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Operativní řešení problémů, honění termínů, každodenní
stres a nervozita – taková nekompromisní je doba. Proč se
nezastavit, nenadechnout a neohlédnout se do své minulosti? Zvláště ve chvíli, kdy firma slaví kulaté jubileum od
svého založení. Vždyť to nebylo jednoduché, ustát tlak konkurence, dokázat se rozvíjet, budovat firemní kulturu, inovovat, přicházet s novými
nápady a ještě je úspěšně prodat na trhu. S odstupem času má mozek schopnost věci
zjednodušovat a zapomínat. V elektronických obvodech vašich počítačů je ale vše
pečlivě uchováno.
Dovolte, aby i časopis Stavitel slavil s vámi. Vycházíme 25 let! Tisíce věrných
čtenářů – předplatitelů – jsou naším největším bohatstvím. Vždyť jde vlastně o celou
jednu generaci, pro kterou vydáváme časopis o stavebním trhu pro odborníky. Celou
tu dobu popisujeme, komentujeme, přinášíme rady, novinky a žijeme s vámi. Jsme
vždy na straně tuzemského stavebnictví.
Ve firmách „otcové zakladatelé“ již postupně předávají otěže svým synům a začínají se rozhlížet po zaslouženém odpočinku. Když nenašli nástupce, firmu prodali,
nebo se spojili se zahraniční konkurencí a z managementu se stáhli do dozorčích
rad. V první dvacítce největších stavebních firem a výrobců stavebních materiálů se
ty s výhradně tuzemským kapitálem hledají velice obtížně. Jde vlastně o bílé vrány.
Založit vlastní firmu chtělo notnou dávku odvahy. Lidé většinou opouštěli jistotu
pravidelných měsíčních výdělků a šli do značné nejistoty. Ve stavebnictví docházelo
doslova ke kopernikánským obratům: rostla produktivita, modernizoval se strojírenský park, objevily se dosud netušené materiály a technologie. Nové podnikatelské
subjekty vyvolaly dosud málo vídané jevy, jakými byl konkurenční boj ve všech
podobách. Na všechny tyto změny musely být firmy připraveny reagovat. A dařilo
se jim to.
Další výzvy stojí před námi. A časopis Stavitel se pokusí pravidelně všechny tyto
mezníky monitorovat a komentovat. Proto vydáváme tuto pravidelnou Ročenku
JUBILANTI a snažíme se oslovovat vybrané oslavence, kteří by se podělili o své
zkušenosti s ostatními.
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Firmy musí reagovat
na vývoj ve společnosti
Stavební produkce je považována za indikátor vývoje ekonomiky.
Je odvětvím, které je lakmusovým papírkem zbytku ekonomiky.
První padá do krize a je posledním, které se zvedá. Jen málokdo
si podrobně pamatuje, co bylo před čtvrtstoletím. Mozek má tu
blahodárnou schopnost špatné vytěsňovat a to pěkné nechávat
na povrchu. Proto je dobré se zastavit a připomenout si, jak šel čas.
Vzestup stavební produkce je závislý
také na politických rozhodnutích vlády
a parlamentu, a to jak v oblasti veřejných zakázek financovaných ze státního a obecních rozpočtů, tak v oblasti
legislativy, daní, sociální politiky apod.
Stavebnictví má ve své realizačně produkční fázi široké vazby na straně vstupů, kde přejímá produkty řady dalších
výrobních odvětví národního hospodářství, ale i na straně výstupů, neboť
je dodavatelem stavebních děl a prací
pro výrobní i nevýrobní sféru, občany,
instituce a další uživatele. Stavebnictví
kopíruje trendy ekonomiky s tím, že se
změny ve výkonnosti projevují výrazněji
a doznívají déle.
září 2017 | STAVITEL 09

Rok 1990 – rok nula
Rok 1990 představoval výrazný mezník
ve vývoji celé české ekonomiky, stavebnictví a bytovou výstavbu nevyjímaje.
Česká ekonomika prošla v 90. letech
zásadní transformací, která postupně
přeměnila centrálně řízenou ekonomiku
v ekonomiku tržní.
Jednorázová liberalizace většiny cen
v lednu 1991 měla za následek prudké
zvýšení inflace nad 55 %. Stavebnictví
patřilo mezi odvětví ekonomiky, na kterých se nejvýrazněji projevují změny
související s ekonomickou transformací.
Hlavním důsledkem tohoto procesu
byla nově utvářená struktura stavebních
podniků i stavebních prací. Rok 1990

se ve stavebnictví vyznačoval hlavně
dělením velkých stavebních podniků
na menší až drobné podniky. Dominantní postavení státních podniků přešlo
na soukromé firmy a vznikly firmy vlastněné zahraničními subjekty a firmy mezinárodní.
Změnila se rovněž jejich velikostní struktura nárůstem podílu malých
a středních firem. V důsledku transformace došlo k výraznému reálnému
poklesu objemu stavební produkce.
Transformační pokles stavební produkce
souvisel s celkovým snížením stavebních aktivit v ekonomice, jež hluboce
zasáhlo také do struktury produkce. Uzavření státních dotací do bytové výstavby
se nejdříve promítlo v hlubokém propadu zahajovaných bytů. V roce 1990 bylo
sice zásluhou příspěvku na výstavbu
rodinných domů zahájeno 61 tisíc bytů,
avšak již v roce 1991 byla zahájena pouhá šestina tohoto počtu.

