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Editorial
Nadšení z toho, že se stavebnictví po letech krize nadechlo 
k růstu, netrvalo dlouho. Ekonomické výsledky firem za 
loňský rok svědčí bohužel o tom, že ani ten loňský růst 
nebyl nikterak oslnivý. A co potom ten letošní…
Nejžhavějším a zároveň nejpalčivějším tématem, které brz-
dí rozvoj, je legislativa. Ostatně je tomuto tématu věnována 
podstatná část příspěvků v úvodní části Časopisu českého 
stavebnictví.

Jakoby si odpovědní lidé ani dostatečně neuvědomovali, že stavebnictví dlouho-
době a významně ovlivňuje stav a rozvoj české ekonomiky i celospolečenské pro-
středí včetně souvisejících environmentálních a sociálně-kulturních aspektů, neboť 
vytváří zhruba 6 až 7 % hrubého domácího produktu, zaměstnává přes osm procent 
osob pracujících v civilním sektoru, je schopno absorbovat značnou část pracovníků 
s nižší nebo odlišnou kvalifikací a vykazuje značný multiplikační účinek na řadu 
odvětví sektoru zpracovatelského průmyslu (pro stavebnictví platí multiplikační 
účinek s indexem v rozmezí 3,2–3,5 v závislosti na druhu stavební investice).
Stavební objekty spotřebovávají významný podíl surovinových i energetických zdro-
jů, kterými lidstvo disponuje: těžba stavebních surovin a nerudních surovin urče-
ných pro výrobu stavebních materiálů představuje více než polovinu celkové tuzem-
ské těžby; budovy jsou odpovědné za 40 % celkové spotřeby energie a přibližně za 
stejné procento produkce emisí skleníkových plynů (především CO2) a produkce pev-
ných odpadů; významným specifikem stavebnictví je značný, 45–50% podíl investic 
z veřejných prostředků (tj. 200 mld. Kč/rok ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí) 
a na zhotovitele stavebních děl je, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dal-
ším možným dopadům (např. havárie staveb, závažné zásahy do životního prostředí, 
složité majetkoprávní otázky), kladena vysoká míra zodpovědnosti, která předurčuje 
i vysokou míru regulace a angažovanosti ze strany státní správy a ve stavebnictví se 
ročně spotřebovávají výrobky a služby jiných odvětví za cca 300 mld. Kč).
Jde tedy o sektor, který je významově plně srovnatelný s ostatními hlavními hospo-
dářskými sektory, jako jsou energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství, dopra-
va apod. Stavebnictví, a s ním spojená investiční výstavba, přitom v dlouhodobém 
horizontu přispívají k vyváženému rozvoji území včetně vlivů na životní prostředí, 
vytváření podmínek pro podnikání v dalších hospodářských sektorech a odvětvích, 
pro sociální stabilitu apod. Ve své produkční činnosti má přímé vazby na výrobní 
odvětví jiných sektorů (jakožto dodavatele potřebných surovin, materiálů, výrob-
ků, energií, služeb apod.). Především je třeba poukázat na úzké vazby stavebnictví 
a energetiky, a to jak ve spotřebě energie (včetně opatření k zajištění úspor energií při 
provozování budov), tak při realizaci záměrů obnovy a rozvoje energetických kapacit 
v rámci státní energetické koncepce. Dále je stavebnictví velmi silně vázáno na těžbu 
nerostných surovin k zabezpečení stavebních hmot a materiálů.

Jiří Kučera
šéfredaktor
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připRavované zMěny 
v právním prostředí
stavebnictví rozhodujícím způsobem přispívá k vytváření kulturního 
prostředí společnosti a určuje míru pohody občanů. Musí reagovat 
na společenské vztahy a současně je formuje. Poskytuje svědectví 
o způsobu myšlení a práce v určité době. 

Stavebnictví představuje jednolitý pro-
ces mnoha navazujících závislých, pro-
pojených a koordinovaných činností, vy-
žadujících komplexní přístup. Zahrnuje 
celou škálu technických, ekonomických, 
správních, projektových, inženýrských, 
výrobních a stavebních činností, jejichž 
výsledkem je funkční stavba. Přitom se 
vzájemně střetávají různé zájmy, zejmé-
na zájmy soukromé se zájmy veřejnými. 
Proto je třeba disponovat odpovídající-
mi právními nástroji, které umožní tyto 
střety vhodným způsobem rychle a efek-
tivně řešit. Předpokládám, že dobrým 
příspěvkem k tomu může být novela 
stavebního zákona, kterou před nedáv-
nem projednala vláda. Velké naděje při-
náší koordinované řízení, které slučuje 
územní a stavební řízení do jednoho po-
volovacího řízení. Toto řízení nahrazuje 
stávající společné územní a stavební ří-
zení, nelze ho však, bohužel, aplikovat 
u všech staveb. U stavebních záměrů 
podléhajících procesu posuzování vli-
vu na životní prostředí je navržena jeho 
integrace do koordinovaného řízení. 
K urychlení řízení před stavebním úřa-
dem může přispět i to, že se sníží počet 
staveb, u kterých bude třeba opatření sta-
vebního úřadu.

věcný záMěR zákona 
o stavebních výRobcích
V poslední době došlo k rozšíření sorti-
mentu materiálů a výrobků pro stavění, 
jejichž zavádění s sebou přináší nové 
technologie. U řady prací dochází k je-
jich zprůmyslnění, což vede ke snížení 

pracnosti, a tím i ke zkrácení doby vý-
stavby. 

Na stále se měnící a rozvíjející se sor-
timent materiálů a výrobků pro stavění 
reaguje ministerstvo průmyslu a obchodu 
prostřednictvím návrhu věcného záměru 
zákona o stavebních výrobcích a jejich 
použití do stavby. Tento návrh předpoklá-
dá zpracování jednoho právního předpi-
su, který souhrnně upraví požadavky pro 
oblast stavebních výrobků, na něž se ne-
vztahuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrob-
ků na trh, při dodávání na trh, dodávání 
na stavbu, respektive na staveniště, dozo-
ru nad nimi, a současně z hlediska jejich 
navrhování a použití ve stavbě. Předpo-
kládá se vyjmutí celé oblasti technických 
požadavků na stavební výrobky a jejich 
uvádění na trh z působnosti zákona 
o technických požadavcích na výrobky.

Samostatný právní předpis pro ob-
last stavebních výrobků se vypracovává 
jednak s ohledem na zásadní odlišnost 
povahy stavebních výrobků od ostatních 
výrobků a také proto, že současný systém 
několika právních předpisů platných 
pro oblast stavebních výrobků je složitý 
a pro podnikatele nepřehledný a obtíž-
ně aplikovatelný. Liší se např. podmínky 
při uvádění harmonizovaných a nehar-
monizovaných stavebních výrobků na 
trh. Při uvádění harmonizovaných a ne-
harmonizovaných stavebních výrobků 
na trh musí výrobce poskytnout odlišné 
typy dokumentů, přičemž v případě ne-
harmonizované oblasti neposkytují do-

kumenty žádné informace o konkrétních 
vlastnostech výrobku. V mnoha přípa-
dech nejsou pro výrobky stanoveny po-
vinně deklarované vlastnosti pro jejich 
použití do staveb v ČR, nejsou defino-
vány požadované úrovně a třídy těchto 
vlastností, a to ani v případech, kde to 
předpokládají příslušné výrobkové har-
monizované normy. Existující požadav-
ky jsou roztříštěné v mnoha předpisech 
a jsou obtížně dohledatelné. Odpovědné 
osoby, jako jsou projektanti a zhotovite-
lé, nemají proto dostatek informací ne-
zbytných pro výběr optimálního staveb-
ního výrobku a jeho použití v konkrétní 
stavbě. Neexistuje možnost kontroly nad 
výrobky dodávanými přímo na stavbu, 
respektive staveniště, přestože, zejména 
u staveb většího rozsahu, je takových vý-
robků podstatná část.

pRováDěcí přeDpisy
Zákon bude doplněn dvěma prováděcími 
právními předpisy. Samostatným prová-
děcím právním předpisem bude stano-
ven seznam skupin výrobků, na které se 
bude vztahovat posuzování vlastností, 
dále budou stanoveny systémy posuzo-
vání a ověřování stálosti vlastností (ob-
dobné nařízení CPR), případně vzor CZ 
prohlášení o vlastnostech. V druhém 
předpisu budou stanoveny základní cha-
rakteristiky stavebních výrobků a jejich 
vlastnosti (vyjádřené konkrétní hodno-
tou, třídou, úrovní) z hlediska zamýšle-
ného použití, které budou představovat 
technické požadavky pro použití staveb-
ních výrobků do staveb na území České 
republiky, a které zajistí splnění základ-
ních požadavků na stavby. Předpokládá 
se forma „technických listů“ pro jednot-
livé výrobky nebo skupiny výrobků.

vstup inspektoRů  
na staveniště
Předpokládá se rovněž úprava zákona 
o České obchodní inspekci tak, aby měla 
oprávnění ke vstupu na stavbu, respekti-
ve staveniště.

Na přípravě věcného záměru se po-
dílela pracovní skupina složená ze zá-
stupců ústředních orgánů státní správy, 
zainteresovaných svazů a asociací, au-
torizovaných osob, České obchodní in-
spekce a dalších expertů.

Jsem přesvědčen, že shora stručně 
nastíněné připravované změny v práv-
ním prostředí ve 
stavebnictví přispějí 
k urychlení výstavby 
i ke zvýšení její kva-
lity. 5

Ing. Jiří Koliba,
náměstek ministra 

Mpo
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leGislativa Je bRzDou 
tuzemského stavebnictví
architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace 
i veřejnost jsou zajedno: stavební proces je v české republice příliš 
zdlouhavý a složitý. nově připravovaná novela stavebního zákona to 
měla změnit. vláda novelu pustila dál do legislativního procesu, ale 
odborníci se shodují na tom, že ji měla spíše hodit pod stůl a připravit 
zákon zcela nový.

„Jsme svědky neustále se zhoršující sta-
vební legislativy, která zejména v oblasti 
povolovacích procesů jde významně nad 
rámec směrnic EU. Vnímáme negativní 
vliv i v kontextu probíhající transpozice 
Směrnice EP a Rady EU/52/2014 (EIA), 
kde se SPS obává, že na straně investo-
rů dojde k dalšímu výraznému zvýšení 
administrativní a časové náročnosti při 
přípravě projektů. Důsledkem těchto 
negativních vlivů je ohrožení čerpání 
finančních prostředků EU na období let 
2014–2020 na výstavbu dopravní infra-
struktury. Jsme proti realokací dvou mld. 
Kč z Operačního programu doprava do 
Operačního programu životní prostředí. 
Tyto skutečnosti mají pak vliv nejen na 
stále se odsouvající konečný termín vy-
budování základní páteřní silniční sítě 
v ČR, ale i velice obtížné plánování ve 
stavebních firmách. Například pouze 
v letošním roce v období leden až kvě-
ten opustilo české stavebnictví dalších 
sedm tisíc pracovníků,“ říká Ing. Václav 

Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR. 

Novela stavebního zákona si stano-
vila ambiciózní cíle: Umožnit využití 
tzv. koordinovaného stavebního řízení, 
tzn. možnost sloučit územní řízení, EIA 
a stavební povolení do jednoho řízení 
a dosáhnout zkrácení termínů pro povo-
lování staveb, které jsou jedny z nejdel-
ších ve světě. Žádný z těchto cílů novela 
neplní a nakonec byla legislativní radou 
vlády vrácena k přepracování. 

„Paradoxem je, že z přibližně 2,5 ti-
síce připomínek k novele se nepodaři-
lo vyřešit rozpory, které vznikly mezi 
rezorty, a vláda nedokázala zajistit, aby 
se ministerstva dohodla na přijatelném 
kompromisu,“ vysvětluje Václav Matyáš.

RaDěJi RoztRhat
„O sporných bodech původně předklá-
dané novely jsme informovali již před 
rokem. Ve světle razantních změn, jaký-
mi musí zákon projít, aby nastolil efek-

tivnější způsob povolování staveb v ČR, 
Česká komora architektů (ČKA) doporu-
čuje nejít cestou novely, ale vydat zákon 
zcela nový,“ říká Ing. arch. Ivan Plicka, 
předseda České komory architektů.

Česká komora architektů shrnuje ně-
kolik základních bodů, které by měl 
nový zákon obsahovat, tak abychom se 
ve stavební legislativě přiblížili západo-
evropským zemím. Tyto body jsou vzta-
ženy jak směrem k procesnímu nastavení 
dotčených orgánů či úřadů, tak k oblasti 
územního plánování, kde shledáváme 
situaci obzvláště závažnou. Z tohoto dů-
vodu valná hromada v dubnu Komoru 
zavázala k mimořádné péči o územní 
plánování větších samospráv.

•	Jednoduchost a srozumitelnost. Cílem 
nové legislativy musí v první řadě být 
především zjednodušení, zpřehlednění 
a zrychlení povolování staveb. Zákon by 
neměl definovat příliš širokou řadu způ-
sobů povolování staveb, neboť rozsáhlé 
spektrum možností vede ke zmatení, 
většímu riziku chyb a tedy i zpomalení 
procesů. Zejména z pohledu občana – 
žadatele, by se měl celý proces stát pře-
hlednějším a časově méně náročným. 

•	Otázka kompetencí a struktury. ČKA 
současně navrhuje zrušení speciálních 
úřadů, tak aby jedno rozhodnutí posky-
toval jeden stavební úřad. Celému pro-
cesu by dle architektů prospěla také vý-
razná redukce dotčených orgánů. Dobrá 
komunikace a snadné předávání infor-
mací mezi jednotlivými orgány a insti-
tucemi by měly být samozřejmostí. Zá-
sadní překážkou ve zrychlení obstarání 
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povolení je také nedostatečné vymezení 
práv dotčených orgánů státní správy 
a účastníků řízení.

Nechvalně proslulý systém „mnoha 
dveří“, ve kterém si stavebník sám za-
jišťuje stanoviska různých orgánů státní 
správy, vede k tomu, že faktické rozho-
dování o stavebním záměru se přesu-
nulo mimo stavební úřady. Řízení je tak 
z podstaty nekoordinované mezi rozdíl-
né zájmy různých institucí, mezi něž je 
stavebník vržen.

•	Územní plánování. Územní plán je 
dokumentem, který ovlivňuje strategic-
ký rozvoj dané obce na řadu let dopředu. 
Z toho důvodu klademe důraz na to, aby 
se jednalo o stabilní dokument, neboť 
jeho časté změny nedovolují stanovit 
základní vizi pro rozvoj sídla a přinášejí 
právní nejistotu jak vlastníkům pozem-
ků, tak vedení města i jeho obyvatelům.

Zároveň podporujeme, aby stavební 
zákon a jeho prováděcí vyhlášky umož-

nily zpracování územních plánů tak, aby 
odpovídaly specifickým potřebám obcí, 
především z hlediska různého charakte-
ru daného jejich velikostí. 

•	Velká sídla a péče o ně. Zvýšená po-
zornost musí být kladena zejména smě-
rem k velkým městům. Například Pra-
ha je svým stavebním vývojem, počtem 
obyvatel a významem v rámci České 
republiky zcela výlučná. Oproti jiným 
českým městům vytváří několikanásob-
ný počet obyvatel specifické prostorové 
podmínky uspořádaní a vyšší nároky na 
regulaci výstavby zejména z urbanistic-
kého hlediska.

ČKA proto velmi kvituje, že Rada hl. 
města Prahy nedávno přijala Pražské sta-
vební předpisy, jež jsou moderní legisla-
tivní úpravou, která Praze přiznává její 
specifika. Domníváme se také, že některá 
z ustanovení Pražských stavebních před-
pisů by bylo jistě možné převzít a apli-
kovat i v jiných českých městech a při-

pravit tak lepší půdu pro nový celostátní 
předpis.

•	Jasnější definice odpovědnosti. Sou-
časný zákon požaduje zajištění autorské-
ho dozoru u staveb financovaných z ve-
řejného rozpočtu. Autorský i technický 
dozor přitom nejsou jmenovány mezi 
základními pojmy stavebního zákona, 
ani nejsou uvedeny mezi vybranými čin-
nostmi ve výstavbě.

Projektant, který autorizuje doku-
mentaci ke stavebnímu povolení, není 
schopen dostát své odpovědnosti za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpeč-
nost stavby, dané zákonem, pokud nemá 
právo přístupu ke stavbě a informacím 
o průběhu výstavby. 

•	Bezplatné normy. Přístup k závazným 
normám je pro výkon profese architek-
ta zcela zásadní. Jeho zpoplatnění proto 
ČKA vnímá jako závažný problém, na 
nějž architekti ve své praxi opakovaně 

primárně se multiplikační efekty sta-
vebnictví projevují:
●● růstem nároků na počet pracovníků 
kromě stavebnictví i v dalších od-
větvích průmyslu, dopravy, obchodu, 
servisů, projekce a jiných institucí 
a dalších aktivit, které jsou navázány 
na činnost ve stavebnictví a výstav-
bě, 
●● růstem tržeb a výkonů ve stavebnic-
tví a v navazujících odvětvích.
●● přínosy a úsporami finančních 
prostředků, vyplývajících ze stavební 
činnosti a z činností v návazných 
aktivitách, ve vztahu ke státnímu roz-
počtu, fondu zaměstnanosti apod. 

Jde o přínosy a úspory výdajů vyplý-
vající ze vztahu:

– ke státnímu rozpočtu 
– k zaměstnanosti 
–  k sociálnímu a zdravotnímu pojiš-

tění
a lze je kvantifikovat ve vztahu:

–  ke stavebnictví
–  k průmyslu 
–  k ostatním souvisejícím činnostem.

kromě přínosů přímo navazujících 
na stavební procesy (tzn. od investiční-
ho záměru přes projekci, vlastní staveb-
ní práce až do předání stavebního díla 
do užívání) lze mezi multiplikační efekty 
začlenit další přínosy spočívající: 
●● ve vytvoření podmínek pro ekono-
mický rozvoj regionů, 
●● v nárůstu počtu pracovních příleži-
tostí, resp. tržeb vyvolaných užívá-

ním stavebního díla po dobu jeho 
životnosti (pohostinství, ubytování, 
obchody, servisy všeho druhu, 
zdravotní a sociální služby, doprava 
apod.),
●● ve zlepšení životního prostředí 
(snížení emisí, hluku, spotřeby PhM 
atd.), dopravně bezpečnostní situace 
apod. 

tyto sekundární multiplikační efekty 
dle jejich charakteru rozdělujeme na:
1.  efekty vyplývající z napojení a zprů-

chodnění systému dálnic a rych-
lostních komunikací v čr ve vazbě 
na evropskou síť budovanou v rámci 
eu,

2.  efekty z růstu sociálně-ekonomické 
síly regionů ve vazbě na dopravní 
obslužnost,

3.  efekty do životního prostředí, ekolo-
gizace krajiny a dopravy.

primární multiplikační efekty  
lze kvantifikovat následovně:
národohospodářské efekty stavební 
produkce se určují na základě bilance 
meziodvětvových vztahů, která vyjad-
řuje výrobní spotřebu mezi jednotlivými 
výrobními odvětvími v celém národním 
hospodářství. Pro stavebnictví platí 
multiplikační účinek v rozmezí 1,4 – 1,7 
v závislosti na druhu stavební investice. 
Celkový multiplikační efekt z jedné mld. 
kč stavební investice v ekonomice jako 
celku (vč. stavebnictví) se dlouhodobě 
pohybuje v úrovni 3,2.

DopaDy na zaMěstnanost
každý milion kč investovaný do výstav-
by generuje potřebu 3–5 pracovníků 
v ekonomice. v průměru lze multi-
plikační efekt na 1 mil. kč stavební 
produkce vyjádřit takto: 

–  pracovní místa ve stavebnictví  1,09 
–  pracovní místa v průmyslu 1,50 
–  pracovní příležitosti v ostatních 

návazných činnostech 0,61 
celkem 3,20

Přínosy a úspory multiplikačních 
efektů na 1 mil. kč stavební 
produkce lze odhadovat na 0,5 mil. 
kč (úroveň informací za rok 2010) 
uvádí tab. 01. z ní vyplývá, že se 
ukazuje jako žádoucí přijmout 
návrh legislativní změny, připravený 
v dohodě s evropskou komisí, který 
umožní z celkového portfolia staveb, 
opírajících svou přípravu o stanoviska 
eia vydaná dle zákona č. 244/1992 sb., 
realizovat stavby v nejpokročilejším 
stádiu přípravy a umožnit tak snazší 
cestu k zahájení jejich realizace, při 
současném dodržení všech požadavků 
evropských směrnic. Je však vhodné 
upozornit, že ačkoliv evropská komise 
přislíbila možnost kofinancování 
staveb, které projdou tímto speciálním 
režimem, z fondů eu, stále zde existuje 
určité riziko, že velké projektové 
žádosti nemusí být v konečné podobě 
na úrovni eu schváleny a nelze tak 
zcela vyloučit riziko, že budou muset 
být financovány ve větší míře pouze 
z národních zdrojů.

MuLTIpLIKAční EfEKT STAVEbnIcTVí
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naráží. Informaci o bezplatném přístupu 
k normám by tak měl nový zákon zcela 
určitě obsahovat.

•	Úprava související legislativy. Česká 
komora architektů se ze všech výše zmí-
něných důvodů domnívá, že stávající 
stavební zákon je opravdu nevyhovující 
a že jeho změny by měly být velmi zá-
sadní. Z tohoto důvodu doporučujeme 
nikoliv tvorbu novely, ale zákona zcela 
nového. Jako akutní se také jeví potřeba 
úpravy doprovodných vyhlášek ke sta-
vebnímu zákonu. 

poDnikatelé biJí na poplach
Novela vznikala více než dva roky a do 
praxe zavádí nové instituty, které by 
měly přispět ke zrychlení a zjednoduše-
ní povolovacího řízení. Zkušenosti čle-
nů SP ČR a diskuse s investory potvrzují 
totiž, že povolovací procesy jsou v ČR 

jednou z kritických bariér investičního 
prostředí. Podle Zprávy Doing Business 
2016 je ČR v rychlosti povolovacích říze-
ní až na 127. místě ze 189 sledovaných 
zemí. Oprávněný je proto požadavek SP 
ČR urychlit povolování staveb a v maxi-
mální míře ho propojovat a koncentrovat 
na jednom stavebním úřadu.

Požadavek SP ČR byl od počátku jed-
noznačný, a to umožnit, aby stavebník 
jakéhokoliv záměru neobíhal desítky 
jednotlivých úřadů, ale požádal pouze 
jeden stavební úřad, který vydá jedno 
povolení, na jehož základě může staveb-
ník zahájit realizaci stavby. Tím by moh-
la probíhat i případná odvolací řízení 
„najednou“ a neprotahovala by tak neú-
měrně celý povolovací proces.

Diskutovaná novela stavebního zá-
kona neřeší tento logický a jednoduchý 
požadavek stoprocentně, některé dílčí 
aspekty se přesto dají hodnotit pozitiv-

ně. Jde například o institut provázání 
společného územního a stavebního ří-
zení s procesem EIA, upřesnění obsahu 
a rozsahu závazných stanovisek, úpravy 
mechanismů pro změny územně pláno-
vacích dokumentací, zkrácení někte-
rých lhůt pro rozhodování stavebních 
úřadů.

Jednou z hlavních výzev návrhu no-
vely stavebního zákona bylo zavedení 
institutu společného územního a sta-
vebního řízení, do kterého bylo navrže-
no zahrnout a provázat i některá další 
řízení, která jsou nyní oddělená, a sta-
vebník si je musí zajišťovat samostatně. 
Jde například o proces posuzování vlivů 
na životní prostředí, povolení ke kácení, 
připojování ke komunikacím a dle jedné 
z variant navržených ministerstvem pro 
místní rozvoj i vodoprávní řízení.

Z hlediska požadavků průmyslu byla 
rovněž požadována úprava návaznosti 

tab. 01 přínosy a úspoRy Multiplikačních eFektů na 1 Mil. kč stavební pRoDukce
přínosy Do ve stavebnictví v pRůMyslu v ostatních činnostech celkeM

státního rozpočtu

– zvýšení příjmů 88 864 56 813 21 606 167 283

– snížení výdajů 17 981 24 795 8 794 51 570

Fondu zaměstnanosti
– zvýšení příjmů 6883 9411  2 674 18 968

– snížení výdajů 28 707 39 585 9073 96 333

sociální pojišťovny 58 127 88 880 22 577 169 584

zdravotní pojišťovny 25 813 35 291 10 026 71 130

zvýšení příjmů 179 687 190 395 56 883 426 965

snížení výdajů 46 688 64 380 17 867 128 935

celkem kč 226 375 254 775 74 750 555 900
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integrovaného povolení, jakožto provoz-
ního povolení, na povolování staveb po-
dle stavebního zákona tak, aby podmín-
ky pro získání integrovaného povolení 
nebyly přísnější, než jsou podmínky sta-
novené v příslušné evropské směrnici.

Návrh sice v řadě případů umožňuje 
sjednocení procesu z pohledu žadatele, 
ale rozhodnutí vlády u vodoprávního ří-
zení považujeme za nešťastné. Z navrže-
ných variant vybrala tu, která toto řízení 
do společného územního a stavebního 
řízení nezahrnuje. Navíc díky legisla-
tivnímu propojení znemožnila aplika-
ci společného územního a stavebního 
řízení u staveb, ke kterým je třeba pro-
vést proces posuzování vlivů na životní 
prostředí. Rovněž v oblasti integrované 
prevence nevyslyšela volání zástupců 
průmyslu po narovnání podmínek.

„Vláda se ve svém programovém pro-
hlášení zavázala zrychlit a zjednodušit 
povolování staveb, avšak svým hlasová-
ním v otázce vodoprávního řízení,učini-
la úplný opak. Její rozhodnutí tak neu-
možní v jednom řízení povolit například 
dálnici s retenční nádrží, ale ani rodin-

ný domek se studní. V těchto případech 
bude stavebník nadále obíhat více úřadů 
a žádat je samostatně o jednotlivá po-
volení namísto toho, aby zažádal pou-
ze u jednoho stavebního úřadu,“ uvedl 
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Jaroslav Hanák.

Zástupci SP ČR se účastnili přípravy 
novely stavebního zákona a aktivně na-
vrhovali úpravy, které by mohly pomoci 
jak průmyslu, tak dopravě, ale rovněž 
každému občanovi. V problematice vo-
doprávního řízení absolvovali zástupci 
SP ČR mnoho jednání. „Když se poda-
řilo najít řešení, se kterým stěžejní při-
pomínková místa vyslovila souhlas, tak 
vláda tuto variantu nevybrala. Přestože 
řešila rovněž obavy ministerstva země-
dělství, které je dlouhodobě proti jaké-

koliv úpravě v oblasti povolování vod-
ních děl,“ doplňuje prezident Jaroslav 
Hanák.

Absence sloučení společného územ-
ního a stavebního řízení a vodoprávní-
ho řízení okleštila využitelnost nového 
mechanismu, který novela stavebního 
zákona zavádí, a devalvovala význam 
celé novely stavebního zákona. „V situa-
ci, kdy má ČR problém využít prostředky 
z EU na dostavbu dálniční sítě, protože 
projekty nejsou připraveny a nedispo-
nují nezbytnými povoleními, na což do-
plácí nejen české stavebnictví, ale celá 
společnost, rozhodne vláda proti svému 
programovému prohlášení a významný 
zrychlující a zjednodušující prvek za-
mítne,“ uvedl prezident SP ČR. 5

Jiří Kučera

výkon českého stavebnictví byl v prv-
ním pololetí letošního roku v rámci 28 
zemí evropské unie sedmý nejhorší. 
vyplývá to z údajů evropského stati-
stického úřadu eurostat. Podle nich 
české stavebnictví ke konci června 
meziročně kleslo o 8,2 procenta. loni 
bylo v eu české stavebnictví sedmé 
nejlepší. nejvíce se letos v pololetí 
dařilo stavebnictví ve Švédsku, kde 
vzrostlo o 15 procent. nejhůře na tom 
bylo slovinsko, kde zhruba o čtvrtinu 
kleslo.
stavbaři z neutěšeného stavu viní 
vládu. „znovu se projevuje, že naděje, 
které jsme na počátku loňského roku 
vkládali do plnění cílů vládního pro-
hlášení, byly liché. stav zakázky, který 

od poloviny roku 2015 prudce klesal, 
nevěstil nic dobrého. Přesto jsme 
doufali, že to pro vládu bude signál 
ke zvýšené snaze věnovat svou pozor-
nost stavebnictví,“ řekl prezident svazu 
podnikatelů ve stavebnictví v čr václav 
Matyáš. Podle něj ale odvětví není pro 
vládu prioritou, stejně jako v době krize 
v letech 2008 až 2013.
za loňský rok bylo podle eurostatu čes-
ké stavebnictví s meziročním růstem 
7,2 procenta sedmé nejlepší. Prven-
ství patřilo slovensku s růstem o 18 
procent. následovaly Malta (15,9 %) 
a Švédsko (11,7 %). nejhůře na tom bylo 
stejně jako v prvním pololetí letošní-
ho roku slovinsko s poklesem o 8,1 
procenta.

čESKé STAVEbnIcTVí JE LEToS V ráMcI Eu zATíM SEdMé nEJhorší

vývoJ stavebnictví  
v zeMích eu v 1. pololetí 2016

zeMě inDex (MeziRoční zMěna 
v pRocentech)

Švédsko 15,0
irsko 13,6
kypr 9,4
Dánsko 8,3
lucembursko 6,9
nizozemsko 6,7
Finsko 6,0
Španělsko 5,4
rumunsko 5,0
estonsko 3,4
Chorvatsko 3,4
Malta 1,4
německo 1,4
itálie 0,7
rakousko 0,1
slovensko 0
Belgie –1,1
Francie –2,9
velká Británie –3,8
Portugalsko –4,4
Bulharsko –7,8
česká republika –8,2
řecko –9,6
Polsko –12,2
litva –14,7
lotyšsko –16,0
Maďarsko –25,3
slovinsko -25,9

zdroj: eurostat 



9STATISTIKy, prognózy, AnALýzy časopis českého stavebnictví

www.stavitel.cz říJen 2016 | STAVITEL 10

Velikost firmy ovlivňuje 
optiMisMus i pesiMisMus
výkon stavebního sektoru letos dozná v průměru mírný jednoprocentní 
pokles. Projektové firmy naopak očekávají zvýšení objemu 
produkce o 5,6 procenta. vyšší příjmy očekávají malé a střední 
firmy a společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím, a to o 2,1, 
respektive 2,3 procenta.

Stavební sektor letos čeká podle ředitelů 
projektových firem i přes počáteční opti-
mismus mírný pokles. Podle ředitelů sta-
vebních společností a nejnovější Kvartál-
ní analýzy českého stavebnictví Q3/2016 
by měl tento rok oproti minulému skončit 
v mínusu o 1,0 procenta. Velké stavební 
společnosti a firmy zabývající se inže-
nýrskými stavbami jsou velmi pesimi-
stické a očekávají pokles zakázek o 3,1, 
respektive o 3,9 procenta. Ředitelé ma-
lých a středních společností hovoří spíše 
o záporné stagnaci –0,3 procenta. Ti, kteří 
staví a rekonstruují budovy, pak předpo-
vídají mírný růst o 0,5 procenta. Zlepšení 
pro celý stavební sektor by měl přinést 
rok 2017, kdy stavební firmy očekávají 
nárůst práce o 3,1 procenta. Opatrné jsou 
v odhadech tentokrát jen velké stavební 
společnosti (růst 1,4 procenta). Z pohledu 
zaměření jsou v dlouhodobém výhledu 

nejoptimističtější firmy zabývající se po-
zemním stavitelstvím. Podle nich poroste 
výkon sektoru o 3,2 procenta.

kapacity přesto nestačí
I přes současný pokles výkonu staveb-
ního sektoru jsou kapacity stavebních 
firem zaplněny a pro příjem zakázek, na 
kterých by měly okamžitě pracovat, mají 
limitované rezervy. Vytížení strojů a za-
městnanců je v současné chvíli téměř 
stoprocentní a pohybuje se v průměru 
na úrovni 93 procent (stavební firmy na 
Slovensku jsou vytíženy na 91 procent). 
Třetina (31 procent) ředitelů plánuje ve 
druhém pololetí roku 2016 přijímat nové 
zaměstnance. Dvě třetiny (64 procent) 
stavebních společností zachová lidské 
kapacity na současné úrovni a jen na-
prosté minimum (5 procent) firem plá-
nuje propouštět. 

tlak na nízké ceny
V nejnovější Kvartální analýze českého 
stavebnictví Q3/2016 jsme s řediteli fi-
rem diskutovali, zda je pro zadavatele 
rozhodujícím kritériem při výběru sta-
vební firmy kvalita prováděných prací 
nebo cena. Ředitelé stavebních firem 
mohli rozhodování investorů hodnotit 
na stupnici od jedné do desítky, kde 
jednička znamenala, že investor hodno-
tí firmu podle ceny, desítka, že investor 
hodnotí společnosti podle kvality pro-
váděných prací. Z výsledků vyplynu-
lo, že soukromí investoři se rozhodují 
podle ceny, ale na kvalitu také hledí 
(4,5 bodu z 10). Ve veřejném sektoru 
rozhoduje o stavební firmě především 
cena (2,3 bodu z 10). Podle osmi z deseti 
(83 procent) ředitelů stavebních společ-
ností může tento přílišný tlak na cenu 
zhoršit chování firem k životnímu pro-
středí. Čtyři firmy z pěti (82 procent) si 
také myslí, že tlak na cenu může zhoršit 
kvalitu stavebních materiálů, potažmo 
i staveb.

neDostatek subDoDavatelů
Téměř čtyři pětiny (72 procent) firem 
mají problém se získáním subdodava-
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telské firmy, přičemž čtvrtina ředitelů 
(24 procent) má problém zajistit veške-
ré subdodavatele. Polovině (48 procent) 
společností se pak nedaří sehnat některé 
z aktuálně potřebných profesí. Staveb-
ní společnosti na druhou stranu nemají 
problém s tím, že by subdodavatel od-
mítal realizovat zakázku, na kterou již 
podepsal smlouvu. Tuto negativní zku-
šenost uvedlo minimum (2 procenta) do-
tazovaných. Přesto, že se v souvislosti se 
stavebnictvím často hovoří o abnormál-
ním tlaku na ceny, při výběru subdoda-
vatelské firmy je pro ředitele stavebních 
společností cena nejméně důležitým 
hodnotícím kritériem. Právě cenu to-
tiž na stupnici od nuly do desítky, kde 
desítka má největší vliv na rozhodnutí 
o výběru firmy, ředitelé označili číslem 
7,1. Nejdůležitější je pro firmy naopak 
dlouhodobá spolupráce se zadavatelem 
(8,7), osobní kontakty (8,2) a kvalita po-
užitých materiálů (7,9). Cena je důležitá 
pouze pro velké stavební společnosti, 
které ji považují za hlavní hodnotící kri-
térium při výběru dodavatele, a označily 
ji číslem 8,4.

pRoJektových zakázek přibývá
To, že do budoucna práce pro stavební 
firmy bude, potvrdili ředitelé projekto-

vých kanceláří ve Studii projektových 
společností Q3/2016. Jen v letošním roce 
stoupne objem produkce projektových 
kanceláří v průměru o 5,6 procenta. Op-
timističtější jsou v predikcích ředitelé 
kanceláří a ateliérů projektujících pro 
pozemní stavitelství, kteří předpokládají 
nárůst objemu produkce o 6,7 procenta. 
Mnohem opatrnější jsou v odhadech ře-
ditelé inženýrských projektových spo-
lečností. Ti očekávají nárůst zakázek 
pouze o 2,7 procenta. Tržby projekto-
vých kanceláří přitom porostou o něco 
pozvolněji než projektový sektor. 

Další pozitivní vývoj očekávají ře-
ditelé projektových firem také v roce 
2017, a to v průměru o 3,1 procenta. 
Projekce v pozemním stavitelství naros-
te o další 2,8 procenta a v inženýrském 
pak o 3,8 procenta. Firmy, které se vě-
nují pozemním stavbám, předpokláda-
jí růst tržeb o 2,0 procenta, společnosti 
zaměřené na inženýrské stavby zase 
o 4,3 procenta. Stejně jako ve stavebnic-
tví je i vytížení projektových kanceláří 
velmi vysoké. K srpnu 2016 hlásí ředite-
lé firem naplnění kapacit na 94 procent. 
Ve stejném období minulého roku byly 
přitom firmy v průměru vytížené o je-
den procentní bod méně. Počet měsíců, 
na něž mají firmy nasmlouvané zakázky, 

však v meziročním srovnání klesl a po-
hybuje se nyní v průměru těsně pod hra-
nicí půl roku. Rozsah svých kapacit ještě 
v tomto roce hodlá navýšit bezmála tře-
tina (29 procent) projektových kancelá-
ří, a to v průměru o pětinu (21 procent). 
U atelié rů zabývajících se inženýrskými 
stavbami jich bude dokonce přijímat 
nové síly téměř polovina (45 procent). 
Nejcitelněji přitom chybí ve dvou třeti-
nách (63 procent) případů samotní pro-
jektanti, u kanceláří zabývajících se po-
zemními stavbami se jedná dokonce o tři 
čtvrtiny případů (76 procent).

Růst ziskovosti
V souvislosti s výše uvedeným vývo-
jem potvrdily téměř dvě pětiny (37 pro-
cent) firem růst ziskovosti zakázek ještě 
v letošním roce. Nadpoloviční většina 
(51 procent) ředitelů společností plánuje 
zachovat současné marže. Pro příští rok 
potvrdila další růst ziskovosti třetina 
dotázaných ředitelů (33 procent). Příz-
nivější vývoj očekávají firmy zabývající 
se inženýrskými stavbami (růst u 41 pro-
cent) oproti ateliérům pozemního stavi-
telství (růst u 35 procent). 

Faktorem, který ředitelé projektových 
kanceláří v nejnovější Studii projekto-
vých společností Q3/2016 označili za 
největší problém limitující jejich firmu 
v růstu, je byrokracie a nekvalitní legis-
lativa. Na stupnici od nuly do desítky, 
kde desítka označuje největší komplikaci 
pro rozvoj firmy, přiřadili tomuto faktoru 
číslo 7,1. Další brzdou jejich rozvoje jsou 
nízké ceny realizovaných zakázek a ne-
dostatečná poptávka soukromého sekto-
ru. Téměř třetina ředitelů (28 procent) se 
setkala u svých projektů s prodloužením 
lhůty pro získání stavebního povolení 
způsobené novelou EIA, a to v průměru 
o pětinu (20 procent).  Zadávací doku-
mentace je oproti minulému roku horší 
ve třetině (33 procent) případů. Zlepšení 
zaznamenalo jen třináct ředitelů ze sta. 
Podle 54 procent, resp. 55 procent dota-
zovaných, se kvalita dodávaných pod-
kladů a komunikace ze strany veřejného 
či soukromého investora oproti předcho-
zím rokům nezměnila. 5

Další informace ze stavebního sektoru 
najdete na našich webových stránkách 
www.ceee.eu. Letos poslední Kvartální 
analýza českého stavebnictví Q4/2016 

bude představena 
na Setkání lídrů 

českého stavebnic-
tví 2016/H2

Ing. Jiří Vacek, phd.,
ředitel společnosti 

cEEc research
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stavební MateRiály 
začínají zlevňovat
stavební firmy letos realizovaly zakázky v hodnotě 84 miliard korun, 
dochází ke zlevňování některých stavebních materiálů. na cenu 
a kvalitu pohlížejí různě veřejní a soukromí investoři. veřejní investoři 
upřednostňují u zakázek cenu nad kvalitou, soukromí investoři se snaží 
o kompromis.

Stavební firmy provedly letos dle po-
sledních údajů Českého statistického 
úřadu stavební práce v hodnotě 84 mi-
liard korun, přitom nejúspěšnějším mě-
sícem byl červen. Lidé v něm zažádali 
o více než 8 tisíc stavebních povolení 
a stavební firmy realizovaly zakázky 
v hodnotě 19 miliard korun. Češi k vý-
stavbě a rekonstrukci nejčastěji poptá-
vají barvy a dlažbu. Ceny stavebních 
materiálů se přitom každý rok mění. Za-
tímco v roce 2014 došlo k jejich zlevňo-
vání, loni došlo naopak k navýšení cen. 
Letos pak zlevnily například sádrokar-
tonové desky nebo fasádní polystyren.

loni ceny Rostly
V prvních šesti měsících tohoto roku se 
dle údajů Českého statistického úřadu 

postavilo více než 14 tisíc bytů. Nejví-
ce jich vzniklo v Praze a naopak nejmé-
ně v Karlovarském kraji. Stavební prů-
mysl zaznamenal pozitivní vývoj nejen 
letos, ale také v loňském roce, což do-
kazuje i počet stavebních zakázek. 

