7 % v dubnu).

Očekávaný vývoj tržeb
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Českému stavebnictví by pomohla prorůstová opatření, která ještě ČR na 
rozdíl od mnohých zemí EU neudělala.

Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.

Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti 
ukazuje výrazně zhoršující se očekávání velkých stavebních firem. Zatímco v dubnu 
očekávala pokles svých tržeb mírně nadpoloviční většina (55 %), v červenci tento 
podíl vzrostl až na téměř tři čtvrtiny (71 %). Také průměrný pokles očekávaných 
tržeb se v segmentu velkých firem zhoršil (aktuálně -4,3 %, v dubnu -1,2 %). 
O něco méně kritické jsou malé/střední firmy, když očekávají pokles tržeb v průměru 
o 3,5 procenta (v dubnu pokles o 4,1 %). Podíl negativně naladěných firem v tomto 
segmentu ale mírně vzrostl z dubnových 63 procent na aktuálních 66 procent. 

V důsledku negativního vývoje trhu poklesnou v tomto roce 
dvěma ze tří stavebních společností tržby. Tržby v roce 2012 
klesnou napříč všemi segmenty, nejhorší jsou očekávání 
společností z inženýrského stavitelství. Podle aktuálních 
predikcí ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb, mělo by 
však dojít alespoň k určité stabilizaci. 
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Předpovědi vývoje tržeb v roce 2012 z pohledu představitelů společností 
zabývajících se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím ukazují na výrazně horší 
vývoj tržeb v segmentu inženýrského stavitelství (pokles o 6,6 %, v dubnu pokles o 
2,1 %) oproti pozemnímu stavitelství (pokles o 2,5 %, v dubnu pokles o 4,1 %). 

Ve srovnání s předchozí studií vylepšily firmy mírně svá očekávání vývoje tržeb na 
rok 2013. Růst svých tržeb v roce 2013 očekává necelá polovina ředitelů stavebních 
společností (45 %, v dubnu 40 %, v lednu 39 %). Podíl firem, které očekávají pokles, 
se téměř nezměnil (48 %; v dubnu 49 %, v lednu 51 %). Vážený průměr odpovědí 
aktuálně ukazuje na pokles tržeb v roce 2013 o pouhých 0,8 % (v dubnu pokles o 2,1 
%). Největší pokles tržeb v roce 2013 očekávají zástupci inženýrského stavitelství. Z 
pohledu velikosti jsou očekávání v obou segmentech podobná.

Podle poslední studie slovenského stavebnictví, podíl společností, které v roce 2012 
očekávají pokles svých tržeb, tvoří méně než polovinu ze všech společností (43 %). 

Predikce na rok 2013 ukazují, že společnosti očekávají zlepšení zejména v příštím 
roce formou růstu tržeb (v průměru o 2,8 %).  Růst svých tržeb predikují téměř tři 
ředitelé stavebních společností ze čtyř (71 %).

Výrazně zhoršená očekávání 
v segmentu inženýrského 
stavitelství

Výhled na rok 2013 

Situace na Slovensku
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Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání 
konkurence v roce 2012 se po nadějném výsledku z dubna opět 
propadá. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje  
o málo více než třetina ředitelů.

Stavební společnosti byly dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu. 
Aktuální výsledky ukazují, že v růst tržního podílu v roce 2012 věří jen o málo více než 
třetina ředitelů stavebních společností (37 %; 42 % v dubnu). Tento podíl je velmi 
nízký, nicméně část společností uvádí, že raději sníží svůj podíl na trhu, přičemž 
prioritním cílem bude zachování ziskovosti, tzn., nechtějí vzít zakázku bez zisku. 

Z pohledu jednotlivých analyzovaných segmentů jsou v predikcích vývoje tržního 
postavení znatelné rozdíly. Více přináší níže přiložený graf.

Očekávaný růst tržního podílu v jednotlivých segmentech

Duben 2012 Červenec 2012 Trend

Velké společnosti 75% 62% 

Střední/malé firmy 34% 29% 

Pozemní stavitelství 39% 36% 

Inženýrské stavitelství 55% 40% 

Výhled na rok 2013 ukazuje ve všech segmentech na jisté zlepšení oproti roku 2012 
– v růst tržního podílu v roce 2013 veří jeden ze dvou ředitelů (49 %). Ve srovnání s 
dubnovou studií sebedůvěra uvnitř stavebních společností pro rok 2013 nepatrně 
vzrostla. 

Vše bohužel nasvědčuje tomu, že může být ještě hůř a to z celé řady 
důvodů a v neposlední řadě o tom svědčí čísla o celkové výstavbě bytů, 
stavebních povoleních a celkovém objemu stavebních zakázek. V 
inženýrských stavbách je situace ještě horší. Stačí se podívat na čísla v 
ČSÚ. A dále, v roce 2013 mají skončit operační programy ministerstva 

životního prostředí, letos končí dotace Zelená úsporám, zavřel se program Panel. Ve 
výhledu na 2013 jsou sice některé tituly státních podpor, ale teprve čas ukáže, jakou 
definitivní podobu budou tyto programy mít a kolik prostředků vygenerují a jak 
budou uchopitelné pro investora. Samo stavebnictví se nespasí, protože je odrazem 
celkové ekonomické situace. Pokud se vládě nepodaří nastartovat řadu prorůstových 
opatřeních, tak bude situace ještě horší, protože budou chybět zdroje na straně 
příjmu do státního rozpočtu a velice rychle může vzniknout klesající spirála.

Robert Mikeš
Marketingový ředitel, Divize Weber,

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Sebedůvěra stavebních 
společností se opět propadá

Výhled na rok 2013 naznačuje 
jisté zlepšení

Vývoj v jednotlivých 
segmentech 
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Sebedůvěra stavebních společností na Slovensku ve srovnání s minulým výzkumem 
mírně poklesla, v květnu 2012 věřilo v lepší výkony než konkurence a v její překonání 
necelá polovina ředitelů stavebních společností (49 %). Výhled na rok 2013 ukazuje, 
že v překonání konkurence v roce 2013 věří mírně větší polovina ředitelů (56 %). 

Polské stavební společnosti byly naposledy dotázány na očekávaný vývoj svého 
tržního podílu v březnové studii. Výsledky ukazují, že sebedůvěra dramaticky 
poklesla a v lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2012 věří pouze 
necelá třetina ředitelů stavebních společností (30 %). V překonání konkurence v 
roce 2013 věří jeden ze tří ředitelů (33 %).