Devadesátá léta
V roce 1992 stavební produkce vzrostla
zejména vlivem zvýšené fakturace před
zavedením daně z přidané hodnoty
od 1. 1. 1993. V roce 1993 nebylo (podle
očekávání) poměrně vysokého objemu
stavební produkce opakovaně dosaženo
a v tomto roce transformační pokles stavební produkce dosáhl svého dna. S ně-
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kolikaletým zpožděním se deprese zahajované výstavby promítla i do počtu bytů
dokončených až na jednu z nejnižších
hodnot ve statisticky evidované historii.
Ve druhé polovině 90. let se situace
stabilizovala. Pokračovaly tendence koncentrace vlastnictví (majoritní vlastníci),
slučování stavebních firem do větších
celků při zachování samostatnosti podniků v holdingu.
Stavební firmy byly převážně v soukromém vlastnictví a měly možnost
využívat mnohem širší materiálovou
základnu. V důsledku restitucí a privatizace se začal stavební sektor přibližovat
struktuře běžné v tržní ekonomice, kde
malé množství velkých stavebních firem
je doplněno značným počtem malých firem, zaměřených především na drobné
opravy, údržbu a rekonstrukce a modernizace. Toto uspořádání umožňuje pružnější reakce na změnu v poptávce po stavebních pracích.
Stále častěji se začaly objevovat inženýrské organizace v podstatě bez vlastních stavebních kapacit. V letech 1994
až 1996 se reálná stavební produkce zvyšovala, nejvíce v roce 1995, kdy roční
růst ve srovnatelných cenách překročil
osm procent. V roce 1996 došlo k mírnému útlumu proti meziročnímu tempu
dosaženému v minulých dvou letech.
Tento útlum nelze spojovat jen s nepříznivými klimatickými podmínkami
v zimě, má širší souvislosti s celkovým průběhem transformace ekonomiky i s novými diferenciačními procesy
v odvětví stavebnictví. Jde o vliv pokračujícího útlumu bytové výstavby včetně
modernizací a rekonstrukcí stávajícího
bytového fondu. Přitom rozsah potřeb
oprav a údržby by měl být podstatně
vyšší. Po snížení tempa růstu v roce
1996 došlo v letech 1997 až 1999 k poklesu objemu produkce, který lze označit za recesi, případně až krizi odvětví,
související s obdobným vývojem celého
hospodářství České republiky.
Stavebnictví se ocitlo v hlubokém
útlumu, pro který byl charakteristický
výrazný pokles poptávky při přebytku
kapacit a zhoršující se finanční situace
firem. Po věcné stránce je pro stavební
produkci 90. let charakteristický vysoký
podíl novostaveb. Relativně významně
vzrostl v druhé polovině dekády podíl
bytové výstavby.

srovnání jen s rokem 1991, kdy ještě
doznívala poměrně rozsáhlá výstavba
z osmdesátých let. K takovému rozmachu přispělo přijetí zákona o dani z přidané hodnoty.
Od roku 2008 byla zvýšena sazba DPH
na bytovou výstavbu z 5 % na 9 %, což
podstatně urychlilo dokončovací práce
ještě za příznivější cenu. Rostoucí konkurence se projevila ve snahách modernizovat průmyslové, obchodní i správní
budovy, zejména ve formě „inteligentních budov“. Také proto si objem rekonstrukcí udržoval plynulý růst, vyšší než
nová výstavba.
Rostoucí tlaky na fungující moderní
infrastrukturu vyvolávaly další podněty k růstu této poptávky. Projevoval se
zejména na výstavbě transevropské dopravní infrastruktury a energetických
a vodních sítí. Rychle rostl objem nových
zakázek u inženýrských staveb (dálnice,
železnice, inženýrské sítě), jejichž výstavba byla podporována z evropských
fondů a zpravidla šlo o veřejné zakázky.

Start finanční krize
Vrcholu bylo dosaženo v roce 2008, ale
již se začalo projevovat postupné zpo-
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malování ekonomického růstu. Pokles
byl zaznamenán především u nebytových výrobních budov (průmyslových
a zemědělských staveb) a podle očekávání u bytové výstavby, což signalizovalo
zhoršení sociální situace obyvatelstva.
Právě pozemní stavitelství pokračovalo v dlouhodobém propadu. Nepříznivému vývoji napomáhal i fakt, že se
v roce 2008 poptávka po nemovitostech
oproti roku 2007 snížila, podle odborníků zhruba o třetinu až polovinu.
Došlo k omezování stavebních investic a tento propad se projevil u všech
velikostních kategorií firem. Ty velké
byly dodavateli především rozsáhlých
veřejných zakázek, střední a menší firmy
pak jejich subdodavateli, ale také dodavateli menších zakázek, a to jak pro veřejné, tak i pro privátní, vesměs lokální
investory. Investoři a developeři začali
omezovat nebo pozastavili některé akce,
dokonce i řadu velkých projektů prakticky ve všech regionech. Developeři začali
stavět pouze pro konkrétní klienty, nikoli už spekulativně. To mělo dopad na firmy, které působí převážně v tomto segmentu. Stavební firmy se kvůli dopadům
finanční krize nevyhnuly propouštění.

Začalo milénium
a bylo dobře
Po roce 2000 byla obnovena dynamika
růstu výkonnosti českého stavebnictví.
Došlo k výraznému oživení bytové výstavby, počet dokončených bytů v tomto období snese v porevolučním období
www.stavitel.cz
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Stavební produkce
v průběhu jednotlivých let
Člověk, aniž by si to uvědomoval, je svázán s produkty stavebnictví doslova celý život a na každém
kroku. Snad pouze poustevník v lese, přikrývající se mechem a pohybující se mimo cesty a cestičky,
netuší, o čem je řeč. Stavebnictví patří mezi významná odvětví ekonomiky. Jeho hlavním posláním
je produkce stavebních objektů spojených s místem stavby, dále pak jejich opravy a údržba.
Ukazatelem vypovídajícím o postavení stavebnictví v ekonomice je jednak podíl na tvorbě HDP,
jednak podíl na počtu zaměstnaných v národním hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí pěti až šesti
procenty a přibližně stejně tolik ekonomicky činného obyvatelstva v něm pracuje.
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Body zlomu podrobněji

 – Výrazný reálný pokles objemu stavební produkce

v důsledku transformace, útlum dotací do bytové
výstavby, v roce 1992 růst produkce vlivem zvýšené
fakturace před zavedením DPH.
 – Stabilizace stavebního odvětví, vysoká poptávka.
 – Recese související s obdobným vývojem celé
ekonomiky.
 – Obnovení dynamiky růstu, oživení bytové výstavby,
modernizace a rekonstrukce stávajících budov, budování
moderní dopravní infrastruktury, energetických sítí
a vodních děl.
 – Dlouhodobý propad nejprve pozemního a pak
i inženýrského stavebnictví.

 – Návrat k růstu díky opravám inženýrských staveb
a bytové výstavbě.

 – Zhoršující se stavební legislativa, která zejména

v oblasti povolovacích procesů jde významně nad rámec
směrnic EU, a negativní vliv i v kontextu probíhající
transpozice Směrnice EP a Rady EU/52/2014 (EIA),
kde je pravděpodobné, že na straně investorů dojde
k dalšímu výraznému zvýšení administrativní a časové
náročnosti při přípravě projektů.
 – Od roku 2013 dochází k pravidelným poklesům vlivem
trvajících systémových nedostatků.