Stavební firmy realizovaly více než 
48 tisíc zakázek v hodnotě 187 miliard 
korun. To bylo nejvíce od roku 2010. 
Trend zvyšujícího se počtu zakázek 
měl vliv na zdražování stavebního 
materiálu. „Navyšování cen se dotklo 
téměř všech stavebních produktů od 
stavební chemie přes polystyren až po 
pálené střešní tašky. Podražily napří-
klad modifikované pásy, naopak levně-
ji se dala sehnat zámková dlažba, ob-
rubníky a ztracené bednění,” shrnuje 
Tomáš Viktořík, zakladatel on-line ka-

talogu stavebního materiálu stavebni-
nyokolo.cz.

liDé staví i bez ohleDu 
na cenu MateRiálu
První půlrok tohoto roku zajistil sta-
vebním firmám zakázky v hodnotě 84 
miliard korun. Nejúspěšnějším měsí-
cem byl červen, ve kterém se provedly 
zakázky v hodnotě 19 miliard korun. 
Zatímco vzrůstá počet realizovaných 
zakázek, výrobci stavebního materiá-
lu se uchylují k podsazování cen ně-
kterých produktů. Zlevnily například 
sádrokartonové desky či profily. 

V srpnu naopak došlo k zdražení 
některých výrobků, například poly-
styrenu. „Podzim je pro obchody se 
stavebním materiálem druhým vrcho-
lem sezóny. Z toho důvodu dochází 
ke zdražování některých produktů, 
například polystyrenu,” vysvětluje 
Tomáš Viktořík z e-shopu se staveb-
ním materiálem stavebninyokolo.cz. 
U některých produktů dochází také 
k postupnému meziročnímu zdražová-
ní. Například zámková dlažba zdražila 
od roku 2013 zhruba o 7 korun na m2. 
„Přesto je jedním z nejpoptávanějších 
produktů. Z toho se dá usuzovat, že 
lidé staví a rekonstruují bez ohledu na 
ceny stavebního materiálu,” uzavírá 
Viktořík. 5

-jik-
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Počty i objemy rostou, 
ale FiRMy čekaJí MaRně
od ledna do srpna vypsali veřejní investoři 2217 zakázek pro stavební 
firmy za 80,7 miliardy korun. Počet se meziročně zvýšil zhruba 
o čtvrtinu, objem o pětinu. zadávání zakázek konkrétním firmám ale 
vázne. Jejich počet meziročně klesl o 27,3 procenta na 2870, hodnota 
se snížila o 36,5 procenta na 52,4 miliardy korun. 

Za stejné období letošního roku vyhlá-
sili veřejní investoři celkem 6200 vý-
běrových řízení v hodnotě 254 miliard 
korun a jde o nejvyšší hodnoty za po-
sledních pět let, tedy za dobu sledová-
ní. Významnou měrou se na tomto stavu 
podílely velké srpnové zakázky. V pří-
mém protikladu je aktivita státních in-
vestorů v ukončování soutěží, kdy byl 
zadán nejmenší objem zakázek za po-
sledních pět let. To platí především 
o stavebnictví.

zaDané veřeJné zakázky
Od počátku roku do konce srpna bylo 
zadáno celkem 3017 veřejných zakázek 
na stavební práce (včetně zakázek na do-
datečné stavební práce a dílčích zakázek, 
bez rámcových smluv) v úhrnné hodno-
tě 57 420 mil. Kč (včetně DPH), z toho 
na pozemní stavby 1048 zakázek v hod-
notě 15 695 mil. Kč (27,3 % z celkové 
hodnoty zadaných zakázek) a na inže-
nýrské stavby 1969 zakázek (65,3 %) 

v hodnotě 41 725 mil. Kč (72,7 % z cel-
kové hodnoty zadaných zakázek).

Ve srovnání se stejným obdobím mi-
nulého roku klesla od počátku roku 
do konce srpna celková hodnota zada-
ných zakázek o 37,9 %, z toho u zakázek 
na pozemní stavby o 23,2 % a u zakázek 
na inženýrské stavby o 42,1 %, v tom 
stavby dopravní infrastruktury o 21,0 
mld. Kč, tj. o 46,3 %.

Počet zadaných zakázek meziroč-
ně klesl o 28,1 %, na pozemní stav-
by o 40,0 % a na inženýrské stavby 
o 19,6 %. 

Celkový meziroční pokles v hodno-
tě zadaných veřejných zakázek je dán 
především úbytkem zadání velkých sta-
vebních zakázek především dopravní 
infrastruktury v souvislosti s přechodem 
na nové programové období čerpání 
prostředků z Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF) a i nedoře-
šením problémů s EIA u velkých staveb 
dopravní infrastruktury. 

Jen tři naD MiliaRDou
Bylo uveřejněno oznámení o zadání tří 
velkých stavebních zakázek s cenou 
(s DPH) nad 1 mld. Kč: „Revitalizace tra-
ti Okříšky – Zastávka u Brna“, zadavatel 
Správa železniční dopravní cesty, zho-
tovitel STRABAG Rail, a.s., cena s DPH 
1 135 48 tis. Kč; „D1 Modernizace – úsek 
06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, 
zadavatel Ředitelství silnic a dálnic, zho-
tovitel společnost Metrostav a.s., SWIE-
TELSKY stavební a.s., cena s DPH 1 125 
mil. Kč a „Revitalizace trati Opava východ 
– Olomouc hl.n.“, zadavatel Správa želez-
niční dopravní cesty, zhotovitel STRA-
BAG Rail, a.s., cena s DPH 1 032 mil. Kč.

Průměrná velikost letošní zakázky 
činila 19,0 mil. Kč, což je v meziročním 
srovnání 86,4 % úrovně průměrné veli-
kosti zakázky zadané v lednu – srpnu 
2015 a 95,2 % průměrné velikosti zakáz-
ky roku 2015.

Veřejné zakázky na stavební práce 
letos získalo jako samostatní zhotovite-
lé či jako členové sdružení zhotovitelů 
celkem 936 společností. Největší objem 
letošních veřejných stavebních zakázek 
získala společnost EUROVIA CS, a.s. – 
111 zakázek za 1876 mil. Kč plus podíl 
z hodnoty 30 176 mil. Kč získaných v 47 
sdruženích.



13STATISTIKy, prognózy, AnALýzy časopis českého stavebnictví

www.stavitel.cz říJen 2016 | STAVITEL 10

neJúspěšněJší FiRMy letošního Roku leDen–sRpen 2016

poř. zhotovitel
saMostatně ve sDRuŽení  

počet tis. kč počet
sDRuŽ.

počet
účast. tis. kč

1 eurovia Cs, a.s. 111 1 873 956 47 128 3 016 562
2 Metrostav, a.s. 44 1 748 335 42 115 2 596 763
3 straBag a.s. 119 1 905 940 18 51 1 316 926
4 straBag rail a.s. 13 2 382 606 4 11 270 132
5 skanska a.s. 62 1 832 996 6 18 245 000
6 ohl Žs, a.s. 54 1 015 807 20 46 1 894 324
7 Porr a.s. 53 1 013 306 16 40 1 664 115
8 sWietelsky stavební s.r.o. 72 910 341 22 48 1 533 053
9 alPine Bau Cz a.s. 23 223 512 17 45 1 969 097
10 Colas Cz, a.s. 50 588 474 12 25 726 118
11 Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25 322 758 12 27 1 289 343
12 M - silniCe a.s. 43 746 114 7 20 360 067
13 vodohospodářské stavby, s.r.o. 25 310 440 13 29 1 023 464
14 silniCe grouP a.s. 7 319 199 8 18 961 517
15 hoChtieF Cz a.s. 10 235 430 12 29 1 189 408
16 energie – stavební a báňská a.s. 4 702 507 2 5 53 563
17 Pks stavby a.s. 8 683 388 2 4 57 538
18 subterra, a.s. 4 149 513 13 27 954 142
19 Chládek & tintěra, a.s. 8 554 355 1 2 56 168
20 gJW Praha spol. s r.o. 1 20 818 8 23 1 483 298
21 Chládek a tintěra Pardubice, a.s. 11 287 000 12 28 566 468
22 aŽD Praha s.r.o. 4 104 964 3 6 819 273
23 sDs eXMost spol. s r.o. 17 126 138 3 6 704 082
24 iMos Brno, a.s. 12 307 418 11 28 281 024
25 unistav ConstruCtion a.s. 9 282 453 6 12 190 825
26 iDs – inženýrské a dopravní stavby olomouc a.s. 18 166 248 1 4 689 711
27 signalBau a.s. 2 4 666 405
28 vW WaChal a.s. 9 298 568 1 2 61 653
29 geosan grouP a.s. 6 199 068 11 29 258 631
30 zePris s.r.o. 6 174 215 7 15 248 789
31 ridera stavební a.s. 5 260 949 5 13 71 348
32 Podzimek a synové s.r.o. 1 71 325 3 6 429 435
33 Froněk, spol. s r.o. 3 63 486 2 4 436 129
34 PsJ, a.s. 10 65 911 3 6 431 031
35 herkul, a.s. 7 75 054 7 18 476 910
36 insky spol. s r.o. 11 252 684

Veřejné zakázky na stavební práce za-
dalo celkem 882 zadavatelů, z toho 88 
zadavatelů z vládního sektoru, 670 z mu-
nicipálního sektoru a 124 ostatních zada-
vatelů. Hodnota zadaných zakázek mezi-
ročně klesla u vládního sektoru o 46,7 %, 
u municipálního sektoru o 26,2 %, 
u ostatních zadavatelů o 50,9 %.

Podíl municipálního sektoru na celko-
vé hodnotě zadaných zakázek meziročně 
vzrostl o 7,3 procentních bodů na 46,3 %, 
podíl vládního sektoru klesl o 6,1 pro-
centních bodů na 48,9 %. Největším za-
davatelem veřejných zakázek vládního 
sektoru bylo Ředitelství silnic a dálnic, 
které zadalo 339 zakázek za 11 832 mil. 
Kč, u municipálního sektoru Kraj Vysoči-
na – 47 zakázek za 1647 mil. Kč, z ostat-
ních zadavatelů společnost Letiště Praha, 
a.s. – 1 zakázku za 164 mil. Kč.

vypsat a zRušit
Počet i hodnota, kterou státní investoři 
zadávají konkrétním firmám, už několik 
měsíců v řadě klesá. Od začátku roku 
do konce srpna se hodnota meziročně 
snížila o 36,5 procenta. Podle nedáv-
ného průzkumu společnosti EconLab, 
který sledoval zadávání všech veřej-
ných zakázek v krajích, se velká část 
z nich zruší. V Jihomoravském kraji to 
bylo v letech 2013 až 2015 47 procent 
zakázek, v Plzeňském kraji 43 procent. 
„Prakticky všechny kraje hodnotíme ne-
gativně za to, že často soutěží metodou 
pokus-omyl. Zakázka se vypíše, a po při-
pomínkách firem se mění, jednou, dva-
krát, ale třeba v Moravskoslezském kraji 
i osmkrát,“ doplnil předseda EconLab 
Jiří Skuhrovec. 5
● Ing. Ivan Vrhel, ÚrS praha
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neJúspěšněJší FiRMy letošního Roku leDen–sRpen 2016

poř. zhotovitel
saMostatně ve sDRuŽení  

počet tis. kč počet
sDRuŽ.

počet
účast. tis. kč

37 haBau Cz s.r.o. 10 127 330 15 36 285 831
38 kareta s.r.o. 20 205 213 4 8 67 024
39 toMi-reMont a.s. 2 6 953 346
40 vPk suchý, s.r.o. 2 22 204 9 19 453 808
41 Pohl Cz, a.s. 10 156 821 4 8 145 337
42 roBstav stavby k.s. 19 203 397 2 4 48 107
43 D.i.s., spol. s r.o. 5 138 224 7 16 194 047
44 zlínstav a.s. 5 194 090 1 2 17 428
45 Moravostav Brno, a.s. 6 159 397 2 4 85 249
46 syner, s.r.o. 6 159 020 7 14 80 443
47 Bau plus, a.s. 3 96 792 3 6 201 941
48 saroute s.r.o. 6 194 793
49 vaŠstav, s.r.o. 11 190 133
50 saM silnice a mosty a.s. 12 181 993 2 4 10 840
51 silnice klatovy a.s. 16 174 135 1 3 16 279
52 DaiCh spol. s r.o. 3 149 694 3 6 46 261
53 signal Projekt s.r.o. 1 4 689 711
54 Beskydská stavební, a.s. 8 169 638
55 DoMistav Cz a.s. 5 162 672
56 trePart s.r.o. 6 87 135 4 8 149 246
57 inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 11 157 135
58 Mertastav s.r.o. 3 155 084
59 ekkl, a.s. 7 131 921 3 6 43 611
60 inPros Praha, a.s. 8 153 293
61 insta Cz s.r.o. 3 107 292 4 8 85 519
62 BystroŇ group a.s. 7 137 507 1 2 23 486
63 MeDoX hQ, a.s. 0 0 1 2 289 175
64 sMP Cz, a.s. 4 89 806 11 35 167 413
65 rePont s.r.o. 3 121 416 1 3 53 510
66 Proficolor s.r.o. 1 137 448
67 MarholD a.s. 11 133 957
68 staMont – PozeMní stavitelství s.r.o. 1 34 932 2 4 192 932
69 znakon, a.s. 4 75 433 2 4 98 751
70 MaDos Mt s.r.o. 6 70 338 10 25 135 979
71 syner Morava, a.s. 4 96 525 1 2 55 613
72 vítkoviCe revMont a.s. 1 33 625 1 2 180 036
73 Berger BoheMia a.s. 9 59 653 9 31 205 084
74 Bt Beton – technik gmbh 1 3 713 872
75 spilka a říha s.r.o. 9 116 307
76 ase s.r.o. 1 19 172 1 2 186 522
77 Monzas, spol. s r.o. 0 0 1 2 223 605
78 kks, spol. s r.o. 7 93 770 1 3 53 510
79 saFeroaD Czech republic s.r.o. 1 5 679 2 4 209 875
80 stavební společnost navrÁtil, s.r.o. 5 110 424
81 stylBau, s.r.o. 2 110 090
82 sat, s.r.o. 0 0 1 3 326 529
83 stavitelství řehoř, s.r.o. 0 0 3 6 213 042
84 MateX hk, s.r.o. 9 96 256 1 2 20 306
85 konsit a.s. 8 103 460
86 JhP spol. s r.o. 1 82 854 2 6 60 583
87 aWt rekultivace a.s. 8 96 406 1 2 12 896
88 staeg stavby, spol. s r.o. 1 102 728

89 hyDro & kov, s.r.o. 8 92 851 1 2 18 822

Pramen: informační systém o veřejných zakázkách Databáze is spol. s r.o.
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Stavět se začnou 
kanceláře aŽ za Rok
Podle nejnovější výzkumné zprávy společnosti Colliers international 
bylo v prvním pololetí roku 2016 v Praze dokončeno zhruba 12 000 
metrů čtverečních nových kancelářských prostor. ve druhé polovině 
roku bude dokončeno ještě dalších 20 300 metrů čtverečních. rok 
2016 bude s 32 300 metry čtverečními dokončených kanceláří 
„nejhubenější“, co se týká výstavby od roku 1992.

V roce 2017 očekává firma Colliers In-
ternational v Praze dokončení nejméně 
15 nových a rekonstruovaných projektů 
s celkovou výměrou mírně přesahující 
175 000 metrů čtverečních. To je mír-
ný nárůst oproti desetiletému průměru 
výstavby za roky 2006–2015, který je 
na zhruba 151 500 metrech čtverečních 
kanceláří. Podobné hodnoty se dají oče-
kávat i pro rok 2018 a dále.

„V posledních sedmi letech trh pohltí 
každé čtvrtletí v průměru 18 000 metrů 
čtverečních volných kanceláří, a to jak 
nových, tak i dříve dokončených,“ řekl 
vedoucí oddělení průzkumu trhu firmy 
Colliers Ondřej Vlk. „V posledních le-
tech se však trh zotavuje a dochází k oži-
vení poptávky, za poslední tři roky je to 
již 20 000 metrů čtverečních volných 
ploch a od poloviny roku 2015 dosáhla 
absorpce dokonce 54 500 metrů čtvereč-
ních na čtvrtletí,“ dodal Vlk.

inspiRace z ciziny
Relativně vysoká konkurence v nabíd-
ce kancelářských prostor momentálně 
vede k tomu, že se developeři čím dál 
tím více soustředí na výstavbu projektů 
kopírujících nejnovější světové trendy, 
a to nejen co se designu týče, ale i po 
stránce ekologické, a v neposlední řadě 
i společenské.

Jedním z takových projektů, který je 
zdárným příkladem kanceláří budouc-
nosti, je projekt Main Point Pankrác 
developerské společnosti PSJ Invest, 
který uzavře urbanistický koncept 



16 STATISTIKy, prognózy, AnALýzyčasopis českého stavebnictví

říJen 2016 | STAVITEL 10

areálu Pankrác City a svou celkovou 
rozlohou 24 500 metrů čtverečních je 
největším projektem, který bude v roce 
2017 v metropoli dokončen. Main Point 
Pankrác z dílny architektonické kan-
celáře DaM je projektem organických 
linií, skládající se z pěti propojených 
elementů o deseti patrech a nabízejí-
cí i mnoho dalších nejmodernějších 
benefitů pro zpříjemnění pracovních 
podmínek, jakými jsou například odpo-
činkové střešní zahrady se vzrostlými 
stromy či panoramatické výtahy s vý-
hledem do okolí. Objekt ale nabízí i je-
dinečný světelný komfort se sníženými 
požadavky na umělé osvětlení, nižší 
hladinu okolního hluku na pracoviš-
tích a rovnoměrné rozvržení vnitřních 
teplot. Vedle pracovního komfortu tak 
mohou nájemci počítat i s významnými 
úsporami nákladů na provoz.

klacky poD nohy
Pro firmy, které se rozhodují o pronájmu 
nové či jiné kanceláře, je nejdůležitější 
lokalita. Dalšími důležitými faktory jsou 
cena a nadstandardní benefity. Kance-
lářský development v současné době 
nejvíce limituje byrokracie a nekvalitní 
legislativa. Optimální čas na kompletní 
modernizaci budov je 10 let.

Zákazníci developerských společ-
ností se při pronájmu nových, případně 
jiných kanceláří rozhodují především 
podle lokality. Potvrzují to ředitelé de-
veloperských společností, kteří na stup-
nici od nuly do desítky, kde desítka má 
největší vliv na rozhodnutí zákazníka, 
tomuto faktoru přidělili číslo 9,1. Velmi 
důležitá je pro ně ovšem také cena pro-
nájmu a nadstandardní benefity (8,7, re-
spektive 8,5 z maximálních deseti).

Nejmenší vliv na rozhodnutní o pro-
nájmu kanceláří má naopak míra roze-
stavěnosti projektu (5,5 z maximálních 
deseti). „Lokalita je bezpochyby tím zá-
sadním faktorem při výběru nových kan-
celáří, klíčové je skutečně příjemné pra-
covní prostředí v blízkosti centra města 
a s dobrou dopravní dostupností, v Praze 
je důležité být u stanice metra. Dle na-
šich zkušeností pak kromě ceny, lokality 
a související občanské vybavenosti hraje 
velkou roli i kvalita provedení a referen-
ce developera,“ potvrzuje Omar Koleilat, 
generální ředitel skupiny Crestyl.

„Výrazně se zvyšují požadavky nájem-
ců na kvalitu a nabízený standard kance-
lářských prostor. Je potřeba si uvědomit, 
že kvalitu budovy na prvním místě urču-
jí použité materiály, které by uživatelům 
zaručovaly světelný, tepelný a akustický 

komfort, což vždy neznamená mít hodně 
světla, teplo a ticho, vše má být vyvážené. 
Mnozí zaměstnavatelé se při rozhodová-
ní o pronájmu nebo výstavbě kanceláří 
zajímají o to, jaké materiály jsou použity, 
jelikož je prokázané, že kvalitní vnitřní 
prostředí zvyšuje výkon zaměstnanců až 
o 30 %. Pokud nájemce vynakládá zhru-
ba 10 % svých nákladů na nájem a 90 % 
do odměňování zaměstnanců, musí o pa-
rametrech budovy, kde bude provozovat 
své kanceláře, důsledně přemýšlet,“ říká 
Tomáš Rosák, předseda představenstva 
Saint-Gobain Construction Products a.s.

úřeDní šiMl
Další kancelářský development pak po-
dle ředitelů developerských společností 
limituje především byrokracie ze stra-
ny státu. Brzdou růstu jsou tak napří-
klad požadavky kladené na developery 
a dlouhé lhůty pro rozhodování. Deve-
lopeři tento faktor na stupnici od nuly 
do desítky, kde desítka nejvíc limituje 
office development v růstu, označili čís-
lem 8,5. Druhým nejproblematičtějším 
bodem je podle nich nekvalitní legisla-
tiva a její časté změny (7,8 bodu z maxi-
málních deseti).

Na rozdíl od průmyslových develo-
perů si ti kancelářští příliš nestěžují na 
nedostatek ploch pro výstavbu. Za nej-
menší problém považují zástupci firem 
nedostatek financí a neochotu bank fi-
nancovat developerské projekty.

„Časté změny legislativy nejsou jen 
problémem developerů, ale obecnou 
překážkou pro byznys. Firmy potřebují 
stabilní rámec, v kterém se mají pohy-
bovat. Nejisté prostředí ztěžuje veškeré 
plánování, prodražuje projekty a je ve 
výsledku nevýhodou pro všechny za-
interesované strany. Jako pozitivní pro 
realitní sektor považuji čerstvě schvále-
né Pražské stavební předpisy, i když na 
důležitější předpis – Metropolitní plán – 
trh stále čeká,“ vysvětluje Pavel Kliment, 
partner odpovědný za služby pro realitní 
a stavební společnosti, KPMG Česká re-
publika.

Výše uvedené limity jsou jedním 
z důvodů, proč příprava od iniciace zá-
měru po získání stavebního povolení 
trvá v průměru 5 let, přičemž odpovědi 
developerů se pohybovaly v rozmezí 3 
až 7 let. Nadpoloviční většina (55 pro-
cent) ředitelů developerských společ-
ností přitom uvedla, že již za 9–10 let 
je nutno optimální budovu kompletně 
modernizovat, tak aby odpovídala stan-
dardům doby a požadavkům zákazníků. 
Více než třetina společností (36 procent) 
uvádí jako ideální pro rekonstrukci dobu 
delší než 10 let. 5

 -jiki-
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Rating pro stavebnictví
od 1. 10. 2016 platí nový zákon o veřejných zakázkách. Mnozí si s ním 
spojují naději, že už nebude soutěženo jen na cenu, že se k hodnocení 
dostane kvalita, která se u projektů a staveb hodnocených podle 
minimální ceny nabídky dostala do pozice nesledovaného ukazatele.

Nejlacinější cena za projekt či stavbu sice 
neohrožuje bezprostředně zadavatele 
podezřením, že někomu, anebo i sobě, 
nechává veřejnou zakázkou vydělat, ale 
zatěžuje nebezpečím nekvality, nízké ži-
votnosti jednotlivých konstrukcí stavby 
a následně velkými náklady na provoz 
a údržbu staveb nás všechny. Anglické 
přísloví „Nejsem tak bohatý, abych si 
mohl dovolit laciné věci“ u nás opravdu 
nenašlo pochopení. Nový zákon otvírá 
možnost i jiných kritérií, je však otázka, 
jak je budou moci zadavatelé užít, aby 
nebyli vystaveni protikorupční hysterii 
současnosti. U projektových prací i sta-
vebních dodávek je navíc velmi obtížné 
posuzovat kvalitu nabízených koneč-
ných výrobků, ty budou známy až po 
zpracování projektu či dokončení stavby. 
Proto jedním z mála skutečně použitel-
ných kritérií je ohodnocení dosavadní 
práce soutěžitelů, jejich schopnost a zá-
jem dokončovat kvalitně svoji práci, ne-
chávat ji posuzovat a osvědčovat tak svoji 
kvalitu a připravenost pro nové zakázky. 
Jak prokázat skutečně doloženě pětiletou 
referenci o své činnosti? Tento cíl stál 
v pozadí vzniku Ratingu Nadace pro roz-
voj architektury a stavitelství – RABF.

ochutnávka RabF
V minulém roce Nadace ABF prvně využi-
la mnoholetá pravidelně prováděná hod-
nocení kvality staveb, které představuje 
soutěž Stavba roku, aby na jejich základě 
zpracovala „integrovanou referenci“ o fir-
mách, které se na realizaci staveb podí-
lely. Rating dostal zkratku RABF, vlastní 
logo a samostatnou webovou stránku 
www.rabf.cz, byl vyhlášen na slavnost-
ním večeru DSA 2015 v Betlémské kapli 
a byl prezentován v katalogu soutěže.

Zprávou o RABF se stala příloha ča-
sopisu Stavitel č. 4/2016, která nesla 
název RATING stavebních dodavate-
lů, a přinesla ústy politických předsta-
vitelů, zástupců odborných sdružení 
i předních firem v oboru dlouhou řadu 
argumentů o významu kvality pro další 
rozvoj stavebnictví a úspěch nové archi-
tektury. Základem této přílohy byl rating 
dodavatelů staveb i dodavatelů výrobků 
a služeb připravený Nadací ABF za rok 
2015. To vyvolalo zájem od dalších orga-
nizátorů přehlídek a soutěží a vyžádalo 

si ustanovit jasná pravidla pro hodnoce-
ní v roce 2016. 

upRavená pRaviDla
Rating je v roce 2016 rozdělen do čtyř sa-
mostatných kategorií:
•	rating hodnocení stavebních dodavate-

lů, který zahrnuje 221 dodavatelských 
firem,

•	rating hodnocení dodavatelů výrobků, 
technologií a služeb pro stavebnictví, 
který obsahuje 132 výrobců,

•	rating hodnocení fyzických osob (auto-
rů dle autorského zákona a projektantů 
dle stavebního a autorizačního zákona), 
podílejících se na přípravě dokumenta-
ce staveb, ve kterém je soustředěno 755 
architektů a inženýrů,

•	rating hodnocení zhotovitelů projek-
tové dokumentace (na základě občan-
ského zákoníku, většinou právnických 
osob), který přináší seznam 316 atelierů 
a kanceláří.
Pro přidělování bodů byla přijata zá-

sada, že výše ohodnocení je dáno oceně-
ním stavby a na tyto body má nárok každý 
člen autorského týmu nebo stavebního 
sdružení, který se na ní podílel. V kate-
gorii dodavatelů výrobků to potom byli 
jak vlastní výrobci, tak firmy, které zajiš-
ťují jejich kompletizaci, montáž a servis, 
technologii použitou pro stavbu. Do sys-
tému RABF byli v letošním roce zahrnuti 
všichni účastníci Stavby roku a ocenění 
účastníci z posledních pěti ročníků těchto 
přehlídek: 
•	Stavba roku, včetně Zahraniční Stavby 

roku, Nadace ABF,
•	Cena Inženýrské komory, ČKAIT,
•	Grand Prix, Obce architektů,
•	Stavba roku Středočeského kraje,
•	Urbanistický projekt roku, AUÚP 

a MMR,
•	Fasáda roku, organizovaná firmou Bau-

mit,
•	Nejlepší stavební firma, SPS,
•	Známka kvality: VÝROBEK-TECHNO-

LOGIE pro stavitelství a architekturu, 
Nadace ABF,

•	Známka Ověřeno pro stavbu, SZV,
•	Grand Prix, veletrh FOR ARCH,
•	Zlaté medaile, veletrh IBF,
•	Nejlepší výrobce stavebnin, SPS.

Celkového hodnocení zahrnovalo po-
souzení výsledků činnosti: 669 firem 

a 755 osob. Zařazení různých typů přehlí-
dek do jednotného systému si vyžádalo 
definování některých společných zásad, 
které umožnily přidělení ohodnocení za 
jednotlivé ceny. Byly stanoveny tyto pod-
mínky:
•	Podmínky pro udělování konkrétní 

ceny jsou veřejně přístupné.
•	Účast v přehlídce není diskriminační 

a je jasně stanovena věcně i časově.
•	Hodnotící kritéria jsou stanovena v pod-

mínkách a jsou závazná.
•	Hodnocení provádí nezávislý sbor, po-

rota, složená z uznávaných odborníků, 
a je ošetřen případný konflikt zájmů.

•	Udělovaná ocenění mají vyjádřeno kva-
litativní ocenění.

•	Výsledky jsou publikovány, jsou veřejně 
přístupné na webu a jsou archivovány.

boDové ohoDnocení
Bodové ohodnocení firem i osob je od-
stupňováno podle druhu a struktury sou-
těže, přehlídky či hodnocení a zahrnuje 
hodnocení od samotné účasti v přehlídce 
až po nejvyšší ceny, známky a tituly. Pě-
tiletá integrovaná reference, kterou RABF 
představuje, si proto oprávněně klade za 
cíl být doporučením do dalších zakázek 
a výběrových řízení. Od platnosti nového 
zákona o veřejných zakázkách se RABF 
nabízí jako možné nefinanční hodnocení 
účastníků veřejných soutěží.  V přehledu 
k tomuto článku je uvedeno jen čelo ohod-
nocených v každé samostatné kategorii 
hodnocení. Další údaje a jejich postup-
nou aktualizaci najdete na webové stránce 
www.rabf.cz . Zbývá jen dodat, že RABF je 
otevřen i dalším regionálním a oborovým 
přehlídkám a hodnocením, s přáním, aby 
kvalita výrobků, projektů a stavebních pra-
cí byla rozhodujícím ukazatelem a nahra-
dila neekonomický alibismus soutěžení 
na nejnižší cenu. Podmínkou ale je, aby 
i legislativci na ministerstvu pro místní 
rozvoj našli odvahu a právně přijatelnou 
a obhajitelnou cestu, jak toto hodnocení 
zahrnout do doporučení veřejným zada-
vatelům. Rating, který se opírá o dlouhou 
řadu navzájem nezávislých odborných 
hodnocení, za nimiž stojí dlouhá řada or-
ganizací a nezávislých expertů a je vyjád-
řením integrované reference, by měl najít 
cestu k tomu, aby 
pomohl zadavatelům 
vybrat si nejen podle 
ceny, ale i podle kva-
lity. 5

Ing. arch. Jan fibiger
prezident nadace Abf
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pořaDí stavebních FiReM v součtu hoDnocení let 2012–2016 a poRovnání s pořaDíM  
v JeDnotlivých letech

221 posuzovaných 
stavebních FiReM

2012 2013 2014 2015 2016 2012 – 2016

boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí

Metrostav a.s. 8140 1 5610 1 10130 1 3700 1 9640 1 37220 1
ohl Žs a.s. 2050 7–8 750 24 250 34–40 7430 2 10480 2
PsJ, a.s. 5450 2 1750 10 1900 8 50 43–67 700 17 9850 3
subterra a.s. 50 49–60 2950 5 2150 3 2800 3 50 55 8000 4
syner, s.r.o. 600 20 2750 6 550 26 550 25 3380 4 7830 5
skanska a.s. 2990 3 1900 9 1230 11 350 33 800 16 7270 6
hoChtieF Cz a.s. 330 33–37 550 23 1150 13 5160 3 7190 7
vCes a.s. 850 12–17 3200 3 300 35 50 43–67 2680 5 7080 8
Bak stavební společnost, a.s. 30 61–72 2900 2 3300 2 650 19 6880 9
geMo olomouc, s.r.o. 3300 2 50 47–63 850 15–19 1780 9 5980 10
konsit a.s. 1460 11 2530 4 100 42–43 30 61 4120 11
Podzimek a synové s.r.o. 2050 4–5 1250 13–15 430 30–34 3730 12
straBag a.s. 1170 10 850 16–21 1450 9 250 33 3720 13
agC glass europe s.a. 2500 4 650 18 3150 14
eurovia Cs a.s. 850 12–17 950 15 1250 10 3050 15–16
hutní montáže, a.s. 3050 4 3050 15–16
taros nova s.r.o. 250 37–43 2450 7 2700 17
gemma art group 2480 6 2480 18
PP 53, a.s. 2050 4–5 280 36 50 47–63 2380 19
CgM Czech a.s. 60 47–48 250 37–43 2050 5–8 2360 20
M – silniCe a.s. 1250 13–15 930 13 2180 21–22
Průmstav, a.s. 1080 16 850 15–19 250 32 2180 21–22
hinton, a.s. 100 44 2050 5–7 2150 23
Bau–stav a.s. 1250 6–8 430 30–34 450 26–27 2130 24
sMP Cz, a.s. 330 33–37 100 45–46 700 22–23 980 12 2110 25
energie – stavební a báňská a.s. 2050 5–7 2050 26–32
ingsteel, spol. s r.o. 2050 5–8 2050 26–32
relieF ProJeCt, s.r.o. 2050 7–8 2050 26–32
skr stav, s.r.o. 2050 8 2050 26–32
společnost – Jaroměř 2050 5–8 2050 26–32
stamont–pozemní stavitelství 2050 5–8 2050 26–32
vítkovice Mechanická a.s. 2050 5–7 2050 26–32
steP, spol. s r.o. 50 49–60 1300 12 280 36 250 34–40 50 53 1930 33
Pohl Cz, a.s. 1180 9 460 27 1640 34
konstruktis, a.s. 1250 6–8 250 34–40 1500 35
navláčil stavební firma, s.r.o. 800 18 430 28–33 250 34–40 1480 36
Fenestra WieDen s.r.o. 1450 11 1450 37–38
stako spol. s r.o. 250 39–42 300 35 250 34–40 650 20 1450 37–38
Chládek&tintěra a.s. 480 25–26 850 16–21 1330 39
Porr, a.s. 1250 9–10 50 43–67 1300 40
Psk group, spol. s r.o. 430 27–32 430 28–33 430 26 1290 41
čvÚt v Praze 1250 10–12 1250 42–48
Dřevostavby Biskup, s.r.o. 1250 10–12 1250 42–48
elektrické železnice Praha a.s. 1250 10 1250 42–48
held & Francke 1250 13–15 1250 42–48
renoart 1250 10–12 1250 42–48
stylBau, s.r.o. 1250 9–10 1250 42–48
tima, spol. s r.o. 1250 6–8 1250 42–48
Cl–evans s.r.o. 980 17 250 34–40 1230 49
starkon a.s. 1130 11 1130 50
BW – stavitelství, s.r.o. 1080 14 1080 51
inter–stav – koMFort 1050 12–14 1050 52–54
Pasivní DPs Modřice 1050 12–14 1050 52–54
Paul Wurth s.a. 1050 12–14 1050 52–54
h–intes s.r.o. 930 18 50 43–67 30 59 1010 55
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pořaDí ateliéRů v součtu hoDnocení let 2012–2016 a poRovnání s pořaDíM v JeDnotlivých letech

celkeM 316 FiReM
2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016

boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí

aeD project, a.s. 1900 6 600 37 2900 1 3080 2 8480 1
Šafer hájek architekti s.r.o. 280 53 2050 2–5 560 38–41 2050 3–6 850 23–27 5790 2
suDoP Praha, a.s. 50 58–85 750 17–21 4500 1 5300 3
eXCon, a.s., Praha 750 23–24 750 24–27 2800 2 750 28–30 5050 4
aMBBerg engineering Brno, a.s. 2800 1 2000 4 4800 5
aP–atelier, s.r.o. 1250 8–12 250 48–55 2050 3–6 250 50–58 3800 6
helika, a.s. 2050 2–5 550 42 1150 9 3750 7

pořaDí aRchitektů a inŽenýRů v součtu hoDnocení let 2012–2016 a poRovnání s pořaDíM 
v JeDnotlivých letech

           celkeM 755 osob 
2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016

boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí

Pleskot Josef 4300 1 2300 4–5 2900 2 250 65–85 9750 1
Janata vladimír 1050 26–37 1050 31–47 4150 1 1050 13–31 7300 2
Baroš David 2250 5 2050 3–28 1050 13–31 5350 3
hájek oldřich 280 109–142 2050 6–15 2050 3–28 850 33–49 5230 4–5
Šafer Jaroslav 280 103–106 2050 6–15 2050 3–28 850 33–49 5230 4–5
koníř Jakub 250 109–142 2050 6–15 2050 3–28 850 33–49 5200 6
Baum Mirko 1250 18–25 2050 3–28 1050 13–31 4350 7–9

tabulka RatinGu DoDavatelů stavebních výRobků, technoloGií a sluŽeb za Roky 2012–2016

132 výRobců a DoDavatelů 
technoloGií

2012 2013 2014 2015 2016 celkeM

boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí boDy pořaDí

saint–gobain Construction Products 
Cz a.s. divize WeBer 1950 1 2010 2 1050 4–6 2300 1 7310 1

BauMit, spol.s r.o. 1750 2 950 5 1450 3 1250 3 900 5–6 6300 2
heluz s.r.o. 1050 3–7 2200 1 1800 2 50 36–39 200 18–24 5300 3
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 350 27–28 800 8 950 8 1100 2–3 3200 4
rehau, s.r.o.    2000 1 500 18–21 500 10 3000 5
Beton Brož s.r.o. 950 5–6 1000 7 700 13–17 2650 6
attaCk, s.r.o. 750 7–12 750 9–16 750 9–12 2250 7
PolyPlast, s.r.o. 500 18–21 1500 2 2000 8
českomoravský beton, a.s. 1800 1 1800 9
Diton s.r.o. 200 25–29 700 13–16 400 23–24 200 18–24 1500 10–13
lasselsBerger, s.r.o. 200 25–29 200 33–37 200 30–34 900 5–6 1500 10–13
MeiBes s.r.o. 1050 3–7 450 19–24 1500 10–13
P–D refractories Cz a.s. 700 11 200 35–38 200 33–37 200 30–34 200 18–24 1500 10–13
BernDorF BÄDerBau s.r.o. 750 9–16 350 25–29 350 14–17 1450 14–15
technistone, a.s. 200 33–37 1050 3–5 200 18–24 1450 14–15
Xella Cz, s.r.o. 250 30–32 1100 2–3 1350 16
Cs – Beton s.r.o. 400 19–20 200 33–37 700 13–17 1300 17–19
lB Cemix, s.r.o. 650 12 400 25–26 250 30–32 1300 17–19
robert Bosch odbytová s.r.o. 250 21–24 1050 3–4 1300 17–19
alukov hz, spol. s r.o. 750 7–12 450 11 1200 20–21
hauraton gmbh & Co. kg 450 13–18 750 7–12 1200 20–21
Bazénplast Bělá 350 27–28 750 9–16 1100 22–23
Caretta sPa Cz s.r.o. 350 28–29 750 9–12 1100 22–23
agC Flat glass Czech a.s. 1050 4 1050 24–31
BloCk a.s. 1050 4–5 1050 24–31
českomoravský cement, a.s. 1050 3–7 1050 24–31
eMBeCo Cz s.r.o. 1050 4–6 1050 24–31
eurovia Cs, a.s. 1050 3–7 1050 24–31
herrenknecht ag 1050 3–7 1050 24–31
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větší tRŽby, 
ale menší zisky
výsledky hospodaření největších stavebních firem a výrobců 
stavebních hmot za loňský rok potvrdily oživení stavebního sektoru.  
Po několikaletém krizovém období naplnil rok 2015 očekávání lepších 
časů a stavebním firmám se zakázkově dařilo lépe než v uplynulých 
letech. největším výrobcům stavebních hmot pak nerostly pouze tržby, 
ale významně se zvýšila jejich profitabilita.

Také do letošního srovnání největších sta-
vebních firem v ČR byly zahrnuty firmy, 
které v roce 2015 dosáhly tržeb alespoň 
200 milionů korun. V seznamu výrobců 
stavebních hmot jsou zahrnuty i firmy 
s obratem o něco málo nižším z toho dů-
vodu, aby se v žebříčku ocitlo více spo-
lečností z oboru a srovnání mělo vyšší vy-
povídací schopnost za celý sektor. Český 
statistický úřad informoval o růstu pro-
dukce českého stavebnictví v roce 2015 
o 5,5 %. Tento statistický údaj za celé od-
větví částečně odpovídá i trendu vývoje 
u největších hráčů na stavebním trhu.

RepRezentativní vzoRek
Do letošního žebříčku bylo zahrnuto cel-
kem 167 největších stavebních firem. Za 
uplynulý rok dosáhly celkových tržeb ve 
výši cca 206,4 miliardy Kč. To znamená 
nárůst o téměř 5 % oproti roku 2014, kdy 
stejná skupina firem utržila dohroma-
dy 196,6 mld. Kč. Hůře to však dopadlo 
s kumulovaným hospodářským výsled-
kem před zdaněním. Zatímco v minulém 

roce (ve srovnání výsledků 2013/2014) 
se ziskovost zvýšila o 12 %, v roce 2015 
dosáhla skupina největších stavebních 
firem zisku 3,7 mld. Kč oproti 4,1 miliar-
dy korun, které vykázaly stavební firmy 
v roce 2014. To znamená pokles zisko-
vosti o 9,7 %. Je tedy zřejmé, že pokračuje 
tlak investorů na ceny realizace zakázek.