Nejnovější výsledky výzkumu v Maďarsku ukazují, že v lepší výkony než konkurence 
věří i v této čtvrté zemi Visegrádské čtyřky pouze 35 % ředitelů společností, tj. 
přibližně pouze každá třetí firma. V překonání konkurence v roce 2013 věří polovina 
respondentů (51 %).

Podíl firem očekávajících zlepšení své pozice na trhu

Česká 
republika

Slovensko Polsko Maďarsko

2012 37 % 49 % 30 % 35 %

2013 49 % 56 % 33 % 51 %

Situace v dalších zemích 
Visegrádské čtyřky 
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Výsledky červencového výzkumu ukazují, že průměrné vytížení kapacit stavebních 
společností se ve srovnání s dubnem výrazně zvýšilo, a to o deset procentních 
bodů. Dostalo se tak téměř na úroveň července minulého roku (meziroční srovnání 
není zatíženo sezónností). Aktuální vytížení se pohybuje na úrovni 82 procent 
(v dubnu 72 %, v lednu 79 %), což je vzhledem k podmínkám panujícím na trhu 
velice dobrý výsledek (do jisté míry je zapříčiněn i konsistentně probíhajícími 
optimalizacemi kapacit).

Vývoj vytíženosti kapacit v ČR (v %)
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Růst uvedeného průměrné vytížení je dán zejména růstem a zlepšením utilizace 
kapacit ve středních/malých stavebních společnostech, z pohledu stavebního 
zaměření v pozemním stavitelství (ve srovnání se situací v dubnu).

Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů

Duben 2012 Červenec 2012 Trend

Velké společnosti 82% 85% 

Střední/malé firmy 70% 80% 

Pozemní stavitelství 71% 83% 

Inženýrské stavitelství 79% 79% 

Vytížení kapacit stavebních 
společností se ve srovnání s 
dubnem zvýšilo, meziročně 
mírně nižší

Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s 
dubnovým průzkumem zvýšilo, meziročně je mírně nižší.  
Redukce kapacit budou dále pokračovat. Jeden ze čtyř ředitelů 
potvrzuje zhoršení kvality stavebních prací své firmy kvůli 
nízkým cenám.

Průměrné využití celkových 
kapacit je aktuálně na úrovni  
82 procent

Vývoj v jednotlivých 
segmentech 



www.studieStavebnictvi.cz Kvartální analýza českého stavebnictví 3Q/2012 | 19

Mírně nadpoloviční většina 
respondentů uvádí, že mají 
méně zakázek než před rokem

Situace v zemích 
Visegrádské čtyřky

Situace v zemích 
Visegrádské čtyřky 

Průměrný počet měsíců, na 
které mají firmy nasmlouvané 
své zakázky, je 6,0 měsíce

Situace v zemích Visegrádské 
čtyřky 

Na Slovensku ukázaly výsledky z května 2012, že průměrné vytížení kapacit stavebních 
společností se ve srovnání s únorem zvýšilo o 11 procentních bodů, na 69 %. Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2011 se vytíženost kapacit jen zcela nepatrně snížila.

Polské výsledky z března 2012 ukazují, že průměrné vytížení kapacit stavebních 
společností se ve srovnání s březnem 2011 snížilo o 5 procentních bodů, na úroveň 
66 %. 

Výsledky nejnovějšího výzkumu v Maďarsku (červen 2012) naznačily další pokles 
ve vytíženosti kapacit stavebních společností ve srovnání s výsledky z předchozího 
výzkumu v červnu 2011 (pokles o 6 procentních bodů na 59 %). 

Vytíženost kapacit v jednotlivých zemích

Česká 
republika

Slovensko Polsko Maďarsko

Horní kvartil 98 % 80 % 80 % 80 %

Průměr 82 % 69 % 66 % 59 %

Dolní kvartil 70 % 60 % 50 % 33 %

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti 
nasmlouvané své zakázky, od výzkumu realizovaného v dubnu dále mírně vzrostl, 
společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 6,0 měsíců (v dubnu 5,8 měsíce, 
v lednu 5,4 měsíce). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny 
velké stavební společnosti a ve srovnání s dubnem zde došlo k dalšímu nepatrnému 
nárůstu z 9,8 na 10,0 měsíců. Malé/střední firmy jsou na tom hůře, průměrný 
zásobník práce je přibližně na stejné úrovni jako v dubnovém průzkumu (4,8 měsíce).

Z pohledu stavebního zaměření jsou na tom lépe firmy z inženýrského stavitelství, 
kde ale počet měsíců nasmlouvaných zakázek klesl na 8,1 měsíce (v dubnu 9,7 
měsíce). Společnosti z pozemního stavitelství zaznamenaly nárůst, a to z dubnových 
4,9 na aktuálních 5,2 měsíce.

Počet měsíců nasmlouvaných zakázek v jednotlivých zemích

Česká 
republika

Slovensko Polsko Maďarsko

Horní kvartil 7 7 12 3

Průměr 6,0 5,7 7,7 2,7

Dolní kvartil 3 2 2 1

Aktuálně uvádí 51 procent stavebních společností, že mají méně zakázek než před 
rokem (v dubnu 56 %). Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, 
dosahuje 11 procent (v dubnu 17 %). Podíl firem, které vykazují stejné množství 
zakázek jako před rokem, vzrostl z dubnových 27 procent na aktuálních 38 procent.

Stav zásobníků práce ve srovnání se stejným obdobím minulého roku
(podíl společností)

Česká 
republika

Slovensko Polsko Maďarsko

Více 11 % 21 % 19 % 9 %

Stejně 38 % 34 % 44 % 30 %

Méně 51 % 45 % 37 % 61 %
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Jak ukazuje níže přiložená tabulka, ve dvou ze čtyř analyzovaných segmentů 
se situace zhoršila, tj. došlo v jejich zásobnících práce k úbytku zakázek oproti 
minulému roku. Pouze v segmentu středních/malých firem a z pohledu stavebního 
zaměření v pozemním stavitelství došlo k jistému zlepšení.

Podíl společností, které mají méně zakázek než před rokem 
(v jednotlivých segmentech)

Duben 2012
Červenec 

2012
Trend

Velké společnosti 40% 54% 

Střední/malé firmy 60% 50% 

Pozemní stavitelství 57% 45% 

Inženýrské stavitelství 50% 68% 

V souvislosti s očekávaným úbytkem zakázek očekává většina ředitelů stavebních 
společností, že část firem odejde ze stavebního trhu (predikuje 93 % představitelů). 