Poznámka: BI 1990 pramen: ČSÚ, rok 2017 odhad Stavitel
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entační hodnota těchto staveb činila
284,3 mld. Kč a v porovnání s rokem
2015 vzrostla o 11,5 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2016 činila 6068 tis.
m2, což v meziročním srovnání znamená
růst o 13,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,9 %,
nebytových budov o 20,9 %.
Počet zahájených bytů v roce 2016 se
meziročně zvýšil o 3,2 % a činil 27 224
bytů. Počet zahájených bytů v rodinných
domech vzrostl o 15,6 %, v bytových domech byl pokles o 14,3 %.
Počet dokončených bytů v roce 2016
se meziročně zvýšil o 8,9 % a činil 27 333
bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,8 %, v bytových
domech došlo k nárůstu o 22,7 %.
ČSÚ

Krátké nadechnutí
Stavebnictví se vrátilo k opětovnému
růstu až v roce 2014. Hlavním tahounem
sektoru byl rychlý růst inženýrského stavitelství, kterému pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů.
Po mnoha letech se oživila také bytová
výstavba. Významnou roli v meziročním
srovnání hrála velmi mírná zima, kdy
klimatické podmínky umožnily stavbařům pracovat v podstatě bez omezení.
Rovněž srovnávací základna roku 2013
byla velmi nízko a meziroční růsty byly
tím pádem snazší. Také rok 2015 přinesl další zlepšení, když index stavební produkce meziročně vzrostl o 7,1 %
(v pozemním stavitelství růst o 2,6 %,
v inženýrském růst o 17,1 %). Stále je
ale produkce o 14,9 % nižší ve srovnání
s rokem 2008, kdy byla na svém vrcholu.

Poslední pokles?
Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 %. Produkce
pozemního stavitelství meziročně klesla

o 3,3 % (příspěvek –2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční
pokles stavební produkce o 16,0 % (příspěvek –5,4 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2016
meziročně snížil o 2,7 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 33 012 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních
podniků s 50 a více zaměstnanci v roce
2016 meziročně vzrostl o 27,0 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 61 508. Celková hodnota těchto zakázek meziročně
klesla o 1,9 % a činila 183,8 mld. Kč, na
pozemním stavitelství 85,6 mld. Kč (růst
o 21,0 %) a na inženýrském stavitelství
98,2 mld. Kč (pokles o 15,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,0 mil. Kč a byla meziročně
o 22,8 % nižší.
Počet vydaných stavebních povolení
v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,6 %,
stavební úřady jich vydaly 83 340. Ori-

Příslib prvního pololetí
Stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů v prvním pololetí
letošního roku reálně meziročně vzrostla
o 8,1 % (bez očištění se zvýšila o 5,9 %),
bylo vydáno 21 935 stavebních povolení,
orientační hodnota těchto staveb dosáhla 84,0 mld. Kč, bylo evidováno 6982 dokončených bytů a zahájeno dalších 8498.
Pokračuje příznivý vývoj meziročního
indexu stavební produkce, což znamená,
že stavebnictví ve srovnání s chudým
loňským rokem je přece jen úspěšnější.
Stavebnictví se po krizi začalo vzpamatovávat, sice ne velkým tempem, ale ne
pravidelně a rovnoměrně, jak bychom si
přáli. Větší zásluhu na tom má pozemní
stavitelství, inženýrskému stavitelství
se ani v tomto měsíci nepodařilo nabrat
dech.
Od počátku roku má tedy pozemní
stavitelství výrazný podíl na růstu, což
nebylo v předchozích letech obvyklé.
Proč se stále nedaří zvyšování produkce
v inženýrském stavitelství, je dáno velmi
pomalým zahajováním staveb především
na infrastrukturních projektech. Neustále zde svou negativní roli sehrává legislativa, která brzdí intenzivnější tempo
růstu.
Zahajování i dokončování bytů je prozatím příznivější, ale ani tady legislativa
příliš nepomáhá k příznivějšímu vývoji, především u větších developerských
projektů.
Souhrnně tedy můžeme konstatovat,
že vzrůst meziročního indexu nás těší,
přejme si ale, aby vývoj zakázky do budoucnosti pokračoval tak, aby podpořil
další růst. 5
Jiří Kučera
Pramen: Stavebnictví v regionech České republiky; ČSÚ, Praha, 20. 4. 2016;
Kód publikace: 200061-16
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Klidná čísla do neklidné doby
Aktuální stav resortu je výrazněji než
u jiných spojen s krizí po roce 2008.
Pokles objemu zakázek od českých
veřejných institucí klesal od roku
2009 do roku 2013 nepřetržitě, také
o 20 procent. Chatrná poptávka
snížila nejen zaměstnanost, ale
i produktivitu, řada firem zanikla,
změnila se struktura oboru. Když
nastalo v roce 2014 jisté okřívání, ani
tehdy neměl resort zakázky zhruba
pro čtvrtinu přeživších firem.
Aktivita státu byla tehdy poměrně
dostatečná, ale jen pro velké
producenty na železnici, nikoliv
už u staveb silnic a dálnic. Krizové
období přitom do roku 2014 přes
změnu skladby, podílu velkých
a malých firem dostatečně
nevyčistilo trh, takže nabídka
setrvávajících kapacit v roce 2014
převyšovala poptávku a společnosti
se zákazníkům podbízely. Tlak
na ceny ničil zejména menší firmy.
Resort, kdysi opora ekonomiky, svou
produkcí v dubnu 2015 vázl asi 29 %
pod úrovní roku 2008.
Aktuální vývoj
Od března 2016 do předjaří letošního
roku se meziroční ukazatele
stavebnictví stále ještě pohybovaly
v záporných hodnotách. Třeba
v červenci minulého roku činila
meziroční změna –12,5 %. V prosinci
2016 došlo k zklidnění, index změny
představoval 102,6, meziročně
stavební produkce tedy stoupla
o 2,6 %, počítáno ze stálých cen,
bez inflace. V únoru letošního roku
se inženýrské stavitelství propadlo