Počet pracovníků zaměstnaných 
u největších stavbařů se v roce 2015 
ve srovnání s předešlým rokem téměř 
nezměnil. Sledovaná skupina firem za-
městnávala v roce 2015 celkem 38 903 
pracovníků, o rok dříve činil celkový 
počet zaměstnanců 39 176. Jde tedy o za-
nedbatelný pokles a tento vývoj může 
svědčit o tom, že velké stavební firmy 
již mohou pouze obtížně zlepšovat svou 
efektivitu zvýšením produktivity po-
mocí snižování počtu vlastních zaměst-
nanců. Změny v personální politice se 
významně projevily do ziskovosti firem 
mezi roky 2013/2014, kdy při snížení 
celkového počtu zaměstnanců (–2,6 %) 
došlo ke zvýšení kumulovaného zisku 

(+12 %). Nyní to však vypadá, že pro 
další radikálnější škrty v personálu není 
prostor. Průměrná rentabilita tržeb velké 
stavební firmy se v roce 2015 pohybova-
la kolem 3 %.

DobRé časy 
výRobců nekončí
Výrobci stavebních hmot se v roce 2015 
mohli pochlubit velmi dobrými čísly 
z hlediska tržeb i zisků. Celkové tržby 
největších 53 firem z tohoto oboru se 
zvýšily o 8,0 % (2015: 61,24 mld. Kč; 
2014: 56,71 mld. Kč) a kumulovaný hos-
podářský výsledek před zdaněním do-
konce narostl o 42 % (2015: 6,46 mld. 
Kč; 2014: 4,53 mld. Kč). Jedná se tedy 
o stejný trend, jako v minulém roce – 
tržby rostly stavebním výrobcům mezi 
roky 2013 a 2014 o 8,5 % a ziskovost se 
zvýšila dokonce o 47 %. S ohledem na 
setrvalé zvyšování tržeb v uplynulých 
letech posilovali výrobci stavebních 
hmot také personálně. V roce 2014 za-
městnával sledovaný vzorek firem cel-
kem 14 453 pracovníků, o rok později 
již došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců 
o 4,6 % na 15 122. Rentabilita tržeb vý-
robců stavebních hmot je dlouhodobě 
vyšší než u stavbařů. Průměrně dosáhly 
největší firmy z tohoto oboru v roce 2015 
hodnoty 10,5 %, kdežto o rok dříve to 
bylo 8,5 %. Pro zachování objektivity při 
srovnání stavbařů a výrobců stavebních 
hmot je nutné dodat, že mnoho výrobců 
stavebních hmot se zabývá i dalšími čin-
nostmi, ať už se jedná o pronájmy, deve-
loperskou či stavební činnost samotnou. 

insolvence klesaJí
V roce 2015 byl zaznamenán pokles po-
čtu podaných insolvenčních návrhů ne-
jen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. 
Pokles insolvenčních návrhů u firem či-
nil ve srovnání let 2015 a 2014 15,7 % 
a proti minulému období nebyl již tak 
radikální. V letech 2014/2013 to bylo 
dokonce 40,8 %. Pozitivní vývoj smě-
rem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 
2015 klesl počet žádostí o oddlužení 
proti roku 2014 o 7 %, kdežto v letech 
2014/2013 se ještě jednalo o mírný růst 
(2,2 %).

Stavebnictví náleží primát ve statis-
tice podaných insolvenčních návrhů 
v absolutních číslech. V roce 2015 bylo 
nejvíce firemních insolvenčních návrhů 
podáno právě na firmy z oboru staveb-

tab. a tříDy bonity Dle inDexu bonity (ib) cReDitReFoRM 2016

Riziková tříDa ib oD ib Do ∅ poD  
na Rizikovou tříDu

1 100 139 0,25%
2 140 194 0,37%
3 195 231 0,59%
4 232 254 0,99%
5 255 273 1,72%
6 274 295 2,73%
7 296 317 4,76%
8 318 339 9,55%
9 340 379 19,21%
10 380 499 30,99%

– 500 600 insolvence

Podle rizikových tříd bonity (1 = nejlepší; 10 = nejhorší),  lze jednoznačně rozlišovat mezi kvalitními a ne-
kvalitními zákazníky, resp. obchodními úvěry a díky návaznosti indexu bonity na pravděpodobnost úpadku 
(PoD) lze vytvářet rizikové třídy vlastních odběratelů. rozdělení odběratelů do rizikových tříd také umožňuje 
vytváření dostatečných rezerv na nedobytné pohledávky nebo přípravu na snížení příjmů z neuskutečně-
ných zakázek s dostatečným časovým předstihem. zejména pro malé a střední podniky nabízí tzv. zrcadlo 
rizikovosti plnohodnotný nástroj, který umožňuje získat jasnou představu o kvalitě a bonitě svých zákazní-
ků. v rámci vytvoření zrcadla rizikovosti jsou všichni zákazníci nebo i dodavatelé „prolustrováni“ z hlediska 
solventnosti a finanční stability a podle výsledného skóringu jsou rozděleni do rizikových tříd. 
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nictví (405), dále pak z oblasti velko-
obchodu (365). Dalším oborem, kde se 
firmám v roce 2015 příliš nedařilo, byla 
oblast služeb v oblasti nemovitostí a po-
radenství.

Protože jsou absolutní čísla logicky 
ovlivněna celkovým počtem registrova-
ných firem v každém oboru a ke staveb-
nictví se na konci roku 2015 hlásilo té-
měř 330 tisíc českých firem a podniků, 
je dobré srovnat obory podle náchyl-
nosti k insolvencím. V tomto srovnání 
byly nejrizikovějšími obory v roce 2015 
papírenský průmysl a sběr a likvidace 
odpadů. V počtu insolvenčních návrhů 
se dostaly dokonce před tradiční insol-
venční lídry, kterými jsou těžba, che-

mický průmysl a výroba z plastů. Dále 
se mezi vysoce rizikové obory v roce 
2015 zařadily telekomunikace, výzkum 
a vývoj a stejně jako v roce 2014 doprav-
ní a přepravní služby a potravinářství. 
Nejméně insolvencí bylo stejně jako 
v roce 2014 ve veřejné správě, v odvětví 
čištění odpadních vod a ve zdravotnic-
tví (tab. B).

konkuRzy a ReoRGanizace
Od roku 2008, kdy vešel v platnost in-
solvenční zákon, existují v zásadě dva 
způsoby řešení firemních úpadků. Kon-
kurz je způsob řešení úpadku spočívající 
v tom, že na základě rozhodnutí o pro-
hlášení konkurzu jsou zjištěné pohledáv-

ky věřitelů poměrně uspokojeny a firma 
je následně zlikvidována. Naopak nelik-
vidační formou je reorganizace. Jedná 
se o takový způsob řešení úpadku, kdy 
dochází k postupnému uspokojování 
pohledávek věřitelů dle reorganizačního 
plánu při zachování provozu dlužníko-
va podniku. O tom, zda bude či nebude 
prohlášen úpadek dlužníka, rozhoduje 
na základě podaného insolvenčního ná-
vrhu příslušný soud. Takový insolvenč-
ní návrh může podat buď dlužník sám, 
nebo jeden či více z jeho věřitelů.

Již v roce 2014 byl prohlášen úpadek 
na společnost VOKD, a.s. (IČ 47675853), 
která se zabývala důlně stavební činností. 
Tato společnost, která dříve zaměstnáva-

tab. b: náchylnost k insolvenci

oDvětví počet FiReM s insolv. návRheM 
2015

náchylnost* 
2014

náchylnost* 
2015

Papírenský průmysl 6 2,87 4,10
sběr a likvidace odpadů 29 n/a 3,14
těžba 2 5,82 2,93
Chemický průmysl a výroba z plastů 22 4,97 2,66
telekomunikace 3 1,30 2,01
výzkum a vývoj 3 0,60 1,74
Dopravní a přepravní služby 117 2,32 1,70
Potravinářství 42 2,22 1,63
Dřevařství 43 1,00 1,40
Cestovní kanceláře 16 1,04 1,36
tiskařské služby 14 2,14 1,33
strojírenství 37 1,82 1,28
nemovitosti 199 1,18 1,24
restaurace, hotely 178 1,53 1,24
stavba 405 1,67 1,23
obchod s auty a pohonnými hmotami 67 1,36 1,20
výroba z kovů 102 1,05 1,18
velkoobchod 365 1,38 1,04
výroba skla, keramiky, stav. materiálu 11 1,45 0,94
nakladatelství 7 1,06 0,83
Maloobchod 183 0,99 0,83
architektonické služby, technické zkoušky 49 1,01 0,83
Finanční zprostředkování, pojištění 79 0,44 0,73
opravy a instalace strojů a zařízení 19 0,88 0,73
výroba nábytku a ostatní výroba 22 0,93 0,66
Podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik. služby 186 0,63 0,63
leasing 4 1,79 0,59
energie a zpracování vod 11 0,31 0,57
zemědělství a lesnictví 67 0,67 0,56
it služby 34 0,70 0,50
textilní a kožedělný průmysl 19 0,62 0,50
volný čas, kultura 34 0,35 0,49
vzdělání 16 0,35 0,36
ostatní osobní služby 30 0,27 0,30
zdravotnictví 10 0,21 0,26
odbory a spolky 12 0,13 0,14
čištění odpadních vod 0 n/a 0,00

veřejná správa 0 0,00 0,00

* náchylnost k insolvencím je poměr počtu insolvenčních návrhů podaných na jeden subjekt v průběhu 1 roku a na 1000 registrovaných firem z daného oboru.
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la přes 600 pracovníků, se marně pokou-
šela o reorganizaci, která se v průběhu 
roku 2015 přeměnila v konkurzní řízení. 
V roce 2015 byl prohlášen konkurz na 
společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o. 
(IČ 41603338) a SKD Průmstav – stavby, 
a.s. (IČ 25406523). V průběhu letošního 
roku se pak v úpadku ocitla Interma, ak-
ciová společnost (IČ 63145057). 

Jak v minulém, tak i v letošním roce 
jsme zaznamenali některé insolvenč-
ní návrhy na významné stavební spo-
lečnosti, které ovšem byly soudy záhy 
zamítnuty pro zjevnou bezdůvodnost. 
Tento nešvar se bohužel objevuje již od 
počátku platnosti insolvenčního záko-
na a obchodní partneři by tak měli vždy 
důkladně studoval důvěryhodnost pod-
kladů, které byly přiloženy ke každému 
podanému insolvenčnímu návrhu.

výpočet inDexu bonity
Index bonity stanovuje Creditreform 
u všech svých hospodářských informací 
na podniky z celého světa. V tomto skó-
ringovém modelu tvoří jednu část riziko-
vých faktorů tzv. kvantitativní ukazate-
le (například roční obrat nebo základní 
kapitál) a druhou část tvoří kvalitativní 
ukazatele (platební morálka, podnikatel-
ský rozvoj aj.). Právě zkušenosti s plateb-
ní morálkou firem se ukázaly jako jeden 
z velmi důležitých indikátorů finanční 
stability firmy. Pokud totiž firma platí 
opožděně faktury jiným dodavatelům, 
je většinou pouze otázkou času, kdy za-
čnou nabírat skluz také platby za naše 
dodávky. Rizikové faktory jsou vážené 
podle míry vlivu na finanční stabilitu fir-
my na základě kalibrace a validace skó-
ringového modelu (tab. A). 

sluŽby řízení Finančních Rizik
Creditreform je mezinárodní skupinou 
poskytující svým zákazníkům hospodář-
ské a kreditní informace, poskytuje služ-
by inkasa pohledávek a také další služby 
v oblasti řízení rizik. Creditreform je pří-
mo zastoupen ve 23 evropských zemích 
a v Číně, celosvětově má 180 poboček 
a zaměstnává 4500 pracovníků. Klienti 
mají k dispozici firemní databázi s té-
měř 4 miliony online informací a mohou 
získat údaje o podniku z jakékoliv země 
světa. 5

Ing. cyril Mores
jednatel společnosti

creditreform, s.r.o.

neJvětší stavební FiRMy a výRobci stavebních hMot poDle tRŽeb 2015
Jako rozhodující kritérium pro srovnání velikosti firem využí-
váme ukazatel ročního obratu. Ročním obratem rozumíme ob-
jem čistých tržeb, tedy součet tržeb za prodej zboží a tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb. Všechny uváděné údaje jsou 
nekonsolidované, tudíž údaje nejsou zkresleny holdingovými 

parametry. Dalším důležitým údajem porovnávajícím velikost 
firem je počet zaměstnanců. Tato čísla jsou získávána buď z vý-
ročních zpráv, nebo přímým dotazem u společností. Ve většině 
případů je uveden průměrný přepočtený počet zaměstnanců za 
rok, případně stav zaměstnanců dle vlastního sdělení firmy.

tabulka č. 1: neJvětší stavební FiRMy poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

1 Metrostav a.s. 00014915 2989 2934 20 297 931 000 18 736 969 000  
2 eurovia Cs, a.s. 45274924 1607 1610 11 515 344 000 13 139 041 000  
3 ohl Žs, a.s. 46342796 1488 1555 10 469 661 000 12 485 672 000  
4 skanska a.s. 26271303 3048 2903 12 391 452 000 11 754 207 000  
5 straBag a.s. 60838744 1908 1887 11 225 252 000 11 688 146 000  
6 straBag rail a.s. 25429949 334 391 3 196 464 000 6 407 984 000  
7 hoChtieF Cz a.s. 46678468 1100 1053 5 450 899 000 5 857 768 000  
8 iMos Brno, a.s. 25322257 660 685 5 629 891 000 5 654 110 000 2)
9 subterra a.s. 45309612 681 675 3 947 872 000 5 050 808 000  
10 sWietelsky stavební s.r.o. 48035599 953 1032 3 962 442 000 4 696 704 000 2)
11 Colas Cz, a.s. 26177005 735 770 4 014 947 000 4 470 156 000  
12 Porr a.s. 43005560 684 608 5 683 777 000 4 170 329 000  
13 PsJ, a.s. 25337220 380 390 5 291 667 000 4 158 056 000  
14 M - silniCe a.s. 42196868 551 571 2 239 584 000 2 640 378 000  
15 geMo oloMouC, spol. s r.o. 13642464 453 460 3 397 446 000 2 526 461 000  
16 vCes a.s. 26746573 458 450 1 774 536 000 2 500 455 000  
17 syner, s.r.o. 48292516 246 261 2 836 116 000 2 352 749 000 2)
18 Bak stavební společnost, a.s. 28402758 297 285 2 797 236 000 1 940 000 000 1)
19 Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 383 415 1 781 689 000 1 936 993 000 2)
20 tenza, a.s. 25570722 220 222 1 378 378 000 1 897 327 000  
21 sMP Cz, a.s. 27195147 449 447 2 337 700 000 1 881 866 000  
22 hsF system a.s. 25903101 68 78 977 996 000 1 769 512 000  
23 Moravostav Brno, a.s. stavební společnost 46347542 173 180 803 557 000 1 767 648 000  
24 Chládek a tintěra, Pardubice a.s. 25253361 400 407 2 099 538 000 1 746 479 000 2)
25 vodohospodářské stavby, s.r.o. 40233308 378 385 1 244 755 000 1 636 924 000 3)
26 zakládání staveb, a.s. 49241567 372 357 1 482 410 000 1 564 397 000  
27 BÖgl a krýsl, k.s. 26374919 508 450 1 307 260 000 1 533 152 000 1)
28 Berger BoheMia a.s. 45357269 293 299 1 333 758 000 1 525 966 000  
29 kleMent a.s. 25016695 255 260 1 847 073 000 1 500 534 000  
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tabulka č. 1: neJvětší stavební FiRMy poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

30 Psg-international a.s. 13694341 300 200 1 843 972 000 1 498 000 000 1)
31 Pks stavby a.s. 46980059 249 250 859 625 000 1 426 905 000  
32 Chládek & tintěra, a.s. 62743881 323 353 899 692 000 1 400 000 000 7)
33 zlínstav a.s. 28315669 177 175 1 153 495 000 1 360 044 000  
34 energie – stavební a báňská a.s. 45146802 415 369 1 174 588 000 1 297 342 000  
35 unistav a.s. 00531766 173 131 1 465 802 000 1 220 461 000 2)
36 gJW Praha spol. s r.o. 41192869 161 170 1 284 465 000 1 150 000 000 1)
37 PrŮMstav, a.s. 25105825 227 210 1 293 232 000 1 114 700 000  
38 BloCk a.s. 18055168 208 218 1 246 031 000 1 084 281 000  
39 ing. Bronislav vala 41549007 50 57 898 488 000 1 079 603 000  
40 instalaCe Praha, spol. s r.o. 45804371 227 227 551 560 000 1 068 784 000  
41 čermák a hrachovec a.s. 26212005 280 286 1 131 146 000 1 026 789 000  
42 Pohl cz, a.s. 25606468 238 257 757 247 000 1 022 615 000 2)

43 Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa 
Przemyslowego, organizační složka 48683396 169 170 847 537 000 1 013 308 000  

44 eDikt a.s. 25172328 204 205 925 897 000 919 154 000 2)
45 ForteX - ags, a.s. 00150584 244 256 652 793 000 918 688 000  

46 Mota-engil Central euroPe česká 
republika, a.s. 25138189 73 85 504 407 000 915 578 000  

47 hinton, a.s. 24160008 55 64 604 399 000 909 015 000  
48 Pragis a.s. 41194861 208 202 702 592 000 861 998 000 2)
49 golDBeCk Bau s.r.o. 64574661 15 17 1 005 594 000 841 506 000 2)
50 Ps Brno, s.r.o. 25506820 136 169 782 215 000 827 801 000 2)
51 rD rýmařov s.r.o. 18953581 408 420 725 373 000 826 463 000  
52 D.i.s., spol. s r.o. 46975616 120 127 700 776 000 803 694 000  
53 vW WaChal a.s. 25567225 67 73 458 681 000 756 884 000  
54 Psg a.s. 28302371 305 206 692 942 000 752 252 000  
55 herkul a.s. 25004638 194 190 764 548 000 750 000 000 1)
56 siPral a.s. 61860433 173 180 583 431 000 716 855 000  
57 algon, a.s. 28420403 139 143 750 000 000 716 024 000 2)
58 Pozemní stavitelství zlín a.s. 46900918 220 206 731 994 000 711 604 000 2)
59 Chládek a tintěra havlíčkův Brod, a.s. 60932171 176 188 524 827 000 690 221 000  
60 sDs eXMost spol. s r.o. 49454501 137 140 476 094 000 686 304 000  
61 syner vhs vysočina, a.s. 25183052 150 140 515 081 000 674 277 000 2)
62 tePloteChna ostrava a.s. 45193771 180 184 516 047 000 672 034 000  
63 konsit a.s. 18630197 99 96 1 144 569 000 639 697 000  
64 terMonta Praha a.s. 47116234 210 188 529 919 000 635 455 000  
65 sitel, spol. s r.o. 44797320 369 367 651 430 000 631 459 000  
66 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 151 148 758 433 000 608 162 000  
67 agile spol. s r.o. 15030741 95 100 641 580 000 586 350 000  
68 ziPP Brno s.r.o. 49975561 70 68 279 070 000 583 752 000  
69 streiCher, spol. s r.o. Plzeň 14706768 238 244 613 248 000 580 983 000  
70 kareta s.r.o. 62360213 123 140 561 580 000 580 000 000 1)
71 stavos Brno, a.s. 65277911 137 128 501 255 000 578 228 000  
72 trigema Building a.s. 27653579 50 50 669 681 000 573 772 000  
73 navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 180 189 699 191 000 573 499 000  
74 raeder & Falge s.r.o. 28714989 302 292 478 794 000 569 482 000  
75 saM silnice a mosty a.s. 25018094 234 263 491 611 000 553 760 000  
76 PP 53, a.s. 29011299 33 32 478 198 000 549 485 000 2)
77 steP, spol.s r.o. 00674672 68 72 299 853 000 549 049 000  
78 teChFloor s.r.o. 25350650 126 122 548 076 000 548 076 000 2)
79 toMi - reMont a.s. 25508571 165 167 341 927 000 533 760 000 5)
80 ProMineCon Cz a.s. 25110977 102 100 951 001 000 531 041 000  
81 Podzimek a synové s.r.o. 46978194 133 140 425 385 000 520 499 000 2)
82 Casta a.s. 25170058 73 82 439 205 000 512 721 000  
83 Bes s.r.o. 43792553 194 198 351 451 000 510 388 000  
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tabulka č. 1: neJvětší stavební FiRMy poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

84 BerDyCh plus spol. s r.o. 26373611 82 85 436 510 000 490 000 000 1)
85 speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 158 157 386 060 000 485 067 000  
86 čnes dopravní stavby, a.s. 47781734 158 168 457 456 000 459 900 000  
87 sat s.r.o. 49451251 60 65 372 492 000 452 187 000  
88 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 136 136 364 891 000 446 296 000  
89 liko-s, a.s. 60734795 167 176 417 411 000 434 012 000  
90 stako společnost s ručením omezeným 42228468 78 84 380 779 000 427 326 000  
91 i. kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 60838531 140 136 381 477 000 425 334 000  
92 reko Praha, a.s. 61860271 115 120 390 599 000 420 000 000 1)
93 syner Morava, a.s. 63493675 69 70 430 147 000 410 442 000 2)
94 silnice klatovy a.s. 45357307 140 145 307 463 000 409 456 000  
95 koMFort, a.s. 25524241 127 117 531 503 000 406 752 000  
96 Cl-evans s.r.o. 26768607 81 70 406 361 000 406 361 000 2)
97 PřeMysl veselý, s.r.o. 25342100 184 175 524 995 000 402 931 000 2)
98 Beskydská stavební, a.s. 28618891 115 113 301 745 000 401 095 000  
99 staMont – PozeMní stavitelství s.r.o. 64617874 138 136 309 736 000 396 921 000  
100 terraCon a.s. 63078848 43 43 457 856 000 395 241 000  
101 a-z PreziP a.s. 25969901 63 60 252 141 000 386 943 000  
102 PoziMos, a.s. 00147389 86 90 341 059 000 384 715 000  
103 az sanaCe a.s. 25033514 117 130 258 147 000 383 017 000 2)
104 ekostavBy louny s.r.o. 10442481 145 150 380 000 000 370 000 000 8)
105 keller – speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 77 80 276 800 000 357 338 000  
106 reko a.s. 13690299 60 60 330 118 000 350 000 000 1)
107 zvÁnoveC a.s. 26026279 115 109 514 900 000 349 193 000 3)
108 kalÁB – stavební firma, spol. s r.o. 49436589 52 52 250 000 000 348 653 000  
109 integra stavby, a.s. 25014391 58 60 400 000 000 335 050 000  
110 Jta – holding, spol. s r.o. 25816624 42 45 320 816 000 330 000 000 1)
111 stylBau, s.r.o. 25957481 90 92 341 755 000 329 320 000 2)
112 rovina, a.s. 64508510 141 130 299 238 000 326 701 000  
113 slÁDek grouP, a.s. 46356886 145 150 345 843 000 325 268 000  
114 s.o.k. stavební, s.r.o. 25548484 191 197 363 561 000 315 821 000 3)
115 Bitunova spol. s r.o. 49433601 50 49 275 824 000 309 267 000  
116 esoX, spol. s r.o. 00558010 101 87 340 458 000 308 981 000 6)
117 ekostavby Brno, a.s. 46974687 75 75 243 281 000 300 011 000 4)
118 staeg stavby, spol. s r.o. 24140520 46 45 308 828 000 300 000 000 1)
118 Bau plus, a.s. 25607618 67 65 337 102 000 300 000 000 1)
120 eurogeMa Cz, a.s. 26801001 116 115 295 063 000 297 475 000  
121 Bau-stav a.s. 14705877 118 118 362 638 000 296 180 784  
122 PozeMstav Prostějov, a.s. 25527380 58 63 272 845 000 295 364 000 3)
123 agos stavební a.s. Pelhřimov 46679626 154 147 257 879 000 287 479 000 3)
124 ŽsD a.s. 64511359 68 53 357 032 000 284 859 000 4)
125 evč s.r.o. 13582275 94 104 246 457 000 282 821 000  
126 stavMonta spol. s r.o. 40525007 137 135 280 279 000 275 000 000 1)
127 MaDos Mt s.r.o. 25297899 104 100 237 005 000 272 477 000 4)
128 agrostav, akciová společnost 46904662 121 114 419 308 000 257 164 000  
129 DaiCh spol. s r.o. 42407559 68 78 291 202 000 255 809 000 2)
130 stasPo, spol. s r.o. 41035704 110 116 291 773 000 253 916 000  
131 Fenestra WieDen s.r.o. 44223161 50 53 240 000 000 250 000 000 9)
131 bss BÁŇskÁ staveBní sPolečnost s.r.o. 25233866 92 120 212 013 000 250 000 000 1)
131 tiMa, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby 40523284 98 90 266 744 000 250 000 000 1)
134 lesní stavby, s.r.o. 64834042 115 115 258 008 000 240 000 000 1)
135 BreX,  spol. s r.o. 40232549 122 85 217 908 000 239 546 000 4)
136 Mane staveBní s.r.o. 47239701 99 80 287 521 000 230 274 000  
137 vhs Břeclav s.r.o. 42324149 155 155 254 407 000 230 201 000 2)
138 Ps - Msi, a.s. 64507939 61 60 343 943 000 230 000 000 1)
139 therM, spol. s r. o. 42766991 73 69 163 734 000 227 988 000  
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tabulka č. 1: neJvětší stavební FiRMy poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

140 evt stavby s.r.o. 25260766 80 90 270 103 000 223 491 000  
141 vaŠstav, s.r.o. 46964541 72 74 270 167 000 223 357 000  
142 taros nova  s.r.o. 25866125 15 15 254 737 000 220 147 000  
143 suas - stavební, s.r.o. 61779539 71 70 226 107 000 220 000 000 1)
144 hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 15 18 204 505 000 217 377 000  
145 stating s.r.o. 25963864 37 45 157 057 000 214 381 000 2)
146 kasten spol. s r.o. 62954890 67 73 229 877 000 205 432 000  
147 raPos, spol. s r.o. 25504487 85 80 215 867 000 204 417 000 4)

úDaJe se nepoDařilo získat: 
 
aQuasys spol. s r.o. 25344447
geosan staveBní a.s. 25671464
insky spol. s r.o. 00671533
reMviko k.s. 26359324
roBstav stavby k.s. 27430774
silniCe čÁslav – holDing, a.s. 25261282
silniCe grouP a.s.  62242105
stavokoMPlet spol. s r.o. 47052945

Poznámky: 
 1) odhad, resp. vlastní údaje; výkazy za 2015 nezveřejněny nebo neposkytnuty
 2) údaje k 31. 3. 2015
 3) údaje k 30. 6. 2015
 4) údaje k 30. 4. 2015
 5) údaje k 31. 5. 2015
 6) údaje k 30. 9. 2015
 7) přepočtený údaj; obrat za období 1. 7. 2014 – 31. 3. 2016 (21 měsíců) činil kč 2 565 377 000,-
 8) přepočtený údaj; obrat za období 1. 1. 2014 – 31. 3. 2015 (15 měsíců) činil kč 452 732 000,-
 9) přepočtený údaj; obrat za období 1. 1. 2014 – 31. 3. 2015 (15 měsíců) činil kč 310 410 000,-

tabulka č. 1a: význaMní výRobci stavebních hMot poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

1 agC Flat glass Czech a.s., člen agC group 14864576 1013 1032 5 981 190 000 6 132 255 000  
2 saint-gobain Construction Products Cz a.s. 25029673 960 1004 4 785 095 000 5 203 566 000  
3 lasselsBerger, s.r.o. 25238078 1467 1541 4 198 664 000 4 291 102 000  
4 českomoravský cement, a.s. 26209578 560 590 2 779 638 000 2 915 185 000  
5 ŽPsv a.s. 46346741 491 800 1 457 986 000 2 763 590 000  
6 CeMeX Czech republic, s.r.o. 27892638 345 370 1 900 772 000 2 150 000 000 1)
7 zaPa beton a.s. 25137026 495 495 2 081 828 000 2 004 108 000  
8 BoheMia asFalt, s.r.o. 25186183 92 100 1 458 258 000 1 613 563 000  
9 českomoravský štěrk, a.s. 25502247 231 225 1 357 647 000 1 594 277 000  
10 knauF insulation, spol. s r.o. 27242293 160 153 1 614 858 000 1 579 024 000  
11 Cement hranice, a.s. 15504077 177 177 1 441 410 000 1 459 783 000  
12 CeMeX Cement, k.s. 15052320 348 200 1 621 275 000 1 399 000 000 1)
13 BauMit, spol. s r.o. 48038296 234 237 1 286 466 000 1 341 876 000  
14 heluz cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 249 250 1 133 324 000 1 314 024 000  
15 roCkWool, a.s. 26165261 w218 253 863 007 000 1 313 530 000  
16 golDBeCk Prefabeton s.r.o. 49823329 369 375 1 128 162 000 1 298 582 000 2)
17 P-D refractories Cz a.s. 16343409 683 761 1 146 513 000 1 291 018 000  
18 holzindustrie Chanovice s.r.o. 45349711 351 357 1 130 471 000 1 243 205 000  
19 Xella Cz, s.r.o. 64832988 285 280 1 312 409 000 1 207 212 000  
20 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 00015253 218 277 1 080 284 000 1 186 327 000  
21 lafarge Cement, a.s. 14867494 146 145 1 058 744 000 1 038 241 000  
22 českomoravský beton, a.s. 49551272 185 183 1 073 011 000 1 021 074 000  
23 tonDaCh česká republika s.r.o. 25828584 436 427 1 041 605 000 1 019 672 000  
24 BasF stavební hmoty čr s.r.o. 49286242 220 240 884 956 000 1 014 758 000 1)
25 CeMeX sand, k.s. 47906201 129 165 627 175 000 938 000 000 1)
26 kÁMen zbraslav, a.s. 01820460 276 270 846 751 000 830 000 000 1)
27 Best, a.s. 25201859 439 430 839 346 000 800 000 000 1)
28 Prefa Brno a.s. 46901078 317 325 729 200 000 773 262 000  
29 technistone, a.s. 25932080 172 223 525 633 000 756 712 000  
30 Beton Brož s.r.o. 26943565 190 217 576 005 000 752 715 000  
31 FrisChBeton s.r.o. 40743187 154 155 780 754 000 750 000 000 1)
32 PresBeton nova, s.r.o. 47152532 249 250 718 652 000 700 000 000 1)
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tabulka č. 1a: význaMní výRobci stavebních hMot poDle čistých tRŽeb v Roce 2015

pořaDí název ičo
počet 

zaMěstnanců 
2014

počet 
zaMěstnanců 

2015

tRŽby 2014 
v czk

tRŽby 2015 
v czk pozn.

33 h.a.n.s. stavby, a.s. 27124355 116 119 553 684 000 651 683 000  
34 lB Cemix, s.r.o. 27994961 210 213 646 193 000 638 897 000  
35 Cs-Beton s.r.o. 47287586 218 242 517 267 000 573 853 000  
36 BraMaC střešní systémy spol. s r.o. 15052346 136 130 589 614 000 559 085 000  
37 heluz s.r.o. 28068262 50 50 402 928 000 525 140 000  
38 kotouč ŠtraMBerk, spol. s r. o. 47972165 160 160 436 049 000 483 684 000  
39 CiDeM hranice, a.s. 14617081 120 124 423 653 000 483 088 000  
40 krkonošské vápenky kunčice, a.s. 48173029 202 210 440 408 000 450 000 000 1)
41 kM Beta a.s. 25316583 194 197 436 565 000 419 000 000 1)
42 BetonBau, s.r.o. 49614819 103 103 320 173 000 410 583 000  
43 lias vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 156 140 446 717 000 395 778 000 3)
44 B & BC, a.s. 64832783 151 170 345 293 000 384 053 000  
45 CarMeuse CzeCh rePuBliC s.r.o. 25340905 66 58 382 442 000 365 000 000 1)
46 PreFa Praha a.s. 60192356 54 51 219 250 000 346 595 000  
47 hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 126 125 326 205 000 340 121 000  
48 toPos PreFa tovačov s.r.o. 27777286 150 160 206 082 000 295 329 000 2)
49 h.a.n.s. prefa, a.s. 45148350 119 119 237 057 000 217 929 000  
50 FeniX s.r.o. 00535249 86 96 196 712 000 214 493 000  
51 tvarBet Moravia, a.s. 13690558 154 150 276 697 000 183 897 000  
52 stoMiX, spol. s r. o. 48400874 88 87 181 606 000 172 982 000  

úDaJe se nepoDařilo získat: 
tBg Pražské malty, s.r.o. 25799380
Den Braven production s.r.o. 25844997

Poznámky: 
 1) odhad, resp. vlastní údaje; výkazy za 2015 nezveřejněny nebo neposkytnuty
 2) údaje k 31. 3. 2015
 3) údaje k 30. 9. 2015

význaMné stavební FiRMy a výRobci stavebních hMot poDle Rentability tRŽeb
Pro srovnání rentability stavebních podniků byl vybrán uka-
zatel rentability tržeb (ROS). Údaje o ziskovosti byly získány 
z účetních výkazů, výročních zpráv nebo popřípadě přímým 
dotazem u stavebních společností. Tento ukazatel informuje 
o finanční výkonnosti či efektivitě firmy. Jde o podíl hospo-

dářského výsledku před zdaněním a čistých tržeb. Výsledná 
rentabilita tržeb ukazuje, kolik zisku podnik vyprodukuje na 
každou korunu tržeb. Ve srovnání jsou uvedeny výsledné ren-
tability tržeb za roky 2014 a 2015, které umožní porovnat vývoj 
u jednotlivých firem za uplynulá dvě účetní období.

tabulka č. 2: pořaDí stavebních společností poDle Rentability tRŽeb 2015
pořaDí název ičo Ros 2014 v % Ros 2015 v %

1 Bitunova spol. s r.o. 49433601 12,31 21,92
2 evt stavby s.r.o. 25260766 20,94 20,61
3 čnes dopravní stavby, a.s. 47781734 4,23 16,76
4 ekostavBy louny s.r.o. 10442481 n/a 15,62
5 silnice klatovy a.s. 45357307 1,70 13,55
6 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 15,53 11,82
7 toMi - reMont a.s. 25508571 7,23 11,24
8 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 30,03 10,07
9 saM silnice a mosty a.s. 25018094 –0,48 9,91
10 vhs Břeclav s.r.o. 42324149 5,27 9,51
11 streiCher, spol. s r.o. Plzeň 14706768 12,67 9,43
12 steP, spol. s r.o. 00674672 0,63 9,37
13 slÁDek grouP, a.s. 46356886 6,26 9,18
14 golDBeCk Bau s.r.o. 64574661 13,98 8,57
15 sat s.r.o. 49451251 4,96 8,55
16 keller-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 3,03 8,53
17 Moravostav Brno, a.s. stavební společnost 46347542 7,45 8,34
18 Bes s.r.o. 43792553 4,99 8,24
19 stasPo, spol. s r.o. 41035704 13,32 7,82
20 Chládek a tintěra havlíčkův Brod, a.s. 60932171 6,72 7,69
21 stako společnost s ručením omezeným 42228468 10,62 6,96
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tabulka č. 2: pořaDí stavebních společností poDle Rentability tRŽeb 2015
pořaDí název ičo Ros 2014 v % Ros 2015 v %

22 hsF system a.s. 25903101 6,49 6,93
23 MaDos Mt s.r.o. 25297899 3,62 6,38
24 i.kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 60838531 5,16 6,31
25 stavos Brno, a.s. 65277911 5,74 6,25
26 therM, spol. s r. o. 42766991 5,94 5,88
27 Ps Brno, s.r.o. 25506820 6,14 5,74
28 Chládek a tintěra, Pardubice a.s. 25253361 1,83 5,69
29 a-z PreziP a.s. 25969901 2,49 5,63
30 teChFloor s.r.o. 25350650 3,20 5,61
31 terMonta Praha a.s. 47116234 5,92 5,59
32 D.i.s., spol. s r.o. 46975616 7,15 5,20
33 tePloteChna ostrava a.s. 45193771 1,70 5,07
34 BloCk a.s. 18055168 17,91 5,06
35 straBag rail a.s. 25429949 5,02 4,90
36 navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 1,76 4,73
37 Cl-evans s.r.o. 26768607 –2,01 4,71
38 Fenestra WieDen s.r.o. 44223161 n/a 4,68
39 Chládek & tintěra, a.s. 62743881 1,66 4,67
40 Bau-stav a.s. 14705877 0,51 4,65
41 M - silniCe a.s. 42196868 3,14 4,56
42 ing. Bronislav vala 41549007 4,48 4,38
42 evč s.r.o. 13582275 3,00 4,38
44 integra stavby, a.s. 25014391 10,65 4,14
45 Casta a.s. 25170058 3,28 4,11
46 skanska a.s. 26271303 1,99 4,04
46 Psg a.s. 28302371 1,96 4,04
48 az sanaCe a.s. 25033514 –4,89 3,88
48 ziPP Brno s.r.o. 49975561 2,05 3,88
50 algon, a.s. 28420403 1,14 3,86
51 Porr a.s. 43005560 2,94 3,66
52 Colas Cz, a.s. 26177005 3,04 3,64
53 hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 1,94 3,59
54 agos stavební a.s. Pelhřimov 46679626 3,21 3,34
55 Pks stavby a.s. 46980059 1,18 3,30
56 iMos Brno, a.s. 25322257 2,38 3,29
57 čermák a hrachovec a.s. 26212005 2,41 3,23
58 Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka 48683396 1,86 3,14
59 syner vhs vysočina, a.s. 25183052 3,78 3,08
60 agrostav, akciová společnost 46904662 9,12 3,05
61 zakládání staveb, a.s. 49241567 0,85 3,00
62 s.o.k. stavební, s.r.o. 25548484 6,52 2,97
63 Pragis a.s. 41194861 0,36 2,95
64 energie – stavební a báňská a.s. 45146802 3,07 2,88
65 Pozemní stavitelství zlín a.s. 46900918 4,44 2,84
66 PP 53, a.s. 29011299 1,68 2,74
67 siPral a.s. 61860433 5,28 2,72
68 syner, s.r.o. 48292516 2,57 2,71
69 Metrostav a.s. 00014915 2,70 2,63
70 ForteX – ags, a.s. 00150584 2,65 2,54
71 liko-s, a.s. 60734795 3,07 2,50
72 speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 0,73 2,43
73 agile spol. s r.o. 15030741 6,15 2,36
74 instalaCe Praha, spol. s r.o. 45804371 1,48 2,22
75 kleMent a.s. 25016695 4,52 2,20
76 eurogeMa Cz, a.s. 26801001 1,88 2,14
77 kasten spol. s r.o. 62954890 3,77 2,10
78 eurovia Cs, a.s. 45274924 1,94 2,02
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tabulka č. 2: pořaDí stavebních společností poDle Rentability tRŽeb 2015
pořaDí název ičo Ros 2014 v % Ros 2015 v %

79 Beskydská stavební, a.s. 28618891 0,89 2,01
80 subterra a.s. 45309612 1,00 1,87
81 stating s.r.o. 25963864 0,49 1,86
82 Pohl cz, a.s. 25606468 2,17 1,81
83 raeder & Falge s.r.o. 28714989 1,17 1,75
84 raPos, spol. s r.o. 25504487 –1,66 1,65
85 hinton, a.s. 24160008 –1,62 1,52
86 hoChtieF Cz a. s. 46678468 1,60 1,51
87 eDikt a.s. 25172328 0,66 1,50
88 konsit a.s. 18630197 1,05 1,47
89 geMo oloMouC, spol. s r.o. 13642464 3,51 1,43
89 kalÁB-stavební firma, spol. s r.o. 49436589 –11,20 1,43
89 Podzimek a synové s.r.o. 46978194 1,45 1,43
92 unistav a.s. 00531766 1,59 1,31
93 sitel, spol. s r.o. 44797320 1,00 1,11
94 vCes a.s. 26746573 –4,31 1,06
95 ekostavby Brno, a.s. 46974687 0,38 0,96
96 Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 4,33 0,87
97 ProMineCon Cz a.s. 25110977 0,66 0,77
98 tenza, a.s. 25570722 2,08 0,67
99 rovina, a.s. 64508510 2,83 0,66
100 taros nova  s.r.o. 25866125 3,00 0,65
101 stylBau, s.r.o. 25957481 0,28 0,62
102 PřeMysl veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100 0,74 0,59
103 staMont - PozeMní stavitelství s.r.o. 64617874 1,74 0,56
104 koMFort, a.s. 25524241 0,83 0,51
105 rD rýmařov s.r.o. 18953581 0,02 0,50
106 DaiCh spol. s r.o. 42407559 10,18 0,45
107 vW WaChal a.s. 25567225 2,43 0,44
108 sMP Cz, a.s. 27195147 1,89 0,43
109 zvÁnoveC a.s. 26026279 6,42 0,35
110 esoX, spol. s r.o. 00558010 0,64 0,33
111 terraCon a.s. 63078848 0,12 0,24
112 vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 40233308 0,99 0,22
113 ŽsD a.s. 64511359 0,31 0,12
114 trigema Building a.s. 27653579 1,30 0,07
115 straBag a.s. 60838744 1,20 –0,82
116 syner Morava, a.s. 63493675 0,96 –0,92
117 vaŠstav, s.r.o. 46964541 0,21 –1,10
118 BreX,  spol. s r.o. 40232549 –20,37 –1,60
119 Berger BoheMia a.s. 45357269 –2,01 –1,69
120 sWietelsky stavební s.r.o. 48035599 0,97 –1,80
121 zlínstav a.s. 28315669 –1,62 –2,83
122 PoziMos, a.s. 00147389 1,32 –3,40
123 Mane staveBní s.r.o. 47239701 1,04 –4,51

tabulka č. 2a: význaMní výRobci stavebních hMot poDle Rentability tRŽeb 2015
pořaDí název ičo Ros 2014 v % Ros 2015 v %