V průměru uvádějí, že ještě až 12 procent společností zkrachuje. Podle jejich tvrzení 
by se mělo jednat zejména o střední a malé firmy. 

Ano, současná situace na trhu může způsobit další snížení počtu 
aktivních stavebních společností na trhu v České republice, zejména pak 
firem menších a středních. Z těchto pak přežijí jen ty nejsilnější.

Vladimír Lenoch
Předseda představenstva společnosti, Schindler CZ, a.s.

Nechci být pesimista, ale budou i nadále zanikat hlavně malé společnosti 
do padesáti zaměstnanců. Nejvíce ohroženy jsou firmy, které jsou závislé 
na veřejných zakázkách a subdodávkách. Lépe jsou na tom ty firmy, které 
jsou schopné se uplatnit u soukromníků, například na různé přestavby a 
rekonstrukce.

Kamila Jušková
Ekonomická redaktorka, Lidové noviny 

Nejméně by měli být zasaženi živnostníci, a zejména velké společnosti s obratem 
nad 1 mld. Kč. Velké společnosti by měly podle názoru respondentů ve většině 
případů složitou situaci zvládnout díky svému silnému kapitálovému zázemí, které 
právě střední a malé firmy zpravidla nemají. Ty se spíše spoléhají na refinancování ze 
strany bank, které v současné době nejsou příliš ochotné poskytovat úvěry tomuto 
segmentu. Firmám pak chybí prostředky například na překlenutí doby, kdy práci 
realizují a kdy za ni dostanou zaplaceno (nezřídka 60–90 dní).

S ohledem na významný propad v oblasti stavebnictví jako celku je 
financování developerských a stavebních společností jako segment velmi 
rizikový. Z tohoto důvodu přistupujeme jako banka k jeho financování 
velmi obezřetně. Zaměřujeme se zejména na projekty klientů, kteří s 
bankou již dlouhodobě spolupracují. Jako velmi zajímavý segment 

stavebního trhu vidíme především renovaci panelových domů. Díky tomuto 
segmentu se soustředíme na firmy, které nespoléhají na státní zakázky a velké 
korporace a s tím spojené subdodávky, ale mají ve svém výrobním programu i 
drobné opravy a rekonstrukce jejichž riziko proplacení následně vystavených 
pohledávek není ohroženo.

Miloň Polešák
Manažer oddělení Small Business, UniCredit Bank a.s.

Vývoj v jednotlivých 
segmentech 

Ještě 12 procent stavebních 
společností zkrachuje
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Vzhledem k tomu jaký je makroekonomický výhled, tak realitní segment je 
opětovně spíše sledovaný sektor s ne příliš příznivými výhledy. Samozřejmě záleží 
na konkrétních projektech, segmentu či geografickému zacílení, ale celkově se 
požadavky bank na vlastní prostředky (nižší relativně půjčená částka na danou 
zástavu) zvyšují. Tedy je brán více konzervativní přístup. Více rizikově averzní přístup 
ze strany bank je dále podpořen celkovou situací bankovnictví v Evropě, kde dluhová 
krize eurozóny nutí banky přijímat více defenzivní strategie, aby dostály přísnějším 
kapitálovým požadavkům. Vzhledem k tomu, že v některých regionech Evropy 
(Irsko, Španělsko) právě realitní segment stojí za tamními problémy je patrné 
vnímání, že právě realitní segment je hodnocen více rizikově.

Milan Vaníček
Ředitel odboru analýz finančního trhu, J&T BANKA, a.s.

Zajímají nás nadále všechny segmenty snad s výjimkou hotelového, který je nyní 
velmi složitý. Raiffeisenbank vždy hodnotí potenciál konkrétního projektu, nikoli 
oboru či odvětví. Financování není poskytováno stavební firmě a na kvalitu její 
bilance, ale na základě projektového financování hodnotícího kvalitu projektu. A zde 
máme řadu zajímavých transakcí: jako příklad lze uvést naše dvě poslední transakce: 
výstavbu administrativního centra Nová Karolina Park v Ostravě - komplexu 
Šantovka v Olomouci. Nicméně, i přes otevřené dveře k financování developmentu 
z naší strany jsou parametry financování, jako například podíl vlastního kapitálu nebo 
předprodej či předpronájem, ve srovnání s lety 2005-2009 určitě konzervativnější. 

Tomas Kofroň
Analytik, Raiffeisen Bank a.s.

V názorech na tuto problematiku se shodují všechny analyzované stavební 
segmenty, jak podle velikosti, tak i podle stavebního zaměření. 

Problémy se týkají všech, sektor je provázaný. Velké firmy přežívají, ale už 
dávno řeší úsporná opatření, změny strategií apod. Typicky například 
expanzí na východ a na jih na Balkán, kde mohou bojovat o velké zakázky. 
V ČR je situace složitější, o veřejné zakázky je po škrtech ještě větší boj 
než dříve a také postupně vysychá financování velkých projektů ze strany 

EU. Dle mého názoru má současná situace i očišťující charakter, kdy z trhu zmizí řada 
pokoutných společností.

Petr Novotný
Partner, Vilímková, Dudák & Partners 

Společnosti vznikají a zanikají. V současné době však převažuje trend 
čištění trhu. Po řadě slabších firem se ale začínají projevovat problémy s 
cash flow i u těch společností, do nichž by to nikdo ještě před pár lety 
neřekl.

Jiří Kučera
Šéfredaktor, Stavitel

Recese sice “čistí” ekonomiku ve všech jejích segmentech či odvětvích, 
ale zatím není to čistka vyloženě smrtící. Zdá se - a svědčí o tom 
průzkumy CEEC Research-, že v zájmu přežití jsou stavební firmy ochotny 
přijímat zakázky rizikové či evidentně neziskové. Odejít prostě nechce 
nikdo a zvláště velké stavební firmy, které nehospodaří ze dne na den, s 

přežitím nebudou mít potíže. Krach bude postihovat hlavně malé firmy a živnostníky, 
kteří žádný úvěrový polštář či rezervy nemají. A také firmy, kteří žijí výhradně z 
veřejných zakázek. 