o 28,7 %, následně klesl počet
zaměstnanců v podnicích nad 20
zaměstnanců jen o 3,6 %, zhoršila se
tedy produktivita. Stavebnictví jako
resort doznalo snížení meziročně
o sedm procent. Pak nastal mírný
růst. Pozemní stavitelství v březnu
stouplo o 6,4 %, inženýrské stavby
o 5,5 %. V souhrnu za leden až
duben 2017 resort navýšil meziročně
produkci o 1,1 %. Nevelký přírůstek
nicméně existoval. V květnu 2017
bylo pozemní stavitelství meziročně
vyšší o 7,9 %, v červnu produkce
podle ČSÚ vzrostla o 13,7 procenta.
Inženýrské stavitelství, dílem jisté
nepřipravenosti projektů, kleslo
meziročně o 2,2 %.
Výhled
V současnosti známe statistiku
za červen. V květnu bylo vydáno
8050 stavebních povolení,
meziročně více o 1,8 %. Bytů se
začalo stavět meziročně o 23,6 %
více i přes zvyšující se daňové
zatížení zdražující výstavbu.
Jestliže totiž v roce 2007 činila
DPH z bytu 5 %, pak v roce 2017 to
bylo 15 %. Berně z pozemku se
v roce 2007 neodváděla, v roce 2017
daň představuje 21 %. Inženýrské
stavitelství bude v roce 2017
nadále méně výrazné. Budování
průmyslových hal, závislé na růstu
průmyslové produkce, výstavba
kanceláří a bytů, v jejichž ceně sílí
podíl daně, pokvetou jako hlavní
opory resortu, hlavní náplň jeho
činnosti. Inženýrské stavitelství
by uvítalo rozsáhlejší vypsané

zakázky, bytelnější zakázky již
zadané, bez nichž k bohatším tržbám
nelze dospět. Prostřednictvím
fondů Evropské unie by náklady
na řadu českých projektů přitom
mohl živit západoevropský systém
daní a pomoci. V tabulce 01 jsou
v procentech meziroční změny
v květnu a červnu 2012 až 2016.
Procenta za měsíce se zpětně někdy
zpřesňují.
Jak vidíme, v květnu 2017 meziročně
došlo k růstu, stejně tak v letošním
červnu, ale po kolika letech propadu.
Vzhledem k síle pozemního
stavitelství, trochu živější stavbě
bytů, kanceláří a výrobních hal,
s ohledem na vývoj v březnu až
červnu 2017, také s ohledem na volby,
před nimiž se snaží politici mít
nač ukázat, očekáváme meziroční
vzestup oboru kolem 2,5 %, volby
mohou odhad zvýšit až na 3 %.
Pokud k tomu dojde, bude to sice
kladné číslo, ale žádná sláva, protože
srovnání se děje k základu, nízkém
po dlouhodobém propadu a se
změněnou strukturou oboru. Hlavně
bychom rádi věřili, že vzestup bude
pokračovat. A zdá se, že může.

Mgr., Ing. Milan Cikánek

Literatura: ČSÚ, ČKAIT, České
stavebnictví v číslech 2015;
ČSÚ, Statistické ročenky 2010 až
2016;
Marečková Martina, Novostavby
podražují, HN 12. července 2017;
Zahradník Petr, Je čas vzbudit se
a dohnat Evropu.

meziroční změny stavební produkce V procentech

01 Meziroční změny stavební produkce v květnu a červnu do roku 2017 (v procentech)
Roky/měsíc
Květen

2012
–3,3

2013
–13,6

2014
–0,8

2015
0,8

2016
–3,4

2017
4,7

Červen

–9,2

–11,2

6,0

11,3

–11

8,5

www.stavitel.cz
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Kvalita staveb
neustále klesá
Téměř polovina stavebních společností potvrzuje, že příliš velký tlak
na nízkou cenu byl důvodem pro zhoršení kvality jimi realizovaných
staveb. Na druhé straně podstatně roste podíl investorů, kteří se
začínají zajímat o kvalitu jimi objednávaných staveb i použitých
stavebních materiálů na těchto stavbách. Výrazněji se tento trend
projevuje u privátních zakázek, v oblasti inženýrských staveb je ale
aktuální zájem zadavatelů o kvalitu stavebních materiálů na vysoké
úrovni jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Vyplývá to ze Studie
stavebních materiálů 2017, zpracované analytickou společností
CEEC Research.
Ke zhoršení kvality realizovaných staveb v důsledku nepřiměřeně nízké ceny
zakázky došlo podle 43 procent ředitelů
stavebních společností. Ve zhruba 6 procentech případů se pak podle stavebních
společností toto zhoršení celkové kvality v důsledku tlaku na co nejnižší cenu
projevuje velmi často. Podobná situace
přitom panuje bez ohledu na zaměření firmy u stavebních zakázek z oblasti
září 2017 | STAVITEL 09

pozemního i inženýrského stavitelství.
„U výběrových řízení na veřejné zakázky je bohužel nejnižší cena dlouhodobě
klíčovým rozhodovacím kritériem zadavatelů a zakázky jsou vítězným firmám
zadávány za cenu o 15 až 20 procent nižší, než jaká byla při samotném vyhlášení
soutěže. Tato situace má vliv i na kvalitu
některých staveb, nebo dokonce způsobí,
že firma není schopna zakázku dokončit

a odchází od nedokončeného díla. V privátním sektoru je situace o něco lepší
a zadavatelé se ve většině případů snaží
najít kompromis mezi cenou a kvalitou,“
říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC
Research.

Krátkozrací investoři
„Investoři často sledují pouze náklady
na samotnou stavební investici, nikoliv
na její provoz a údržbu. Provozní náklady budou za celou dobu životnosti
stavby vyšší než investice samotná. Volba kvalitních a inovativních stavebních
materiálů a systémů již v projekční fázi
je tedy klíčová. Klasickým příkladem
jsou náklady na energii v případě kvalitních tepelných izolací nebo izolačních
skel, a to paradoxně především v létě,
neboť dnes jsou náklady na klimatizaci
srovnatelné s náklady na vytápění. Jiným příkladem mohou být samočisticí
omítky s prodlouženou garancí stability
barvy. Velmi populární jsou také sádrokartonové příčky, které díky vylepšeným
výrobním technologiím mají minimálně
srovnatelné parametry jako příčky zděné
– a to ve všech ohledech. Dle mého názoru jsou sádrokartony budoucností pro
všechny investory; nabízejí kvalitní řešení, jsou přitom cenové dostupné a jed-
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noduše se instalují. Možnost flexibilně
a jednoduše upravit vnitřní prostor jim
otevřela dveře i do rezidenční výstavby,“
tvrdí Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Toto všechno způsobuje, že narůstá zájem investorů o kvalitu stavebních
materiálů používaných na jejich stavbě.
U veřejných investic se zadavatelé zajímají o kvalitu materiálů a staveb podle
v průměru 75 procent stavebních firem,
u privátních investorů pak zvýšený zájem o kvalitu potvrzuje dokonce 89 procent stavebních firem.