1 CiDeM hranice, a.s. 14617081 76,69 54,41
2 Cement hranice, akciová společnost 15504077 33,23 34,68
3 českomoravský cement, a.s. 26209578 30,22 33,79
4 knauF insulation, spol. s r.o. 27242293 23,62 23,47
5 Xella Cz, s.r.o. 64832988 14,98 20,37
6 lafarge Cement, a.s. 14867494 21,03 20,16
7 h.a.n.s. stavby, a.s. 27124355 18,11 18,36
8 heluz s.r.o. 28068262 3,51 17,90
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tabulka č. 2a: význaMní výRobci stavebních hMot poDle Rentability tRŽeb 2015
pořaDí název ičo Ros 2014 v % Ros 2015 v %

9 hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 11,54 16,85
10 tonDaCh česká republika s.r.o. 25828584 9,40 15,68
11 českomoravský štěrk, a.s. 25502247 9,26 14,30
12 BoheMia asFalt, s.r.o. 25186183 9,35 13,78
13 lasselsBerger, s.r.o. 25238078 9,59 11,98
14 agC Flat glass Czech a.s., člen agC group 14864576 1,91 11,95
15 ŽPsv a.s. 46346741 6,52 11,42
16 technistone, a.s. 25932080 -6,30 11,36
17 českomoravský beton, a.s. 49551272 9,67 10,97
18 BraMaC střešní systémy spol. s r.o. 15052346 11,77 10,83
19 zaPa beton a.s. 25137026 7,30 10,00
20 saint-gobain Construction Products Cz a.s. 25029673 6,99 9,83
21 quick-mix k.s. 25522523 11,42 9,77
22 kotouč ŠtraMBerk, spol. s r. o. 47972165 5,20 9,12
22 toPos PreFa tovačov s.r.o. 27777286 12,12 9,12
24 FeniX s.r.o. 00535249 10,96 9,03
25 golDBeCk Prefabeton s.r.o. 49823329 10,47 8,26
26 Cs-Beton s.r.o. 47287586 3,67 7,76
27 tvarBet Moravia, a.s. 13690558 2,28 7,04
28 lias vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 5,18 6,98
29 BauMit, spol. s r.o. 48038296 7,49 6,97
30 Prefa Brno a.s. 46901078 4,87 6,56
31 h.a.n.s. prefa, a.s. 45148350 -1,54 5,16
32 P-D refractories Cz a.s. 16343409 5,24 4,62
33 Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 00015253 2,44 4,42
34 BetonBau, s.r.o. 49614819 2,34 4,39
35 PreFa Praha a.s. 60192356 -3,90 4,37
36 B & BC, a.s. 64832783 1,90 2,82
37 lB Cemix, s.r.o. 27994961 1,54 1,50
38 heluz cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 -3,99 0,82
39 staPPa mix Brno, spol. s r.o. 02410907 -0,42 0,62
40 holzindustrie Chanovice s.r.o. 45349711 -2,29 -1,45
41 roCkWool, a.s. 26165261 -10,86 -1,80
42 Beton Brož s.r.o. 26943565 10,37 -7,15
43 stoMiX, spol. s r.o. 48400874 -13,82 -10,19

význaMné stavební FiRMy a výRobci stavebních hMot poDle inDexu bonity cReDitReFoRM
Dalším kritériem pro srovnání nejvýznamnějších stavebních firem 
a výrobců stavebních hmot je skóringové hodnocení, které společ-
nost Creditreform používá při hodnocení solventnosti firem v Čes-
ku již od roku 1994. Do tohoto hodnocení byly letos s ohledem 
na vysoký počet subjektů zahrnuty stavební firmy na prvních 123 
příčkách. Žebříček výrobců obsahuje firmy s indexem do 290. Hod-
noceny také nejsou ty společnosti, u nichž během roku 2015 (příp. 
i během 2016) došlo k významným organizačním změnám nebo 

mají zvláštní právní formu podnikání, jako např. státní podnik nebo 
organizační složka. Index bonity nezohledňuje pouze hospodářské 
výsledky uplynulých období, ale promítá se do něj i změněná si-
tuace (např. zakázková) a vývoj a očekávání v letošním roce. Škála 
hodnocení podle indexu bonity se pohybuje od 100 (nejlepší) do 
600 (firmy v úpadku). K indexu bonity je také přiřazena pravdě-
podobnost úpadku (POD). Tento ukazatel informuje o tom, jaká je 
náchylnost k úpadku dané firmy v horizontu 12 měsíců.

tabulka č. 3: neJvětší stavební FiRMy poDle inDexu bonity cReDitReFoRM
pořaDí název ičo inDex bonity poD*    v %

1 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 195 0,42
2 MaDos Mt s.r.o. 25297899 197 0,43
3 Bitunova spol. s r.o. 49433601 210 0,51
4 ekostavby Brno, a.s. 46974687 211 0,52
5 i.kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 60838531 215 0,55
6 Casta a.s. 25170058 216 0,56
7 stasPo, spol. s r.o. 41035704 217 0,57
8 ing. Bronislav vala 41549007 222 0,61
9 kleMent a.s. 25016695 229 0,7
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tabulka č. 3: neJvětší stavební FiRMy poDle inDexu bonity cReDitReFoRM
pořaDí název ičo inDex bonity poD*    v %

10 slÁDek grouP, a.s. 46356886 230 0,71
11 straBag rail a.s. 25429949 231 0,73
11 geMo oloMouC, spol. s r.o. 13642464 231 0,73
13 energie – stavební a báňská a.s. 45146802 234 0,78
13 kalÁB-stavební firma, spol. s r.o. 49436589 234 0,78
15 ekostavBy louny s.r.o. 10442481 236 0,81
15 čermák a hrachovec a.s. 26212005 236 0,81
15 stylBau, s.r.o. 25957481 236 0,81
18 iMos Brno, a.s. 25322257 237 0,83
18 čnes dopravní stavby, a.s. 47781734 237 0,83
20 Chládek a tintěra, Pardubice a.s. 25253361 238 0,85
20 liko-s, a.s. 60734795 238 0,85
20 vhs Břeclav s.r.o. 42324149 238 0,85
23 kareta s.r.o. 62360213 239 0,87
23 sat s.r.o. 49451251 239 0,87
25 M – silniCe a.s. 42196868 240 0,9
25 Bes s.r.o. 43792553 240 0,9
27 gJW Praha spol. s r.o. 41192869 241 0,92
27 Chládek a tintěra havlíčkův Brod, a.s. 60932171 241 0,92
27 suas – stavební, s.r.o. 61779539 241 0,92
30 agile spol. s r.o. 15030741 242 0,95
31 eurovia Cs, a.s. 45274924 243 0,97
31 Colas Cz, a.s. 26177005 243 0,97
31 golDBeCk Bau s.r.o. 64574661 243 0,97
31 streiCher, spol. s r.o. Plzeň 14706768 243 0,97
31 stavos Brno, a.s. 65277911 243 0,97
36 instalaCe Praha, spol. s r.o. 45804371 244 1
36 silnice klatovy a.s. 45357307 244 1
36 Fenestra WieDen s.r.o. 44223161 244 1
39 therM, spol. s r. o. 42766991 244 1
40 hsF system a.s. 25903101 245 1,03
40 toMi - reMont a.s. 25508571 245 1,03
42 D.i.s., spol. s r.o. 46975616 246 1,05
42 vW WaChal a.s. 25567225 246 1,05
42 algon, a.s. 28420403 246 1,05
42 reko Praha, a.s. 61860271 246 1,05
46 ohl Žs, a.s. 46342796 247 1,08
46 sWietelsky stavební s.r.o. 48035599 247 1,08
46 Pohl cz, a.s. 25606468 247 1,08
46 Podzimek a synové s.r.o. 46978194 247 1,08
50 hoChtieF Cz a.s. 46678468 249 1,15
50 ForteX - ags, a.s. 00150584 249 1,15
50 Cl-evans s.r.o. 26768607 249 1,15
50 agrostav, akciová společnost 46904662 249 1,15
54 subterra a.s. 45309612 250 1,18
54 ziPP Brno s.r.o. 49975561 250 1,18
54 Beskydská stavební, a.s. 28618891 250 1,18
57 syner, s.r.o. 48292516 251 1,21
57 rovina, a.s. 64508510 251 1,21
59 agos stavební a.s. Pelhřimov 46679626 252 1,24
60 Porr a.s. 43005560 253 1,28
60 PoziMos, a.s. 00147389 253 1,28
62 Metrostav a.s. 00014915 255 1,36
62 tenza, a.s. 25570722 255 1,36
62 stako společnost s ručením omezeným 42228468 255 1,36
62 terraCon a.s. 63078848 255 1,36
66 Moravostav Brno, a.s. stavební společnost 46347542 256 1,4
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tabulka č. 3: neJvětší stavební FiRMy poDle inDexu bonity cReDitReFoRM
pořaDí název ičo inDex bonity poD*    v %

66 Pozemní stavitelství zlín a.s. 46900918 256 1,4
66 steP, spol. s r.o. 00674672 256 1,4
66 ProMineCon Cz a.s. 25110977 256 1,4
66 speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 256 1,4
66 DaiCh spol. s r. o. 42407559 256 1,4
66 evt stavby s.r.o. 25260766 256 1,4
66 taros nova  s.r.o. 25866125 256 1,4
74 Berger BoheMia a.s. 45357269 257 1,44
74 Pks stavby a.s. 46980059 257 1,44
74 raeder & Falge s.r.o. 28714989 257 1,44
74 reko a.s. 13690299 257 1,44
74 Bau-stav a.s. 14705877 257 1,44
74 hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 257 1,44
80 straBag a.s. 60838744 258 1,48
80 sMP Cz, a.s. 27195147 258 1,48
80 Mota-engil Central euroPe česká republika, a.s. 25138189 258 1,48
80 Chládek & tintěra, a.s. 62743881 258 1,48
80 syner vhs vysočina, a.s. 25183052 258 1,48
85 saM silnice a mosty a.s. 25018094 259 1,52
85 lesní stavby, s.r.o. 64834042 259 1,52
87 terMonta Praha a.s. 47116234 260 1,56
87 s.o.k. stavební, s.r.o. 25548484 260 1,56
87 Bau plus, a.s. 25607618 260 1,56
90 eDikt a.s. 25172328 261 1,6
90 Psg a.s. 28302371 261 1,6
90 tePloteChna ostrava a.s. 45193771 261 1,6
90 BerDyCh plus spol. s r.o. 26373611 261 1,6
90 evč s.r.o. 13582275 261 1,6
95 BloCk a.s. 18055168 262 1,64
95 PP 53, a.s. 29011299 262 1,64
95 keller – speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 262 1,64
98 PrŮMstav, a.s. 25105825 263 1,69
98 Bak stavební společnost, a.s. 28402758 263 1,69
98 Pragis a.s. 41194861 263 1,69
98 sitel, spol. s r.o. 44797320 263 1,69
98 Ps - Msi, a.s. 64507939 263 1,69
103 skanska a.s. 26271303 264 1,73
103 Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 264 1,73
103 siPral a.s. 61860433 264 1,73
103 esoX, spol. s r.o. 00558010 264 1,73
107 eurogeMa Cz, a.s. 26801001 265 1,77
107 ŽsD a.s. 64511359 265 1,77
109 navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 266 1,82
109 PozeMstav Prostějov, a.s. 25527380 266 1,82
111 herkul a.s. 25004638 267 1,86
111 konsit a.s. 18630197 267 1,86
111 syner Morava, a.s. 63493675 267 1,86
114 vCes a.s. 26746573 268 1,91
114 Ps Brno, s.r.o. 25506820 268 1,91
114 tiMa, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby 40523284 268 1,91
114 stating s.r.o. 25963864 268 1,91
114 kasten spol. s r.o. 62954890 268 1,91
119 staMont – PozeMní stavitelství s.r.o. 64617874 270 1,99
119 integra stavby, a.s. 25014391 270 1,99
119 zlínstav a.s. 28315669 270 1,99
119 bss BÁŇskÁ staveBní sPolečnost s.r.o. 25233866 270 1,99
123 unistav a.s. 00531766 271 2,04

* PoD =  % pravděpodobnost úpadku (0–100) v horizontu 12 měsíců
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tabulka č. 3a:  význaMní výRobci stavebních hMot poDle inDexu bonity cReDitReFoRM
pořaDí název ičo inDex bonity poD * v %

1 ŽPsv a.s. 46346741 171 0,33
2 CiDeM hranice, a.s. 14617081 172 0,34
3 golDBeCk Prefabeton s.r.o. 49823329 199 0,44
4 h.a.n.s. stavby, a.s. 27124355 208 0,5
5 hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 212 0,53
6 lafarge Cement, a.s. 14867494 215 0,55
7 Cement hranice, akciová společnost 15504077 218 0,58
8 BauMit, spol. s r.o. 48038296 220 0,59
9 agC Flat glass Czech a.s., člen agC group 14864576 221 0,6
9 knauF insulation, spol. s r.o. 27242293 221 0,6
9 českomoravský štěrk, a.s. 25502247 221 0,6
12 BasF stavební hmoty česká republika s.r.o. 49286242 222 0,61
12 českomoravský cement, a.s. 26209578 222 0,61
14 BoheMia asFalt, s.r.o. 25186183 223 0,62
15 technistone, a.s. 25932080 224 0,64
16 lasselsBerger, s.r.o. 25238078 226 0,66
16 P-D refractories Cz a.s. 16343409 226 0,66
18 saint-gobain Construction Products Cz a.s. 25029673 230 0,71
19 českomoravský beton, a.s. 49551272 231 0,73
20 Best, a.s. 25201859 235 0,79
21 tonDaCh česká republika s.r.o. 25828584 238 0,85
21 FeniX s.r.o. 00535249 238 0,85
21 quick-mix k.s. 25522523 238 0,85
24 FrisChBeton s.r.o. 40743187 239 0,87
25 CeMeX Cement, k.s. 15052320 240 0,9
25 lias vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 240 0,9
27 CarMeuse CzeCh rePuBliC s.r.o. 25340905 243 0,97
27 Cs-Beton s.r.o. 47287586 243 0,97
29 CeMeX sand, k.s. 47906201 244 1
30 Prefa Brno a.s. 46901078 245 1,03
31 BraMaC střešní systémy spol. s r.o. 15052346 247 1,08
31 heluz s.r.o. 28068262 247 1,08
33 heluz cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 250 1,18
34 kotouč ŠtraMBerk, spol. s r.o. 47972165 252 1,24
35 lB Cemix, s.r.o. 27994961 253 1,28
36 Xella Cz, s.r.o. 64832988 254 1,32
37 Beton Brož s.r.o. 26943565 255 1,36
38 Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 00015253 256 1,4
39 BetonBau, s.r.o. 49614819 256 1,4
40 PreFa Praha a.s. 60192356 257 1,44
41 zaPa beton a.s. 25137026 258 1,48
42 stoMiX, spol. s r.o. 48400874 264 1,73
43 roCkWool, a.s. 26165261 268 1,9
43 krkonošské vápenky kunčice , a.s. 48173029 268 1,9
45 B & BC, a.s. 64832783 272 2,08
46 CeMeX Czech republic, s.r.o. 27892638 275 2,21
47 kM Beta a.s. 25316583 276 2,26
48 tvarBet Moravia, a.s. 13690558 278 2,36
49 kÁMen zbraslav, a.s. 01820460 279 2,41
50 PresBeton nova, s.r.o. 47152532 281 2,51
51 h.a.n.s. prefa, a.s. 45148350 286 2,8
51 toPos PreFa tovačov s.r.o. 27777286 286 2,8

* PoD = % pravděpodobnost úpadku (0–100) v horizontu 12 měsíců
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seznaM pRoFilů FiReM
Bak stavební společnost, a.s. 50
Baumit, spol. s r.o. 51
CeMeX Czech republic, s.r.o. 65
CiDeM hranice, a.s. 56
Ciur a.s. 56
Cs -Beton s.r.o. 57
Colas Cz, a.s. 47
česká Doka, bednicí technika s.r.o. 39
českomoravský beton, a.s. 47
Dálniční stavby Praha, a.s. 42
eurovia Cs, a.s. 34
FrisChBeton s.r.o. 60
heluz cihlářský průmysl v.o.s. 53
hoChtieF Cz a.s. 40
hsF system a.s. 36
iMos Brno, a.s. 48
k2 atmitec, s.r.o. 64
kaliŠ a krÁtkoruký, spol. s r.o. 49
knauF Praha, s.r.o. 58
lafarge Cement, a.s. 61
lasselsBerger, s.r.o. 65
Metrostav, a.s. 38
ohl Žs, a.s. 40

Pks stavby a.s. 63
Porr a.s. 51
PsJ, a.s. 52
Psg-international a.s. 64
rD rýmařov s.r.o. 62
roCkWool, a.s. 46
saint-gobain Construction Products Cz a.s., Divize isover 54
saint-gobain Construction Products Cz a.s., Divize rigips 54
saint-gobain Construction Products Cz a.s., Divize WeBer 55
skanska, a.s. 38
sMP Cz, a.s. 41
stako s.r.o. 60
straBag a.s. 43
straBag rail a.s. 48
subterra a.s. 42
syner, s.r.o. 44
swietelsky stavební s.r.o. 50
unistav ConstruCtion a.s. 58
vCes a.s. 46
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 59
Xella Cz, s.r.o. 62
ŽPsv a.s. 52
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stavební skupina euRovia cs, a.s.
•	IČ: 45274924
•	Kontakt: tel: +420 224 952 022
•	E-mail: sekretariat@eurovia.cz
•	Sídlo: Národní 138/10, Praha 1, PSČ 110 00

•	Profil: Společnost EUROVIA CS, a.s., patří 
k nejvýznamnějším stavebním firmám v Čes-
ké republice a je jedničkou v oblasti doprav-
ně-inženýrského stavitelství.  EUROVIA CS 
disponuje bohatými zkušenostmi v oboru, 
kvalifikovanými pracovníky a využívá 
špičkové technologické zázemí. Kromě 
silničních, kolejových staveb a mostů staví 
EUROVIA CS sportovní areály, revitalizuje 
památková centra, buduje čistírny odpadních 
vod nebo městské komunikace. Společnost 
je rovněž významným regionálním zaměst-
navatelem v České a Slovenské republice. 
Disponuje také významnou surovinovou 
základnou, k dispozici má 28 obaloven, 
31 lomů a 6 pískoven. 
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva – Ing. Martin Borovka.
•	Vlastník: Stoprocentním vlastníkem 
 EUROVIA  CS, a.s., je od roku 2006 fran-
couzská společnost EUROVIA SA, která je 
součástí světového koncernu VINCI.
•	Organizační struktura: Skupina 
 EUROVIA CS těží z výkonnosti 22 regionál-
ních závodů a 15 dceřiných společností na 
území České a Slovenské republiky, které 
jsou organizovány v šesti oblastech.

•	Referenční stavby
Silnice a dálnice: I/11 Mokré Lazce, R6 
Lubenec – Bošov, Nosný systém mestskej 
hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janí-
kov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 
1. část Bosákova ulica – Šafárikovo námestie 
(SK), I/43 ČSPH East Oil, opravy dálnice D2 
u Brna a mezi Hustopečí a Břeclaví, oprava 
Plzeňské ulice v Klatovech, II/405  Příseka – 
obchvat, rekonstrukce Borské ul. s křižovat-
kou Belánka v Plzni.
Mosty: Nosný systém mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov Dvor 
– Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. část 
Bosákova ulica – Šafárikovo námestie (SK) 
– rekonstrukce Starého mostu, ocelový most 
přes Nežárku v rámci projektu Modernizace 
trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, 
úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, oprava 
mostu u pivovaru v Náchodě, výstavba Ko-
menského mostu v Jaroměři.

•	Železniční a tramvajové tratě: Moderni-
zácia električkových uzlov v rozsahu MET 
v mestě Košice (SK), rekonstrukce ŽST 
Přerov, Modernizace trati Ševětín – Veselí 
nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí 
nad Lužnicí, rekonstrukce tramvajové trati 
Pražská – U Zvonu v Plzni.
Vodohospodářské stavby: ČOV Rovensko 
a Košťálov, PPO a revitalizace nábřežní zóny 
pravého břehu řeky Lužnice v Táboře.
Stavby místního významu: Centrum zdraví 
a bezpečí v Karlových Varech, cyklostezka 
Doubský most –Tašovice – Svatošská ul. 
v rámci projektu cyklostezka Ohře III.
•	Certifikáty: Společnost EUROVIA CS, a.s., 
je držitelem certifikátů systému managemen-
tu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, 
systému environmentálního managementu 
podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle normy ČSN HSAS 18001.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

konsolidované výkony (obrat v mil. kč) 15 085,00 13 187,60 15 444 18 530
zisk před zdaněním (mil. kč) 724,95 692,49 569 897
vlastní kapitál  (mil. kč) 6 006,44 5 891,80 5 539 5 527
Počet zaměstnanců  2 950,00 2 718,00 2 687 2 792

silnice r6 lubenec – Bošov

Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu 
řeky lužnice v táboře Železniční zakázka veselí nad lužnicí – soběslav

silnice i/11 Mokré lazce rychlostní tramvajová trať střešovická 
v Praze
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Pracujeme s moderní technikou, máme zkušené pra-
covníky, nikdy nepřekročíme pravidla bezpečnosti při 
práci. Známe každý region v ČR, jsme vaši sousedé. Jsme 
jedničkou v dopravním stavitelství, ke každému projek-
tu přistupujeme s odpovědností a pokorou. Pracujeme 
na tom, aby jméno EUROVIA CS bylo zárukou kvalitní, 
včasné a spolehlivě odvedené práce. Přesvědčit se 
můžete osobně nebo na našem Facebooku. 

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Eurovia_inz_210x297_Stavitel.indd   1 8/25/2016   10:48:18 AM
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hsF system a.s. 
•	IČ: 259 03 101 
•	Kontakt: tel.: +420 595 700 660 
•	E-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz 
•	web: www.hsfsystem.cz 
•	Sídlo: Lihovarská 689/40a, Ostrava-Kunčič-

ky, PSČ 718 00

•	Profil: Společnost HSF System a.s. je 
ryze česká stavební společnost, která byla 
založena 27. února 2002. Realizuje generální 
dodávky staveb, developerskou činnost, do-
dávku a montáž nosných konstrukcí včetně 
střešních a obvodových plášťů, hliníkových 
systémů, střešních světlíků a zařízení pro od-
vod kouře a tepla. Dodává stavební materiály. 
Společnost působí na českém, slovenském, 
rakouském a německém stavebním trhu 
ve spolupráci s dceřinou společností HSF 
System SK, s.r.o. 
•	Vedení společnosti: Ředitel společnosti 
a člen představenstva Ing. Jan Hasík, obchod-
ní ředitel Tomáš Hess. 
•	Organizační struktura: V čele společnosti 
stojí ředitel – člen představenstva, který řídí 
celou společnost. 
•	Referenční stavby: 
Servisní a výrobní centrum Roper Ostra-
va, výstavba vývojového centra – Výstavní 
Property s.r.o.  – oceněno prestižní cenou 
Stavba Moravskoslezského kraje 2015
Röchling Automotive Kopřivnice – výrobní 
a skladovací hala 

Immopark Košice, výrobní hala Howe – Im-
morent Delta s.r.o. 
KION (Linde) Ostrov u Stříbra, výrobní hala 
– Accolade CZ II. s.r.o. 
Ostrava Business Park, tři výrobně-logistické 
objekty – Ostrava Bussines Park s.r.o.
LENA – hračky Dolní Benešov, skladová hala 
– LENA – hračky, s.r.o. 
Prologis Park Prague Airport DC1, logistická 
hala – Prologis Czech Republic s.r.o. 
Penny market Vizovice – A+R s.r.o. 
Skladová hala Presskam Bratislava, výstavba 
logistické haly – Presskam Development s.r.o. 
IDEAL Ostrov u Stříbra, výstavba výrobní 
haly – IZW Czech s.r.o. (Panattoni)
Immopark Žilina, výstavba logistického areá-
lu – Immorent Delta s.r.o. 
Hagleitner Norimberk, Graz, Senec – Hagleit-
ner Hygiene International 
Revitalizace nemocnice Karviná – Moravsko-
slezský kraj 
Immopark Košice, výrobní haly, III. etapa L5 
– Immorent Delta s.r.o. 
Kika Poprad a Bánská Bystrica, výstavba  
obchod. domů – Kika Nabytok Slovensko s.r.o. 

Biocel Paskov – fasáda, střecha, OK a AL 
prosklené konstrukce – Biocel Paskov a.s. 
AB Gaceta Praha – výstavba administrativní 
budovy – Gaceta, s.r.o. 
Logistická centra CTP Invest spol. s r.o. 
OC Čelákovice – Dopravní a zemní stavby 
Teplice s.r.o. 
Rekonstrukce skladu B 10 – Philip Morris 
ČR a.s. 
Rozšíření lakovny VW Slovakia – přístavba 
haly – VW Slovakia a.s. 
Faurecia Košice, výrobní hala – Goodman 
Košice Logistic (Slovakia) s.r.o. 
•	Zásoba práce: 
Logistický areál Dunajská Streda 
Marlenka – další fáze výrobního a skladova-
cího objektu
Přístavba skladovací haly v Bzenci
Výstavba výrobní haly v Chebu
Výstavba haly v Děvínské Nové Vsi
Sportovní hala Bratislava
Výstavba haly v Pardubicích
•	Certifikáty:  ISO 9001, 14001 a 18001, 
certifikát Czech Stability Award.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 846 621 1008 1 809
zisk před zdaněním (mil. kč) 8 6 63 123
vlastní kapitál (mil. kč) 56 64 106 205
Počet zaměstnanců 90 69 68 79

Realizujeme generální dodávky staveb a s tím související developerskou 
činnost, projektování, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně 
kompletních střešních a obvodových plášťů moderních halových objektů, 
vyrábíme vlastní hliníkové výplně otvorů - okna, dveře, prosklené fasády 
a světlíky. 

Kvalitně a rychle.

HSF System a.s.
SÍDLO:
Lihovarská 689/40A
718 00 Ostrava-Kunčičky

TEL.: +420 595 700 660
FAX: +420 595 700 661
EMAIL: hsfsystem@hsfsystem.cz www.hsfsystem.cz

Bez názvu-1   1 14.09.16   7:52
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kika Banská Bystrica – generální dodávka nákupního centra 

roper ostrava – generální dodávka výrobního a servisního centra oceněného prestižní cenou stavba Moravskoslezského kraje

howe košice – generální dodávka výrobní haly v areálu immopark košice 

www.stavitel.cz říJen 2016 | STAVITEL 10
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MetRostav a.s.
•	IČ: 00014915
•	Kontakt: tel.: +420 266 019 000,  

+420 266 018 000
•	E-mail: info@metrostav.cz
•	Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
•	web: www.metrostav.cz

•	Profil: Metrostav se s konsolidovaným 
obratem 31,6 mld. Kč stal již pošesté za 
sebou největší stavební firmou na českém 
stavebním trhu. V pořadí 500 firem střední 
a východní Evropy seřazených podle tržeb se 
umísil v odvětví stavebnictví za rok 2015 na 
3. místě, celkově na 168. (o rok dříve na 174.). 
Původně specializovaný podnik (založen 
v roce 1971 na výstavbu pražského metra) se 
postupně přeměnil ve stavební společnost 
univerzálního zaměření. Nyní působí ve 
všech segmentech stavebnictví a s výsledky 
jeho práce se můžeme setkat v dopravním 
stavitelství, průmyslové, bytové a občanské 
výstavbě, při realizaci protipovodňových 
opatření, modernizaci čističek odpadních vod 
či při rekonstrukcích památkových objektů. 
Soustavně se však Metrostav věnuje svému 
původnímu zaměření – podzemnímu stavitel-
ství. Jeho specialisté zvládají ražby metodami 
NRTM, Drill&Blast, stejně jako moderní 
technologii TBM. Téměř 120 m dlouhý a 1860 
tun vážící razicí stroj nyní zhotovuje již dru-
hou troubu nejdelšího železničního tunelu 
(4150 m) u nás mezi Rokycany a Plzní. 

Čeští tuneláři v současnosti také budují dva 
dálniční tunely na Slovensku, dva silniční 
v Norsku, jeden na Islandu a staví část trasy 
a stanici metra ve finských Helsinkách.  
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva a prezident koncernu Skupina Metrostav 
Jiří Bělohlav, předseda dozorčí rady Ing. Jind-
řich Hess, generální ředitel Ing. Pavel Pilát.
•	Vlastníci: DDM Group a.s. 51,34% podíl na 
základním kapitálu, DOAS SK, a.s. 23,18 %, 
DOAS CZ 17,04 %, ostatní právnické osoby 
tuzemské 0,23 %, ostatní právnické osoby 
zahraniční 1,38 %, fyzické osoby tuzemské 
6,33 %, fyzické osoby zahraniční 0,50 %.
•	Organizační struktura: Metrostav a.s. tvoří 
8 divizí. Firma má řadu dceřiných společnos-
tí, jako je Subterra a.s., Metrostav Slovakia 
a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav 
stavebniny, s.r.o., Pragis a.s., PK Doprastav, 
a.s., Doprastav Asfalt a.s., Metrostav Deut-
schland GmbH, BeMo Tunnelling GmbH,  
BES s.r.o., SQZ, s.r.o., CCE Praha, spol. s r.o., 
Údržba silnic s.r.o., Metrostav Polska Spolka 
Akcyjna, METROSTAV ANKARA, MVE Štětí 
a.s., a Metrostav Nemovitostní, uzavřený 

investiční fond, a.s. Podíl má i v řadě dalších 
firem. 
•	Referenční stavby: železniční tunel Ejpovi-
ce, prodloužení pražského metra V.A Dejvice – 
Nemocnice Motol, tunelový komplex Blanka, 
Residence Garden Towers, Praha, rekonstrukce 
historické budovy Národního muzea, silnice 
R35 úsek Sedlice–Opatovice  či výstavba 
dálnice D3 úsek Bošilec – Ševětín a regionál-
ního centra zpracování odpadů u Vintířova. 
K největším stavbám v zahraničí patřily v roce 
2015: silnice S8 – Varšava, Polsko, nejdelší 
silniční tunel na Islandu Nordfjordur, tunely 
Bjornabakkane a Joberg v Norsku, dálniční tu-
nely Žilina a Poľana na Slovensku či část trasy 
a stanice metra ve finských Helsinkách. 
•	Certifikáty: Certifikát ČSN EN ISO 
9001:2009 pro generální dodávku staveb 
pozemního a inženýrského stavitelství, ČSN 
EN ISO 14001:2005 pro systém environ-
mentálního managementu, dále osvědčení 
o registraci v systému EMAS 18001:2008, 
certifikát OHSAS 18001 systému manage-
mentu rizik při práci, osvědčení Bezpečný 
podnik. Certifikát sociální odpovědnosti dle 
standardu SA 8000.

skanska a.s. 
•	IČ: 26271303
•	Kontakt: tel. +420 267 095 111
•	E-mail: skanska@skanska.cz
•	web: www.skanska.cz
•	Sídlo: Corso Court, Křižíkova 682/34 a, 

186 00  Praha 8

•	Profil: Skupina Skanska v České a Sloven-
ské republice je členem celosvětové skupiny 
Skanska. Předmětem podnikání skupiny je 
stavební činnost, zejména dopravní, občan-
ské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby, 
dále development a facility management.
•	Vedení společnosti: generální ředitel Skan-
ska v ČR a SR Roman Wieczorek, zodpověd-
ný za vedení Skanska v ČR a SR, je zároveň 
výkonným viceprezidentem Skanska AB. 
•	Vlastníci: Jediným akcionářem Skanska 
a.s. je společnost Skanska Kraft AB, jejímž 
stoprocentním vlastníkem je společnost 
Skanska AB. Skanska je tvořena skupinou 
firem, v jejímž čele stojí Skanska AB se síd-
lem ve Stockholmu ve Švédském království. 
Skanska působí v mnoha zemích a soustře-
ďuje se zejména na tzv. domácí trhy, kterými 
jsou Švédsko, Norsko, Finsko, Polsko, Česká 
republika a Slovensko, Velká Británie, USA.
•	Organizační struktura: Skupinu Skanska 
tvoří společnost Skanska a.s., která se dělí na 
šest divizí: Pozemní stavitelství západ, Po-
zemní stavitelství východ, Silniční stavitel-
ství, Železniční stavitelství, Zdroje a Výroba. 

Dále v České republice působí Skanska 
Reality a.s., která se zabývá developmentem 
rezidenčních projektů, a Skanska Property 
Czech Republic, s.r.o., jejímž předmětem 
podnikání je development administrativních 
budov a obchodních prostor. 
•	Certifikáty: Společnost Skanska a.s. má 
zaveden Integrovaný management systém 
– IMS, který spočívá ve vhodné a účelné 
integraci systémů řízení a to: systému mana-
gementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 
(QMS), systému environmentálního manage-
mentu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS), 
systému managementu BOZP dle ČSN 
OHSAS 18001:2008 (SMS), systému manage-
mentu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/
IEC 27001:2014 (ISMS). Skanska posuzuje 
životní cyklus výrobků (LCA) a má ověřeno 
environmentální prohlášení o produktu 
(EPD) certifikačním orgánem. Společnost 
KPMG ověřila uhlíkovou stopu (CO2) společ-
nosti Skanska a.s. na rok 2015.

•	Několik prvenství: Centrála ČSOB Radlice 
– získala ocenění Golden LEED Award od 
U.S. Green Building Council. Tato stavba 
se stala první v ČR, která obdržela certifi-
kaci LEED. Nordica Ostrava – certifikace 
EU GreenBuilding. První administrativní 
budova v ČR, která obdržela certifikaci EU 
GreenBuilding. City Green Court – první 
česká ekologicky šetrná budova, která získala 
certifikaci LEED® Platinum Core and Shell. 
Otevřená zahrada, sídlo Nadace Partnerství 
v Brně – první administrativní projekt v ČR, 
který dosáhl pasivních hodnot.

Poznámka: konsolidovaná čísla dle iFrs

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

tržby (mil. kč) 17 328 12 365 14 614  15 772
Provozní zisk (mil. kč) 233   neg.  142  353
vlastní jmění (mil. kč) 8 377 6 513 6 482 6 499
Počet zaměstnanců 4 966 4 328 4 044 3 854

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 26 675 27 025 29 989 31 627
zisk před zdaněním (mil. kč) 741 561 775 852
vlastní jmění (mil. kč) 7 903 8 077 8 574 8 936
Počet zaměstnanců 4 686 4 904 5 011 5 068
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česká Doka, bednicí technika s.r.o.
•	IČ: 49616471
•	Kontakt: ceska@doka.cz,  

tel: +420 284 001 311, web: www.doka.cz
•	Sídlo: Za Avií 868/1,  

Praha-Čakovice, 196 00
•	Pobočka Ostrava: Palackého 1144, Ostrava 

- Přívoz, 702 00
•	Pobočka Brno: Kšírova 265, Brno-Horní 

Heršpice, 619 00

•	Profil: Společnost Česká Doka je dceřinou 
společností rakouské Doka GmbH a členem 
Doka Group, sídlící v rakouském Amsttette-
nu. Doka provozuje více než 160 poboček 
v sedmdesáti zemích světa na pěti konti-
nentech a zabývá se prodejem a pronájmem 
bednicí techniky a souvisejícími službami. 
Mateřská společnost Doka GmbH v Rakousku 
navíc bednicí systémy přímo vyvíjí a vyrábí. 
V České republice Doka působí téměř čtvrt 
století a etablovala se jako spolehlivý doda-
vatel bednicí techniky. Provozuje tři pobočky 
se skladem bednicího materiálu a servisními 
dílnami, odděleními pro technické pláno-
vání, výrobou speciálního bednění a řadou 
dalších služeb. 
•	Portfolio: Česká Doka nabízí 
prodej, pronájem a servis bednicích 
a bezpečnostních systémů. Nosnými 
produkty jsou stěnové systémové bednění 

Framax Xlife, ruční systémové bednění 
Frami Xlife, stěnové nosníkové bednění 
TOP 50, kruhové bednění H20 Top a stropní 
bednění Dokaflex. Společnost dodává také 
podpůrné konstrukce Staxo 40 a Staxo 
100 s nosností až 100 kN na jednu nohu 
věže. V nabídce jsou i další systémy pro 
speciální konstrukce: šplhací a samošplhací 
systémy, bednění chladicích věží a přehrad, 
římsové vozíky i vozíky pro letmou betonáž, 
pracovní lešení, bezpečnostní program 
a další. Společnost Česká Doka navíc 
disponuje výrobnou speciálního bednění, 
kde je bednění vyráběno přímo pro daný 
projekt. Samozřejmostí je zpracování plánů 
nasazení bednění, servis a opravy bednicích 
systémů i technická podpora při realizaci 
projektu. Nadstavbou je navíc platforma 
myDoka, která umožňuje elektronickou 
správu projektů i přehledný archiv 
dokumentů.

•	Vedení společnosti: Jednateli společnosti 
jsou Ing. Karel Novotný a Ing. Ivan Atilla 
Pasker. Střední management tvoří vedoucí 
obchodního oddělení Ing. Jan Mikula, MBA, 
vedoucí technického oddělení Dipl. Ing. 
arch. Zoran Tanevski, vedoucí provozního 
oddělení Miroslav Ptáček a vedoucí ekono-
mického oddělení Bc. Václav Rybák. 
•	Vlastník: Se 100% podílem Doka GmbH, 
3300 Amstetten (NÖ), Josef-Umdasch-Platz 1, 
Rakouská republika.
•	Referenční stavby: Odborníci na bednění 
ze společnosti Doka se podíleli na realizaci 
řady monolitických konstrukcí u nás i v za-
hraničí. Portfolio staveb zahrnuje mostní 
projekty, výškové stavby, administrativní 
i bytové jednotky, výstavbu rodinných dom-
ků, vzdělávací a kulturní centra, technické 
a energetické stavby a další typy projektů. 
Více podrobností je možné najít  
na www.DOKA.CZ.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 513 483 434 507
zisk před zdaněním (mil. kč) 35 32 46 81
vlastní jmění, kapitál (mil. kč) 542 540 521 516
Počet zaměstnanců 135 134 125 125

Pomáháme realizovat vaše plány 
Základem výstavby monolitické konstrukce je bednicí technika.  
Pouze bednění totiž vtiskne monolitické stavbě tvar, strukturu a finální  
vzhled. S moderními profesionálními systémy Doka je realizace  
monolitu snazší - od prvotního plánování, přes dodávky či výrobu  
bednění a dohled nad potřebnými dokumenty až po finální servis  
a vyhodnocení vaší stavby. 
 
 

 

         

Odborníci na bednění.

S

Bezpečnost na vaší stavbě je  
pro nás prioritou. Proto nabízíme 
ucelený bezpečnostní program. 

Doka Safety                          myDoka
S elektronickým systémem myDoka 
máte veškeré dokumenty vždy při 
ruce online a v reálném čase.