Petr Bým
Novinář, Stavebni-forum.cz
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Pohled na očekávaný další vývoj sektoru a jeho stav za pět let shrnují níže přiložené 
názory ředitelů:

Za pět bude české stavebnictví vypadat podobně jako dnes, možná bez 
některých středních firem, velcí hráči na trhu zůstanou, ale budou 
vykazovat záporné výsledky. Pak je jen otázkou času, až dojde zahr. 
majitelům trpělivost a z firmy o 1000 zaměstnancích bude detašované 
pracoviště zahr. centrály, které bude sbírat poptávky a na občasnou 

realizaci přijede evropská kapacita firmy.
Tomáš Hajič

Předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a.s.

V horizontu pěti let se české stavebnictv bude stále pohybovat pod 70% 
výkonnosti z doby před recesí.

Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.

V horizontu pěti let předpokládám snížení počtu subjektů působících na 
trhu, větší vertikální integraci firem v oboru ve snaze nabízet zákazníkům 
komplexní řešení, ale také v reakci na nové předpisy o energetické 
náročnosti staveb. Také doufám, že za pět let budou v přípravě a realizaci 
staveb více využívány nové technologie jako BIM apod.

Leoš Vrzalík
Člen představenstva, SKANSKA CZ a.s.

Za pět let se obrat ve stavebnictví ustálí na cca 70% srovnávacího roku 2008 (cca 
350 mld.) Na trhu bude méně velkých stavebních společností. Středních a malých 
stavebních firem opustí trh několik tisíc.

Ivan Havel
Obchodní ředitel, HOCHTIEF CZ a.s.

Jak bude české stavebnictví vypadat za pět let nevím, ale přál bych si, aby 
na tom bylo lépe než v době současné. Protože jsem založením optimista, 
jsem přesvědčen, že je tato představa reálná. Krize přeci nemůže trvat 
věčně. Stavbaře potřebuje každý režim. O co méně se staví v jednom 
období, o to více se bude stavět v období následujícím. Jen bych si přál, 

aby do toho „následujícího“ přežilo co nejvíce poctivých  stavebních firem.
Petr Čížek

Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Stavebnictví je velmi citlivý obor na situaci na trhu a je ovlivňován mnoha 
faktory. Silným faktorem pro české stavebnictví budou jednoznačně 
investice státu a pákový efekt evropských peněz. Z mého pohledu je pět let 
v rámci stavebnictví poměrně krátká doba - především pro přípravu projektů, 
která je v současné době malá - a proto neočekávám razantní změny.  

Martin Kouřil
Ředitel pro zahraniční expanzi, CGM Czech, a.s.

Očekávám, že v horizontu pěti let nedojde k významné konjunktuře jaká 
byla před celosvětovou krizí, ale že se kapacita, kvalita i cena postupně 
upraví na dlouhodobě udržitelnou úroveň a výkyvy ve všech parametrech 
se zmenší. Určitým příkladem by mohla být situace v Německu, kde k 
takovému nastavení díky dlouhodobé stagnaci již před celosvětovou krizí 

došlo a dopady celosvětové krize po předchozí krátké konjunktuře byly myslím 
menší než u nás.

Ivan Kunst
CEO, Scaserv a.s.

Výhled stavu českého 
stavebnictví za pět let
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Průměrná úspěšnost reálně 
podaných nabídek je 27 procent

Jedna ze čtyř firem potvrzuje, že 
tlak na snížení ceny zakázky má 
vliv na kvalitu její realizace

Lze předpokládat, že české stavebnictví  dozná v horizontu pěti let 
určitých změn. Již nyní vysoce konkurenční prostředí se ještě více 
přiostří a s vysokou pravděpodobností  lze očekávat, že několik firem trh 
opustí. V oblasti pozemního stavitelství se již nebude budovat tolik 
nových objektů a mnohem větší část projektů bude zaměřena na 

rekonstrukci stávající zástavby. Celkově se trh posune do fáze zralosti. Významný vliv 
na rozvoj odvětví (bohužel však negativní) bude mít také konec evropských dotací. 
Lze jen doufat, že ekonomický cyklus bude v horizontu pěti let v opačné fázi než nyní 
a že veřejné finance budou ve stavu, který umožní vládě mnohem více investic.

Radim Martinek
Finanční ředitel, VCES a.s.

V horizontu pěti let očekávám spíše jen stagnaci, žádný velký růst. V závislosti 
na celkové ekonomické situaci možná obnova malého růstu developerských 
projektů. Značnou část objemu zakázek určitě budou představovat 
rekonstrukce a modernizace staré výstavby. Velké stavební společnosti 
budou řešit velké projekty v zahraničí, typicky dopravní infrastrukturu.

Petr Novotný
Partner, Vilímková, Dudák & Partners 

V aktuální Kvartální analýze českého stavebnictví odpovídali zástupci stavebních 
společností také na otázku, jaký je podíl jimi vyhraných zakázek na celkovém objemu 
nabídek, které podávají (vyjádřeno v penězích). Podle jejich odpovědí dosahuje 
průměrná úspěšnost úrovně 27 procent, ale škála jednotlivých odpovědí je velmi 
pestrá. Je rovněž třeba zmínit, že se jedná pouze o nabídky, které jsou míněny vážně 
a s cílem zakázku získat. Některé společnosti zmiňovaly skutečnost, že část jimi 
podávaných nabídek není podávána s cílem zakázku získat, ale mají jiný cíl (např. 
vytvářejí „křoví“). Pokud by se do uvedeného srovnání zahrnovaly i tyto nabídky, 
poměr by byl výrazně nižší. Z druhého pohledu, řada společností rovněž zmiňuje, že 
v daném poměru jsou pouze nabídky, kde vidí reálnou možnost úspěchu a přikládají 
přípravě nabídky tedy náležitou pozornost.

S řediteli stavebních firem jsme dále diskutovali, zda vysoký tlak na snižování ceny 
zakázky má vliv také na snižování kvality realizované práce. Odpovědi byly ve všech 
sledovaných segmentech velmi vyrovnané a až jedna ze čtyř stavebních společností 
potvrzuje zhoršení kvality své práce v důsledku příliš velkého tlaku na cenu ze strany 
investora. 

Má tlak na snižování ceny zakázky vliv také na snižování kvality Vámi 
realizované práce? Ano

24%

Ne
76%

S ohledem na současnou situaci v českém stavebnictví nebudu daleko 
od pravdy, když vyslovím myšlenku, že za pět let budeme rekonstruovat 
některé stavby, které byly postaveny za nereálnou a pravděpodobně 
nejnižší cenu. Chci věřit tomu, že za pět let budeme stavět za reálné ceny 
a že veřejný zadavatel bude již natolik odborně zdatný, že předem dokáže 

odhadnout, co může za cenu nabídky očekávat, a to nejen od dodavatele, ale i od 
vlastní stavby.    