Ke kvalitě se neprošetříme
Významně odlišná je situace u veřejných zakázek v oblasti inženýrských
staveb, kde je zájem zadavatelů o kvalitu staveb a materiálů významně vyšší
a dosahuje úrovně privátního sektoru
(oba shodně 88 procent). „Doufejme, že
tento zájem investorů o kvalitu staveb
se promítne také do kritérií budoucích
výběrových řízení. Stavební sektor patří k významným částem naší ekonomiky a pro její růst je potřeba stavět na
kvalitě a efektivitě, místo na nejnižších
cenách a nekvalitních produktech. Ke
kvalitě se jednoduše nejde prošetřit,“
komentuje situaci Michal Mejstřík,
profesor ekonomie Univerzity Karlovy
v Praze. „Většina našich privátních zákazníků se o kvalitu zajímá. Chtějí logicky za své peníze to nejlepší. Ovšem
je také pravda, že často za cenu z hobby
marketu,“ tvrdí Aleš Kocourek, jednatel
společnosti KASTEN, spol. s r.o. „Naši
zákazníci se samozřejmě zajímají o kva-

litu použitých materiálů při výstavbě,“
dodává Pavel Pilát, generální ředitel,
Metrostav, a.s.

Důvěřuj, ale prověřuj
„Pokud mluvíme o kvalitě stavebních
materiálů, je potřeba si přiznat, že i pro
odborníky je velmi často složité oddělit
od sebe kvalitní a nekvalitní výrobky.
Většina výrobků na trhu deklaruje, že
splňuje platné normy, ale přesvědčit se
o tom je přinejmenším komplikované.
Nekvalitní výrobek je investorem často
rozpoznán až po jeho použití na stavbě,
a někdy dokonce až po určité době používání stavby. To už ale bývá poněkud
pozdě. Proto doporučuji vybírat staveb-

ní materiály a jejich výrobce se stejnou
pečlivostí, jakou někdy věnujeme předmětům s mnohem kratší očekávanou životností, než jsou stavby – elektronice,
autům, sportovním potřebám nebo oblečení. Opravdu si kupujeme vždy jen to
nejlevnější a věříme, že to dobře dopadne? I u stavebních materiálů se obvykle
vyplatí vybrat značku s dlouholetou historií, zkušenostmi a všeobecnou rozšířeností na trhu,“ říká Ladislav Krumpolec,
ředitel divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
„Ceny některých stavebních materiálů
již delší dobu poměrně výrazně rostou.
Obávám se, že tento trend bude pokračovat i nadále. Možná ještě větším problémem ale je, že ani vyšší cena stavebních materiálů nemusí znamenat jistotu
jejich včasného dodání na stavbu. Tento
problém nastává zejména při podceněné
investorské přípravě, kdy je včasné plánování nákupu zdrojů velmi obtížné,“
přidává další úhel pohledu Petr Kašpar,
ředitel společnosti, POHL cz, a.s.

Platby bokem
Téměř polovina (46 procent) stavebních
firem se navíc u realizovaných zakázek
setkala s požadavkem zákazníků na poskytnutí slevy výměnou za částečnou
úhradu nákladů bez dokladu. Desetina
ředitelů (11 procent) se s podobnými
návrhy setkává často, třetina (34 procent) pak spíše výjimečně. U každé zakázky takový požadavek zaznamenalo
jen jedno procento dotázaných. V mnohem menší míře se přitom s takovou
praktikou setkávaly velké stavební společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavby (22 procent, respektive 29
procent firem).
www.stavitel.cz
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Stavební úřady
rozhodují podle počasí
Rozvoji českého stavebního sektoru by ze strany státu nejvíce pomohlo
odbourání zdlouhavého procesu přípravy a povolování staveb. Další
velkou pomocí by bylo jednotné a rychlejší rozhodování stavebních
úřadů a lepší připravenost projektů veřejných zakázek. Podle čtvrtiny
stavebních společností budou mít letošní volby na stavební sektor
negativní vliv, opačný názor má naopak polovina ředitelů stavebních
firem. Vznik nového Ministerstva stavebnictví ČR by uvítala polovina
stavebních společností. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého
stavebnictví zpracované analytickou společností CEEC Research.
Rozvoji českého stavebnictví by stát jednoznačně nejvíce pomohl opatřeními
na zjednodušení zdlouhavého a administrativně náročného procesu přípravy
a povolování staveb. Shodli se na tom
všichni dotázaní ředitelé stavebních
společností a na stupnici 0 až 10, kde
desítka představuje opatření, které by
maximálním způsobem pomohlo rozvoji stavebního sektoru, mu přiřadili
průměrnou známku 8,9. Velký pozitivní
vliv by také mělo jednotné a rychlejší
rozhodování pracovníků stavebních úřadů (8,4 bodu z maximálních 10) a lepší
připravenost projektů veřejných zakázek
(8,2 bodu z maximálních 10). Naopak
nejméně významnými faktory by podle
ředitelů stavebních společností bylo započetí realizace veřejných projektů ještě před dokončením výkupu pozemků,
a větší podpora státu při výstavbě sociálního bydlení (oba faktory shodně 6,2
září 2017 | STAVITEL 09

bodu z maximálních 10). Pro velké stavební firmy a společnosti zaměřené na
inženýrské stavby je také důležité, aby
vzniklá nová vláda pokračovala v již rozpracovaných projektech.