     Framax Xlife Plus doplňuje řadu úspěšného rámového stěnového  
bednění Doka. O kvalitě systémů Doka svědčí i to, že bednění  
Framax oslavilo letos třicetiny. 

     
www.doka.cz
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ohl Žs, a.s.
•	IČ: 46342796
•	Kontakt: tel.: +420 541 571 111 
•	E-mail: ohlzs@ohlzs.cz  
•	Sídlo: Burešova 938 / 17, Brno, Veveří,  

PSČ 602 00 

•	Profil: OHL ŽS, a.s., je dynamická multi-
profesní firma s více než šedesátiletou tradi-
cí, která patří k největším a nejvýznamnějším 
stavebním společnostem v ČR. Je součástí 
mezinárodní španělské stavební a investič-
ní skupiny OHL. Od srpna roku 2015 má 
společnost novou organizační strukturu 
s jedním oborovým závodem (Železnice) 
a dvěma teritoriálními závody (Česká repub-
lika, Zahraniční projekty). Jednotlivé divize 
společnosti sídlí v Brně, Praze, Olomouci 
a Plzni. K významným železničním stavbám 
v České republice se v posledních letech řadí 
zejména rekonstrukce a modernizace želez-
ničních tratí, například úseky Brno Černovi-
ce – Brno Slatina, Tábor – Ražice, Šlapanice 
– Blažovice, Bludov – Hanušovice – Ram-
zová – Jeseník. Mezi velké stavby patří také 
rekonstrukce železniční stanice Olomouc. 
Z pozemních a vodohospodářských staveb se 
řadí k nejvýznamnějším výstavba výzkumné-
ho centra ELI v Dolních Břežanech, kanali-
začního sběrače v Přerově, či Biology Parku 
v Brně. Výjimečnost realizovaných projektů 
potvrzuje nominace čtyř staveb do prestižní 
soutěže Stavba roku 2016 za Archeologický 

park Pavlov, Culture Station Plzeň, Moder-
nizaci trati Tábor – Sudoměřice a Výstavbu 
sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 
v Přerově. Ze staveb mimo domácí trhy 
byly významné například výstavba želez-
niční trati Dolga Gora – Poljčane a výstavba 
čistírny odpadních vod a kanalizace v obci 
Kranj ve Slovinsku, modernizace železniční 
trati Biadoliny–Tarnów v Polsku, výstavba 
mostu přes řeku Ili v Kazachstánu, výstavba 
státní věznice Naklo v Bosně a Hercegovině 
a rekonstrukce silnice R1 v úseku Kišiněv – 
Ungheni – Sculeni a obchvat města Ungheni 
v Moldavsku. 
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva José Emilio Pont Pérez, 1. místopředse-
da Petr Brzezina, 2. místopředseda Tomáš 
Ženatý, členové – Carlos Baylin Larios, Josef 
Rezek, Tomáš Nossek, Daniela Musilová. 
Dozorčí rada: Předseda Ignacio Botella Rodrí-
guez, členové – Oldřich Sobol, Arturo Agulló 
Jaramillo, Ignacio Martínez Esteban.
•	Referenční stavby: Rekonstrukce a dostav-
ba areálu Přírodovědecké fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně, Univerzitní kampus 

Masarykovy univerzity v Brně, Modernizace 
IV. tranzitního železničního koridoru v úse-
ku Doubí u Tábora – Tábor, Aula VŠB-TU 
Ostrava, Zpracování matečných louhů ve 
Stráži pod Ralskem, Novostavba lékárny 
Fakultní nemocnice Olomouc, Modernizace 
a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec, 
Generální oprava fasád historické budovy 
Národního divadla, Archeologický park 
Pavlov, Janáčkovo kulturní centrum v Brně 
1. etapa, Modernizace trati Tábor – Sudomě-
řice u Tábora.
•	Certifikáty: Dokladem toho, jakou pozor-
nost věnuje OHL ŽS, a.s., kvalitě prová-
děných stavebních prací, jsou certifikáty 
kvality. Společnost je získala v celém spektru 
stavební výroby.  Jako první firma v České 
republice a první stavební firma v Evropě se 
stala držitelem certifikátu Uznání za excelen-
ci („Recognized for Excellence“) v Evropě, 
úroveň 2 dle modelu EFQM. Za svůj přístup 
k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků 
společnost obdržela osvědčení Bezpečný 
podnik, které opakovaně obhájila.

hochtieF cz a.s.
•	IČ: 46678468
•	Kontakt: tel.: +420 257 406 000
•	e-mail: info@hochtief.cz
•	Sídlo: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 

PSČ 150 00

•	Profil: Stavební společnost s dlouhodobou 
tradicí na českém trhu. Zaměřuje se na reali-
zaci bytových, občanských a administrativ-
ních projektů, průmyslových, ekologických 
a vodohospodářských staveb, dopravních, 
liniových a developerských projektů.
Klasifikace vybraných ekonomických činnos-
tí společnosti:
452100: Výstavba pozemních a inženýrských 
staveb
266300: Výroba betonu připraveného k lití
282100: Výroba kovových nádrží, zásobníků 
a kontejnerů (s obsahem nad 300 litrů)
292200: Výroba a opravy zvedacích a mani-
pulačních zařízení
451100: Demolice a zemní práce
453100: Elektroinstalace
453300: Instalatérské práce
502000: Opravy a údržba motorových vozi-
del (kromě motocyklů)
602300: Ostatní nepravidelná osobní pozem-
ní doprava
602400: Silniční nákladní doprava
741300: Průzkum trhu a veřejného mínění
742000: Architektonické a inženýrské čin-
nosti a související technické poradenství

742010: Architektonické a inženýrské čin-
nosti (včetně projektování)
900200: Sběr a zpracování ostatních odpadů
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva Ing. Tomáš Bílek, člen představenstva 
Jörg Mathew a člen představenstva Ing. 
Tomáš Koranda. Dozorčí rada: Předseda Dirk 
Wassmann, členové Thomas Bünker a Martin 
Beneš.
•	Vlastníci: Jediným akcionářem společnosti 
je HOCHTIEF Construction Erste Vermögen-
sverwaltungsgesellschaft mbH.
•	Organizační struktura: Nadnárodní kon-
cern HOCHTIEF tvoří mateřská společnost 
HOCHTIEF AG a její dceřiné společnosti po 
celém světě.
•	Referenční stavby: Část vnějšího silničního 
okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec–Laho-
vice, fotbalový areál SK Slavia, administra-
tivní budovy Trianon a Kavčí Hory v Praze, 
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 
Městský okruh Myslbekova–Pelc Tyrol-
ka, Stavba č. 0080 Prašný Most–Špejchar, 
rekonstrukce NKP Památníku Vítkov v Praze, 
budova Fakulty elektrotechniky a informati-
ky VŠB-TU Ostrava, dostavba a rekonstrukce 

velvyslanectví Kanady a rezidence velvy-
slance, výstavba Nového divadla v Plzni, 
rekonstrukce Zámeckého návrší v Litomyšli, 
stavební část výstavby metra Dejvická–Mo-
tol, realizace Výzkumného a šlechtitelského 
ústavu ovocnářského v Holovousích, obnova 
barokního komplexu Kuks, dále pak revitali-
zace Kláštera Broumov, výstavba nové řídicí 
věže a provozního střediska na ostravském 
Letišti Leoše Janáčka, rekonstrukce Měst-
ského stadionu ve Vítkovicích, výstavba 
dálnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina 
(Brodno).
•	Certifikáty: Systém řízení kvality je sou-
částí integrovaného systému řízení, který 
zahrnuje oblasti kvality (ISO 9001), bezpeč-
nosti (OHSAS 18001) a ochrany životního 
prostředí (ISO 14001), Cerifikát EMAS 
a Osvědčení Bezpečný podnik. Společnost se 
jako první stavební firma v ČR stala členem 
Klubu Národní ceny za jakost. Společnost 
HOCHTIEF CZ byla v žebříčku soutěže 100 
obdivovaných firem České republiky 2014 
zvolena nejobdivovanější firmou v odvětví 
stavebnictví (soutěž vyhlašuje každoročně 
Sdružení CZECH TOP 100).

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

Celkový obrat (mil. kč) 4 265 4 935 5 208 5 673
zisk před zdaněním (mil. kč) 12 40 87 89
vlastní jmění (mil. kč) 1 013 1 004 1 048 1 067
Počet zaměstnanců 1 145 1 133 1 132 1 090

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

Celkový obrat (mil. kč) 8 845 8 277 10 470 12 486
zisk před zdaněním (mil. kč) 79 34 –269 –575*
vlastní jmění (mil. kč) 2 276 2 283 1 972 1 397
Počet zaměstnanců 1 441 1 450 1 488 1 430

* zisk po zdanění 
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sMp cz, a.s.
•	IČ: 271 95 147
•	Kontakt: tel.: +420 222 185 111
•	E-mail: ou@smp.cz
•	web: www.smp.cz
•	Sídlo: Pobřežní 667/78, Praha 8,  

PSČ 186 00

Společnost SMP CZ působí v oblasti 
stavebnictví v České a Slovenské republice, 
jejím stěžejním oborem jsou dopravní 
stavby. SMP CZ má více než šedesátiletou 
tradici ve výstavbách a rekonstrukcích 
železobetonových mostů, ocelových 
a dřevěných lávek. Výjimečnou specializací 
je výstavba mostů z příčných prefabrikátů, 
mostů letmou betonáží, zavěšených 
a visutých mostů.
V oblasti vodohospodářských staveb 
SMP CZ provádí komplexní dodávky 
čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, 
vodovodních a kanalizačních systémů, 
protipovodňová opatření a úpravy vodních 
toků. V této oblasti SMP CZ zaujímá přední 
místo na českém trhu. SMP CZ realizuje 
široký rozsah průmyslových staveb, včetně 
dodávek technologických celků, výstavby 
objemných úložišť, retenčních nádrží, 
zakázky technické a občanské vybavenosti, 
sanace krajiny po důlní těžbě a odstraňování 
ekologických škod. SMP CZ disponuje 

specializovanými projektovými týmy se 
zkušenostmi z realizace těchto staveb. 
SMP CZ provádí podzemní a inženýrské 
stavby, práce v hloubených i ražených 
tunelech a vlastní potřebná oprávnění tyto 
činnosti provádět.
SMP CZ je držitelem certifikátů 
managementu kvality podle ČSN EN ISO 
9001, environmentálního managementu 
podle ČSN EN ISO 14001 a managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
ČSN OHSAS 18001.
SMP CZ je v České a Slovenské republice 
součástí Skupiny SMP spolu s firmami 
ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS, 
OK Třebestovice, PREFA PRO, PRŮMSTAV 
a SMS. Skupina SMP je schopna pokrýt 
svými specializacemi prakticky veškeré 
stavební činnosti. 
Jsme součástí Skupiny VINCI, která je 
aktérem celosvětového významu v oblasti 
koncesní činnosti a stavebnictví. Zaměstnává 
více než 185 000 pracovníků ve stovce zemí. 

Projektuje, financuje, buduje a provozuje 
infrastruktury a zařízení, které přispívají 
ke zlepšení kvality každodenního života 
a dopravní mobility občanů.
Protože vize úspěchu Skupiny je globální 
a neomezuje se pouze na hospodářské 
výsledky, vydává se ve svých aktivitách 
i cestou environmentální, sociální 
a společenské výkonnosti. Jelikož 
realizovaná díla jsou veřejně prospěšné 
stavby, Skupina VINCI považuje naslouchání 
zainteresovaným stranám a dialog s nimi za 
nezbytnou podmínku své činnosti.
Ambicí je vytvářet dlouhodobé hodnoty pro 
zákazníky, akcionáře, zaměstnance, partnery 
a obecně pro společnost.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 3 126 3 190 3 767 3 328
zisk před zdaněním (mil. kč) 178 68 86 0
vlastní jmění (mil. kč) 785 724 761 705
Počet zaměstnanců 757 680 668 653

Rychlejší a bezpečnější dopravní komunikace, přístup všech k dostatečnému množství pitné vody, zajištění dodávek 
tepla a elektřiny, strategické stavby s velkým rozsahem a technickou náročností – projekty na jejichž budování se 
podílí a obory, ve kterých je společnost SMP CZ pevně zakotvena.

Koncový jímač tepla  
Jaderné elektrárny Dukovany

Lanová dráha  
na Petřín

Most přes trať ČD  
v Poděbradech

Úpravna vody
Plzeň

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, www.smp.cz
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subterra a.s.
•	IČ: 45309612
•	Kontakt: tel.: +420 266 017 201
•	E-mail: info@subterra.cz
•	web: www.subterra.cz
•	Sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň, 

PSČ 180 00

•	Profil: Subterra a.s. je multioborová sta-
vební společnost, která je součástí koncernu 
Skupina Metrostav. Její výrobní program 
zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní 
stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje tech-
nická zařízení budov a technologické celky 
v rámci velkých infrastrukturálních staveb. 
Tomuto základnímu rozčlenění výrobního 
programu odpovídá i organizační uspořádá-
ní firmy do čtyř výrobních divizí. Subterra 
realizuje zakázky také v dalších stavebních 
oborech, jako jsou např. stavby vodohos-
podářské či sanace starých ekologických 
zátěží. Působí nejen na území celé České 
republiky, ale i v zahraničí, především 
v Maďarsku, Srbsku, Německu, Švédsku 
a na Slovensku.
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Ing. 
Jiří Bělohlav (předseda), Ing. Ondřej Fuchs 
(místopředseda a generální ředitel), Ing. 
Jiří Tesař (obchodní ředitel), Ing. Jaroslav 
Čižinský (výrobně technický ředitel), Ing. 
Pavel Zykán (ekonomický ředitel), Ing. Tibor 
Trnovszký, Ing. Ivan Hrdina a Ing. Zdeněk 
Šinovský.

Dozorčí rada – Ing. František Kočí (předse-
da), Ing. Daniel Knotek, Bc. Josef Mařík, Ing. 
Martin Plíva, Ing. Ladislav Novák, Ing. Ján 
Dudáš.
•	Vlastník: Metrostav a.s.
•	Organizační struktura: Subterra a.s. je 
součástí koncernu Skupina Metrostav. Tvoří 
ji centrála a 4 divize. Divize 1 – podzemní 
stavby, Divize 2 – pozemní stavby, Divize 3 – 
dopravní stavby a Divize 4 – TZB.
•	Některé referenční stavby: Výstavba 
průzkumné geologické štoly tunelu Radli-
ce, rekonstrukce železničního tunelu Alter 
Kaiser-Wilhelm v Německu, rekonstrukce 
traťového úseku Trutnov – Teplice nad Metu-
jí, výstavba přístupových tunelů Skärholmen 
a Sätra ve Švédsku, modernizace traťového 
úseku Plzeň–Rokycany, rekonstrukce traťové-
ho úseku Šlapanice–Blažovice, rekonstrukce 
železničního uzlu Český Těšín, revitalizace 
železniční trati Frýdlant nad Ostravicí – 
Valašské Meziříčí, modernizace železničního 
uzlu Székesfehérvár v Maďarsku, rekonstruk-
ce Středočeského divadla v Kladně, rekon-
strukce Klementina II. etapa, rekonstrukce 

administrativní budovy Omnipolu v Praze, 
TZB při výstavbě administrativní budovy 
Aviatica, TZB při výstavbě tunelů Prackovice 
a Radejčín na dálnici D8, TZB při dostavbě 
OC Chodov.
•	Certifikovaný integrovaný systém mana-
gementu pro následující systémy: Systém 
managementu kvality (QMS), dle požadavků 
řady norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN 
EN ISO 3834-2:2006; Systém environmen-
tálního managementu (EMS), dle požadavků 
ČSN EN ISO 14001:2005; Systém řízení 
organizace a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS), dle Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací 
v systému Společenství pro environmentální 
řízení podniků a audit; Systém managemen-
tu BOZP (SMS), dle požadavků ČSN OHSAS 
18001:2008; Systém managementu bezpeč-
nosti informací (ISMS), dle požadavků ČSN 
ISO/IEC 27001:2014; Systém společenské 
zodpovědnosti, dle požadavků mezinárodní 
normy SA 8000.

Dálniční stavby praha, a.s. 
•	IČ: 40614948
•	Kontakt: tel.: +420 222 868 225
•	E-mail: dsp@dsp.cz, www.dsp.cz
•	Sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

•	Profil: Společnost se zabývá především 
výstavbou silnic a dálnic, obchvatů měst, 
tramvajových tratí, letištních ploch, 
ploch pro průmyslová a obchodní centra, 
inženýrských sítí.  Společnost disponuje 
technologiemi pro vysoce kvalitní 
cementobetonové kryty vozovek a letištních 
ploch. V rámci koncernu STRABAG se 
specializuje na výstavbu cementobetonových 
vozovek a letištních ploch. V tomto oboru 
si zajišťuje vlastní vývoj, včetně vědecko-
výzkumné činnosti. Díky těmto aktivitám 
se v České republice podařilo zavést do 
norem a úspěšně začít provádět povrchy 
s obnaženým kamenivem, které se staly 
běžným standardem pro všechny dálnice 
v České republice.
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Ing. 
Tomáš Hajič (předseda), Ing. Renata Hamrs-
ká, Ing. Michael Procházka. Dozorčí rada – 
Ing. Jaroslav Katzer (předseda), Ing. Jarmila 
Považanová. 
•	Vlastníci: Jediným akcionářem je STRA-
BAG Holding GmbH.
•	Organizační struktura: Společnost má tří-
stupňovou úroveň řízení. Správa společnosti 
je prováděna v jejím sídle, operativní vedení 

je umístěno v oblastech, které se dále člení 
na jednotlivé provozní jednotky.
•	Referenční stavby: Modernizace dálnice 
D1 – realizace CB krytů vozovky, Letiště V. 
Havla Praha – generální rekonstrukce hlavní 
přistávací dráhy (II. a III. etapa); silniční 
okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 – Vestec; 
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Ves-
tec – Lahovice; Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 515 Slivenec – Třebonice – kompletní 
rekonstrukce; Letiště Praha – rozšíření a na-
pojení odbavovací plochy C4; Mezinárodní 
letiště Košice – rozšíření odbavovací plochy 
Apron 3,  I. etapa; dálnice D5 – rozšíření 
odpočívky Záluží; přeložka silnice I/7 Cho-
mutov–Křimov, I. etapa; dálnice D3 stavba 
0306/I Mezno–Chotoviny; rychlostní silnice 
R4 – I/20 křižovatka Nová Hospoda; úsek 
dálnice D5 stavba 0510/IB Černice–Útušice; 
dálnice D11 stavba 1104/IIC Dobšice–Chýšť; 
dálnice D1 stavba 0133 Vyškov–Mořice; 
dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou–

Bělotín; stojánka u Cargo Menzies, Letiště 
Praha; I/21 Velká Hleďsebe; protipovodňová 
opatření na ochranu HMP Troja; Letiště Kbe-
ly – oprava vzletové a přistávací dráhy; Letiš-
tě Kbely – oprava dráhy, 2. etapa; cyklostezka 
Lužice; rekonstrukce II/103 České Velenice.
•	Certifikáty: Společnost má zavedený 
a udržovaný systém managementu kvality 
dle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environ-
mentálního managementu dle ČSN EN ISO 
14001:2005 a systém managementu BOZP 
dle ČSN OHSAS 18001:2008.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 198 1 077 754 608
zisk před zdaněním (mil. kč) 307 129 228 61
vlastní jmění ( mil. kč) 659 377 358 343
Počet zaměstnanců 232 214 166 169

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 4049 4273 4251 5910
zisk před zdaněním (mil. kč) 170 46 39 95
vlastní jmění (mil. kč) 1118 1106 1137 1178
Počet zaměstnanců 843 778 681 675
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stRabaG a.s.
•	IČ: 60838744
•	Kontakt: tel.: +420 222 868 111
•	E-mail: pr@strabag.com 
•	web: www.strabag.cz
•	Sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5,  

PSČ 150 00

•	Profil: Přední stavební společnost, člen 
stavebního koncernu STRABAG. Zabývá se 
realizací všech druhů staveb v odvětvích 
dopravního, pozemního a inženýrského sta-
vitelství. Portfolio činností sahá od výstavby 
a rekonstrukcí bytových, veřejných, komerč-
ních a průmyslových objektů, inženýrských 
staveb a staveb technologie životního prostře-
dí, přes výstavbu dálnic, silnic a letišť až po 
menší regionální projekty v infrastruktuře.
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Ing. 
Jaroslav Katzer (předseda), Ing. Jarmila Po-
važanová, Walter Egger, Ing. Jiří Dynka, Ing. 
Jiří Jaroš. Dozorčí rada – Siegfried Wanker 
(předseda) a Heribert Herzog.
•	Vlastník: Jediným akcionářem je Bau Hol-
ding Beteiligungs AG.
•	Organizační struktura: Společnost má 
dvě podnikatelské oblasti. Do podnikatel-
ské oblasti dopravního stavitelství patří tři 
odštěpné závody: odštěpný závod Praha, 
odštěpný závod České Budějovice a odštěpný 
závod Morava. Podnikatelská oblast po-
zemního a inženýrského stavitelství má dva 
odštěpné závody: odštěpný závod pozemní 

a inženýrské stavitelství Praha a odštěpný zá-
vod pozemní a inženýrské stavitelství České 
Budějovice. 
•	Referenční stavby: 
Dopravní stavitelství: dálnice D5 – opra-
va AB krytu vozovky (km 34-41), dálnice 
D3 (Tábor – Veselí nad Lužnicí); generální 
rekonstrukce hlavní přistávací dráhy Letiště 
V. Havla Praha (II. a III. etapa);  modernizace 
dálnice D1 – realizace CB krytů vozovky;  R6 
Nové Sedlo – Sokolov; R52 – rekonstrukce 
AB vozovky (km 10–23); Cheb – jihovýchod-
ní obchvat; D2 – oprava AB a CB vozovky 
(km 48,7 – 42,6); rekonstrukce silnice II/105 
– Jílové u Prahy; cyklostezka Odra – Mo-
rava – Dunaj v MS kraji; souhrn dopravní 
infrastruktury pro Škoda Auto a.s. – Kvasiny;  
přepravní uzel Hulváky; autobusový terminál 
Beroun; autodrom Vysoké Mýto – moderniza-
ce; kanalizace a ČOV Ptení.
Pozemní a inženýrské stavitelství: admi-
nistrativní centrum ENTERPRISE, Praha, 
Atrium Radlická – administrativně byto-
vý dům, Praha, výstavba a dostavba ZŠ 
Milovice – Mladá; výrobní hala EISSMANN 

AUTOMOTIVE, Vysočany; administrativní 
budova THE BLOX, Praha 6; obytný areál 
Za panskou stodolou – obytné domy C, D, 
Praha; obchodní centrum Třeboň – Kaufland; 
HRANIPEX Komorovice – zásobníková sila, 
expediční sklad, výrobní hala; výrobní hala 
TRW-DAS a.s., Dačice; rekonstrukce paláce 
Rapid, ul. 28. října Praha; výjezdová základ-
na ZZS JM kraje, Brno;  výrobní závod BRO-
SE Kopřivnice;  centrála a sklad SCHENKER 
Rudná u Prahy.
•	Certifikáty: Společnost má zavedený 
systém managementu kvality podle ČSN EN 
ISO 9001:2009, systém enviromentálního 
managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 
a systém řízení bezpečnosti práce a ochra-
ny zdraví při práci podle ČSN OHSAS 
18001:2008.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 12 846 12 572 11 225 11 688
zisk před zdaněním (mil. kč) 253 486 135 –96
vlastní jmění (mil. kč) 3 611 3 252 2 801 2 349
Počet zaměstnanců 2 105 2 011 2 053 2 050

STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, pr@strabag.com

Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Naše nabídka činností v oblastech 
dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství je stejně široká jako požadavky 
našich zákazníků. Týmy našich odborníků jsou připraveny společně řešit náročná 
zadání a najít řešení na míru Vašich požadavků – s důrazem na kvalitu, přesnost, 
hospodárnost a rychlost. Spolehnout se na nás můžete při realizaci projektu 
jakékoliv velikosti. Díky široké síti poboček po celém území České republiky jsme 
Vám vždy nablízku.

www.strabag.cz

www.stavitel.cz říJen 2016 | STAVITEL 10
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syneR, s.r.o.
•	IČ: 482 92 516 
•	Kontakt: tel.: +420 488 124 222 
•	E-mail: info@syner.cz
•	Sídlo: budova S tower, Dr. Milady Horáko-

vé 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01  

•	Profil: SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýr-
ská společnost s více než pětadvacetiletou 
historií působící v České a Slovenské repub-
lice. Od roku 2007 je součástí silné stavební 
a investiční skupiny S group holding, a.s. 
Od založení v roce 1991 je firma ovládána 
výhradně českým kapitálem a řízena tuzem-
ským managementem. SYNER se zaměřuje 
na realizaci průmyslových, administra-
tivních, ekologických a technologických 
projektů, občanských, bytových, dopravních 
a vodohospodářských staveb.
Ve svém oboru SYNER patří mezi největší 
a nejvýznamnější subjekty v České republice, 
jeho jasná profilace na kvalitu realizovaných 
staveb mu přinesla řadu ocenění titulem 
Stavba roku i Zahraniční stavba roku.
SYNER staví na bohatých zkušenostech 
a špičkových realizačních týmech, dlouho-
době zaměstnává kolem 300 pracovníků. 
Společnost se řadí mezi prosperující české 
stavební firmy s trvalým růstem tržní hodno-
ty a s úrovní řízení odpovídající standardům 
Evropské unie.

SYNER, s.r.o., je od roku 1992 členem Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Od svého 
založení sídlí v Liberci, v roce 1999 v Praze 
založil pobočku. Celorepublikovou působ-
nost firma dokládá více než šesti sty realizo-
vanými projekty.
•	Vedení společnosti: Od svého založení 
sídlí SYNER v Liberci, od roku 2008 spolu 
s mateřským holdingem v office parku S to-
wer, který realizoval v rámci developerské 
činnosti. 
•	Vlastníci: 100 % S group holding, a.s.
•	Referenční stavby: Modernizace výrobních 
provozů a rekonstrukce zastaralé infrastruk-
tury v areálu TRATEC – CS, Velký Šenov; 
Konverze elektrolýzy – stavební část, Lovo-
sice; Dostavba výrobního areálu BENTELER, 
Jablonec nad Nisou – I. etapa; Obnova areálu 
zámku Svijany; Sportovní a rekreační areál 
Maškova zahrada Turnov; Modernizace spor-
tovního areálu T. J. Sokol Pardubice; Nová 
ZŠ Kbely – Albrechtická, Praha; Kardiologic-

ké centrum AGEL, a.s, Pardubice; Likvidace 
CHÚ Stráž pod Ralskem; Steel Service Center 
GONVAUTO Žatec – Laser Building.
•	Certifikáty: SYNER má etablovaný a pravi-
delně auditovaný certifikovaný systém řízení 
kvality, environmentálního managementu 
a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 
9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 
18001.
•	Ocenění: Společnost je držitelem řady 
ocenění v prestižní soutěži Stavba roku, byla 
vyhlášena Stavební firmou roku a je několi-
kanásobnou nositelkou značky Czech Made 
a ocenění Bezpečný podnik. Ve své historii 
bodovala v soutěžích Česká dopravní stavba, 
Vodohospodářská stavba nebo Top Invest.

ekonoMické výsleDky
k 31. 3. 2013

2012
k 31. 3. 2014

2013
k 31. 3. 2015

2014
k 31. 3. 2016

2015
obrat (mil. kč) 3 604 3 693 3 009 2 927
zisk před zdaněním (mil. kč) 86 87 63 35
vlastní jmění (mil. kč) 619 625 604 614
Počet zaměstnanců 286 246 281 282
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ekonoMické výsleDky
2011 2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 999 3 496 2 520  1 762 2 500
zisk před zdaněním (mil. kč) 28 63 2 –76 26
vlastní jmění (mil. kč) 286 340 590  228 250
Počet zaměstnanců 540 581 492 459 472

vces a.s.
•	IČ: 26746573
•	Kontakt: tel. +420 / 226 056 105
•	E-mail: vces@vces.cz
•	Sídlo: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ 190 05 

•	Profil: Společnost VCES je generálním 
dodavatelem stavebních projektů 
reprezentačního charakteru, občanských, 
bytových i vodohospodářských staveb. 
Úspěšně působí také v průmyslovém 
segmentu, kde se aktuálně podílí na výstavbě 
nového výrobního závodu společnosti Jaguar-
Land Rover na Slovensku. Společnost VCES 
je renomovaným partnerem při výstavbě 
špičkových vědeckých pracovišť, jako jsou 
Laserové centrum ELI v Dolních Břežanech 
nebo Český institut informatiky, robotiky 
a kybernetiky pro České vysoké učení 
technické v Praze. Společnost VCES je již 
10 let členem francouzské stavební skupiny 
Bouygues.
V roce 2007 společnost rozšířila své aktivity 
i na slovenský stavební trh založením Divize 
Slovensko v Bratislavě. Spektrum služeb do-
plňuje přidružená stavební výroba. Výhodu 
představuje také vlastní výrobna prefabriko-
vaných železobetonových konstrukcí, jejichž 
je společnost VCES a.s. dodavatelem. Dále 
společnost nabízí těžké montáže a železobe-
tonové monolitické konstrukce.
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Ing. 
Zdeněk Pokorný, David Labardin, Ludovic 

Duplan, Ing. Miloš Emmer, Antony de Bu-
sschere. Dozorčí rada – Dmitry Čerskiy.
•	Vlastník: VCES Holding s.r.o.
•	Organizační struktura: Společnost VCES a.s. 
představuje základ stavebního koncernu 
VCES. Koncern doplňuje developerská 
společnost VCES PROPERTY DEVELOP-
MENT a.s. a řada projektových společností 
a mateřská společnost VCES Holding s.r.o. 
Od poloviny roku 2006 je stavební koncern 
VCES součástí mezinárodní stavební skupiny 
Bouygues.
•	Referenční stavby: Poliklinika Budějovic-
ká, Datwyler Nový Bydžov, Multifukční ope-
rační centrum Malovanka, BOKH – Bytový 
a obchodní komplex Hostivař, ČVUT – Český 
institut informatiky, robotiky a kybernetiky, 
Bytový dům Tesla Vršovice, Revitalizace 
Centrum Radotín, Rezidence Chrudimpark, 
Projekt Na Radosti II, Výrobní závod Jaguar-
-Land Rover Nitra.
•	Certifikáty: Platinový certifikát pro 
integrovaný systém řízení podle ČSN EN 
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, 

pro komplexní dodávání stavebních děl 
a jejich projektování a výrobu a montáž 
stavebních ocelových konstrukcí, ČSN 
OHSAS 18001:2008 pro komplexní dodávání 
stavebních děl a jejich projektování a výrobu 
a montáž stavebních ocelových konstruk-
cí, výrobu a montáž železobetonových 
prefabrikovaných dílců (PREFA), ČSN EN 
ISO 50001:2012 Energetický management, 
Potvrzení o ochraně utajovaných skutečnos-
tí pro právnickou osobu VCES a.s. včetně 
stupně utajení Tajné, Certifikát Ministerstva 
životního prostředí ČR o registraci v Progra-
mu EMAS.

RockWool, a.s.
•	IČ: 26165261
•	Kontakt: tel.: +420 596 094 111
•	E-mail: info@rockwool.cz,
•	web: www.rockwool.cz
•	Sídlo: Cihelní 769, Bohumín, PSČ 735 31

•	Profil: Společnost vyrábí a dodává tepelně 
izolační materiály z kamenné vlny na bázi 
přírodního čediče. Izolace ROCKWOOL 
se používají při výstavbě komerčních 
a průmyslových objektů. Účelem použití 
těchto izolačních výrobků a systémů je 
energetická úspora – ochrana proti ztrátě 
tepla nebo chladu, dále dosažení potřebných 
akustických vlastností a protipožární 
ochrana staveb.
Společnost ROCKWOOL International 
A/S jako hlavní akcionář byla založena 
v Dánsku v roce 1937, česká pobočka působí 
v České republice od roku 1993. Výroba 
izolací podle koncernových patentů a know-
how s celosvětovou působností byla v ČR 
zahájena v roce 1998. 
ROCKWOOL, a.s., poskytuje v rámci 
několika ucelených řad výrobků poradenský 
a aplikační servis a je také poskytovatelem 
speciálních izolačních systémových řešení 
pro stavebnictví a průmyslové izolace. 
Bohumínský závod se stal novým výrobním 
a logistickým centrem technických izolací 
celé skupiny Rockwool Group pro střední 
a východní Evropu.

V rámci systémů protipožárních izolací 
plní funkci zaškolovacího pracoviště pro 
montážní firmy a odborného garanta aplikací. 
Ke skupině ROCKWOOL ve střední Evropě 
patří Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko 
a pobaltské republiky. Výrobní závody se 
nacházejí v Polsku (Cigacice a Malkinia), 
v Maďarsku (Tapolca) a v Bohumíně.
V izolačním oboru minerálně vláknitých 
materiálů je ROCKWOOL vedoucím celo-
světově působícím výrobcem s vlastním 
vývojem a výzkumem, skupinou pro zho-
tovování výrobních zařízení, mimo Evropu 
používá i značku ROXUL (Asie, Severní 
Amerika). Ve skupině ROCKWOOL působí 
ještě dceřiné společnosti Rockfon – výrob-
ce akustických minerálních podhledů pro 
stavebnictví, Lapinus – výrobce speciálních 
vláken z kamenné vlny pro další průmys-
lové zpracování, Grodan – výrobce pěs-
tebních substrátů pro agro- a hortikulturu, 
Rockpanel – výrobce vnějších fasádních 
nehořlavých obkladových desek pro staveb-
nictví a RockDelta – výrobce exteriérových 
akustických bariér včetně ozeleňovacích 

pro dopravní stavby a odhlučnění obytných 
a administrativních celků. 
•	Vedení společnosti: Statutární zástupce 
a člen představenstva Andrzej Tomasz Kielar, 
manažer výrobního závodu Pawel Pomykala 
a obchodní manažer Peter Kriško.
•	Vlastník: ROCKWOOL International A/S, 
Hedehusene, Dánské království.
•	Organizační struktura: Akciová společnost 
s jedním majitelem.
•	Základní kapitál: 166 mil. Kč.
•	Referenční stavby: Mountfield Brno, Bosch 
Jihlava, TPCA Kolín, Hyundai Motor Nošovi-
ce, vybrané projekty OC TESCO a Kaufland 
v ČR, logistická centra pro Goldbeck Bau, 
LEGO Kladno, Elektrárna Ledvice, Narex Čes-
ká Lípa, Panasonic Plzeň, Sazka Arena Praha, 
Multifunční park Flora Praha, ČSA Praha-Ru-
zyně, IKEA Brno a Praha, Zlatý Anděl Praha, 
Kongresové Centrum Praha, Olympia Brno, 
OC Futurum a Nová Karolina Ostrava, Karlín 
Praha, City Tower Praha, Povodí Vltavy České 
Budějovice, Masarykova univerzita Brno, AZ 
Tower Brno, OC Šantovka Olomouc, Slezská 
univerzita Karviná a jiné.

říJen 2016 | STAVITEL 10



47fIrEMní profILy časopis českého stavebnictví

colas cz, a.s.
•	IČ: 26177005
•	Kontakt: tel.: +420 286 003 511
•	E-mail: colas@colas.cz
•	Sídlo: Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00

•	Profil: Hlavním předmětem činnosti 
společnosti COLAS CZ jsou dálnice, silnice, 
městské a obecní komunikace, tramvajové 
a železniční trati, parkoviště, chodníky 
a cyklostezky. Je výrobcem obalovaných 
asfaltových směsí a přírodního drceného 
kameniva. V portfoliu společnosti je výstavba 
mostů a monolitických konstrukcí, opěrných 
zdí a kolektorů. 
Původně firma navázala na tradici společností 
Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční 
stavitelství Praha. Zkušenosti mostního stavi-
telství vnesla firma SANGREEN,  
spol. s r.o. V současnosti jsou členy koncernu 
COLAS také firmy Silnice Horšovský Týn a.s. 
a ASTECH, s.r.o., vyrábějící polymerem 
modifikované asfaltové směsi. Firmy Čermák 
a Hrachovec a.s. a Prakan a.s. realizují ve 
skupině COLAS CZ vodohospodářské stavby. 
Železniční stavby společnost realizuje obvykle 
ve spolupráci s COLAS RAIL. Nabízí práce na 
železničním spodku i svršku, umělé objekty, 
mosty, propustky či nástupiště. Realizuje také 
trakční vedení a zabezpečovací a sdělovací za-
řízení pro železniční i tramvajovou dopravu.
Společnost má jedenáct obaloven pro výrobu 
asfaltových směsí a dvanáct kamenolomů, 

které prostřednictvím závodu Lomy zajišťují 
výrobu a prodej drceného kameniva. 
Laboratoře společnosti provádějí zkoušky 
asfaltových směsí, kameniva, asfaltů, 
zemin, betonu a konstrukčních vrstev 
vozovek. Nabízí i směsi vyráběné na základě 
technologických pravidel MD ČR anebo 
směsi vyvinuté v laboratoři COLAS SA 
ve Francii (např. VMT, SAL, MICROVILLE 
a COLCLAIR). 
•	Vedení společnosti: Generální ředitel 
Ing. Tomáš Krones.
•	Referenční stavby 
Dálnice, silnice: D1 Rekonstrukce vozovky 
km 199,3-204, D1 Modernizace úseku 14, 
km 104 Větrný Jeníkov – km 112 Jihlava,  D1 
Modernizace úseku 09, km 66 Loket – km 75 
Hořice, Severovýchodní tangenta v Mladé 
Boleslavi (ocenění v soutěži  Česká dopravní 
stavba/Inovace roku 2015), Obnova silnice 
II/290 po povodních 2010 Frýdlant–Bílý 
Potok (I. etapa),  Rekonstrukce silnice II/290 
v Libereckém kraji, Obslužná komunikace 
pro průmyslovou zónu 110c Vazačka v Bělé 
pod Bezdězem,  Rekonstrukce Chrastěšovské 
ulice ve Vizovicích, I/34 Božejov–Ondřejov–
Pelhřimov

Cyklostezky: Chodník podél silnice II/163, 
Vyšší Brod (Čestné uznání Prestižní stavba 
Jižních Čech 2015).
Mosty: Oprava Žďákovského mostu na silnici 
I/19, Mosty Letná – I/26 Plzeň, Most Dráchov
Kolejové stavby: Modernizace tramvajové 
trati linky č. 11 Liberec–Jablonec nad Nisou 
v úsecích Nová Ruda–Vratislavice nad 
Nisou, výhybna a Měnírna–Brand, Přestup-
ní terminál Třebíč II/405, RTT Střešovická, 
Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná–
Rakovník.
Letištní plochy:  Letiště Václava Havla – 
oprava TWY A v úseku od TWY B po TWY 
A1.
Ostatní: Oprava zárubní zdi trati Praha Ma-
lešice–Praha Libeň, Pražské sídliště v Táboře 
VII. Etapa – regenerace komunikací, parko-
višť a chodníků.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

čisté tržby (mil. kč) 2 525 2 649 4 647 4 470
výsledek hospodaření před zdaněním (mil. kč) 75 80 122 163
Počet zaměstnanců 725 676 735 770

českomoravský beton, a.s.
•	IČ: 49551272
•	Kontakt: +420 311 644 005
•	E-mail: info@cmbeton.cz
•	web: www.transportbeton.cz
•	Sídlo: Beroun 660, 266 01 Beroun

•	Profil: Společnost Českomoravský 
beton, a.s., je holdingovou společností, 
která prostřednictvím vlastních betonáren 
a dceřiných společností dodává 
transportbeton v široké škále pevnostních 
tříd a druhů na území České a Slovenské 
republiky. Společnost je součástí silné 
mezinárodní skupiny  HeidelbergCement, 
která je jedním z nejvýznamnějších světových 
dodavatelů stavebních materiálů na světě. 
Výroba transportbetonu je doplněna o výrobu 
produktů pro stavbu vozovek, prefabrikátů 
a speciálních stavebních materiálů. V této 
nabídce jsou značkové betony s různými 
vlastnostmi: lehce zpracovatelné a samo-
zhutnitelné betony Easycrete®, betony 
s rozptýlenou výztuží Steelcrete®, betony pro 
průmyslové podlahy Floorcrete®, betony pro 
vodonepropustné konstrukce Permacrete®, ba-
revné betony Colorcrete®, vysokohodnotné be-
tony Topcrete® a betony pro systémy ztracené-
ho bednění Systemcrete®. Značkové portfolio 
doplňují lité anhydritové potěry Anhyment® 
a lité cementové potěry  Cemflow® pro lité 
podlahy, lité cementové pěny  Poriment® 
a čerstvé zdicí malty  Malmix®. 

Vedle výroby stavebních materiálů jsou 
poskytovány i služby, které zahrnují dopravu, 
čerpání a ukládání čerstvých betonových 
směsí. Čerpání betonu a malt je zajištěno 
mobilními autočerpadly s délkou výložníku 
17 až 58 m, pumpomixy, pronájmem 
betonovací věže s 32m výložníkem nebo 
stacionárními elektrickými čerpadly.
K dopravě se používají autodomíchávače 
Tatra, Mercedes a MAN o užitečném objemu 
bubnů od 3 m³ do 9 m³.
Prostřednictvím sítě laboratoří jsou 
prováděny zkoušky betonu, kameniva, 
cementu a popílku, ale také poradenství 
v oblasti technologie výroby betonu.
Zároveň se skupina zaměřuje na 
udržitelný rozvoj v oblasti využití betonu 
ve stavebnictví. Jednou z proaktivit je 
dlouhodobý vzdělávací projekt
Beton University, který je zařazen do 
akreditovaného programu v rámci 
celoživotního vzdělávání.
•	Vedení společnosti: Generální ředitel 
Ing. Zdeněk Gärtner.
•	Certifikáty: Společnost vlastní certifikát 
systému managementu kvality ISO 9001, 
všechny provozy mají certifikován systém 
řízení výroby.
Prioritou společnosti je spokojenost 
zákazníků dosažená vysokou kvalitou, 
spolehlivostí a inovací výrobků a služeb.