Vlastimil Kaňovský
Předseda představenstva, PROMINECON CZ a.s.
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Pomůže nebo spíše uškodí 
novela zákona o veřejných 
zakázkách kvalitě realizací? 

Vysoký tlak na cenu zákonitě musí mít i vliv na zhoršování kvality práce 
stavebních společností, tak jako u všech jiných výrobků a služeb. 
Problematický je hlavně tlak dodavatelů na subdodavatele, kteří jsou na 
přísunu práce od velkých firem mnohem více závislí než velcí hráči na 
zakázkách od investorů. Svůj díl tak subdodavatelé často odvedou za 

“jakoukoli” cenu a kvalita práce musí jít na druhou kolej. 
Kamila Jušková

Ekonomická redaktorka, Lidové noviny

Stavební firmy ve snaze získat zakázky doslova za každou cenu jdou s 
cenovými nabídkami až na pomyslné dno rentability. Jenže z něčeho žít 
musí, a proto velice často dochází k substituci kvalitnějších materiálů za 
ty méně kvalitní a obcházení doporučených výrobních postupů. 
Výsledkem jsou problémy, které rostou s časem. Samozřejmě, že 

dochází k poklesu profesionálního přístupu. Nehledě na to, že zakázku, kde jediným 
kritériem je cena, získají mnohdy firmy, které nejsou na konkrétní práce specialisty.

Jiří Kučera
Šéfredaktor, Stavitel

Odbytová krize nutí snižovat ceny, ale to nutně nemusí znamenat snížení 
kvality. Zdá se, že zadavatelé našli dost nástrojů (záruční doby, zádržné), 
jak kvalitu udržet na požadované výši. Zdá se ale také, že investoři – 
tlačeni stejnou nouzí o zakázky, tedy klienty – v zájmu snížení svých 
prodejních cen v některých ohledech kvalitu snižují sami už svými 

zakázkami. Na rezidenčním trhu se tak ještě více rozevřou cenové nůžky. Na jedné 
straně se budou na trh dodávat produkty, kde půjde v první řadě o cenu a o kvalitu 
méně, na druhé pak budou produkty s vysokou kvalitou, kde na stavebních pracech 
nebude možné šetřit až zase tolik. Otázkou je, jaká bude po těch druhých poptávka, 
kolik kvality český trh unese.

Petr Bým
Novinář, Stavebni-forum.cz

Růstu kvality příliš nepomáhá ani novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která 
klade důraz právě na cenu.  Z výsledků realizovaných rozhovorů vyplývá, že s touto 
novelou ředitelé většinou spokojeni nejsou (potvrzuje 59 % respondentů). Podle 
jejich názoru cena jako rozhodující kriterium v řadě případů zcela nevyhovuje, tj. 
nezajišťuje potřebnou kvalitu realizace, navíc jsou nová pravidla nepřehledná a chybí 
prováděcí předpisy, mechanismy na potlačení korupce jsou nedostatečné. Také 
podle ředitelů tento zákon škodí samotným zadavatelům, kteří jsou podle něj nuceni 
vybrat i společnost, o jejíž kvalitách nejsou přesvědčeni, ale v důsledku nejnižší ceny 
ji přijmout musí. Řada ředitelů rovněž uváděla, že i načasování novely bylo nešťastné 
a že způsobuje prodlení ve vypisování zakázek (úředníci nejsou v řadě případů ještě 
na nový systém přeškoleni, a proto zakázky odsouvají).

Jste spokojeni s novelou zákona o veřejných zakázkách?

Ano
32%

Ne
59%

Nevím
9%
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České stavební firmy v zahraničí 
většinou nepracují

Zahraniční zakázky nejsou pro většinu stavebních společností 
řešením nedostatku tuzemských zakázek. Tuto alternativu 
využívají především velké společnosti. Nejvíce zmiňované 
destinace jsou Slovensko, o něco méně Polsko a ve vybraných 
případech i vzdálenější země.

V aktuální Kvartální analýze českého stavebnictví jsme se rovněž zaměřili na to, 
nakolik jsou stavební společnosti schopné a ochotné nedostatek zakázek na českém 
trhu řešit expanzí do zahraničí (dle údajů ČSÚ je podíl stavebních prací realizovaných 
v zahraničí nižší než 3 % celkových výkonů).

Podle zpracovaných odpovědí ředitelů společností se tak ve většině případů neděje, 
což potvrzují téměř tři ze čtyř představitelů (72 %). Za hlavní důvody uvádějí firmy 
špatné zkušenosti – přílišnou rizikovost a vázanost na lokální kontakty, jazykové 
bariéry na straně zaměstnanců, vysokou investiční náročnost (výběr vhodného 
trhu a vstup na něj může trvat i několik let), také jsou problémem nedostatečné 
zkušenosti s takovými postupy a dále nízká podpora ze strany státu.

Nejméně expandují zejména střední a menší firmy zaměřené na pozemní 
stavitelství, které se orientují především na český trh a v zahraničí ani podnikat 
nechtějí. Naopak velké společnosti mají zkušenosti se stavebními pracemi v 
zahraničí (potvrzuje 67 % respondentů) a také firmy z inženýrského stavitelství 
se této oblasti věnují více. U velkých společností se jedná buď o tradiční expanzi 
a zpravidla vstup na trh za podpory místního partnera, nebo vstup formou 
lokální akvizice. U nadnárodních společností jde zejména o využívání interních 
specializovaných lidských zdrojů k přesunům v rámci mateřské skupiny (např. 
specialisté na železniční stavitelství, tuneláři, atd.). 

Expanze českých stavebních  firem do zahraničí je jednou z variant, jak 
snížit dopady krize na tuzemském stavebním trhu, kde se objem zakázek 
citelně snižuje. Nezmění se tím ale celkový trend a dojde zcela jistě k 
redukci velikosti stavebních firem i jejich počtu. Poté by se situace mohla 
stabilizovat, minulé objemy prací se však již opakovat nebudou.  

Zdeněk Synáček
Obchodní ředitel, EUROVIA CS a.s.