Volby nevolby
Podle poloviny (50 procent) stavebních
společností nebudou mít letošní volby do
Poslanecké sněmovny negativní vliv na
vývoj stavebnictví v České republice. Nepříznivého vlivu voleb se naopak obává
čtvrtina (28 procent) ředitelů. „Volby by
neměly zásadně ovlivnit vývoj českého
stavebnictví, a pokud ano, tak až v druhé
polovině roku dlouhým nekonáním při
procesu ‚předávání moci‘,“ tvrdí Pavel
Pilát, generální ředitel, Metrostav, a.s.
„Myslím, že volby ovlivní stavebnictví, a to jak v pozitivním, tak i negativním směru. Přibližně do poloviny letošního roku bude snaha rozjet a dotáhnout

celou řadu projektů v rámci předvolební
agitace. Od přibližně poloviny roku se
pro státní správu a samosprávu zadávání
nových projektů výrazně zpomalí a bude
se čekat na výsledky voleb,“ předpokládá Pavel Schlitter, obchodní ředitel,
SITEL, spol. s r.o.
„Především je definitivně třeba opustit představu, že k lepším zítřkům se lze
prošetřit. Prosperující stát nutně potřebuje fungující stavebnictví a to zase nutně
potřebuje podporu politických elit. Velmi oceňuji slova pana prezidenta Zemana, který pojmenoval problém podinvestovanosti české ekonomiky, a očekávám,
že nový establishment bude po volbách
v tomto také konat. Stavební firmy si rukávy do práce rády vyhrnou,“ poukazuje
na nutné změny Luboš Tomášek, ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a.s.
„Každé volby, resp. následné personální změny, přinesou minimálně
časovou prodlevu v uzavírání nových
kontraktů. Negativní vývoj v českém stavebnictví nečekám, pokud noví klíčoví
představitelé přijmou stávající koncepci
přípravy a realizace staveb, která by se
již měnit výrazně neměla s ohledem na
blížící se konec OPD,“ dodává Martin
Vilč, ředitel společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

Hledá se ministr
a s ním i ministerstvo
V názorech na případný vznik Ministerstva stavebnictví ČR jsou však ředitelé
stavebních společností nejednotní. Zatímco polovina (48 procent) z nich by
vznik tohoto ministerstva uvítala, druhá
polovina (47 procent) má na věc opačný
názor. Jednoznačnější je situace u vel-
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kých firem, které by vznik nového ministerstva uvítaly ve dvou třetinách případů
(68 procent).
„Pro další vývoj stavebnictví je důležité, aby se změnil pohled státu a státní správy na celou tuto oblast. Spousta
těch, kdo o investicích rozhodují, mnohdy hledá jen důvody, proč to nejde. Důvodem je nízká zainteresovanost na tom,
aby vůbec nějaké nové stavby vznikaly,“
vysvětluje Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building.
„Stavebnictví je velmi důležitý obor
národního hospodářství. O jeho významu bylo napsáno jistě již dost. Je to
obor poměrně složitý. Potřebuje koncepci, dlouhodobé plánování, kvalitní
přípravu a organizaci. Stavění je dlouhodobý proces a všichni potřebujeme,
aby se stavební procesy zrychlily. Výkonné a odborně zdatné kapacity investorské, projektantské i dodavatelské
se budují a připravují dlouho. Stavebnictví potřebuje kontinuitu a politickou podporu. Kolísání trhu mu velmi
škodí. Nelze dva roky intenzivně stavět
a pak na tři roky vše, tj. projektování,
přípravu i výstavbu, stopnout. Škody
jsou pak dalekosáhlé a projeví se nakonec v kvalitě staveb a následně v kvalitě
života, životního prostředí, funkčnosti
hospodářství atd. Bohužel, vzhledem
k tomu, do jaké problematické situace
se obor za poslední léta dostal, je třeba právě teď pozitivních impulzů, aby
obor neopouštěli odborníci, aby dostali
prostor, důvěru, aby mohli na sebe vzít
odpovědnost a aby byl obor do budoucna dostatečně atraktivní pro mladé lidi,
techniky, studenty, řemeslníky,“ rozebírá aktuální situaci ve stavebnictví
František Fryš, jednatel, SWIETELSKY
stavební, s.r.o.

www.stavitel.cz

„Zařazení změny kompetenčního zákona do volebních programů politických
stran a jeho uplatnění v novém programovém prohlášení vlády, a především jeho
následná realizace, by stavebnictví v ČR
rozhodně prospěla, především řízením rezortu z jednoho místa,“ souhlasí s myšlenkou na vznik ministerstva stavebnictví Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav, a.s.
„Nemyslím, že by další ministerstvo
významněji přispělo ke zlepšení českého stavebnictví. Je třeba pokračovat
v procesu zjednodušení přípravy staveb,
rozvíjet komunikaci s odbornými uskupeními, dodavateli a investory,“ opo-
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nuje Richard Osang, generální ředitel,
COLAS RAIL CZ.

Veřejná soutěž
je spíše soukromá
Podle ředitelů stavebních společností jsou v současné době v průměru dvě
pětiny (39,9 procenta) veřejných soutěží
předem připravené na míru pro konkrétního uchazeče. Naopak velké stavební
společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavby přitom hodnotí jako předem připravenou pouze zhruba čtvrtinu
(27,4, respektive 24,1 procenta) veřejných soutěží.
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EKONOMIKA

Česká kvantita pokulhává
za slovenskou kvalitou
Od zániku Československa na přelomu roku uplyne 25 let.
Z podnikatelského hlediska na tomto rozdělení vydělalo Česko. Od roku
1993 u nás vzniklo přes 1,872 milionu ekonomických subjektů, zatímco
na Slovensku pouze 573 tisíc. Jak však zjistili analytici nejobsáhlejší
on-line databáze českých firem Merk.cz, více rostoucích subjektů je
na straně Slovenské republiky.
Od rozdělení jednotného státu se podnikání v obou zemích věnuje mnoho ekonomických subjektů. Trend je stále rostoucí, přičemž Česko nad Slovenskem
vede: 77 % vs. 23 % (a to i při přepočítání na počet obyvatel). V České republice
také vzniklo více společností s obratem
nad 1,5 miliardy korun. Aktuálně je to
909 subjektů, zatímco na Slovensku je
jich pouze 26.

Slovensko má více
rostoucích firem
Jen 4 % českých firem vzniklých po roce
1993 jsou v současnosti obratově rostoucí, zatímco na Slovensku tvoří obratově
rostoucí firmy 11 %. V případě firem
s klesajícím obratem je na tom Česko
oproti Slovensku o něco lépe: 4 % vs.
15 %. Slovenská republika také eviduje

září 2017 | STAVITEL 09

více firem s dluhem u zdravotních pojišťoven.
Čeští i slovenští podnikatelé se nejvíce realizují v odvětví velkoobchodu
a maloobchodu, kde působí shodně 23 %
firem. Hned dalším oblíbeným oborem
jsou profesní, vědecké a technické činnosti. Na Slovensku je naopak o něco
populárnější stavebnictví.

Vedou metropole
V obou zemích se podnikání centralizuje
do hlavních měst. V Praze a Bratislavě
má sídlo shodně 23 % ekonomických
subjektů. V České republice je druhým
nejvýznamnějším místem pro byznys
Středočeský kraj a na Slovensku Žilinský kraj.
Pouze 34 % tuzemských společností
má ve svém vedení (vlastníci a statutáři)

ženské zastoupení. Ve slovenských firmách jsou procenta ještě nižší – pouze
v 29 % firem je na pozici vlastníka nebo
statutára žena.