českomoravský beton, a.s.
tBg Metrostav s.r.o.
tBg BetonMiX a.s.
Betonika plus s.r.o.
Burko, nákladní doprava, výroba 
betonových směsí, s.r.o.
tBg východní čechy s.r.o.
tBg klatovy s.r.o. 
tBg louny s.r.o.
tBg Pks a.s.
tBg Plzeň transportbeton s.r.o.
tBg severozÁPaDní čeChy s.r.o.
tBg sWietelsky s.r.o.
tBg vysočina s.r.o.
tBg znoJMo s.r.o.
tBg Doprastav, a.s.
tBg Pražské malty, s.r.o.
PreFa grygov a.s.
Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
tBg BetonPuMPy Morava s.r.o.
Betonpumpy a doprava sk, a.s.
BetoteCh, s.r.o.

SpoLEčnoSTI VE SKupIně
čESKoMorAVSKý bETon
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stRabaG Rail a.s. 
•	IČ: 25429949  
•	Kontakt: tel.: +420 475 300 111
•	E-mail: ustinl@strabag.com
•	Sídlo:  Železničářská 1385/29, Střekov,  

400 03 Ústí nad Labem – Střekov

•	Profil: STRABAG Rail a.s. je přední staveb-
ní společností s působností zejména na úze-
mí České a Slovenské republiky s přesahem 
do dalších evropských zemí. Jako generální 
dodavatel se zabývá realizací všech typů sta-
veb. Nosným výrobním programem, ve kte-
rém se řadí mezi technologicky nejvyspělejší 
společnosti, jsou zejména stavby kolejových 
drah. Společnost byla založena v roce 2001, 
od roku 2010 je součástí koncernu STRA-
BAG. Organizačně je rozčleněna na samo-
statné výrobní oblasti a provozní jednotky. 
Vlastní výrobní kapacity se zaměřují na 
oblast realizace železničního svršku, spodku, 
trakce, silnoproudých rozvodů. Ve spoluprá-
ci s koncernovými společnostmi pak rozsah 
vlastní výrobní činnosti zahrnuje téměř 
všechny stavební procesy z oboru doprav-
ního stavitelství. Při realizaci používá nej-
modernější stavební technologie, má vlastní 
špičkově vybavenou kolejovou mechanizaci. 
Součástí společnosti je montážní základna 
v Chabařovicích s vlastním kolejištěm a por-
tálovými jeřáby, dále pak i kvalitně vybavená 
projekční a geodetická provozní jednotka. 
Společnost STRABAG Rail a.s. rovněž 

provozuje železniční nákladní dopravu. Dále 
také rozvíjí aktivity v oblasti ekologických 
a vodohospodářských staveb, inženýrských 
sítí, pozemních a průmyslových objektů. 
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Ing. 
Ondřej Novák, předseda představenstva 
a generální ředitel, Ing. Luboš Tomášek, člen 
představenstva a obchodní ředitel, Ing. Pavel 
Pechač, člen představenstva.
•	Vlastníci: STRABAG Holding GmbH – 
50 %, Dálniční stavby Praha a.s. – 50 %.
•	Referenční stavby (ukončené i probíhající): 
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí–Tábor, 
1. část, úsek Doubí u Tábora–Tábor, Průjezd 
železničním uzlem Ústí nad Labem, Optima-
lizace tratí Planá u Mariánských Lázní–Cheb, 
Votice–Benešov, České Velenice–Veselí nad 
Lužnicí, Beroun–Zbiroh, Elektrizace tratí 
Letohrad–Lichkov st. hranice, Rekonstrukce 
železničních mostů v Kolíně a Nymburku, 
Lanová dráha na Větruši v Ústí nad Labem, 
Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–

Mošnov, Modernizace traťového úseku Praha 
Běchovice–Úvaly, Optimalizace traťového 
úseku Praha Hostivař–Praha hl. n. (žst. Hos-
tivař), Trať 504A Ústí n. L.–Chomutov, úsek 
Most Chomutov, Rekonstrukce kunčického 
zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice, Modernizace 
trati Ševětín–Horusice, Revitalizace trati 
Hradec Králové–Jaroměř–Trutnov, Revita-
lizace trati Opava východ–Olomouc hl.n., 
Revitalizace trati Okříšky–Zastávka u Brna, 
Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná 
u Rakovníka–Chomutov, v úseku Žatec–Cho-
mutov, Rekonstrukce Harrachovského tunelu 
trati Liberec–Harrachov
•	Certifikáty: ČSN EN ISO 9001 : 2009; ČSN 
EN ISO 14001 : 2005; ČSN OHSAS 18001 : 
2008; ČSN ISO/IEC 27001 : 2014. Předmět 
certifikace (Kód CZ-NACE), včetně názvů 
zavedených a udržovaných certifikovaných 
činností, je součástí veřejně přístupných 
internetových stránek organizace  
www.strabagrail.cz.

iMos brno, a.s.
•	IČ: 25322257
•	Kontakt: tel.: +420 548 129 111
•	E-mail: imos@imosbrno.eu
•	Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice,  

627 00 Brno 

•	Profil: Podnikatelské aktivity pod obchod-
ní značkou IMOS se datují od roku 1990, 
formou generálního dodavatele zajišťuje rea-
lizace v oborech pozemní, vodohospodářské 
a dopravní stavby. Společnost má také Divizi 
silniční vývoj s akreditovanou zkušební 
laboratoří.
•	Vedení společnosti: Předsedou představen-
stva a generálním ředitelem je Ing. Robert 
Suchánek.
•	Stavby realizované v roce 2015:
Pozemní stavitelství: Bytové domy „Live up“ 
Brno, Národní muzeum Praha – rekonstrukce 
hlavní budovy, Chodovec Společný objekt, 
CEITEC VUT, Parkovací dům Panenská Brno, 
Úrazová nemocnice Brno, Sokolovna Klobou-
ky, Nemocnice Znojmo, ČT Brno, Nové Město 
na Moravě bazén, Vodárna Pisárky budova 
A, Psychiatrická léčebna Černovice, VUT 
A1, Česká spořitelna Nové Město na Moravě, 
Merhautova – rekonstrukce BD, FN Brno 
– Heliport, FN Brno – Urgentní příjem, FN 
Brno – rekonstrukce chirurgie, BD Francouz-
ská Brno, BD Čakovický park Praha,  TRIO 
Praha – Zličín – byty, Classic M Praha, Praha 
– Zelené město – byty, AFI Karlín, Obchod-

ní centrum Bruntál, Tachov, Výrobní hala 
a admin. budova Fryčovice, Fischer Vyškov – 
novostavba haly, Výrobní hala pro práškovou 
a mokrou lakovnu Horažďovice, Rozšíření 
Logistického centra Kaufland Ilava III. etapa – 
hala L, Logistické centrum Pardubice, ASKO 
Čakovice, Albert Hranice, PPL Zlín Malenovi-
ce, Demos Hradec Králové, Přístavba výrobní 
haly Východ – Hořovice, Hala Bonatrans, 
Kaufland Brandýs, Kaufland Cheb.
Vodohospodářské stavitelství: Písečná kana-
lizace, Odkanalizování Kravsko, Kanalizace 
a ČOV Branišovice – Olbramovice – Bohu-
tice, VOV Střelicko, Zaječí – úpravna vody, 
Jedovnicko – ČOV a kanalizace, ČOV Svitavy, 
Boskovice ČOV – Mladkov, Kanalizace a ČOV 
Šaratice, Jezeřany Maršovice – kanalizace, 
Čebín – Sentice – kanalizace, ČOV Modřice 
– kalové hospodářství, Holicko – vodovod, 
Vranov – ČOV a kanalizace, Brodek – ČOV 
a kanalizace, Brodek – průtah, Vysočany – ko-
munikace, Klobouky – kanalizace, Klobouky 
– náměstí, ČOV Žabčice, Opatovice – likvida-
ce odpadních vod.
Dopravní stavby: Brumov – Návojná silnice 
III/50736, Bernartice – Buková III/4537, Brno 

– Tramvaj Plotní, Pozořice – Sivice II/383, 
Blansko průtah II/374, Rekonstrukce Zelný 
trh, Mikulovice průtah II/398, Veřejné osvět-
lení Brno, Brno – Rekonstrukce kabelové sítě 
DPmB.
•	Certifikáty:  ČSN EN ISO 9001:2009 ve 
spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006; ČSN EN 
ISO 14001:2005; ČSN OHSAS 18001:2008; 
ČSN ISO/IEC 27001:2014; ČSN EN ISO 3834-
2:2006;  ČSN EN 1090-2 +A1:2012 do třídy 
provedení EXC3; Způsobilost zhotovitele 
SJ-PK ; Osv. o shodě řízení výroby do EXC3 
dle EN 1090-2+A1; Cert. MŽP – EMAS; Cert. 
staveb. dodavatelů, Osv. NBÚ – Důvěrné; 
Certifikát IS – Vyhrazené; Osv. o akreditaci 
zkušební laboratoře
•	Ocenění: 1. místo Stavba JMK – „Zelný trh“ 
– rekonstrukce, 1. místo Stavba JMK – ČOV 
Ivanovice na Hané, 2. místo Stavba JMK – VUT 
– rekonstrukce opláštění objektu A1, 3. místo 
Stavba JMK – Park rezidence, Brno, 3. místo 
Stavba JMK – SV Ivančice – Rosice, zajištění 
kvality pitné vody, Stavba roku kraje Vysočina 
– Městské lázně Nové Město na Moravě. Čestné 
uznání Stavba roku kraje Vysočina – Rekon-
strukce Masarykova náměstí Velká Bíteš.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 6 085 5 845 5780 5 438
zisk před zdaněním (mil. kč) 309 135 186 245
vlastní jmění (mil. kč) 905 824 854 969
Počet zaměstnanců 655 656 677 658

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 2 343 2 621 3307 6 617
zisk před zdaněním (mil. kč) 179 123 160 314
vlastní jmění (mil. kč) 1 209 1 158 1012 1 166
Počet zaměstnanců 337 288 343 405
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kališ a kRátkoRuký, spol. s r.o.
•	IČ: 00270784
•	Sídlo: Muchova 1/233, Praha 6, PSČ 160 00
•	Kontakt: tel.:+420 224 323 937, 

+420 224 318 886
•	E-mail:  info@vystavby.cz
•	web: www.vystavby.cz
•	Logistické centrum: Lidická ulice, Roztoky 

u Prahy, Žalov

•	Profil:  Stavební společnost působí jak 
na území hl. m. Prahy, tak ve všech krajích 
ČR a pro stálé zákazníky i na Slovensku. 
Prioritní nabídkou je provádění stavebně-
montážních prací v komplexním rozsahu 
formou „na klíč“. Od svého založení 
v prosinci 1990 realizuje stavby jako 
generální dodavatel všech druhů pozemních 
staveb od rekonstrukcí a výstavby 
občanských staveb, bytových staveb, 
kulturních zařízení, stravovacích zařízení, 
po rekonstrukce obchodních center a opravy 
a výstavby kancelářských budov a prostor.
Společnost se prioritně zaměřuje na kvalitu 
prací a dodržování technologických požadav-
ků a norem. Dobře si uvědomuje, jak je důle-
žitý osobní přístup ke každému klientovi, a to 
nejen v nejvyšších patrech vedení. Důkazem 
úspěšnosti této firemní politiky jsou klienti, 
kteří společnost po letech opětovně oslovují 
s novými projekty. Jak u všech ostatních, tak 
i u těchto klientů platí zásada nepodbízet 
se nejnižší cenou, ale nabídnout komplexní 

realizace a dílo dokončit tak, aby vykazovalo 
všechny parametry kvalitně provedené práce.
•	Vedení společnosti: Společnost zastupují 
dva jednatelé: Ing. Jakub Kališ a Aleš Krát-
koruký.
•	Referenční stavby 
Divize výstavby a rekonstrukce bytových, 
občanských a kulturních staveb: 
Bytové domy: Matějská, Koubkova, Lublaň-
ská, Náplavní, Tyršova, Štefánikova, U Aka-
demie. 
Rodinné domy: Na Klínku, Na Pískách, Nad 
Spádem, Nad Cementárnou, Fričova vila.
Ostatní: ZŠ Na Děkance, ZŠ Mendíků, ZŠ 
Alžírská, Hotel Diplomat, Retur, Le Palais, 
Divadlo Image, Infocentrum Židovského mu-
zea v Praze, Císařská konírna Pražský Hrad.
Divize výstavby a rekonstrukce kancelář-
ských prostor, obchodů a gastronomických 
provozů: 
Kancelářské prostory pro: Thomas Cook, 
Aukro, Emirates, Air Bank, Volksbank, 
Marsh, Česká Pošta. 

Obchodní centra: Interspar Staré Město 
u U.H., Dobiášova Liberec, Přerovanka Zlín, 
Vltava Praha, Galerie Frýdek Místek, Albert 
Vlašim.
Gastronomické provozy: McDonald’s, KFC, 
Burger King, kavárny Starbucks, ENDY’s Cafe. 
Obchodní jednotky: Mothercare, Body Shop, 
Zoot, Swarovski.
•	Certifikáty: Společnost je kromě záko-
nem vyžadovaných oprávnění a certifikátů 
držitelem dalších: Stavební firma roku 2000, 
registrace v programu Zelená úsporám, 
Zelená firma pro snižování ekologické zátěže, 
ISO 9001 (jakost), 14001 (životní prostředí), 
18001 (BOZP), 27001 (bezpečnost a ochrana 
informací), osvědčení na použití materiálů.
•	Mimopracovní aktivity: Společnost pravi-
delně podporuje Tělovýchovnou jednotu ne-
vidomých sportovců TJ ZORA Praha, od roku 
2007 přispívá na úpravu Jizerské magistrály. 
Je také jedním z hlavních sponzorů cyklistic-
ké časovky do vrchu „Smědava Cup“, konané 
každoročně v Jizerských horách.

ekonoMické výsleDky
2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 89 105 170
zisk před zdaněním (mil. kč) 2 2 2,4
vlastní jmění (mil. kč) 17 18 20
Počet zaměstnanců 19 19 18
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bak stavební společnost, a.s.
•	IČ: 28402758
•	Kontakt: tel.: +420 499 800 111
•	E-mail: info@bak.cz
•	web: www.bak.cz
•	Sídlo: Antala Staška 510/38, Praha 4-Krč, 

PSČ 140 00; Generální ředitelství: Vodní 
177, Trutnov 1, PSČ 541 01 

 
•	Profil: BAK stavební společnost, a.s., se 
zaměřuje na rozsáhlé bytové projekty a mo-
derní výrobní závody pro náročné soukromé 
investory. V těchto oblastech nabízí nejvyš-
ší stupeň odbornosti a kvality v ČR. Mezi 
klienty patří například Škoda Auto, LEGO, 
Continental a Agrofert, z developerských 
společnosti EKOSPOL, Central Group, FINEP, 
BCD a Vivus. Kromě hlavní specializace má 
rozsáhlé zkušenosti s výstavbou obchodních, 
hotelových, konferenčních a administrativ-
ních center, provádí náročné rekonstrukce 
památek, staví nemocnice a v neposlední 
řadě velké vodohospodářské projekty.   
•	Vedení společnosti: Generální ředitel 
a místopředseda představenstva Ing. Radek 
Mrázek, MBA, výrobní ředitel Karel Laš, 
finanční ředitel Ing. Radomír Kirsch, ředitel 
nákupu Václav Sedláček. Předseda před-
stavenstva Mgr. Jana Pečenková, předseda 
dozorčí rady Ing. Jaroslav Pečenka. 
•	Vlastníci: Majoritním vlastníkem je 
Ing. Jaroslav Pečenka, který vlastní 90 % 
akcií společnosti. 

•	Organizační struktura: Generální ředitel-
ství společnosti zajišťuje kromě vlastního ří-
zení veškeré obchodní, rozpočtové, technolo-
gické a podpůrné funkce. Generální dodávky 
pozemních staveb a stavební výrobu zajišťuje 
divize pozemních staveb, dodávky v oblasti 
vodohospodářských staveb a zemních prací 
divize vodohospodářských staveb. Developer-
ská výstavba bytových projektů je realizována 
prostřednictvím dceřiných společností, ze-
jména DBT s.r.o., Ingservis s.r.o. a ONSET a.s.
•	Referenční stavby: Rekonstrukce Bílé 
věže v Hradci Králové – Stavba roku 2015, 
Maškova zahrada v Turnově – Nejlepší stavba 
Libereckého kraje 2016, Bytové domy Vivus 
Luka v Praze 5, Rekonstrukce sídla společ-
nosti RWE v Praze, Hala LH Technik v Červe-
ném Kostelci, Modernizace závodu KARSIT 
Lisovny, Zimní stadion v Turnově, Obnova 
Tyršových sadů v Pardubicích, Dostavba prů-
myslového areálu firmy Fortell v Lanškrouně, 
Nová lávka v Praze Stodůlkách, Polyfunkční 

budova Erwin Junker v Holicích, Administra-
tivní budova Rustonka v Praze, Rekonstruk-
ce lanové dráhy na Sněžku – Stavba roku 
2014, Centrum Pivovar Děčín, Společenské 
centrum Trutnovska – Stavba roku 2011, 
Rozšíření výrobního závodu LEGO v Kladně, 
Městský úřad Semily – Stavba roku 2006 
a cena za ekologický přínos realizovaného 
projektu. V roce 2015 bylo dokončeno pět 
vodohospodářských projektů: Čisté Labe 
z Jaroměřska II a III, Přivaděč pitné vody 
Benešov – Sedlčany, Čistírna odpadních vod 
a kanalizace Rožnov – Jaroměř, Kanalizace 
a čistírna odpadních vod Hajnice, Tlaková 
kanalizace Hertvíkovice.
•	Certifikáty: Společnost má pro všechny 
organizační jednotky zavedený integrovaný 
systém řízení (ISŘ) pro oblasti kvality, ochra-
ny životního prostředí, bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci v souladu s požadavky 
norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 
a ČSN OHSAS 18001.

sWietelsky stavební s.r.o.
•	IČ: 48035599
•	Kontakt: tel.: + 420 387 002 711
•	E-mail: centrala@swietelsky.cz
•	Sídlo: Pražská tř. 495/58,  

České Budějovice, PSČ 370 04

•	Profil: SWIETELSKY stavební s.r.o. patří 
k velkým stavebním společnostem v ČR. Je 
součástí jednoho z největších rakouských 
stavebních koncernů. Na českém stavebním 
trhu působí od roku 1992 a její činnost je za-
měřena na poskytování komplexních služeb 
v oboru dopravních, inženýrských, pozem-
ních a sportovních staveb.
V oboru silničního a dopravního stavitelství 
společnost zajišťuje výstavbu a rekonstrukci 
pozemních komunikací, parkovišť, zpevně-
ných ploch, mostních objektů, betonových 
konstrukcí a inženýrských sítí. Pro tyto účely 
disponuje vlastními obalovnami asfaltových 
směsí. V pozemním stavitelství pak společnost 
nabízí zhotovení a rekonstrukci staveb pro 
bydlení, administrativních a průmyslových 
staveb a staveb pro volný čas. Společnost se 
zabývá také výstavbou a rekonstrukcí sportov-
ních areálů a sportovních povrchů tělocvičen.
•	Vedení společnosti: Jednatelé Ing. František 
Fryš, Ing. Jiří Kozel, Ing. Walter Spitaler. 
•	Organizační struktura: Vlastníkem firmy je 
rakouská společnost SWIETELSKY Bauge-
sellschaft m.b.H. Česká společnost SWIE-
TELSKY stavební s.r.o. má sídlo v Českých 

Budějovicích, ale díky široké síti svých pobo-
ček je činná na celém území České republi-
ky. Je členěna na dvě divize, a to na Divizi 
silničního a inženýrského stavitelství, kterou 
tvoří celkem šest závodů, a Divizi pozemního 
stavitelství, tvořenou čtyřmi závody. Závody 
obou divizí jsou pak členěny na jednotlivé 
oblasti tak, aby došlo k optimálnímu pokrytí 
celé republiky a byl umožněn blízký kontakt 
se zákazníky.
•	Referenční stavby: II/214 Jihovýchodní 
obchvat Cheb; D1 Rekonstrukce CB vozovky 
D1 km 204,6 – 210,0 vpravo; I/10 a  I/14 
Zajištění skalních stěn; Přeložka silnic II/156 
a II/157 – 4. etapa; Rekonstrukce silnice 
II/408 Dyjákovice – průtah; Přemostění ná-
draží v Táboře; R6 Sokolov – Tisová; R6 Nové 
sedlo – Janišov; ČOV Třeboň; Cyklostezka 
Mutěnka na násypu železničního tělesa – 
cyklistický okruh česko-rakouským pohra-
ničím; Stezka korunami stromů v Lipně nad 
Vltavou; Rehabilitace Střeleckého ostrova 

Praha 1 – severní část; Rekonstrukce lesopar-
ku Belveder, Plzeňský Prazdroj – přístavba 
skladu, Novostavba výrobní a administra-
tivní budovy COLOP CZ s.r.o. – etapa III. 
Borovany, Novostavba Rakouského gymnázia 
v Praze Modřanech, Kompletní rekonstruk-
ce přízemí Parkhotelu Praha, Areál RSF 
Elektronik ve Stříbře; Atletický stadion Plzeň 
Skvrňany; Rekonstrukce stadionu pro výcvik 
a požární sport v Hradci Králové.
•	Certifikáty: SWIETELSKY staví na pev-
ných základech kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti práce, což dokazují 
získané certifikáty – ČSN EN ISO 9001, ČSN 
EN 14001, OHSAS 18001. V roce 2013 se 
společnosti podařilo získat Certifikát systému 
společenské odpovědnosti. Spolu s dalšími 
oprávněními, jakými jsou například Osvěd-
čení Národního bezpečnostního úřadu nebo 
Certifikát systému certifikovaných stavebních 
dodavatelů, umožňují firmě provádět všech-
ny druhy staveb.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 3 661 3 949 4 697 5 745
zisk před zdaněním (mil. kč) 42 38 -85 332
vlastní jmění (mil. kč) 513 441 314 587
Počet zaměstnanců 945 952 1 023 1 124

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1953 2257 2929 1940*
zisk před zdaněním (mil. kč) 14 14 14 n/a
vlastní jmění (mil. kč) 504 532 550 n/a
Počet zaměstnanců 309 295 297 285

Pozn.: hospodářský rok 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

* Podle vlastních údajů
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baumit, spol. s r.o.
•	IČ: 48038296
•	Kontakt: tel.: +420 326 900 400;  

800 100 540
•	E-mail: info@baumit.cz
•	web: www.baumit.cz
•	Sídlo: Brandýs nad Labem,  

Průmyslová 1841, PSČ 250 01

•	Profil: Baumit patří k vedoucím značkám 
stavebních hmot v Evropě. Je zastoupen 
v 29 zemích Evropy a Asie. Disponuje více 
než 40 výrobnami suchých a maltových směsí 
a 8 výrobnami pastózních omítek a fasádních 
barev. Je jedničkou v oblasti zateplování ve 
střední a východní Evropě, v prodeji suchých 
hmot si drží třetí příčku v rámci Evropy. 
Jsme česká firma, která s podporou rakouské 
centrály vyrábí a prodává stavební mate-
riály pro celou stavbu od A do Z. Na trh 
jsme vstoupili již 1. ledna 1993 a nabízíme 
systémová řešení pro fasády, omítky, potěry 
a betony, ale též výrobky na lepení obkladů 
a dlažeb. Jsme na českém trhu již od samého 
počátku a od té doby jsme společně s ním 
urazili kus cesty. Proto jsme rádi, že nás dnes 
všichni znají jako zavedeného a spolehlivého 
dodavatele stavebních materiálů, které jsou 
ceněny pro svoji kvalitu a systémovost.
Baumit nabízí vysoký standard kvality. Na 
trh přináší neustále inovativní řešení: Baumit 
open, unikátní high-tech zateplovací systém, 
vysoce výkonný, jehož paropropustnost se 

blíží prodyšnosti cihelného zdiva. Lepicí 
kotvy Baumit StarTrack, které nezasahují 
do tepelného izolantu a tím prokazují až 
o 10 % lepší výsledky než u zapouštěných 
hmoždinek. Probarvená omítka Baumit 
CreativTop dovoluje vytvořit nekonečné 
možnosti ztvárnění povrchu fasády. Život 
má milion barev. My nabízíme 888 těch 
nejkrásnějších. Pro krásné fasády nabízíme 
nejširší vzorník barev v celé Evropě s až 888 
odstíny a mnoho kreativních struktur omítek, 
jež simulují cihlu, dřevo či jiné struktury. 
V roce 2007 jsme vyvinuli revoluční 
samočisticí omítku Nanoportop, která díky 
nanotechnologiím dokáže využít fotokatalýzu 
a udržet fasádu krásnou a čistou po 30 let.
Baumit si v oblasti fasád a zejména zatep-
lovacích systémů dokázal vydobýt stabilní 
přední příčku na trhu a stal se synonymem 
pro ta nejkvalitnější a esteticky nejhodnot-
nější řešení fasád. Velkou zásluhu na renomé 
společnosti má kromě špičkových produktů 
a prémiových služeb také pořádání prestižní 
soutěže Fasáda roku a již sedmé ocenění za 
nejlepšího výrobce stavebnin roku.
•	Vedení společnosti: Jednatelem je  
Ing. Pavel Med.
•	Vlastník: Baumit Beteiligungen GmbH 
Wopfing, Rakousko.
•	Vítězové soutěže Fasáda roku 2016:  
Revitalizace, sanace, renovace: Divadlo, Žďár 
nad Sázavou.

Rekonstrukce historického objektu: Římsko-
katolická farnost Liberec-Ruprechtice.
Novostavba bytového domu: Rezidenční 
projekt Origami.
Novostavba rodinného domu: Bašť, rodinný 
dům s autodílnou.
Novostavba nebytového objektu: Interní obo-
ry Slezské nemocnice, pavilon N.
Cena veřejnosti: Bytový dům Vilémovská, 
Velký Šenov.
•	Řízení kvality výrobků Baumit a jejich cer-
tifikace: Management kvality je certifikován 
systémem ISO 9001. Výrobky Baumit jsou 
vyráběny a kontrolovány podle příslušných 
předpisů a norem. Nad rámec zákonných po-
žadavků obdržely výrobky a systémy Baumit 
Evropské technické schválení ETA dle ETAG 
004, certifikát o splnění Kvalitativní třídy 
A Cechu pro zateplování budov ČR a certifi-
kát Vědeckotechnické společnosti pro sanaci 
staveb a péči o památkové objekty WTA.

poRR a.s. 
•	IČ: 43005560
•	Kontakt: tel.: +420 267 226 323
•	E-mail: porras@porr.cz
•	web: www.porr.cz
•	Sídlo: Dubečská 3238/36,  

Praha 10-Strašnice, PSČ 100 00

•	Profil:  Porr a.s., člen stavební skupiny 
PORR, působí jako generální dodavatel 
pozemních staveb na území ČR od roku 
1991. V roce 2012 byla dokončena fúze se 
společností Pražské silniční a vodohospo-
dářské stavby, a.s., od roku 2014 rozšířila 
společnost rozsah své činnosti o speciální 
zakládání staveb díky fúzi se společností  
Stump – Geospol s.r.o. Díky těmto spojením 
firma realizuje administrativní budovy, 
hotely, školy, nákupní centra, průmyslové 
objekty i bytové domy. Specializuje se na 
výstavby a rekonstrukce silničních a dál-
ničních staveb, realizace inženýrských sítí, 
mostní a kolejové stavby a v neposlední 
řadě na vodohospodářské stavby a asfaltové 
technologie. Nabízí služby i v oblastech 
speciálního zakládání a také ve statickém za-
jišťování staveb včetně návrhů, projekčních 
řešení a realizační dokumentace. Společnost 
se v soutěži TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOST 
2013 umístila na druhém místě. 
•	Vedení společnosti: Ing. Antonín Daňa, Ing. 
Štefan Havlík, Josef Husar, Ing. Ľubor Nôta - 
členové představenstva. 

•	Vlastník: Společnost je součástí nadnárod-
ního koncernu PORR, jediným vlastníkem je 
rakouská společnost PORR AG.
•	Organizační struktura: Společnost Porr 
a.s. se dělí na pozemní a dopravní stavby. 
Pozemní stavby: pobočka Praha, pobočka 
České Budějovice a pobočka Morava. 
Dopravní stavby: odštěpné závody Čechy, 
Morava, Stavby mostů, Vodohospodářské 
stavby, Doprava a mechanizace a pobočka 
Speciální zakládání staveb. Dceřiné 
společnosti jsou Společné obalovny, s.r.o., 
Obalovna Příbram, s.r.o., a Obalovna 
Boskovice, s.r.o.
•	Referenční stavby: Pozemní stavby – 
Administrativní budovy Centrum Kačerov 
(2015), Classic 7 (Stavba roku 2009, Best of 
Realty 2009), areál Business Technologic 
Park Chodov v Praze (Best of Realty 2004), 
Premium Plaza v Karlových Varech, Galerie 
Harfa, Anděl City, Prague Marina Office 
a DOCK V1 v Praze, Triniti Office Center 
v Brně. Bytové domy Nové Majdalenky 
v Praze, Berounka v Dobřichovicích a Luční 
Jez v Českých Budějovicích, ZŠ ve Strako-
nicích.

Průmyslové stavby – Haly Pöttinger ve 
Vodňanech, stavby pro Lohman Rauscher 
a Biocel Paskov.
Vodohospodářské stavby – Vodní dílo Šance, 
drenážní štola (cena ČKAIT a nominace na 
Stavbu roku 2014), Litavka – Králův Dvůr 
úprava koryta (Vodohospodářská stavba roku 
2009).
Dopravní stavby – Most přes Jižní spojku na 
Spořilově (Cena veřejnosti 2013), rekonstruk-
ce Štefánikova mostu v Praze, rekonstrukce 
dálnice D1 v úsecích Větrný Jeníkov–Jihlava 
a Loket–Hořice, výstavba dálnice D8 v úseku 
Trmice–Knínice, D3 v úseku Mezno–Choto-
viny, D 47 v úseku Hrušov–Bohumín a D11 
v úseku Libice–Dobšice a R 55 Skalka–Hulín, 
rekonstrukce komunikace Michelská v Praze, 
Vysočanská radiála mezi Horními Počernicemi 
a Klíčovem v Praze, silnice I/20 Písek, silnice 
I/55 Otrokovice – obchvat, obchvat Nymburka.
Železniční stavby – Optimalizace železniční 
trati Plzeň-Stříbro.
•	Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2008; ČSN 
EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2007 
a osvědčení podnikatele stupně utajení 
Důvěrné.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 3 231 1 068 5 668 4 171
zisk před zdaněním (mil. kč) 31 –107 167 152
vlastní jmění (mil. kč) 642 524 639 720
Počet zaměstnanců 744 762 684 608

www.stavitel.cz říJen 2016 | STAVITEL 10
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Žpsv a.s.
•	IČ: 46346741
•	Kontakt: tel.: +420 572 419 311 
•	E-mail: info@zpsv.cz
•	Sídlo: Třebízského 207, Uherský Ostroh, 

PSČ 687 24

•	Profil: Společnost je tradičním dodava-
telem betonových výrobků se zaměřením 
zejména na dopravní (železniční a silniční) 
a pozemní stavby s dodávkami jak v rámci 
České republiky, tak částečně i do zahraničí. 
Společnost disponuje v České republice pěti 
výrobními závody a jedním provozem. Dále 
má dceřiné společnosti (výrobní kapacity) 
na Slovensku a v Bulharsku. Dlouhodobě 
v rámci skupiny ŽPSV a.s. dosahuje obratu 
přes 1 mld. Kč.
Původní podnik byl založen roku 1952 pod 
jménem Podnik pro lomy a štěrkovny, kde 
kromě kamenolomů byly i malé provozy 
betonárek v Čechách a na Slovensku. První 
železobetonové pražce, které se staly nos-
ným programem společnosti, podnik vyrobil 
v roce 1955. Od svého založení doznala 
společnost mnoha organizačních změn 
a pod značkou ŽPSV je známá od roku 1963. 
V současné době vyrábí zejména pro želez-
niční, tramvajové i silniční stavby širokou 
škálu výrobků (např. pražce, mostní nosníky, 
propustky, protihlukové stěny, nástupiště, 
prefabrikáty pro opěrné stěny a zárubně zdi, 
svodidla, silniční panely). Dále disponuje 

sortimentem pro pozemní stavitelství, ekolo-
gické stavby a zahradní architekturu.
•	Vedení společnosti: Generální ředitel 
a místopředseda představenstva Ing. Jan Spe-
vák, ekonomický ředitel a člen dozorčí rady 
Ing. Vlastimil Štefánek, obchodní ředitel Ing. 
Tomáš Opletal, MBA, výrobně technický 
ředitel Josef Karliak.
•	Vlastník: OHL Central Europe, a.s. Praha – 
88,63 %, Obrascón Huarte Lain, S.A. – 8 %, 
ostatní (s podílem pod 5 %) 3,37 %.
•	Organizační struktura: V Uherském Ostro-
hu je ředitelství společnosti a jeden z výrob-
ních závodů. Další závody: v obci Doloplazy 
u Nezamyslic u Prostějova, Litice ve východ-
ních Čechách s provozem Běstovice, závod 
Čerčany u Benešova u Prahy a závod Nové 
Hrady v jižních Čechách.
•	Referenční výrobky: Tradičně jsou základ-
ní páteří realizovaných obchodů dodávky 
na železniční stavby, které tvoří podstatnou 
část z celkového objemu tržeb. Významně 
se trvale rozšiřuje portfolio prefabrikátů 
pro kolejové stavby obecně (železniční síť, 

tramvajové tratě, metro, speciální kolejové 
stavby atd.).
Další sortiment výrobků tvoří široká škála 
betonových prefabrikátů pro celé stavebnic-
tví od pozemního stavebnictví přes silniční 
a mostní stavby, ekologické stavby, podzem-
ní stavebnictví až po vibrolisované dlažby 
a prvky zahradní architektury.

ekonoMické výsleDky
2011 2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 050 849 773 1 457 2 764
zisk před zdaněním (mil. kč) 3 21 12 95 316
vlastní jmění (mil. kč) 1 340 1 301 1 295 1 353 1 610
Počet zaměstnanců 415 387 372 491 800

psJ, a.s.
•	IČ: 25337220
•	Kontakt: tel.: 567 550 111, 567 550 204-5
•	E-mail: psj@psj.cz
•	Sídlo: Jiráskova 32, Jihlava, PSČ 586 01
•	Vedení společnosti: City Tower, Hvězdova 

1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78

•	Profil: Společnost se zabývá především po-
zemní stavební činností, realizací stavebních 
řemesel a technologií a také developmentem. 
Její prvořadou činnost představuje generální 
dodavatelství staveb včetně dodávek na klíč 
od fáze projektu až po kolaudaci a předá-
ní díla. Podílela se například na výstavbě 
administrativního areálu BB Centrum, budov 
Main Point Karlin v Praze a AZ TOWER 
v Brně, komplexu Zlatý Anděl na Smíchově 
nebo Galerie Fénix & Clarion Congress Hotel 
Prague ve Vysočanech. 
Společnost od počátku své existence působí 
na zahraničních trzích, v posledních letech 
se soustředila na Ruskou federaci, postsovět-
ské republiky a státy Evropské unie. 
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva a generální ředitel Ing. František Vacu-
lík; členové představenstva: Ing. Miroslav 
Horňák, Ing. Jiří Pech, Jaroslav Jirkovský, Petr 
Vondruška (ředitel Divize Česká republika).
•	Vlastník: PSJ Holding B.V.
•	Organizační struktura: Součástí orga-
nizační struktury jsou stavebně zaměřené 
společnosti: PSJ, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., 

Ekoklima, a.s., Milevsko, D.I.S., spol. s r.o., 
Inovat SE, SCF SERVIS, s.r.o., ALPINE Bau 
CZ s.r.o., PSJ Bau GmbH. Dále společnosti 
s nestavebním zaměřením: GM, spol. s r.o., 
FC Vysočina Jihlava, a.s., Teniscentrum, a.s.
•	Referenční stavby: administrativní budova 
AZ TOWER, Brno (2013; 800 mil. Kč), Main 
Point Karlin (2011; 780 mil. Kč), Rezidenční 
Park Baarova, Praha 4 (2012; 600 mil. Kč), BB 
Centrum – administrativní budova FILADEL-
FIE (2010; 1,9 mld. Kč), CITY TOWER, Praha 
(ve sdružení; 2008; 1,3 mld. Kč), výstavba 
závodu na výrobu OSB desek u Petrozavod-
sku – Rusko (2013; 151,3 mil. eur), obchodně 
zábavní centrum M5 Mall v Rjazani – Rusko 
(2011; 119,9 mil. eur), Plaza komplex v Adle-
ru – Rusko (2013; 56,3 mil. eur), Terminál 
letiště Strigino, Nižnij Novgorod, Rusko 
(2016; 2760 mil. rub).
•	Zásoba práce: Holandská čtvrť, Olomouc; 
Rezidence Vítkovka, Praha 3; V TOWER – by-
tový dům BDE, Praha; Nemocnice Jihlava – 
rekonstrukce pavilonu interny (ve sdružení); 
dostavba logistického centra v Šestajovicích 
u Prahy; Continental BDY I., Brandýs nad 

Labem – přístavba haly S3; Projekt SYRA4 
– jednotka na výrobu kyseliny dusičné, 
Köping, Švédsko; Bytový dům Merkur I., 
Drážďany, Německo.
•	Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009 (za-
vedení a udržování systému managementu 
jakosti), ČSN OHSAS 18001:2008 (zavedení 
a udržování systému managementu bezpeč-
nosti práce), ČSN EN ISO 14001:2005 (zave-
dení a udržování systému environmentální-
ho managementu), ČSN ISO/IEC 27001:2014 
(zavedení shody systému managementu 
bezpečnosti informací), Osvědčení ČSN EN 
ISO 3834-5:2015 (jakost při svařování).

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 6 708 4 363 6 533 4 456
zisk před zdaněním (mil. kč) 148 130 145 –255
vlastní jmění (mil. kč) 812 775 706 228
Počet zaměstnanců 435 390 380 390

říJen 2016 | STAVITEL 10
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heluz cihlářský průmysl v.o.s.
•	IČ: 466 80 004
•	Kontakt: tel.: + 420 385 793 030
•	Sídlo: Dolní Bukovsko 295, PSČ 373 65 

•	Profil: Společnost HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní 
celkem osm výrobních provozů ve třech 
lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí 
také centrála společnosti, je cihlářská vý-
roba, výroba stropních konstrukcí, výroba 
roletových překladů a výroba cihelných ko-
mínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní 
závody na kompletní cihlářský sortiment 
a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna 
a panelárna. 
Společnost je největším českým výrobcem 
cihlářského zboží. Vyrábí a dodává kom-
plexní cihelný systém pro hrubou stavbu, 
jehož součástí jsou tepelně izolační cihelné 
bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, 
příčkové a akustické zdivo, keramické stropy 
a překlady, nosné překlady pro venkovní 
žaluzie a rolety, keramické stropní panely, 
cihelné komíny, cihelné obkladové pásky, 
dlažba a nepálené cihly.
•	Vedení společnosti: Ing. Jan Smola, ředitel 
firmy a prokurista.
•	Vlastník: Dipl.-Ing. Vladimír Heluz.
•	Organizační struktura: Konsolidované 
seskupení HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
zahrnuje Cihelnu Dolní Bukovsko s.r.o., 

JISTROP – Jihočeské stropy s.r.o. a  HELUZ 
s.r.o. 
•	Referenční výrobky: Od počátku své exis-
tence se společnost HELUZ zaměřila na vývoj 
a výrobu cihelných bloků pro jednovrstvé 
obvodové zdivo s vysokými tepelně izolač-
ními parametry. Cihelné bloky HELUZ mají 
nejlepší tepelně izolační vlastnosti na českém 
trhu a v prodeji je již jejich čtvrtá generace. 
Špičkou vlastního vývoje produktů jsou 
broušené cihly HELUZ Family 2in1 s integro-
vanou izolací, které splňují přísné požadavky 
na výstavbu nízkoenergetických, pasivních 
a nulových domů bez dodatečného zateplení. 
Součástí sortimentu HELUZ pro hrubou 
stavbu je také unikátní nosný žaluziový a ro-
letový překlad. Tento polyfunkční výrobek 
plně nahrazuje nosné keramické překlady, 
obsahuje tepelnou izolaci a zároveň tvoří 
schránku pro osazení venkovních stínicích 
systémů. Překlad umožňuje kompletně do-
končit stavbu bez nutnosti montáže venkov-

ních stínicích systémů, které lze namontovat 
kdykoliv později během užívání stavby. 
Společnosti HELUZ nabízí také komínové 
systémy pro všechny typy staveb i spotřebi-
čů, které komplexně řeší výstavbu komínu až 
po jeho nadstřešní část. Tyto komínové systé-
my vynikají především použitím broušených 
cihelných komínových tvarovek zajišťujících 
vysoký tepelný odpor oproti jiným materiá-
lům komínového pláště a vysokou přesnost 
a rychlost zdění. 
•	Referenční stavby: Zejména se jedná o ro-
dinné domy, kterých se z materiálu HELUZ 
postaví ročně v ČR několik tisíc. Dále jsou to 
bytové domy, školy, nemocnice, domovy pro 
seniory, sportovní zařízení, administrativní 
budovy a jiné. V Českých Budějovicích spo-
lečnost HELUZ realizovala vzorový pasivní 
dům z cihel bez dodatečného zateplení.  
•	Certifikáty: ISO 9001:2001, FPC systém, 
EPD 3013 EPD-13-0196, natureplus 1102-
1108-110-1 a natureplus 1102-1204-110-2.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 434 1 272 1 135 1 230
zisk před zdaněním (mil. kč) 60 3 –32 108
vlastní jmění (mil. kč) 1 040 1 114 1 930 1 999
Počet zaměstnanců 343 307 318 333

HELUZ FAMILY 2in1 
– nejlepší tepelněizolační 
vlastnosti na trhu.