Stavebnictví je velmi lokální záležitostí, takže nelze předpokládat, že 
působením v zahraničí si česká firma plně nahradí výpadek z domácího 
trhu. Navíc se jedná o projekty s významně vyššími riziky s ohledem na 
menší znalost místních trhů, což může ve finále znamenat spíše 
prohloubení problémů dané společnosti. Působení na důkladně 

vybraných zakázkách v zahraničí s dobře zmapovanými riziky, ale může výpadek 
příjmů nahradit alespoň částečně.

Leoš Vrzalík,
Člen představenstva, SKANSKA CZ a.s.

Expanze do zahraničí nemůže být záchranou pro celé české stavebnictví, 
ale může být prostorem pro umístění vybudovaných výrobních kapacit.

 Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.
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Zakázky v zahraničí je schopna realizovat jen marginální část českých 
stavebních firem. Navíc jsou zahraniční trhy pod obdobným tlakem jako 
ten český. Takže jde spíše o variantu nereálnou.

Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s.

Pokud stavební společnosti pracují v zahraničí, orientují se většinou na nejbližší 
sousedy (nejčastěji Slovensko, v méně případech i Polsko). Méně časté jsou 
vzdálenější země (Rusko, Egypt, Maroko, Saudská Arábie, Irák, Vietnam). Více o 
nejčastějších lokalitách přináší mapa níže.

Expanze do zahraničí rozhodně není reálnou variantou pro záchranu 
českých stavebních společností. Všichni „emigrovat“ nemůžeme. Každá 
normální země si chrání svůj trh pro vlastní firmy a jejich zaměstnance. 
Několik našich firem, které úspěšně v cizině působí jsou výjimkou 
z tohoto konstatování. Jejich úspěch je založen zejména na nabídce 

specializovaných činností nebo schopnosti dodávat komplexní investiční celky. Ne 
zřídka je to  za pomoci českého státu a jeho institucí. Tato pomoc však samozřejmě 
nemůže být pro všechny.

Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Každá firma se zájmem fungovat v dlouhodobém horizontu by měla mít 
postavené aktivity na několika teritoriálních pilířích pro lepší odolnost vůči 
krizím lokálních ekonomik. Expanze do zahraničí je správnou cestou, 
kredit českých firem směrem na východ je velmi dobrý a mělo by se toho 
využít.

Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM 

Ředitelé těch společností, které v zahraničí pracují, odpovídali také na otázku, kolik 
procent ročního obratu generují jejich zahraniční aktivity, tj. nakolik je tato aktivita pro 
ně důležitá. Odpovědi ukázaly, že míra orientace na zahraniční trhy i přes malý počet 
firem je velmi různorodá. Většina společností uvádí procento obratu mezi 5 až 20 
procenty.

Nejčastější lokality při práci v 
zahraničí

Podíl zahraničních aktivit na 
celkovém obratu firem, které 
podnikají i mimo ČR
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Expanze do zahraničí je reálné řešení, ne však pro každého. S částí 
výrobního programu, která bude realizována v zahraničí, mohou počítat 
pouze velké a ekonomicky silné stavební společnosti, případně společnosti 
nabízející např. nové technologie výstavby, bude-li však o tyto práce v dané 
zemi zájem. Vzhledem k setrvalému stavu krize v českém stavebnictví je 

logické, že některé společnosti se tak již rozhodly, a to především z důvodu, že 
nechtějí přijít o speciální výrobní kapacity, které si budovaly po dobu několika let.   

Vlastimil Kaňovský
Předseda představenstva, PROMINECON CZ a.s.

Expanze do zahraničí je možná a děje se tak již nyní a to v souvislosti s 
takzvanými projekty na klíč mimo EU. Je zde příležitost v rámci zemí 
Arabského poloostrova se vrátit na ty teritoria, kde jsme již něco postavili 
a jsme tam známi, avšak stáhli se z nich jako je Sýrie, Egypt, Libye, Irák, 
Irán a další. Protože se však jedná o dosti rizikové projekty zúčastňují se 

především velké kapitálově silné stavební firmy, které jsou zde jako součást všech 
českých firem vyvážejících investiční strojírenské celky v oblasti energetiky, 
plynárenství a zpracování ropy. Pro střední a malé stavební firmy, je zde možnost v 
zahraničí v našem blízkém okolí se prosadit s naší cenou a kvalitou například pro nás 
z Moravy na Slovensku v Rakousku a Německu. Problém je jazyková bariera a 
rovněž větší informovanost o vypisovaní tamějších stavebních zakázek a možná i 
nechuť - stejně jako i u nás, aby  se nám někdo nevloudil do revíru.

František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
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Co budou klíčové priority, na které se chtějí stavební společnosti v průběhu dalších 
dvanácti měsíců zaměřovat? Vzhledem k současnému vývoji ve stavebním sektoru 
pokračují i obavy ředitelů stavebních společností z dalšího směřování jejich organizací. 
Proto klíčovou prioritou, na kterou se chtějí firmy i nadále zaměřovat, bude pokračování 
ve zvyšování efektivity jejich fungování (potvrzuje stále 97 % ředitelů stejně jako před 
rokem). Současně byla tato priorita s poměrně významným náskokem hodnocena jako 
nejdůležitější pro budoucí úspěšné fungování stavebních firem a její význam se drží na 
vysoké úrovni z minulého roku (aktuálně 7,5 bodu z 10 max.). 

Dalšími důležitými prioritami pro české stavební společnosti, které již ale mají menší 
váhu, jsou zejména optimalizace nákupních procesů (nárůst důležitosti od minulého 
roku), výběr strategického partnera (nárůst důležitosti od minulého roku) a rovněž 
optimalizace financování stavebních společností (pokles důležitosti od minulého 
roku).  V neposlední řadě ředitelé stavebních společností rovněž zmiňují zlepšení 
spolupráce se zákazníkem, která se již projevila a potvrzují ji i developeři.

Musím říct, že se v současné době jedná o skutečné partnerství. Všichni 
si uvědomujeme, že je nutné vydat velké úsilí k tomu, aby se každý 
jednotlivý projekt realizoval, a to by bez vzájemně fungující spolupráce, a 
často i důvěry, nebylo možné.

Omar Koleilat
Generální ředitel skupiny Crestyl a.s.