Rozložení ekonomických
subjektů
Od roku 1993 bylo v Česku evidováno
1,872 milionu ekonomických subjektů.
Z nich bylo 64 % fyzických osob, 21 %
společností s ručením omezeným a pouze 1 % akciových společností. Na Slovensku je evidováno 573 tisíc subjektů:
fyzických osob 58 %, společností s ručením omezeným 30 %, akciových společností 1 % a ostatních 11 %.
„Za tu dobu v tuzemsku 349 českých
akciových společností dosáhlo na obrat
nad 1,5 miliardy korun za rok a u čtyřech z nich aktuálně probíhá insolvenční
řízení. Společností s ručením omezeným
s obratem nad 1,5 miliardy korun je evidováno 480. Na Slovensku do současné
doby 23 subjektů disponovalo obratem
nad 500 milionů eur a žádná z nich aktuálně nemá pohledávky na zdravotním
pojištění,“ řekl ke statistikám Tomáš Berger, zakladatel služby Merk.cz.

EKONOMIKA
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Desetiletími prověřená
stavební společnost
Společnost PKS stavby je spolu se sesterskými firmami PKS okna,
Santis, Realsant aj., součástí silné skupiny firem PKS. Za 25 let vývoje
akciové společnosti se značka PKS stavby vypracovala na pozici
velkých hráčů na trhu generálních dodávek staveb. Základem úspěchu
a trvalého rozvoje společnosti je profesionální přístup zaměstnanců
k prováděnému dílu.
PKS stavby a.s. je stavební společnost,
která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující stavební profese včetně technologií a služeb.
Hlavním výrobním programem společnosti PKS stavby jsou pozemní stavby
a inženýrské stavby. Je technicky vyspělou společností s více jak 50letou tradicí ve stavebnictví, která neustále rozvíjí
vlastní kapacity vnitropodnikových
technologií. Společnost dbá na odborný
rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména.
V rámci konsolidovaného obratu skupiny firem PKS patří k 20 nejvýznamnějším stavebním společnostem České
republiky a zaměstnává zhruba 600 pracovníků.
Během pětadvacetiletého vývoje akciové společnosti prošla rychle se rozvíjející firma i mnohými milníky. Pojďme

si jednotlivé důležité momenty představit:
1992 – vznik akciové společnosti
1994 – vzniká skupina firem PKS
1995 – nové registrované logo
PKS stavby
1997 – titul Stavba roku za
Společnou administrativní
budovu ve Žďáru nad Sázavou
2011 – titul Stavba roku za Městský
bazén v Litomyšli
2013 – stává se Stavební firmou roku
2012
2015 – obrat firmy přesahuje
miliardu korun.

Aktuálně staví
Sportovní halu v Dolních Břežanech:
Sportovní hala bude mít pro Dolní Břežany velký přínos. Tato velmi rychle se
rozvíjející obec u Prahy v tuto chvíli

Počty realizací v jednotlivých krajích za posledních 10 let
4
9

17

15

2

46
16
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nemá žádný patřičný prostor pro sportovní vyžití. Nebude tedy sloužit pouze
žákům základní školy. Pro svou činnost ji využijí místní sportovní kluby
a prostor zde bude i pro rekreační sport.
V neposlední řadě bude hala sloužit pro
pořádání kulturních a společenských
akcí. Bude ji možné s pomocí elektronicky ovládaných rolet uvnitř rozdělit
na více částí. Chybět nebude vybavení
pro školní výuku, ozvučení, šest šaten
a sociální zázemí včetně přizpůsobení pro handicapované. Před budovou
vznikne originální prostor řešený jako
amfiteátr.
V areálu novoměstské nemocnice: Současný dětský pavilon postavený v 50.
letech minulého století je nejstarší budovou v areálu novoměstské nemocnice.
„Technický stav tomu odpovídá – netěsní okna, zastaralé jsou i rozvody elektřiny, vody a odpadů, nevyhovuje ani
prostorové uspořádání,“ říka Jiří Drdla,
technický náměstek nemocnice. Demolice a stavba nové budovy je proto lepším
řešením než rekonstrukce starého pavilonu. Bourací práce začaly v srpnu. Nová
budova bude méně energeticky náročná,
lékaři budou pracovat s moderní technikou. V pavilonu budou specializovaná
oddělení. Lůžková kapacita se zvýší ze
současných 25 na 33 lůžek v pokojích
s jednou až čtyřmi postelemi. První patro bude vyhrazeno pro ambulantní provozy. Stavba nového pavilonu dětského
oddělení má být na delší dobu jednou
z posledních velkých investic v novoměstské nemocnici.
Výrobní halu pro společnost Cooper
Standard: Pro firmu Cooper Standard
zahájili v Bystřici stavbu loni v červenci. Budují zde halu o rozloze osm tisíc
metrů čtverečních. Aktuálně je stavba
dokončena a zkolaudována. Těší se již
na své slavnostní otevření a především
nové zaměstnance. V bystřické průmyslové zóně vlastní firma Cooper Standard
osm hektarů pozemků, do budoucna tam
svoji výrobu chce rozšiřovat. Zaměstnávat by výhledově mohla až pět set lidí.
Z aktuálně nabízených pracovních míst
už je obsazeno přes osmdesát procent.
Pracovníci, kteří nastoupili, se zaučují
v závodě společnosti ve Žďáře nad Sázavou, kde ve výrobě systémů pro rozvod
kapalin v autech pracuje kolem tisícovky
lidí. O nové pracovní místo se hlásí i zaměstnanci těžebního závodu v nedaleké
Rožné, kde s minulým rokem skončila
těžba uranu.
Novou školu v Chýni: V nové škole
v Chýni poprvé zazvonilo. Těšily se na
ni čtyři stovky žáků. Chýně u Prahy je
velmi rychle se rozvíjející obec, pro niž
se v posledních letech několikanásobně
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vyčerpala kapacita místní základní školy. Možnost byla jediná, postavit školu novou a s odpovídajícím zázemím
a kapacitou. Právě nedostačující kapacita škol je jedním z aktuálních problémů
okrajových lokalit Prahy. Samotná stavba trvala pouhých deset měsíců, v první
školní den uvítala své nové žáky. Areál
pavilonových budov, který je propojen
přístupovou cestou z centra obce skrze
park Višňovka, ústí do školního náměstí. Společenské prostory, jako jsou aula,