Komplexní cihelný systém 
HELUZ řeší celou hrubou 
stavbu. 
A nebudete muset 
zateplovat. Už nikdy.

www.heluz.cz

DOPŘEJTE SI
KVALITATIVNÍ SKOK
HELUZ. Špičkový ve všech disciplínách

Závodím a stavím s HELUZEM
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Divize isover, saint-Gobain construction products cz a.s.
•	IČ: 250 29 673
•	Kontakt: tel.: +420 494 331 331, 800 ISO-

VER (476 837)
•	E-mail: info@isover.cz
•	web: www.isover.cz
•	Sídlo: Počernická 272/96,  

108 03 Praha 10-Malešice 

•	Profil: Divize ISOVER vyvíjí a vyrábí pro-
dukty z minerální vlny, čedičové a skelné, 
extrudovaného a expandovaného polystyre-
nu a doplňky pro systémová izolační řešení. 
Materiály ISOVER jsou určeny nejen pro te-
pelnou izolaci, ale slouží i jako ochrana před 
hlukem či jako součást požární bezpečnosti 
a významně přispívají ke snižování energe-
tické náročnosti budov. ISOVER je v České 
republice dlouhodobě č. 1 na trhu tepelných 
izolací nabízející nejširší sortiment tepel-
ných, zvukových a protipožárních izolací 
v té nejvyšší kvalitě. Má zde tři výrobní závo-
dy: Častolovice – moderní závod na výrobu 
minerálních izolací s tradicí 50 let, velká část 
produkce se exportuje. V závodech v Českém 
Brodě a Lipníku nad Bečvou se vyrábí výrob-
ky z expandovaného polystyrenu. 
Každá druhá střecha v Evropě je izolova-
ná materiály ISOVER, v USA každý pátý 

dům. ISOVER, jedna z divizí francouzského 
koncernu Saint-Gobain, je největší světový 
výrobce izolací s působností a výrobními 
závody po celém světě. 
Díky silnému vývojovému zázemí přichází 
ISOVER na trh neustále s inovovanými mate-
riály či úplnými novinkami. V loňském roce 
byla rozšířena nabídka sortimentu ISOVER 
VARIO®  o vysoce účinnou parobrzdu  ISOVER 
VARIO® XtraSafe, jejíž největší předností je 
proměnná difuzní tloušťka sd 0,3–20 m a UV 
stabilizace po dobu 18 měsíců. Proměnná 
difúzní tloušťka umožňuje vysychání kon-
strukce během letního období, v zimě naopak 
funguje neprodyšně. Kromě samotné parobrz-
dy nabízí ISOVER i příslušenství pro snadnou 
montáž – tedy tmel, lepicí pásku a systém při-
chycení podobný suchému zipu. Další novin-
kou je univerzální produkt ISOVER TOPSIL. 
Jedná se o čedičové desky s nejlepší lambdou 
na českém trhu – λD = 0,033 Wm-1K-1, vhodné 
jsou zejména do větraných fasád, šikmých 
střech, stropů a do dřevostaveb. Doporučit lze 
také inovativní řešení pro izolaci pochozích 
podlah půd ISOVER  STEPcross – kombina-
ci minerální vlny a pěnového polystyrenu 
s jednoduchou aplikací bez tepelných mostů 
a minimálním zatížením stropu.

V neposlední řadě pak došlo k rozšíření pro-
duktové řady ISOVER LAM – nové generace 
minerálních izolantů pro ploché střechy 
založené na velkoformátových lamelách 
s kolmým vláknem. Při zachování mechanic-
kých vlastností se značně snižují požadavky 
na statiku nosné části ploché střechy oproti 
běžným řešením.
•	 Vedení společnosti: Generální ředitel spo-
lečnosti Ing. Robert Kazda.
•	Jediný akcionář: SAINT-GOBAIN 
 PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION, 
Courbevoie, 18 Avenue D Alsace Les Miroirs 
92400, Francouzská republika.
•	Referenční stavby: Techmania Science 
Center Plzeň, KOTI Green Motol, Qubix Pra-
ha, BD Vivus Kamýk, Rezidence Studánka, 
Stadion Vítkovice Aréna a celá řada dalších. 
Technické izolace byly použity také při 
stavbě jaderné elektrárny Temelín a na elek-
trárnách Dětmarovice, Chvaletice, Prunéřov. 
Dále na elektrárnách v Dánsku, Německu, 
Rakousku a na Slovensku.
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Divize Rigips, saint-Gobain construction products cz a.s.
•	IČ: 25029673
•	Kontakt: tel.: 296 411 777, 296 411 800
•	E-mail: info@rigips.cz 
•	web: www.rigips.cz, www.prestavujeme-

byt.cz, www.deska-activair.cz,  
www.modreticho.cz, www.pevnadeska.cz

•	Sídlo: Počernická 272/96,  
Praha 10-Malešice, PSČ 108 03

•	Profil: Rigips je dodavatelem systémů 
suché vnitřní výstavby, sádrových omítek 
a malířských stěrek Rimano. Nabízí skladby 
ze sádrokartonových desek, konstrukčních 
desek RigiStabil a sádrovláknitých desek 
Rigidur, konstrukce do vlhkých prostor 
Glasroc H, bezpečnostní konstrukce a také 
kazetové a akustické podhledy. Dodává 
systémová řešení pro stavbu zejména stěn, 
podlah, podkroví a střech. Provozuje e-shop 
specializovaný na systémy suché výstavby 
www.rigips.cz/eshop.
V České republice má Rigips více než dvace-
tiletou tradici. Výrobní závod na sádrokarton 
v Horních Počaplech se věnuje programu 
zlepšování WCM (World Class Manufacturing) 
a získáním ocenění se zařadil mezi závody 
se světovou úrovní výroby. V roce 2010 byl 
Rigips přijat do Saint-Gobain Klubu milionářů 
za 1 milion odpracovaných hodin bez úrazu.
Soutěže: Saint-Gobain Gypsum Trophy je me-
zinárodní soutěž, která je určena realizačním 
firmám a jejím cílem je podpořit dovednost 
a kvalitu práce. Probíhá každé dva roky a její 
součástí je i národní kolo.
•	Vedení společnosti: Ing. Nikola Hoffmann, 
ředitel divize Rigips, člen představenstva.

•	Vlastník: SAINT-GOBAIN PRODUITS 
POUR LA CONSTRUCTION, Francouzská 
republika.
•	Referenční výrobky: 
Konstrukční desky RigiStabil pro nosné 
i nenosné konstrukce určené nejenom do 
dřevostaveb. Sádrokartonové desky základ-
ní, impregnované i požárně odolné. Modré 
akustické systémy Rigips pro účinné odhluč-
nění. Sádrokartonová deska Activ’Air, která 
rozkládá emise formaldehydu a tím zlepšuje 
kvalitu vnitřního ovzduší. Vysokopevnostní 
sádrokartonová deska HABITO se vyznačuje 
extrémní pevností a odolností. Konstrukce 
do vlhkých prostor na bázi speciálních desek 
Glasroc H. Speciální desky na bázi sádry pro 
ohýbané konstrukce (Riflex). Sádrové omítky 
a malířské stěrky Rimano – přírodní, ekolo-
gický materiál, v místnosti pomáhá vytvářet 
zdravé antialergické prostředí. Rimano Glet 
XL je jediná čistě přírodní sádrová omítka 
i stěrka v jednom.
•	Referenční stavby: rekonstrukce a přístav-
ba Centra Černý Most v Praze, kancelářské 
prostory v Administrativní budově spol. AVG 

Technologies CZ Brno, přestavba prodejny 
SCOTT SPORT v Praze, odhlučnění praž-
ského klubu Rock Café, obchodní a zábavní 
centrum Fórum Nová Karolina Ostrava, 
novostavba pavilonu oblastní nemocnice 
Kladno, interiérové omítky Rimano v byto-
vém domě Luxor, sádrové omítky Rimano 
v komplexu bytových domů Kejřův Park 
Praha, rekonstrukce továrního areálu Tesla 
Jihlava, výstavba administrativního komple-
xu Západní město Praha, dostavba obchod-
ního centra Chodov, vestavba informačního 
centra v objektu Techmania Science Center.

ekonoMické výsleDky
Divize: WebeR, isoveR, RiGips, Glassolutions, abRasives* 2014 2015
obrat (mil. kč) 4 810 5 194
zisk před zdaněním (mil. kč) 335 406
vlastní jmění (mil. kč) 3 205 3 444
Počet zaměstnanců 960 1 004

* od roku 2015
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Divize WebeR, saint-Gobain construction products cz a.s.
•	IČ: 25029673
•	Kontakt: tel.: 272 701 137; fax: 272 701 138
•	E-mail: info@weber-terranova.cz
•	web: www.weber-terranova.cz 

www.weber-panel.cz, www.weber-eshop.cz 
www.profiklub.cz

•	Sídlo: Radiová 3, Praha 10 Štěrboholy,  
PSČ 102 00

Ve Weber věříme, že to, na čem nejvíce zále-
ží ve stavebnictví, je starat se o lidi a jejich 
prostředí.

WebeR – špičkové stavební MateRiály

•	Profil: Weber je dnes v ČR jedním z nejvý-
znamnějších dodavatelů a výrobců vysoce 
kvalitních fasádních, zateplovacích a hyd-
roizolačních systémů, štukových, tepelně 
izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vy-
rovnávacích a samonivelačních podlahových 
hmot, lepidel na obklady a dlažby a materiá-
lů na sanace betonu. Nabízí komplexní škálu 
řešení, využívá moderní technologie, založe-
né na nejvyšších technických požadavcích. 
Weber je znám i svou orientací na zákazníka, 
která se promítá v oblíbené příručce pro sta-
vebníka – weber.rádce, která je distribuována 
sítí prodejců stavebních materiálů. Letos 
vychází již čtrnáctým rokem. 

Historie společnosti se začíná psát roku 
1893, kdy byla poprvé v bavorské továrně 
Terranova vyrobena fasádová malta a zrodila 
se tak šlechtěná omítka. V roce 1990 společ-
nost Terranova vstupuje na území tehdejšího 
Československa. Díky své úspěšnosti byla 
v roce 1994 zakoupena francouzským kon-
cernem Weber, nadnárodní skupinou, která 
působí celosvětově na trhu stavebních hmot. 
Od roku 1998 je Weber součástí koncernu 
Saint-Gobain. Na území České republiky 
Weber disponuje celkem čtyřmi výrobními 
závody. 
•	Organizační struktura: Sídlo společnosti 
je v Praze 10, Počernická 272/96. Vedení 
společnosti sídlí v Praze 10, Radiová 3, zde 
je i výrobní závod na mokré směsi. Dalšími 
výrobními závody jsou střediska v Liberci, 
v Prostějově a nedaleko Prahy v Kozojedech.
•	Výběr z referenčních staveb: Nemocnice 
Břeclav, Vinařství Velké Pavlovice, DPS 
Velké Meziříčí a ve Ždírci u Jihlavy, bytový 
komplex Kaskády Barrandov v Praze, Britská 
čtvrť v Praze, bytový komplex Metropole Zli-
čín, Javorová čtvrť v Praze, zámek Žehušice, 
sídlo generálního ředitelství ŘSD v Praze, 
zámek Pomořany, Synagoga v Brandýse nad 
Labem, lázně Juliska v Praze, lázně Aurora 
v Třeboni, Bertiny lázně v Třeboni, sklad 
vyhořelého paliva Temelín, Holešovice, po-

liklinika Žatec, Resort Lipno, objekty v ZOO 
Hluboká nad Vltavou, novostavba Centrální-
ho depozitáře UPM v Praze, IKEM, pavilon 
Z v Praze, sokolovna ve Starém Potenci, síd-
lištní komplex v Hrádku u Rokycan, Techma-
nia Plzeň, Korunní pevnůstka v Olomouci, 
Magistrát města Liberce, IQ Landia v Liberci, 
hvězdárna v Hradci Králové, dolní a horní 
stanice lanové dráhy na Sněžku, Archeopark 
ve Všestarech u Hradce Králové.

pRo ty, kDo navRhuJí,
pRo ty, kDo vyRáběJí,
pRo ty, kDo staví, 
a pRo ty, kDo ŽiJí v buDovách 
WebeR
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ciuR a.s.
•	IČ: 40612724
•	Kontakt: tel.: +420 326 901 411 
•	gsm brána: 737 250 055
•	E-mail: info@ciur.cz 
•	web: www.ciur.cz; www.vseproizolace.cz
•	 Sídlo: Malé náměstí 142/3, Praha 1, 

PSČ 110 00  
•	Výrobní závod: Pražská 1012, 250 01 Bran-

dýs nad Labem

•	Profil: Akciová společnost CIUR a.s. byla 
založena v roce 1991 a velmi brzy se zařadila 
v oblasti výroby celulózových vláken na bázi 
recyklovaného papíru mezi evropskou a svě-
tovou špičku. 
Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem 
jsou umístěny  čtyři  samostatné výrobní 
technologie, které naplňují široký výrobní 
program společnosti CIUR a.s. Kvalita vstup-
ní suroviny je zajišťována prostřednictvím 
vlastní třídicí linky. Finální výrobky jsou pak 
distribuovány do 26 zemí světa. 
CIUR a.s. si během své existence vybudova-
la dceřiné pobočky také na Slovensku a ve 
Velké Británii. Kromě vlastního výrobního 
programu CIUR a.s. zastupuje na českém trhu 
řadu renomovaných firem zejména v oboru 
příslušenství stavebních izolací a TZB. 
V současné době sortiment produktů firmy 
CIUR a.s. zahrnuje systém izolací  COMPRI®, 
do kterého patří zejména produkty fouka-
né tepelné izolace Climatizer Plus®, dále 

foukaná minerální izolace  Climastone®, 
foukaný grafitový polystyren Climastyren®, 
CLIMAGLASS, tepelná a akustická izolace 
bez obsahu formaldehydu, která je vyrobe-
na ze skelné vlny, inteligentní membrány 
pro clima®, akustické desky WOLF®, izolační 
systémy s dřevovláknitými deskami UNGER 
DIFFUTHERM®, expandéry HUFFER a další. 
V divizi průmyslových vláken  převládají  
celulózová vlákna S-CEL 7® a granule 
  S-CEL 7 G® určené především pro silniční 
stavitelství a dále pak průmyslová vlákna 
SUBCEL® a vlákna zemědělská. Speciální 
divizi tvoří Technické zabezpečení 
budov  nabízející značky jako LENNOX, 
PANASONIC,  DEVATEC, REFRION, 
ACTIONCLIMA, CLIMAVENETA a další.
Společnost CIUR a.s. je členem asociace 
ECIA, která spojuje hlavní výrobce celulózy 
v EU.
•	Referenční stavby: Za dobu svého působení 
na tuzemském i zahraničním trhu společnost 
CIUR a.s. realizovala prostřednictvím více 
než 140 aplikačních firem obrovské množství 
zakázek zejména v oblasti zateplení budov 
v soukromém i průmyslovém sektoru.

•	Certifikáty:	Firma	CIUR	a.s.	je	nositelem	
certifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. Climatizer Plus®: EKO značka č. 01-
01, NaturePlus®. Evropská technická atestace 
ETA – 15/0875. Celulózová vlákna: EKO 
značka č. 01-02. Climastone®: Osvědčení 
o stálosti vlastností č. 1390-CPR-0321/12/P. 
CLIMAGLASS® – W:  Osvědčení o stálosti 
vlastností č. 1390 – CPR – 0448/2016/P.

ciDeM hranice, a.s.
•	IČ: 14617081
•	Kontakt: tel.: +420 581 654 111
•	E-mail: cidem@cidem.cz
•	Divize CETRIS – tel.: +420 581 676 342
•	Sídlo: Skalní 1088, Hranice I-Město 

Divize CETRIS – Nová ulice 223,  
Hranice I-Město, PSČ 753 01

•	Profil: Společnost byla založena jako ná-
stupnická organizace státního podniku Seve-
romoravské cihelny v roce 1991. V současné 
době patří mezi významné výrobce stavebních 
materiálů v ČR. Ve výrobním závodě v Hrani-
cích na Moravě vyrábí cementotřískové desky, 
známé pod značkou Cetris®. Vyráběny jsou na 
technologickém zařízení dodaném německou 
firmou BISON. V roce 2010 došlo k moderni-
zaci strojního zařízení a výrobní kapacita se 
zvýšila na 55 000 m3 ročně. V současné době 
je CIDEM Hranice a.s. největším výrobcem 
cementotřískových desek v Evropě.
•	Vedení společnosti: Ing. Tomáš Vavřík, MBA 
– předseda představenstva a generální ředitel, 
Ing. Martin Klvač – ředitel divize CETRIS, Ing. 
Martin Mlčák, MBA – hlavní ekonom.
•	Organizační struktura: Konsolidační celek 
společnosti zahrnuje dalších devět obchod-
ních společností, ve kterých má CIDEM 
Hranice, a.s., rozhodující nebo podstatný 
vliv. Do skupiny patří další čtyři akciové 
společnosti a pět společností s ručením 
omezeným.

•	Referenční výrobky: Cementotřískové desky 
Cetris® nacházejí uplatnění v montovaných 
stavbách, jsou ideální pro technologie suché 
výstavby, pro stavby v náročných klimatických 
podmínkách a tam, kde je požadována nehoř-
lavost materiálu. Desky Cetris® jsou určeny pro 
podlahové systémy, odvětrané fasády, proti-
požární aplikace, akustické obklady, systémy 
ztraceného bednění, půdní vestavby a střešní 
nástavby, podhledy, stěny, příčky, protihluko-
vé stěny, opláštění výtahových šachet.
Cementotřískové desky Cetris® se vyrábí stan-
dardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30 a 32 mm. Po dohodě lze do-
dat i desky tloušťky 34, 36, 38, 40 mm a další. 
Základní rozměr desek je 3350 x 1250 mm. 
Dodávají se i řezané na zákazníkem požado-
vaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hra-
nou, frézované od tl. desky 12 mm s polodráž-
kou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. 
Do desek je možné předvrtat otvory.
Akciová společnost CIDEM Hranice, divize 
CETRIS nabízí cementotřískové desky bez 

povrchové i s povrchovou úpravou. Mezi 
desky bez povrchové úpravy patří CETRIS 
BASIC, CETRIS PROFIL, CETRIS PD, CET-
RIS PDB, CETRIS PDI, CETRIS AKUSTIC, 
CETRIS ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK. Cemen-
totřískové desky s povrchovou úpravou 
jsou CETRIS PLUS, CETRIS PROFIL PLUS, 
CETRIS FINISH, CETRIS PROFIL FINISH, 
CETRIS AKUSTIC FINISH, CETRIS LASUR 
a nově také CETRIS DEKOR.
V roce 2015 rozšířila firma svou nabídku 
fasádních desek CETRIS LASUR o dalších 
pět nových odstínů. Nyní je tedy k výběru 
z celkem 12 druhů desek CETRIS LASUR 
určených pro odvětrané fasády.
•	Certifikáty: Již v roce 1996 získala společ-
nost certifikát jakosti dle EN ISO 9002 mezi-
národní akreditovanou certifikační společ-
ností Lloyd’s Register Quality Assurance. Po 
vydání nové normy byl tento systém v roce 
2003 recertifikován dle ISO 9001. Výroba je 
dozorována autorizovanými a notifikovanými 
společnostmi.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat za zboží a výrobky (mil. kč) 347 336 424 483
zisk před zdaněním (mil. kč) 197 297 325 262
vlastní kapitál (mil. kč) 1268 1013 1 311 1 387
Počet zam. (přepoč. stav) 131 121 123 127

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 471 480 468 520
základní jmění (mil. kč) 126 126 126 126
Počet zaměstnanců 176 159 158 166
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cs-beton s.r.o.
•	IČ: 47287586
•	Kontakt: tel.: +420 473 030 400
•	E-mail: csbeton@csbeton.cz
•	Sídlo: Velké Žernoseky 184,  

412 01 Litoměřice

•	Profil: CS-BETON s.r.o. je jedním 
z největších výrobců betonových prvků 
malé zahradní architektury a liniových 
silničních prvků. Zabývá se výrobou okrasné, 
zámkové i vegetační dlažby, dlažby pro 
nevidomé, plotových systémů, systémů pro 
stavby opěrných zdí, palisád, obrubníků, 
odvodňovacích systémů zpevněných ploch 
a od letošního roku také kanalizačního 
programu. Letos totiž bylo výrobní portfolio 
rozšířeno o kanalizační šachty, studniční 
skruže a uliční vpusti. Společnost soustavně 
a systematicky buduje svůj sortiment, který 
svým estetickým i kvalitativním provedením 
dovoluje stálý rozvoj staveb patřících do 
malé, zahradní, ale též městské a silniční 
architektury a to již téměř 25 let. Za prioritní 
CS-BETON považuje kvalitu výrobků, jež 
začíná důrazem na odpovídající fyzikální 
vlastnosti a končí jejich estetickou kvalitou. 
Své produkty neustále testuje ve vlastní 
akreditované laboratoři. Za velmi důležité 
považuje také kvalitu služeb spojených 
s prodejem. Pro společnost je rovněž prioritní 
péče o zákazníka, vnímání jeho potřeb a vizí. 
Z tohoto důvodu rozvíjí svoji flexibilitu, ať 

už v síti prodejců, tak i v kapacitní dopravě 
výrobků. Za samozřejmé považuje fungování 
a rozšiřování poradenského a projektového 
servisu. U výrobků užívá k dosažení špičkové 
estetické a hlavně funkční kvality výrobků 
nejmodernějších technologií i materiálů.  
Právě díky této firemní filozofii začala 
společnost výrazně zvyšovat dodávky svých 
výrobků do zahraničí, zejména na trh Polska, 
Maďarska, Slovenska, Rakouska a Rumunska.  
•	Vedení společnosti: Jednatel Ing. Josef 
Matějka, jednatel a obchodní ředitel Ing. 
Marek Matějka, marketingový ředitel Mgr. 
Petra Čopová. 
•	Referenční stavby: Tunel Blanka Praha, 
tunel Hlinky Brno, tunel Valík – D5, letiště 
Náměšť nad Oslavou, letiště Praha Ruzyně, 
dálnice D11 Osičky – Hradec Králové, 
terminal Hradec Králové, Kolbenova 
ulice Praha 9, Veronské náměstí Praha 10 
Petrovice, dálnice D11 Libice nad Cidlinou 
– Dobšice, koupaliště Mladá Boleslav, Tesco 
Mělník, zahradnictví Líbeznice, přemostění 
Mšené Lázně, náměstí města Tuchlovice, 
kruhový objezd Ústí nad Labem – Trmice, 
Ústí nad Labem, kruhový objezd Sebuzín, 
kruhové objezdy Lovosice. Autobusové 

zastávky Kladno, Most, Ústí nad Labem, 
Brno, zastávka MHD Bondy Centrum Mladá 
Boleslav. Domov důchodců Litoměřice, 
Interspar Litoměřice, Bohemia Cargo Děčín, 
KNAUF Krupka, TRCZ Lovosice, Atrium 
Ústí nad Labem, vlakové nádraží v Ústí 
nad Labem, Škoda Auto Mladá Boleslav, 
DINOPARK – Galerie Harfa, Západní Město 
– Britská čtvrť ve Stodůlkách, Rezidenční 
projekt Golf Resort Black Bridge, Amazon 
Dobrovíz, autobusové nádraží Beroun, Tunel 
Radejčín a Prackovice D8, NUPHARO Park 
Libouchec, Centrum aplikovaného výzkumu 
Dobříš, realizace nového patentového řešení 
autobusových zálivů ve městech Most, 
Kladno a řada dalších.
•	Certifikáty: Společnost je držitelem 
certifikátů systému managementu kvality, 
environmentu a BOZP dle ČSN EN ISO 9001, 
ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Na 
všechny výrobky jsou uplatňovány systémy 
řízení výroby vycházející z principu ČSN EN 
ISO 9001. Shoda s technickými požadavky je 
u výrobků posuzována nezávislými certifi-
kačními orgány.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

hrubý obrat (mil. kč) 573 580 580,604 668,382
Počet zaměstnanců 213 215 216 262
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knauf praha, s.r.o.
•	IČ: 16191102
•	Kontakt: HOT LINE 844 600 600,  

tel: 272 110 111
•	E-mail: info@knauf.cz
•	web: www.knauf.cz 
•	Sídlo: Mladoboleslavská 949,  

Praha 9-Kbely, PSČ 197 00

•	Profil: Společnost KNAUF Praha spol. 
s r.o. působí na českém trhu v oblasti výroby 
a prodeje sádrokartonových stavebních 
systémů a materiálů od roku 1992. Dnes je 
KNAUF v ČR jedním z nejvýznamnějších 
výrobců stavebních materiálů. Značka Knauf 
je už téměř čtvrtstoletí spojována s vyso-
kou kvalitou produktů, nadstandardním 
odborným servisem, včetně poradenství a od-
borného zaškolování svých partnerů. V roce 
2015 dosáhla společnost KNAUF  obratu přes 
miliardu korun, z toho 80 procent v České 
republice a zbývajících 20 procent exportem 
do zahraničí.  
KNAUF Praha spol. s r.o. patří do skupiny 
KNAUF – předního výrobce stavebních 
materiálů a systémů v Evropě i mimo ni. 
KNAUF má dnes zastoupení na všech pěti 
kontinentech ve více než 70 zemích a při-
bližně 220 výrobních podniků a prodejních 
organizací. Zaměstnává přes 26 500 zaměst-
nanců, s ročním obratem přes 6 miliard eur. 
Základním produktem suché výstavby jsou 
sádrokartonové stavební desky, které spolu 

s nosnými profily vyrábí závod KNAUF v Po-
čeradech od roku 1994. Rozsah jejich použití 
zahrnuje stěnové, stropní a podlahové systé-
my. Tyto systémy suché výstavby představují 
synonymum tepelné izolace a účinné ochra-
ny proti hluku a požáru. Knauf RED Piano je 
deska s vylepšenými akustickými a proti-
požárními vlastnostmi, specialitou je Knauf 
DIAMANT, deska s extrémně tvrdým povr-
chem a vynikajícími akustickými, izolačními 
a protipožárními vlastnostmi. Produkty firmy 
Knauf jsou v souladu s požadavky na zdravé 
životní prostředí, např. děrovaná akustická 
deska Knauf s CLEANEO efektem pro čištění 
vzduchu v interiéru budov. Novinkou roku 
2015 je deska a systém Knauf DRYSTAR, 
určený do vlhkých a mokrých místností, 
odolný proti plísním a korozi.
Dominantní postavení si KNAUF udržuje 
na trhu suchých maltových směsí, kde patří 
mezi největší výrobce. Výrobní program za-
hrnuje sádrové omítky a stěrky, zdicí malty, 
ruční a strojní malty, štuky, šlechtěné omítky, 
sanační omítky, betony, cementové potěry 
a stěrky. Významnou součástí výrobního 
portfolia jsou systémy pro lepení a obkládá-
ní, zahrnující speciální stěrky, penetrační 
nátěry, lepidla, tmely, spárovací hmoty 
a prostředky pro čištění a ošetřování. Výrob-
ní sortiment doplňuje odborné poradenství, 
samozřejmostí je servis, prodej náhradních 
dílů, stejně jako zaškolení.

Novou značkou pro komplexní řešení pasivní 
požární ochrany budov je KNAUF FIREWIN. 
Ta zastřešuje nejenom již zavedená řešení na 
bázi sádrových desek, ale hlavně nově zavá-
děná komplexní řešení požární ochrany, která 
sádrové desky daleko přesahují. Značka Knauf  
FIREWIN obsahuje nové desky a systémy 
Knauf VERMIBOARD a protipožární omítky 
Knauf VERMIPLASTER a Knauf SIBATERM.
•	Vedení společnosti: Jednatelem firmy 
Knauf Praha, spol. s r.o., je Ing. Radek Bedrna 
a Beatrix Peter – Knauf.
•	Vlastník: Knauf Gesellschaft m.b.H. Wei-
ssenbach, Rakousko a KNAUF INTERNATIO-
NAL GmbH Iphofen, Německo.
•	Referenční stavby: Produkty a systémy 
Knauf jsou každoročně uplatňovány ve všech 
významných projektech po celé České repub-
lice. Mezi nejnovější a nejvýznamnější stavby 
lze jmenovat City Tower, Forum Karlín, En-
terprise Office Center, kancelářský komplex 
Šumavská, OC Chodov, OC Quadrio, SONO 
Centrum a mnoho dalších.
•	Certifikáty: Společnost je držitelem cer-
tifikace systému řízení jakosti dle ČSN EN 
ISO 9001, systému environmentálního ma-
nagementu dle ČSN EN ISO 14001, systému 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
dle normy OHSAS 18001 a systému manage-
mentu hospodaření s energií dle ISO 50001. 
Zároveň je držitelem řady produktových 
a systémových certifikátů.

unistav constRuction a.s.
•	IČ: 03902447
•	Kontakt: tel.: +420 545 171 717
•	E-mail: unistav@unistav.cz
•	web: www.unistav.cz
•	Sídlo: Příkop 838/6, Brno – Zábrdovice,  

PSČ 602 00

•	Profil: Společnost UNISTAV a.s. prošla 
v roce 2015 významnou změnou, která 
souvisí s tím, že dne 1. 7. 2015 nabyl účin-
nosti zápis přeměny společnosti UNISTAV 
a.s., formou rozdělení odštěpením slou-
čením, kdy vyčleněná část jmění společ-
nosti UNISTAV a.s. přešla na nástupnické 
společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s., 
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. a UNISTAV 
HOLDING a.s. Realizací projektu rozdělení 
formou odštěpení sloučením došlo k vytvo-
ření holdingového uspořádání skupiny firem 
UNISTAV. V souladu s  projektem přešly 
na společnost UNISTAV CONSTRUCTION 
a.s. veškerá práva a povinnosti týkající se 
provozních aktiv souvisejících s provozová-
ním stavební činnosti. Společnost UNISTAV 
CONSTRUCTION a.s. se stala právním 
nástupcem společnosti UNISTAV a.s. v pro-
vozování stavební činnosti a má k dispozici 
veškeré zdroje, resp. prostředky, kterými 
původní společnost UNISTAV a.s. zabezpe-
čovala realizaci stavebních zakázek.
Společnost se zabývá komplexní stavební 
výrobou – dodávkami staveb na klíč, rekon-

strukcemi a prováděním veškeré inženýrské 
činnosti v oboru stavebnictví v České repub-
lice, Slovenské republice a v Ruské federaci. 
Její doménou je činnost generálního doda-
vatele staveb v oboru pozemního stavitelství 
a to jak realizace novostaveb, tak i veškeré 
rekonstrukce a přestavby budov. Společnost 
také realizuje vodohospodářské stavby. 
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva a generální ředitel – Ing. Miroslav Friš, 
místopředseda představenstva a finanční 
ředitel – Ing. Tomáš Kubíček, MBA, člen 
představenstva a zástupce GŘ – Martin Ře-
hůřek, MBA, člen představenstva a obchodní 
ředitel – Ondřej Blaho, MBA, člen dozorčí 
rady – MVDr. Dušan Novotný. 
•	Referenční stavby: výstavba objektu 
CEITEC – středoevropský technologický 
institut; přestavba a modernizace pavilonů 
A a B Fakulty agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů; rekonstrukce objektu 
CEMNAT – centrum materiálů a nanotech-

nologií; bytový dům „B“ na ulici Houbalova 
v Brně; bytové domy obytného souboru Fial-
ka v Říčanech u Prahy; FN Brno – stavební 
úpravy budovy Q; zateplení polikliniky FN 
Ostrava; realizace projektu Čistá řeka Bečva 
II – A; vybudování splaškové kanalizace 
v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Mirosla-
vi; rekonstrukce historického objektu Dělo-
střeleckých kasáren v Terezíně; Domov pro 
seniory Jasenka, Vsetín; modernizace letního 
koupaliště ve městě Jeseník a řada dalších. 
•	Certifikáty: Společnost je certifikována pro 
systém managementu kvality, environmen-
tálního managementu, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování a projektovou činnost 
ve výstavbě. Detail jednotlivých certifikátů je 
možno nalézt na webu společnosti.

ekonoMické výsleDky
2015

obrat (mil. kč) 1 293
zisk před zdaněním (mil. kč) 9
vlastní jmění (mil. kč) 163
Počet zaměstnanců 108
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Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
•	IČ: 00015253
•	Kontakt: tel. +420 383 826 111
•	E-mail: info@wienerberger.cz 

info@porotherm.cz
•	web: www.wienerberger.cz,  

www.porotherm.cz 
•	 Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice, 

PSČ 370 46

•	Profil: Společnost Wienerberger cihlářský 
průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovi-
cích, je největším výrobcem pálených cihel 
v ČR. Po loňském převzetí společnosti Tondach 
se stala také největším výrobcem keramických 
střešních krytin u nás. Společnost je členem 
skupiny Wienerberger – největšího světové-
ho výrobce cihel a číslo jedna v sortimentu 
pálených střešních krytin v Evropě. Na český 
trh společnost vstoupila v roce 1992 a v sou-
časnosti zde provozuje šest cihelen a další do-
plňkové provozy. Základ produkce firmy tvoří 
keramický zdicí systém Porotherm. Pod tímto 
názvem se nachází nejen široká škála cihel pro 
vnější i vnitřní zdivo, ale i keramické stropy 
a překlady, malty a omítky. Do nabídky firmy 
dále patří lícové cihly a pásky Terca a v nepo-
slední řadě keramické dlažby Tondach.
Výrobní strategie firmy je založena na spojení 
vysoké kvality jednotlivých prvků, promy-
šleném řešení typových detailů a konceptu 
uceleného systému, z něhož lze postavit 

celý dům. Cílem společnosti je uspokojovat 
potřeby po kvalitním, zdravém a energeticky 
úsporném bydlení a dále rozvíjet tradici cih-
lářství z pozice lídra trhu, jehož koncept je 
postaven na kvalitě a spolehlivosti produktů 
a důvěryhodnosti zaměstnanců.
•	Vedení společnosti: Předseda předsta-
venstva Ing. Luděk  Bárta, místopředseda  
představenstva Ing. Kamil Jeřábek.
•	Vlastníci: jediným akcionářem je společ-
nost Wienerberger International N.V.
•	Organizační struktura: Wienerberger 
cihlářský průmysl, a.s., je členem mezinárod-
ní skupiny Wienerberger. Součástí skupiny 
Wienerberger v České republice jsou rovněž 
společnosti Tondach, Semmelrock, Pipelife 
a  Steinzeugkeramo.
•	Referenční stavby: Řada bytových komple-
xů a rodinných domů realizovaných napří-
klad ve spolupráci se společnostmi Skanska, 
Central Group, EKOSPOL, PRŮMSTAV apod.
•	Referenční výrobky: Kompletní keramický 
systém obsahuje širokou škálu výrobků, jež 
umožňují výstavbu bydlení od energeticky 

standardních přes nízkoenergetické domy až 
k stavbám v pasivním energetickém standar-
du. Pro rychlé a snadné zdění je u zákazníků 
nejvíce oblíben sortiment broušených cihel 
Porotherm  Profi (Dryfix) pracující s tech-
nologií zdění na tenkou spáru. Cihly jsou 
vyzdívány na tenkovrstvou maltu Porotherm 
Profi či na zdicí pěnu Porotherm Dryfix. 
Mezi broušené zdivo patří také cihly plněné 
minerální vatou Porotherm T Profi, zděné na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu Porotherm 
T. Sortiment společnosti  Wienerberger dále 
rozšiřují lícové cihly a pásky Terca a ven-
kovní dlažby Penter. Z typových řad cihel 
 Porotherm T Profi a Porotherm 44 EKO+ je 
možné díky jejich vynikajícím tepelně izo-
lačním vlastnostem a ve spojení s propraco-
vaným řešením typových detailů realizovat 
bez zateplení obvodového zdiva i pasivní 
rodinný dům. Speciální akustické cihly Poro-
therm AKU jsou určeny do prostor stavby se 
zvýšenými požadavky na neprůzvučnost.
•	Certifikáty: ISO 9001:2000, FPC systém 
(Factory Production Control).

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 033 1 015 1 080 1 186
Počet zaměstnanců 211 216 218 277
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FRischbeton s.r.o.
•	IČ: 407 43 187 
•	Kontakt: tel.: +420 222 868 187
•	E-mail: office@frischbeton.eu
•	web: www.frischbeton.eu
•	Sídlo: Na Bělidle čp. 198/21, Praha 5,  

PSČ 150 00

•	Profil: Společnost FRISCHBETON s.r.o. 
je součástí koncernu STRABAG. Provozu-
je rozsáhlou síť betonáren v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku a patří svou produkcí 
betonu k největším výrobcům na trhu. Zá-
kladem sortimentu je výroba konstrukčních 
i nekonstrukčních betonů podle ČSN EN 206 
a ČSN P 73 2404. Konstrukční betony se vyrá-
bějí dle rozsahu certifikace v třídách C 12/15 
až C 100/115 pro různé stupně vlivu prostře-
dí, v konzistencích S1 – S4, resp. S5. Dále 
je v nabídce řada dalších produktů, např. 
cementobetonové kryty, lehčené betony na 
bázi polystyrenu, ekostyrenu, perlitu, keram-
zitu, pěnobetonů; těžké betony stínící záření 
(barytové); cementové potěry; cementopopíl-
kové a cementobentonitové suspenze; směsi 
stmelené hydraulickými pojivy; mezerovité 
betony; mechanicky zpevněné kamenivo, 
štěrk částečně vyplněný cementovou maltou 
apod. V nabídce jsou také samozhutnitelné 
betony a lité potěry cementové a anhydritové. 
Firma vyrábí rovněž betony s urychleným 
nárůstem pevnosti či naopak se zpomalenou 
hydratací, betony odolné v čerstvém stavu 

proti mrazu i směsi splňující různé speciální 
požadavky. Společnost zajišťuje dopravu 
autodomíchávači a čerpání betonu.
•	Vedení společnosti: Jednatelé –  
Ing. Jaroslav Talacko, Petr Váňa.
•	Vlastníci: STRABAG Holding GmbH, 
Rakouská republika.
•	Organizační struktura: Výrobní činnost je 
rozdělena do dvou závodů. Závody se člení 
na jednotlivé provozní jednotky a betonárny.
•	Referenční zakázky: Silnice a dálnice: D47 
Bohumín – státní hranice Česko/Polsko, D3 
Tábor – Veselí nad Lužnicí, D1 modernizace 
úseků Loket – Hořice a Šternov – Psáře, 
I/11 Mokré Lazce a prodloužená Rudná,  
I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, I/37 
obchvat Chrudimi, II/214 jihovýchodní 
obchvat Chebu, I/9 a I/6 obchvat Mělníka.
Průmyslové haly a objekty: výrobní haly 
firem BROSE Kopřivnice, HYUNDAI 
Nošovice, VÍTKOVICE Ostrava, ŠKODA 
AUTO Plzeň a Kvasiny, elektrárny Počerady, 
Ledvice, Temelín, Tušimice. 