Vyjma nedostatku finančních zdrojů na investice opravy i údržbu 
stavebních děl čelíme zejména nutnosti nápravy reputace celého odvětví. 
V dnešní době je slovo stavbař, zejména díky médiím a některým 
politikům, takřka synonymem slova gauner či zloděj. Taková reputace 
jistě odrazuje mladé lidi od zájmu o stavební obory. Nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků bude jistě jeden z hlavních budoucích problémů odvětví. 
Nebude se to týkat jen vysokoškoláku či středoškoláků. Velký problém bude i 
v dostatečném počtu vyučenců. Určitě bude zase platit, že řemeslo má zlaté dno. 
Rozumné stavební firmy již dnes určitě na tuto situaci myslí a snaží se snižovat 
negativní dopady různých nepromyšlených školských reforem. 

Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Naopak, jako svou nejmenší prioritu uvádějí firmy akvizici jiné společnosti. Řada 
ředitelů zmiňovala, že akvizici je sice nyní možné pořídit za relativně nízké náklady, ale 
díky nízké průhlednosti potenciálních cílů se jedná o příliš velké riziko. Některé firmy 
se například snaží získat co nejvíce zakázek i za cenu, která je nižší než realizační 
náklady, s cílem, řečeno slovy jednoho z účastníků, „nafutrovat“ zásobník práce tak, 
aby společnost vypadala, že zakázky má a aby tak zvýšila své prodejní šance.

Vzhledem k očekávanému dalšímu negativnímu výhledu budou 
ředitelé stavebních společností dále tlačit na zvýšení efektivity 
své společnosti. Shodují se na tom představitelé napříč všemi 
segmenty. Naopak akvizice považují v současné době za vysoce 
rizikové a nechtějí do nich ještě vstupovat.  

Klíčovou prioritou zůstává 
efektivita fungování

Další priority

Akvizice jsou aktuálně 
považovány za vysoce rizikové



www.studieStavebnictvi.cz Kvartální analýza českého stavebnictví 3Q/2012 | 29

Situace v segmentu velkých 
společností

Musí dojít k zeštíhlování stavebních firem v tom smyslu, že co 
nepotřebuji ke své výrobě a  svému rozvoji, tak toho se zbavím a budu si 
tyto služby a činnosti nakupovat. Dosáhneme tím  na efektivnější a 
racionálnější výrobu a tak i možnosti zlepšení cenové politiky a zvýšení 
konkurenceschopnosti na stavebním trhu.       

 František Eštván
Ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Z pohledu vývoje v jednotlivých segmentech, pro velké stavební společnosti zůstává 
naprostou a zcela klíčovou prioritou zvýšení efektivity jejich fungování (6,8 bodu, 
100 % respondentů). Na druhém místě je v žebříčku priorit optimalizace nákupních 
procesů a výběr dodavatelů (6,6 bodu, 96 % respondentů). 

Tuto zkušenost a intenzivní tlak ze strany stavebních společností potvrzují i sami 
dodavatelé:

Pro úspěšný obchod byla kdysi dostačující zajímavá cenová nabídka a 
přijatelné kvalitativní a kvantitativní parametry. Dnes je  to především o 
ceně a kvalita pomalu ustupuje do pozadí. Neméně důležitý je v současné 
době i kvalitní vztah se zákazníky a naslouchání jejich potřebám.  

 Vladimír Lenoch
Předseda představenstva společnosti, Schindler CZ, a.s.

Ostatní priority následují až s odstupem. Nejnižší prioritou je potřeba získat 
strategického partnera pro podnikání a také oblast akvizic a převzetí jiných 
společností, což je pochopitelné vzhledem k narůstajícím obavám z dalšího vývoje 
trhu. Některé z velkých firem se chtějí zaměřit na vstup na zahraniční trhy a tuto 
prioritu kladou vysoko (až 10 bodů).  Jedná se zejména o společnosti, které nemají 
zahraniční mateřské firmy s pobočkami v daných zemích. Proniknout by tyto firmy 
chtěly na trhy od Německa, přes Rusko a Balkán, až do Saudské Arábie. Jedná 
se především o velké společnosti z inženýrského stavitelství, které již nějaké 
zkušenosti s prací v zahraničí mají. 

Střední/malé stavební firmy se také chtějí přednostně zaměřit na další zvýšení 
efektivity svého fungování (7,7 bodu, 96 % respondentů) a dále na optimalizaci 
nákupních procesů a výběr dodavatelů (7,2 bodu, 91 % respondentů). Nejmenší 
prioritou je vstup na zahraniční trhy – z důvodu příliš vysokých nákladů a nízké vlastní 
kapitalizace. Naopak získání strategického partnera pro podnikání hodnotí tento 
segment jako znatelně významnější prioritu oproti velkým společnostem.

Společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím se chtějí stejně jako jejich 
kolegové primárně soustředit na zvýšení efektivity svého fungování (7,8 bodu, 96 % 
respondentů), dále pak chtějí pokračovat v tlaku na své dodavatele, v čemž spatřují zdroj 
potenciálních úspor. Klíčovou prioritou pro společnosti realizující inženýrské stavitelství 
je optimalizace nákupních procesů a výběru dodavatelů (7,2 bodu 89 % respondentů). 

Prioritní oblasti pro činnost stavebních společností pro následujících 12 měsíců 
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Podle posledních dostupných údajů je na Slovensku nejčastěji zmiňovanou prioritou 
pro téměř všechny dotázané stavební společnosti (90%) zvýšení efektivity vlastního 
fungování –na tuto prioritu kladou společnosti stále větší důraz (6,9 bodu). Stejně 
často ředitelé také uvádějí optimalizaci nákupních procesů, zde je však důraz o 
něco menší (6,0 bodu). Naopak, jako svou nejmenší prioritu uvádějí slovenské firmy 
investice do IT infrastruktury, dále následuje akvizice jiné společnosti a daňová 
problematika.

V našej spoločnosti sme pre zvýšenie efektívnosti za posledné roky 
urobili veľmi veľa. Ale odstránenie vnútorných rezerv ani zďaleka nemôže 
kompenzovať celkový prepad obratu zo stavebnej výroby.

Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s. Košice

Co se týče efektivity výkonú naší společnosti nejsme na tom lépe jako před krizí, 
která začala v roce 2008, jsme na tom zhruba stejně nebo húř. V našem segmentě 
nám konkurují opravy i nové stavby s ocelovými nádržemi jako vnitřní plášť, čím 
vzniká veľká konkurence a konkurenční boj. Zákazníci si vybírají levná řešení, i když 
jsou někdy vyloženě špatná.