Obchodní domy a administrativní centra: 
PALLADIUM, TOWER 115, ENTERPRISE 
Pankrác a FUTURAMA Business Park 
Praha, Olympia Brno, Palác EHRLICH Plzeň, 
Forum NOVÁ KAROLINA Ostrava, Breda & 
Weinstain Opava.
Bytové domy: Hodkovičky, OAZA Michle, 
Viladomy a La Crone Praha, Slatina, Šlapani-
ce a Řipská v Brně. 
Ostatní stavby: Fakultní nemocnice u sv. 
Anny Brno, hotel MIURI Čeladná, hala Sazka 
arény Praha, vodní dílo Těrlicko, kampus 
Západočeské univerzity Plzeň, kontejnerové 
překladiště METRANS Česká Třebová, ovoc-
nářský institut Holovousy, hala Mondelez 
Opava, modernizace traťového úseku Praha-
-Běchovice – Úvaly a další. 
•	Certifikáty: Společnost je držitelem certifi-
kátu systému managementu kvality dle ČSN 
EN ISO 9001:2009 od akreditovaného certi-
fikačního orgánu SILMOS-Q s.r.o. a všechna 
její výrobní střediska mají rovněž certifiko-
ván systém řízení výroby.

stako s.r.o.
•	IČ: 422 28 468
•	Kontakt: tel: +420 495 716 110
•	E-mail: stakohk@stakohk.cz
•	Sídlo: Bieblova 782, Hradec Králové,  

PSČ 500 03

•	Profil: STAKO společnost s ručením 
omezeným působí již 25 let na stavebním 
trhu a zaujímá místo jednoho z předních sta-
vebníků a developerů v Královéhradeckém, 
Pardubickém i Středočeském kraji. Od svých 
počátků působí jako generální dodavatel 
občanských a bytových staveb, výstavby 
rodinných domů a v poslední době i celých 
rezidenčních projektů. Zakázky se týkají 
jak novostaveb, tak rekonstrukcí, adaptací 
a modernizací objektů z různých odvětví. 
Ve své historii realizovala stavební zakázky 
v oblasti průmyslu, dopravy, zemědělství, 
zdravotnických objektů, inženýrství, ekologie 
a další. Dlouhodobý úspěch společnosti se 
opírá o provádění staveb podle různorodých 
a náročných přání zákazníka s maximálním 
důrazem na jejich kvalitu a termín dokonče-
ní. Důkazem úspěšnosti a kvalitně odvedené 
práce je i několik ocenění v celostátních 
i krajských soutěžích Stavby roku.
V posledních sedmi letech se společnost 
stala investorem v oblasti developerských 
projektů. Díky tomu rozšířila své aktivity 
o prodej bytů, prodej a pronájem obchodních 
a nebytových prostor. K významným reali-

zovaným developerským projektům patří re-
zidenční projekt komfortního bydlení Luční 
dům ve Špindlerově Mlýně, Bytový dům Ve 
Stromovce v Hradci Králové či Bytový kom-
plex DOMINO v Lázních Bohdaneč, kde byla 
zahájena již 4. etapa, zahrnující celkem čtyři 
bytové domy. V oblasti developerské činnosti 
společnost objem zakázek dále rozšiřuje a to 
v regionu Hradec Králové a Pardubice, kde 
aktuálně přináší další dva nové projekty – 
Rezidenční projekt Peprník – bydlení v srdci 
Pardubic a dále 11 moderních viladomů 
v rámci projektu Farářství, situovaného 
v jižní části města Hradec Králové na atrak-
tivních pozemcích o celkové výměře téměř 
30 000 m2.
•	Vedení společnosti: Společnost zastupuje 
jednatel Ing. Petr Kulda.
•	Referenční stavby v Hradci Králové a oko-
lí: Rekonstrukce Galerie moderního umění, 
Regenerace Benešovy třídy, Centrum celoži-
votního vzdělávání Vertex, Polyfunkční areál 
Tereziánský dvůr, Divadlo Drak, Všesportov-
ní areál Bavlna, rekonstrukce Dětské kliniky 
a Gynekologicko – porodnické kliniky FN 

HK, obytné soubory Plachta, Za Terronicem, 
Rezidence park Třebeš, Rezidence na Plachtě.
•	Referenční stavby v Pardubicích: Obchod-
ně administrativní centrum Grand, Integrační 
centrum Kosatec, Environmentální centrum 
NATURA. Další významné stavby: Elektrárna 
na biopaliva a výrobna řas v Mostku u Dvora 
Králové nad Labem, Třebechovické muzeum 
betlémů, Obnova bývalé sýpky v Rokytnici 
v Orlických horách.
•	Certifikáty: Společnost má certifikovány 
všechny klíčové technologie, které využívá. 
Certifikace jednotlivých technologií zastřešu-
je certifikát managementu kvality pro gene-
rální dodávku staveb v plném rozsahu normy 
ČSN EN ISO 9001: 2008. Dále je společnost 
držitelem certifikátu systému environmentál-
ního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 
2004 a certifikátu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci OHSAS 18001:2007.

ekonoMické výsleDky
2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 344 441 486
zisk před zdaněním (mil. kč) 27 40 29
vlastní jmění (mil. kč) 394 423 447
Počet zaměstnanců 70 78 84

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 944 808 781 815
zisk před zdaněním (mil. kč) 13 8 35 44
vlastní jmění (mil. kč) 559 414 368 377
Počet zaměstnanců 169 160 154 143
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lafarge cement, a.s.
•	IČ: 14867494
•	Kontakt: tel.: +420 416 577 111
•	E-mail: sekretariat@lafarge-czech.lafarge.

com
•	web: www.lafarge.cz
•	Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12

•	Profil: Akciová společnost Lafarge Cement 
patří mezi renomované výrobce stavebních 
materiálů v České republice. Její výrobní závod 
v Čížkovicích dodává své produkty na stavební 
trh už více než 110 let. Čížkovická cementárna 
se stala roku 1992 součástí nadnárodní Skupi-
ny Lafarge, od poloviny roku 2015 potom nově 
zformované skupiny LafargeHolcim.  
Díky investicím realizovaným v předchá-
zejících letech může cementárna využívat 
vysoký poměr alternativních paliv. 
Výrobkové portfolio tvoří: Portlandské ce-
menty, Portlandské struskové cementy, Port-
landské cementy s vápencem a Portlandské 
směsné cementy. Kromě cementů čížkovická 
provozovna vyrábí také maltovinové pojivo 
Multibat PLUS, vápenec pro odsíření elek-
tráren a tepláren ENVICALC a jemně mletý 
vápencový slín ENVICALC F pro stabilizaci 
a sodifikaci nebezpečných odpadů, ale i pro 
výrobu keramických obkladaček.
Značné úsilí je věnováno inovaci výrobků. 
V průběhu posledních pěti let bylo na trh uve-
deno šest nových produktů. Komplexní zákaz-

nický servis doplňuje od roku 2004 svými 
službami akreditovaná betonářská laboratoř.
V šestileté historii soutěže Nejlepší výrobce 
stavebních materiálů, kterou pořádá minister-
stvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR a ÚRS Praha, byla cementár-
na v Čížkovicích oceněna hned několikrát.
•	Vedení společnosti: Představenstvo – Jan 
Votava, ředitel cementárny, Jan Mencl, finanč-
ní ředitel, Miroslav Kratochvíl, obchodní ře-
ditel, a Pavel Škoda, manažer dodavatelského 
řetězce. Na výkon působnosti představenstva 
a na činnost společnosti dohlíží dozorčí rada. 
Má tři členy: Alexander Loimayr, Joao-Paulo 
Pereira, předsedou je Petr Laube.
•	Vlastníci: Lafarge Zementwerke GmbH 
97,12% podíl základního kapitálu, indivi-
duální akcionáři 2,88 %.
•	Referenční stavby: Cementy z Čížkovic na-
cházejí uplatnění při realizacích rozmanitých 
projektů: kancelářských budov – Enterprise 
Office Center a ArtGen v Praze, výrobní haly 
Škoda Auto v Kvasinách, nového bloku elek-
trárny Kladno, malé vodní elektrárny Štětí. 

Prefabrikáty na nové mosty byly použity na 
renovovaných úsecích dálnice D1, mostní 
segmenty pak na předpjatých mostech např. 
na estakádě Chomutov, mostu Prackovice, 
mostu přes Úslavu a Radbuzu. K referenčním 
stavbám patří i např. dostavba Městského 
úřadu v Lovosicích, výrobní hala TRCZ 
u Lovosic, stadion SK Slavia Praha, obchodní 
komplex Plaza v Liberci.
Rekonstrukce mostu u Benátek nad Jizerou – 
byla význačná prvním praktickým použitím 
UHPC v ČR (součinnost s firmami Skanska 
a.s., BASF stavební hmoty ČR, Kloknerův 
ústav, Pontex s.r.o.)
•	Certifikáty: Certifikát ČSN EN ISO 
9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro 
výrobu a dodávání cementu a hydraulic-
kých pojiv, těžbu a úpravu vápenců (lom 
Úpohlavy) a výrobu odsiřovacích vápenců. 
Osvědčení o akreditaci Českého institutu 
pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005. Výrobkové certifikáty dle 
harmonizovaných evropských norem (ČSN 
EN 197-1 ed. 2, ČSN EN 413-1).

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1028 941 991 973
Počet zaměstnanců 167 156 146 147

 spolehlivě dodáváme cementy a pojiva
 optimalizujeme vlastnosti našich produktů
 neustále pracujeme na zvyšování kvality
 aktivně přistupujeme k otázkám životního prostředí

Lafarge Cement, a. s.
411 12 Čížkovice čp. 27, tel.: 416 577 111
www.lafarge.cz

Rozumíme 
tomu, co 
děláme
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RD Rýmařov s.r.o.
•	IČ: 18953581
•	Kontakt: tel.: +420 554 252 111
•	E-mail: info@rdrymarov.cz
•	Sídlo: Rýmařov, 8. května 1191/45,  

PSČ 795 01

•	Profil: RD Rýmařov je největším dodava-
telem dřevostaveb v rámci České republiky. 
Má již čtyřicetisedmiletou tradici a mnoho 
let se také úspěšně prosazuje na zahranič-
ních trzích. Společnost má na svém kontě 
více než 23 tisíc domů postavených nejen 
u nás, ale například také v Německu, Řecku, 
Švýcarsku a na Slovensku či v Polsku. Mon-
tované stavby jsou vyrobeny na bázi lehké 
prefabrikace dřeva a vyznačují se především 
nízkými energetickými nároky.
RD Rýmařov klade důraz i na zdravotní 
nezávadnost používaných materiálů. 
Ve všech požadavcích splňuje tuzemské 
normy i normy tradičních zemí Evropské 
unie. Společnost v současné době nabízí 
dvě desítky typových projektů. Technologie 
umožňuje rychlou výstavbu při současném 
dodržení vysokých kvalitativních 
parametrů. Díky této technologii je možné 
realizovat stavby od objektů charakteru 
bungalovů přes běžné rodinné domy až 
po bytové domy. Častá jsou nadstandardní 
a atypická řešení. Výhodami jsou mimo 
jiné rychlost dodávky (dům je realizován 
do měsíce), garantovaná cena (konečná cena 

je garantována bez jakýchkoliv víceprací) 
a také záruka na třicet let.
•	Vedení společnosti: Jednateli jsou 
Ing. František Příkaský a Josef Hama.
•	Vlastník: Ing. František Příkaský (43,75 % 
obchodního podílu), Josef Hama (43,75 % ob-
chodního podílu), Ing. Jiří Pohloudek (12,5 % 
obchodního podílu).
•	Organizační struktura: Sídlo společnosti 
a samotný výrobní závod se nachází v Rýma-
řově. Společnost dále tvoří obchodní centra 
(obchodní zástupci) v lokalitách Praha-Kate-
řinky, Brno – BVV areál EDEN 3000, Mladá 
Boleslav, Olomouc-Hněvotín, Ostrava-Mug-
linov, Plzeň, České Budějovice, Králův Dvůr, 
Jihlava, Hradec Králové, Nový Hrozenkov.
•	Referenční stavby: Řadová výstavba 
dvanácti rodinných domů v Obříství, 120 
bytů v 21 bytových domech v Brně-Dolních 
Heršpicích, mateřská školka v Rýmařově, 
315 bytů ve 45 bytových domech v Chýni 
u Prahy, čtyři bytové domy v Mikulově, 
24 řadových domů v Brandýse nad La-
bem, devět dvojdomků a tři rodinné domy 
v Březině u Brna, bytový dům v Rýmařově, 

180 domů v německém Cochemu, dva bytové 
domy ve Starém Městě u Uherského Hradi-
ště, provozní budovy hraničního přechodu 
v Rumburku, výstavba a rekonstrukce hotelu 
Smaragd v Praze na Barrandově, Výzkumné 
a inovační centrum MSDK Ostrava, Konfe-
renční centrum Stollhof, bytové domy v pol-
ské Lodži, ulice Seefeldergasse ve Vídni, kde 
jsou bytové i rodinné domy. 
•	Certifikáty: Certifikovaný systém řízení 
kvality dle normy ISO 9001. O kvalitě výroby 
svědčí právo užívat znak kvality RAL pro-
půjčovaný Společností pro jakost německých 
montovaných staveb. Důkazem kvality vý-
robků je také evropský certifikát ETA podle 
ETAG 007, který společnost získala roku 
2007 jako první v ČR. Pro své domy získala 
i energetický certifikát, kterým se zařadila 
do kategorie energeticky úsporných domů. 
Roku 2009 firma získala certifikát PEFC pro 
statické konstrukce domů ze dřeva pro bydle-
ní. A dále je společnost v procesu certifikace 
PEFC, která prokazuje, že dřevo v konstrukci 
domů pochází z lesů obhospodařovaných 
trvale udržitelným způsobem.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 1 280 703 771 858
zisk před zdaněním (mil. kč) 1,721 –1,181 0,126 4,1
vlastní jmění (mil. kč) 171 171 171 175
Počet zaměstnanců 508 426 408 430

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

tržby za prodej zboží (mil. kč) 55 48 55,9 51,2
tržby za prodej vlast. výr. a služ. (mil.kč) 907 895 1 256,5 1 156
obrat (mil. kč) 962 943 1 312,4 1 207,2
zisk před zdaněním (mil. kč) 198 151 196,6 245,9
vlastní jmění (mil. kč) 275 237 212,4 401,1
Počet zaměstnanců 287 283 285 282

xella cz, s.r.o.
•	IČ: 648 32 988
•	Kontakt: tel: +420 547 101 124
•	E-mail: obchod.cz@xella.com, 
•	web: www.ytong.cz
•	Sídlo: Hrušovany u Brna, Vodní 550, PSČ 

664 62

•	Profil: Společnost je výrobcem a prodejcem 
kompletního stavebního systému Ytong, 
akustických vápenopískových tvárnic Silka 
a nehořlavých minerálních desek Multipor. 
V České republice má tři výrobní závody: 
v Hrušovanech u Brna, v Chlumčanech 
a Horních Počaplech. Společnost Xella CZ 
každý rok vyhlašuje soutěž pro studenty 
vysokých a středních škol, soutěž učňů sta-
vebních oborů a pravidelně pořádá odborné 
konference pro architekty a projektanty. 
•	Vedení společnosti: Jednatelé – Ing. Patrik 
Polakovič, Ing. Igor Forberger, Ing. Tomáš 
Kaňa. Prokuristé – Ing. Boris Rada, Ing. 
Roman Němec.
•	Vlastník: Xella Baustoffe GmbH (99,9 % 
obchodního podílu), Xella International 
GmbH (0,1 % obchodního podílu), SRN. 
•	Referenční výrobky: Kompletní stavební 
systém pro zdravé a úsporné stavění: tepelně 
izolační tvárnice nové řady Lambda YQ, 
příčkovky a obezdívky, stropní a střešní 
systém, schody na míru, systémový komín, 
sloupová tvárnice, systémové doplňky, 
omítka, malta. Kompletní systém stavebních 

komponentů nabízí ekonomické a ekologické 
řešení staveb. Úspornost při výstavbě vzniká 
díky snadné opracovatelnosti a tvarovatel-
nosti – materiál je téměř bezodpadový. Tepel-
ně izolační vlastnosti pórobetonu umožňují 
dosáhnout nízkoenergetického až pasivního 
standardu i s jednovrstvým zděním bez za-
teplení, což šetří stavební náklady a zkracuje 
čas výstavby. S použitím masivní střechy 
z Ytongu lze zajistit celoroční tepelný 
komfort i bez klimatizace. Ekologické řešení 
pak spočívá v přírodním původu materiálu, 
který je zdravotně nezávadný od výroby po 
celý životní cyklus stavby, včetně případné 
likvidace. 
Akustické vápenopískové tvárnice Silka 
splňují nejvyšší požadavky na únosnost 
a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou 
vhodné zejména pro vícepodlažní občan-
ské, rezidenční nebo administrativní stavby 
s vysokými požadavky na akustické klima. 
Multipor jsou minerální tepelně izolační 
desky, které vynikají tvarovou stálostí, nehoř-

lavostí a zdravotní nezávadností. Jsou určené 
pro kontaktní zateplovací systém i pro 
vnitřní zateplení památkově chráněných či 
historických budov. Řešení Ytong v kombi-
naci s produkty Silka a Multipor vyhovuje 
požadavkům norem v oblasti statiky, tepelné 
techniky, akustiky a požární ochrany. 
•	Referenční stavby: Servisní tréninkové 
centrum Škoda Auto, a.s., v Kosmonosech, 
AZ Tower v Brně, bytový dům X-Loft v Pra-
ze, Florentinum v Praze, Karlín Hall v Praze, 
vinařství Krásná Hora ve Starém Poddvorově, 
budova Filadelfie Praha, kostel Církve bratr-
ské v Litomyšli, soubor pasivních řadových 
domů v Židlochovicích, vesnička pro seniory 
Brod nad Dyjí, vnitřní zateplení Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti.
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pks stavby a.s.
•	IČ: 46980059
•	Kontakt: tel.: +420 566 697 201
•	Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 

PSČ 591 01
•	web: www.pksstavby.cz

•	Profil: Stavební společnost PKS stavby dis-
ponuje vlastními výrobními kapacitami na 
veškeré rozhodující stavební profese včetně 
technologií a služeb. Hlavním výrobním pro-
gramem společnosti je realizace pozemních 
a inženýrských staveb. Je technicky vyspělou 
společností s více jak padesátiletou tradicí 
ve stavebnictví, která neustále rozvíjí vlastní 
kapacity vnitropodnikových technologií. 
Dbá na odborný rozvoj personálu, rozvíjení 
firemní kultury a budování dobrého jména 
společnosti.
•	Vedení společnosti: Předseda představen-
stva a generální ředitel skupiny firem PKS 
Ing. Petr Pejchal, místopředseda Ing. Petr 
Podaný, člen představenstva a ředitel společ-
nosti PKS stavby a.s. Ing. Jaroslav Kladiva. 
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Pejchal ml., 
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Šír, 
člen dozorčí rady Josef Kohout.
•	Organizační struktura: PKS stavby a.s. je 
součástí skupiny firem PKS. Projektové říze-
ní generálních dodávek vlastními kapacitami 
v uspořádání středisek HSV a PSV.

•	Referenční stavby posledních let: Výstavba 
nového studia ČT (2016), Domov pro seniory 
Újezd u Brna (2016), Přístavba piaristické 
koleje Litomyšl (2015), Muzeum nové gene-
race Žďár nad Sázavou (2015), Centrum Eden 
Bystřice nad Pernštejnem (2014), Rodinný 
park Robinson Jihlava (2015), Jupiter club 
Velké Meziříčí (2014), Multioborový pavilon 
Pardubické krajské nemocnice (2015), Závod 
Swoboda – Stamping Jihlava (2014), Doosan 
Dobříš (2013), Hotelový komplex K-Triumf 
Velichovky (2013), Vědeckotechnický park 
Triangl Uherské Hradiště (2013), Revitaliza-
ce Regionálního muzea v Litomyšli (2014), 
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava 
(2013), Domov důchodců Ždírec (2013), 
Relaxační centrum Žďár nad Sázavou (2012), 
Městský bazén Litomyšl (2011).
•	Certifikáty: Systém řízení jakosti ISO 9001, 
Systém environmentálního managementu 
ISO 14001, Systém managementu bezpečnos-
ti práce a ochrany zdraví dle OHSAS 18001. 

Zlatý certifikát dle norem ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001.
•	Ocenění: Stavba roku Kraje Vysočina 2015, 
Stavba roku Pardubického kraje 2015, Stavba 
roku Kraje Vysočina 2014 ve dvou katego-
riích, Sodexo Zaměstnavatel regionu 2014 
– 3. místo, Stavba roku Kraje Vysočina 2013, 
Stavební firma roku 2012, Stavba roku Kraje 
Vysočina 2012, Stavba roku 2011.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 918 704 900 1 397
zisk před zdaněním (mil. kč) 18 7 10 47
vlastní jmění (mil. kč) 139 137 137 161
Počet zaměstnanců 287 254 249 249

Přístavba piaristické koleje I Litomyšl

Nové studio České televize I BrnoCentrum Eden I Bystřice nad Pernštejnem

Městské lázně I Nové Město n./Mor.Pavilon ZŠ I Dolní Břežany

www.pksstavby.cz

Skupina firem PKS
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k2 atmitec s.r.o.
•	IČ: 42767717
•	Kontakt: tel.: +420 595 135 111
•	E-mail: k2@k2.cz
•	web: www.k2.cz
•	Sídlo: Koksární 1097/7, Ostrava – Přívoz, 

PSČ 702 00

•	Profil: Společnost sdružuje 120 IT profe-
sionálů. Firemnímu IT se věnuje od roku 
1991, je zakládajícím členem ICT unie a má 
personální zastoupení v předsednictvu IT 
clusteru. Primárně se zaměřuje na vývoj 
a implementaci Informačního systému K2, 
tedy ERP/CRM řešení pro podporu, řízení 
a kontrolu firemních procesů. Na něj se pak 
nabalují ostatní služby v oblasti projektových 
činností, HW vybavení, konektivity, sítí,  
cloud computingu a služeb datového centra.
Oproti konkurenci společnost vyniká pře-
devším šířkou standardního řešení, která 
umožňuje minimalizovat speciální úpravy na 
míru a snížit tak dobu implementace a také 
otevřenosti systému, která umožňuje zákaz-
níkům napojovat na systém i vlastní řešení 
či řešení třetích stran; k dispozici mají stejné 
vývojové prostředí jako konzultanti společ-
nosti K2 atmitec.
Významnou výhodou IS K2 je jeho schopnost 
růst s firmou – někteří zákazníci s jedním 
systémem vyrostli z desítky uživatelů na 
aktuální stovky. Na českém trhu je to jediný 
dodavatel informačního systému, který má 

k dispozici vlastní datové centrum, a zároveň 
je také jediný, který nabízí on-line analytické 
služby přímo v mobilních zařízeních. Oproti 
konkurenčním řešením má společnost K2 at-
mitec výhodu také v tom, že nedělí týmy na 
implementační a servisní – o řešení se vždy 
stará stejný tým, který měl na starost imple-
mentaci. V následném servisu tak mají kon-
zultanti vždy naprostý přehled o nasazeném 
řešení a úpravy jsou pak rychlejší, stabilnější 
a levnější. Týmy mají již přes deset let stejné 
lídry s nadoborovými zkušenostmi a jejich 
péče si váží i klienti – 97,2 % zákazníků je 
podle posledního průzkumu se službami 
firmy spokojeno.
•	Vlastníci firmy: Ing. Luděk Vydra s po-
dílem na základním jmění 40 %, Ing. Petr 
Schaffartzik s podílem na základním jmění 
12 %, Ing. Pavel Motan s podílem na základ-
ním jmění 12 %, Mgr. Marek Kučera, MBA, 
s podílem na základním jmění 12 %, Ing. 
Radim Toth s podílem na základním jmění 
12 %, Ing. Karel Stýblo s podílem na základ-
ním jmění 12 %.

•	Organizační struktura: Ing. Luděk Vydra 
– ředitel a jednatel společnosti; Ing. Radim 
Toth – jednatel; Mgr. Marek Kučera, MBA – 
výkonný ředitel; Ing. Pavel Motan – ředitel 
obchodního oddělení; Ing. Petr Schaffartzik 
– ředitel oddělení systémové integrace 
a vývoje; Ing. Anna Bartlová – ředitelka 
ekonomického oddělení; Ing. Karel Stýblo – 
technický ředitel.
•	Reference: například společnosti Barvy 
a laky Hostivař, a.s., Gienger spol. s r.o., 
KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., První Chodská 
s.r.o., REDA a.s.
•	Certifikace: ISO 9001:2009; CQS; IQNet; 
Certifikát členství ICT Unie s.r.o.; ISDOC – 
Deklarace o společném postupu v oblasti 
elektronické fakturace v ČR; SOLIDITET.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 220 186 211 205
zisk před zdaněním (mil. kč) 19,8 13,4 12,6 7,5
vlastní jmění (mil. kč) 71,2 82,2 100,8 111,1
Počet zaměstnanců 87 86 84 87

psG-international a.s.
•	IČ: 13694341
•	Kontakt: tel.: +420 576 015 300
•	E-mail: psg@psg.cz, international@psg.cz
•	web: www.psg.eu
•	Sídlo: Napajedelská 1552,  

765 02 Otrokovice

•	Profil: Společnost byla založena v roce 
1924, realizovala projekty ve více než 24 
zemích světa. Specializuje se na: výrobu, 
instalace, opravy elektrických strojů a pří-
strojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení; montáže, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení; provádění staveb; 
projektovou činnost ve výstavbě. Nabízí 
dodávky staveb a energetických celků na 
klíč nebo na bázi EPC, projektové a exportní 
financování, project management, technický 
dozor investora a autorský dozor, projekč-
ní činnost včetně studií proveditelnosti, 
projektů pro stavební povolení, prováděcích 
projektů a dílenských výkresů, projekto-
vání, výrobu a montáž železobetonových 
a ocelových konstrukcí, služby zkušených 
řemeslníků. PSG, kde má velmi silnou vý-
robu železobetonu, prefy, máme schopnosti 
v energetice a technologiích. V celé skupině 
nadále pracuje kolem tří set zaměstnanců 
a jednotlivé firmy posilují jejich počty na 
kvalifikovaných stavebních pozicích, jako 
jsou stavbyvedoucí, projektoví manažeři 
nebo přípraváři. 

•	Vedení společnosti: Spolumajitel Juraj Su-
rovič, předseda představenstva Ing. Michal 
Andrle. Prokura: Petr Libora a Ondřej Lán.
Akciová společnost PSG-International prošla 
v průběhu posledních dvou let zásadními 
změnami, jejichž cílem bylo zpřehlednit 
nabídku činností pro zákazníky a také zvýšit 
efektivnost jednotlivých firem. Přípravy 
těchto změn probíhaly delší dobu a byly 
završeny převodem částí závodu společnosti 
PSG-International a.s. do nově vzniklých 
společností patřících do skupiny PSG. 
Společnost důsledněji oddělila jednotli-
vé segmenty svých dodávek. Zahraniční 
a energetické projekty jsou nadále doménou 
PSG-International a.s., stavební projekty 
v České republice a na Slovensku zastřešuje 
nová firma PSG Construction a.s. Pro lepší 
koordinaci servisních služeb pro společnosti 
skupiny PSG, jako je účetnictví, persona-
listika, publicita a další, byly založeny PSG 
Služby a.s. Změny v PSG-International 
zaručují větší efektivitu a transparentnost 
pro zákazníky. Došlo k posílení konkuren-
ceschopnosti například na ruském energe-
tickém trhu, který byl jednou z hlavních 
byznysových oblastí.
•	Reference: Přístavba haly LAPP KABEL, 
rozšíření výrobních kapacit pro TPC Power 
AVX, rozšíření výrobní haly Rexam – II. Eta-
pa, přístavba Makro Delivery Plzeň, rekon-
strukce nástupiště ve stanici metra Chodov, 

ekologizace a obnova teplárny v Plané nad 
Lužnicí, MOBIS Lamp Shop, CZZone Brno – 
Office, box II a v neposlední řadě logistické 
centrum Opavia Mondelez. Letos firma ještě 
dokončuje menší akce v Teplárně Planá, kde 
jedná o další spolupráci. Byla dokončena 
rea lizační projektová dokumentace na nádr-
že na řepkový olej pro dlouholetého partnera 
AVX. Dále stále zajišťuje garance na všechny 
realizované projekty v Ruské federaci a řeší 
složitou situaci s nedokončenými investiční-
mi akcemi TES Polyarnaya a TLC Bělyj Rast.
•	Certifikáty: Systém managementu kvality 
dle normy ČSN EN ISO 9001, chrání životní 
prostředí – podniká v souladu s ustanovení-
mi normy ČSN EN ISO 14001 Environmen-
tální systém řízení (EMS). Systém bezpeč-
nosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců 
v souladu s normou ČSN OHSAS 18001. 
Systém managementu bezpečnosti informací 
dle ČSN ISO/IEC 27001 a systém manage-
mentu společenské odpovědnosti dle ČSN 
010391. Společnost je držitelem osvědčení 
podnikatele od Národního bezpečnostního 
úřadu na stupeň utajení Důvěrné, Tajné. 
Rovněž je držitelem certifikátu informačního 
systému určeného pro nakládání s utajo-
vanými informacemi do stupně utajování 
Důvěrné.
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ceMex czech Republic, s.r.o. 
•	IČ: 27892638
•	Kontakt: tel.: +420 257 257 400,  

infolinka: 800 11 12 12
•	E-mail: info@cemex.cz
•	web: www.cemex.cz
•	Sídlo: Laurinova 2800/4, Praha 5-Stodůlky, 

PSČ 155 00

•	Profil: CEMEX je předním světovým výrob-
cem betonových směsí, kameniva, cemen-
tu, přísad a dalších stavebních materiálů. 
CEMEX poskytuje vysoce kvalitní výrobky 
a služby zákazníkům ve více než 50 zemích 
světa. Mexická společnost působí v České 
republice od roku 2005, kde provozuje 73 
betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, 
cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu 
speciálních přísad do betonu a zaměstnává 
více než tisíc zaměstnanců. Na Slovensku 
provozuje CEMEX od roku 2013 tři kame-
nolomy. CEMEX disponuje moderními 
výzkumnými a diagnostickými laboratořemi 
betonu a kameniva. CEMEX klade velký 
důraz na vývoj a prodej speciálních produktů, 
například litých podlah, anhydritových a ce-
mentových potěrů, izolačních a výplňových 
pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných 
betonů a pěnobetonů. 
•	Skupina CEMEX v České republice zahr-
nuje následující společnosti: 
CEMEX Czech Republic, s.r.o. – výroba 
a prodej betonu

CEMEX Cement, k.s. – výroba a prodej ce-
mentu a speciálních cementových směsí 
CEMEX Sand, k.s. – těžba, zpracování a pro-
dej kameniva, písku a štěrku
CEMEX Malešice, s.r.o. – prodej a výroba 
prefa betonů
CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o. – realizace 
základových a stropních konstrukcí, stavební 
práce
CEMEX Services Group, s.r.o. – mezinárodní 
servisní organizace
CEMEX Logistics s.r.o. – obchodní a doprav-
ní společnost
EcoWasteEnergy s.r.o. – zpracování alterna-
tivních paliv
•	Referenční stavby: Archeopark Pavlov 
•	Spolkový	dům	ve	Slavonicích	•	obchvat	
Třince	(silnice	I/11)	•	Výstavba	Přírodově-
decké	fakulty	Univerzity	Hradec	Králové	•	
Hudební	sál	SONO	v	Brně	•	Estakáda	R35	
u	Opatovic	•	Plynojem	GONG	v	Ostravě	(re-
konverze na multifunkční centrum a kongre-
sový	sál)	•	Forum	Nová	Karolina	•	Výstavba	

nového zdroje elektrárny ČEZ v Ledvicích 
(dvě	věže	–	nejvyšší	objekt	v	ČR)	•	dálnice	
D47	•	Vysokoškolský	kampus	Olomouc	•	
Justiční	palác	v	Brně	•	Plavecký	stadion	Par-
dubice	•	Centrum	pro	výzkum	a	vývoj	PET	
radiofarmak Ústavu jaderného výzkumu Řež 
•	Parkovací	domy	Černý	Most	•	Tunel	Osek.
•	Certifikáty: Všechny produkty splňují 
nejpřísnější technické normy a předpisy, 
veškerá výroba a kontrola kvality probíhá 
v souladu s platnými normami. Společnost 
má zaveden systém řízení managementu 
kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, 
systém environmentálního managementu dle 
ČSN EN ISO 14001:2005 a systém manage-
mentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. 

lasselsbeRGeR, s.r.o.
•	IČ: 25238078
•	Kontakt: tel.: +420 800 303 333
•	E-mail: info@rako.cz
•	web: www.rako.cz
•	Sídlo: Adelova 2549/1, Plzeň-Jižní Před-

městí, PSČ 320 00

•	Profil: LASSELSBERGER, s.r.o., je jediným 
výrobcem keramických obkladů, značky 
RAKO, v Čechách a zároveň patří mezi TOP 
5 výrobců v Evropě. LASSELSBERGER, s.r.o., 
zachovává a rozvíjí tradici české značky 
RAKO. Díky segmentaci značek RAKO 
HOME, RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM 
pokrývá společnost téměř všechny potřeby 
zákazníků v oblasti keramických obkladů 
a stavební chemie. Společnosti se v  roce 
2015 podařilo prodat téměř 28 milionů m² 
keramických obkladů a dlažeb, přičemž více 
než 2/3 produkce odešlo na export, výrobky 
putovaly do 65 zemí pěti kontinentů. 
V současnosti ve společnosti pracuje téměř 
1600 lidí v pěti výrobních závodech: 
Chlumčany, Lubná u Rakovníka, Horní Bříza, 
Podbořany, Borovany.
Silné konkurenční tlaky firmu neustále nutí 
k modernizaci technologií, produktivitě 
výroby a optimalizaci obchodních procesů. 
Vedení společnosti usiluje o dynamický tech-
nický a investiční rozvoj. Firma se i v letech 
stavebního kolapsu snažila o kontinuální 
modernizace v rámci výrobních lokalit, a to 

se ukázalo jako strategicky správné řešení. 
Společnost LASSELSBERGER může tak 
zákazníkům nabídnout špičkové výrobky 
srovnatelné se světovou konkurencí. Firma 
vlastní nejmodernější technologie digitál-
ního tisku, kalibrační linky na dlažby i na 
obkladačky. V roce 2015 firma investovala do 
nových technologií zhruba 300 mil. Kč. 
Benefitem je pro její klienty garance kom-
plexního řešení. LASSELSBERGER patří 
mezi firmy, které vyrábějí keramické obklady 
RAKO a současně i stavební chemii RAKO 
SYSTEM pro jejich spolehlivou pokládku. 
Tímto servisem se může pochlubit jen málo 
světových firem. Zákazník tak má od jednoho 
výrobce garanci jak na obklady, tak při správ-
né realizaci i na jejich položení.
Tradiční česká značka RAKO se může po-
chlubit úspěšnou 133letou tradicí a pestrou 
paletou interiérů vytvořených z keramic-
kých obkladů. Některé z nich jsou součástí 
kulturního dědictví: Vila Tugendhat v Brně, 
Vila Stiassni v Brně, Hotel Imperial v Praze, 
Obecní dům v Praze, Bauerova vila Libodřice 

u Kolína, lázně Amalienbad ve Vídni, tunel 
Holland v New Yorku a další významné 
stavby. Zároveň mnoho současných staveb 
obdivuje celý svět. Patří mezi ně například 
tunel Blanka, Campus Vídeň, univerzita 
v Saudské Arábii, Škoda Auto a.s. Mladá Bo-
leslav, Plzeňský Prazdroj, Eden – stadion SK 
Slavia Praha, O2 Arena, ústředí ČSOB, ústře-
dí T-Mobile Czech Republic, C&A-filiálky 
München, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, 
Mannheim, Holiday Inn München, Busi-
nesscentrum München, fotbalové stadiony 
EURO v Polsku, mnoho ZŠ a MŠ, administra-
tivní budovy, bazény: Mladá Boleslav, Třinec, 
Sušice, Jindřichův Hradec, Brno Šlapanice, 
Aquapark Brno Kohoutovice.
•	Certifikáty a prohlášení o shodě: Certifiká-
ty – slinuté dlaždice BIa Certifikát BIa, hutná 
dlaždice BIb Certifikát BIb, obkládačky, BIII 
Certifikát BIII, Certifikát ISO 9001, Environ-
mentální prohlášení o produktu (EPD) podle 
ISO 14 025, Certifikát ISO 50001-EnMS.

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

tržby (mil. kč) 3 455 3 621 4 199 4 291
vlastní kapitál (mil. kč) 2 361 2 423 2 633 2 877
Počet pracovníků 1 440 1 445 1 513 1 609

ekonoMické výsleDky
2012 2013 2014 2015

obrat (mil. kč) 2 469 2 234 2 295 4 044
vlastní jmění (mil. kč) 397 584 1 324 1 329
Počet zaměstnanců 496 496 510* 947

* počet zaměstnanců před sloučením se společností holcim
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kDo Je kDe  
V ČESKÉM StaVEBNiCtVÍ

 > ABF – Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství

Václavské nám. 31, Praha 1
tel.: +420 224 225 001
e-mail: nadace@abf-nadace.cz

 > Asociace energetických auditorů
Václavkova 28, Praha 6
tel:  +420 233 343 204 a 725 995 244
Sekretariát: Naďa Drahošová
e-mail: drahosova@aea.cz 
www.aea.cz 

 > Asociace dodavatelů montovaných 
domů, z.s.

Bauerova 491/10, Brno
Ing. Lenka Trandová,  
tel.: +420 733 506 525
e-mail: trandova@admd.cz 
www.admd.cz

 > AZ Promo s.r.o. – organizace 
odborných seminářů, konferencí 
a prezentací, určených převážně 
stavební odborné veřejnosti

Dělnická 54, Praha 7
tel.: +420 286 882 025
e-mail: azpromo@azpromo.cz 
www.azpromo.cz 

 > Cech pro zateplování budov ČR
Zelený pruh 1294/50, Praha 4
tel: +420 244 007 429
e-mail: czb@czb.cz, www.czb.cz

 > Centrum pasivního domu
Údolní 33, Brno
e-mail: info@pasivnidomy.cz 
tel.: +420 511 111 810
www.pasivnidomy.cz 

 > Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16, Praha 10
tel.: +420 281 017 111
e-mail: csias@csias.cz
www.csias.cz

 > Česká asociace  
konzultačních inženýrů

CACE – sekretariát Veleslavínská 39/48, 
Praha 6
tel.: +420 604 237 681
e-mail: jana.margoldova@cace.cz
e-mail: cace@cace.cz
www.cace.cz

 > Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, Praha 1

tel.: +420 605 325 366, 775 124 100
e-mail: cbsbeton@cbsbeton.eu
www.cbsbeton.eu 

 > Česká komora architektů
Josefská 34/6, Praha l
tel.: +420 273 167 480
e-mail: recepce@cka.cc
www.cka.cz 

 > Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě

Sokolská 15, Praha 2
tel.: +420 227 090 111
e-mail: ckait@ckait.cz
www.ckait.cz

 > Český svaz stavebních inženýrů
Sokolská 15, Praha 2
tel.: +420 227 090 411, 227 090 410
e-mail: cssi@cssi-cr.cz
www.cssi-cr.cz 

 > Hospodářská komora ČR
Florentinum (recepce A),  
Na Florenci 15, Praha 1
tel.: +420 266 721 300
e-mail: office@komora.cz
www.komora.cz 

 > Národní stavební centrum s.r.o.
Bauerova 10, Brno ( areál BVV)
tel. recepce: +420 541 152 515
e-mail: info@stavebnicentrum.cz
www.stavebnicentrum.cz

 >  Sdružení pro sanace  
betonových konstrukcí

Fakulta stavební VUT v Brně,  
Veveří 331
tel.: +420 773 190 932
e-mail: ssbk@email.cz
www.ssbk.eu

 > Sdružení pro výstavbu  
silnic Praha

Prosecká 74, Praha 9
tel.: +420 255 723 750 – 754
e-mail: svs@sdruzeni-silnice.cz
www.sdruzeni-silnice.cz

 > Sdružení EPS ČR
Na Cukrovaru 74,  
Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 725 747 a 607 603 132
e-mail: info@epscr.cz
www.epscr.cz

 > Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, Praha 1
tel.: +420 221 082 353
e-mail: stp@stpcr.cz
www.stpcr.cz 

 > Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR

Národní třída 10, Praha 1
tel.: +420 224 951 350
e-mail: sps@sps.cz
www.sps.cz

 >  Svaz výrobců betonu ČR
Na Zámecké 9, Praha 4-Nusle
tel.: +420 246 030 153
e-mail: svb@svb.cz
www.svb.cz

 > Svaz výrobců cementu ČR
K cementárně 1261,  
Praha 5-Radotín
tel.: +420 257 811 797, 602 824 791
e-mail: svcement@svcement.cz
www.svcement.cz

výzkuMné ústavy a zkušebny 
(výběr)

 > Institut pro testování  
a certifikaci, a.s.

Třída Tomáše Bati 299, Zlín
tel.: +420 577 601 238
e-mail: itc@itczlin.cz 
www.itczlin.cz

 > Technický a zkušební ústav stavební 
Praha, s.p.

Pobočka Praha – Prosecká 811/76,  
Praha-Prosek
tel.: +420 286 019 400
e-mail: info@tzus.cz
www.tzus.eu

 > Výzkumný ústav  
stavebních hmot, a.s.

Hněvkovského 65, Brno
tel.: +420 513 036 090
e-mail: vustah@vustah.cz 
www.vustah.cz

 > Výzkumný ústav pozemních staveb, 
Certifikační společnost, s.r.o. 

Pražská 810/16, Praha-Hostivař
tel: +420 271 751 148
e-mail: info@vups.cz
www.vups.cz
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Inzerce: Ing. Viktorie Žáková, viktorie.zakova@bmczech.cz, tel.: 603 177 788, www.bmczech.cz

Šance na představení 
Vaší firmy, 

která vznikla v roce 1992
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