Rastislav Rázus
Predseda predstavenstva, IDOPS družstvo

Prioritou, na kterou se budou nejvíce zaměřovat polské stavební firmy, je zvýšení 
efektivity jejich fungování. Tato priorita byla v nejnovějším výzkumu hodnocena jako 
nejdůležitější pro jejich budoucí úspěšné fungování (potvrzuje 98 % ředitelů firem, 
7,3 bodu z 10 max.) a ve srovnání s předchozími výzkumy se jedná o další nárůst, což 
ukazuje odhodlání společností ke zlepšení v této oblasti zejména kvůli očekávanému 
poklesu trhu v blízkém horizontu. 

Klíčovou prioritou pro stavební firmy v Maďarsku je rovněž zvýšení efektivity jejich 
fungování (potvrzuje 85 % ředitelů firem). Současně byla tato priorita hodnocena 
jako nejdůležitější pro jejich budoucí úspěšné fungování a její význam neustále roste 
(7,1 bodu z 10 max.). Dalšími oblastmi, které stavební společnosti hodnotí nejvýše 
a na které se chtějí soustředit, jsou optimalizace financování, daňová problematika 
a optimalizace nákupních procesů.  Naopak, jako svoji nejmenší prioritu uvádějí 
maďarské firmy investice do IT infrastruktury a akvizici jiné společnosti.

Situace v zemích Visegrádské 
čtyřky
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W h e r e  t h e  C e n t r a l  E u r o p e 
c o n s t r u c t i o n  l e a d e r s  m e e t

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO 
STAVEBNICTVÍ 2012, 23. SRPNA
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Kontakty

The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research
Společnost  CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a 
východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní 
Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním 
stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. 
Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných 
z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných 
největších, středních i malých stavebních společností. 

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také 
organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé 
nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti největších svazů, cechů 
a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z 
vybraných zemí. 

Jiří Vacek
Ředitel společnosti 
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@CEEC.Eu
Url: www.studieStavebnictvi.cz

KPMG Česká republika, s.r.o.
KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby řadě 
společností působících v sektoru stavebnictví.

Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů 
z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše 
podnikání.

Pavel Kliment 
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti 
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111

www.kpmg.com/cz
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Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.  
Historie společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. sahá až do roku 1893. 
Dnes patří v České republice k nejvýznamnějším dodavatelům a výrobcům vysoce 
kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních 
systémů na vlhké zdivo a železobetonové konstrukce, nátěrů, vyrovnávacích a 
samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní 
škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických 
požadavcích. Inovační řešení vyvíjí ve spolupráci se svými zákazníky.

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je známa v oblasti stavebnictví i orientací 
na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – RÁDCE, která je 
masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos již devátým rokem. 

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. 
Radiová 3,  
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz

Vilímková, Dudák & Partners 
Dynamická kancelář, která poskytuje své profesionální služby několika desítkám 
nadnárodních i tuzemských klientů. Partneři kanceláře mají dlouholeté zkušenosti 
z působení v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC). Kancelář 
tvoří třicetičlenný tým složený z právních expertů, odborných asistentů a dalších 
specialistů, kteří mají přehled o aktuálním dění na trhu i v oblasti legislativy a 
judikatury. Vilímková, Dudák & Partners poskytuje skutečné právní rady a konkrétní 
srozumitelné odpovědi. Nabízí komplexní právní služby nejvyšší kvality pro velké 
mezinárodní i české společnosti, ale i malé a střední podniky a také jednotlivce. 

Vilímková, Dudák & Partners 
Amazon Court
Karolinská 661/4 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
Tel.: +420 222 814 911 
Fax: +420 222 814 915 
info@vilimkovadudak.cz 
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Společnost SCASERV a.s. a na Slovensku její dceřiná společnost SCASERV s.r.o. 
nabízí ucelený sortiment lešenářské a bednící techniky, mobilního oplocení a 
závěsných lávek. K těmto sortimentům jsou také poskytovány profesionální služby 
v oblasti školení, projekční činnosti a technické podpory, dopravy, servisních služeb 
(opravy, čištění), montáže a demontáže lešenářských systémů a autorizovaného 
servisu pohonných jednotek závěsných lávek TITAN a ASTRO.

Soukromá společnost SCASERV byla založena počátkem roku 2012. Její aktivity 
navazují na proces ukončení obchodní činnosti společnosti Harsco Infrastructure 
v České a Slovenské republice. SCASERV od Harsco nakoupila veškeré rámové, 
trubkové a pojízdné lešení a také část lešení modulového a některé sortimenty 
bednění a na základě dohody převzala většinu běžících zakázek. SCASERV 
zaměstnala velkou část Harcem uvolněných zaměstnanců a pokračuje ve spolupráci 
s dosavadními distributory. Díky tomu SCASERV nadále poskytuje profesionální 
služby a špičkové výrobky nejen v síti vlastních poboček ve městech Praha, Brno, 
Ostrava, Bratislava, ale také v ostatních regionech. 

Pro rámové lešení Sprint je SCASERV výhradním prodejcem a jako jediná je 
oprávněna nakupovat lešení přímo u autorizovaných výrobců lešení značky Sprint na 
základě výrobní dokumentace Harsco.

Vedení společnosti navazuje na 20 let tradice a zkušeností svých zaměstnanců  
v poskytování služeb v oblasti lešení a bednění. Společnost je členem Českomoravské 
komory lešenářů, účastní se práce normalizační komise pro dočasné stavební konstrukce 
TNK-92 - CEN/TC 53 a podílí se na rozvoji vzdělávání a bezpečnosti práce v oboru.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group patří mezi největší 
pojišťovny na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční 
pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném 
pojistném v ČR je 22 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment 
služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad 
firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí 
koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Ohledně pojištění v oblasti pojištění průmyslu a stavebnictví nás kontaktujte: 

Jiří Sýkora, ředitel – člen rozšířeného představenstva
jsykora@koop.cz

Petr Suchánek, vedoucí odboru – odpovědnost a zahraniční pojištění a zajištění 
psuchanek@koop.cz

Stanislav Jelínek, vedoucí odboru – majetek a technická rizika 
sjelinek@koop.cz

Dan Fojtík, vedoucí underwriter – stavební a montážní pojištění 
dfojtik@koop.cz

Tel.: 224 803 555, 224 803 505 
Fax: 224 803 510

Ohledně pojištění v ostatních oblastech pojištění: 

www.koop.cz



www.studiestavebnictvi.cz



Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situaci 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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