jídelna nebo sportovní zařízení, jsou
umístěny při severní a jižní straně školního náměstí, škola na jeho východní
straně spolu s knihovnou. Nová škola má
dva vstupy, zvlášť pro první a druhý stupeň. Ihned po vstupu do školy návštěvníka osloví vizuální kontakt s vnitřním
dvorem, který bude využíván rovněž
k výuce. Žáci druhého stupně jsou vedeni směrem ke sportovištím na východě,
zatímco děti z prvního stupně mají intimnější, ale prostornou zahradu na jižní

straně. Všechny venkovní prostory jsou
vzájemně propojeny. Obec Chýně, která
patří mezi nejrychleji se rozvíjející obce
v okolí Prahy, má jeden z nejnižších věkových průměrů v zemi, rodí se zde
přibližně 50 dětí ročně, místa ve škole
již nestačila. V minulých letech proto
ze stejného důvodu vybudovali nový
moderní pavilon v Dolních Břežanech,
zcela novou školu mají i pražské Kbely.
Výstavbu nových škol připravují i obce
Uhříněves a Psáry.

Městský bazén Litomyšl – Stavba roku 2011

Bytový dům Samcova a Lodecká Praha 1

Nový závod společnosti Swoboda Stamping Jihlava
– Stavba Vysočiny 2014

Společná administrativní budova Žďár nad Sázavou
– Stavba roku 1997

Centrum Eden Bystřice nad Pernštejnem

Domov pro seniory Proseč u Pošné

www.stavitel.cz
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Dostavba Piaristické koleje v Litomyšli

Hotelový komplex K-Triumf Velichovky

Městské lázně Nové Město na Moravě – Stavba Vysočiny 2015

Multioborový pavilon Pardubické nemocnice

Muzeum Litomyšl – Stavba roku Pardubického kraje 2015

Nové studio České televize – Brno

Společnost PC Help Třebíč

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou – Stavba Vysočiny 2012
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Tři sta padesát let existence
a dvacet pět let v ČR
V České republice působí Skupina Saint-Gobain již od roku 1992. Aktuálně
do ní patří čtyři společnosti, spravující 14 výrobních závodů, devět značek
a 4000 zaměstnanců. Celosvětově skupina dosáhla za rok 2016 obratu
39,1 miliardy EUR. Staviteli poskytl rozhovor Tomáš Rosák, generální
delegát zastoupení společnosti Saint-Gobain v České republice.
●● Pracujete ve firmě s mnohasetletou
tradicí. Cítíte odpovědnost?
Samozřejmě. Výraznou měrou se podílím
na rozvoji podnikáni skupiny Saint-Gobain a jejích aktivit v ČR a celém středoevropském regionu. Skupina Saint-Gobain
totiž existuje více než 350 let, v roce 1665
ji založili ve Francii Ludvík XIV. a jeho
ministr financí Colbert. V ČR ji v současné době reprezentuje 9 značek a 14
výrobních závodů, které skupina Saint-Gobain v ČR vybudovala nebo je získala akvizicí od roku 1992. Osobně jsem se
mohl od roku 2000 podílet na růstu divize Weber na českém trhu. Tato divize
se stala součástí skupiny již v roce 1996
a byl to velký impuls pro její rozvoj. Pokud hovoříte o odvaze, tak tu musím mít
v případě rozšiřování výroby, budování
nových závodů nebo akvizic vždy. Vždyť
akcionářům osobně ručím za to, že každá
nová investice nebo akvizice v regionu,
který mám na starosti, bude profitabilní.
Asi jsem měl štěstí, ale aktivity v našem
regionu, ke spokojenosti mé i akcionářů,
ve většině případů profitabilní jsou.
●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že
jsem do toho vůbec šel?
Takovou otázku jsem si nemusel nikdy
pokládat.
●● Je

něco, co byste nyní udělal jinak?
Ne, vždy se všechno povedlo, ale nikdy
jsem se neohlížel a nepřemýšlel o tom,
co bych býval měl udělat jinak. Proč
také, věci minulé již nezměníte.
●● Jak jste si budoval tým nejbližších
spolupracovníků?
Můj tým stojí vždy na důvěře, osobním
nasazení, zápalu pro věc, zodpovědnosti
a odbornosti. Řídíme firmy a všechny aktivity ve svěřeném regionu jako by byly
naše vlastní, to se snažíme přenášet i na
všechny naše zaměstnance.
●● Nastala situace, kdy vlastníci
a management měli rozdílný pohled
na další směřování firmy?

www.stavitel.cz

Tomáš Rosák: Můj tým stojí vždy na
důvěře, osobním nasazení, zápalu pro věc,
zodpovědnosti a odbornosti.
Taková situace nenastala. Skupina Saint-Gobain má jasnou dlouhodobou vizi,
jak udržitelně stavět, respektive vyrábět
takové stavební materiály, které pomáhají vytvářet pohodové bydlení a zlepšují život každého z nás. Moje představa
o tom, jak vyrábět stavební materiály, jak
je inovovat, jaké mají mít parametry, jak
je nabízet a prodávat, se od globálního
pohledu Skupiny Saint-Gobain příliš neliší. Co se týče operativy a rozvoje aktivit
v mém regionu, tak mohu říci, že jsem
si se zástupci akcionářů vždy porozuměl
a velmi si vážím skutečnosti, že jsem
vždy získal dostatek důvěry k tomu realizovat záměry a rozvíjet firmu v souladu
s mými představami.
●● Nelze oddělit firmu od
celospolečenského podnikatelského
prostředí a klimatu. Když se podíváte
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe
a kdy to bylo nejsložitější?
Nejsložitější to pochopitelně bylo v začátcích, kdy se snažíte etablovat na trhu
a získat svůj tržní podíl. To je ale asi
stejné pro většinu firem. Dalším obdobím, které bylo složitější, byla krize pozemního stavitelství po roce 2008, na
tuto dobu si jistě také vzpomene většina
firem, které v oboru stavebnictví podnikají. Musím ovšem dodat, že i v době,
kdy se úplně nedaří, si nestěžuji. Vždy
se snažím řídit firmu tak, aby plně vyu-
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žila potenciál trhu, byla lídrem na trhu
výroby stavebních materiálů, bez ohledu
na tržní situaci. Vždyť i z období krize si
vždy odnáším bohatou zkušenost, která
mi pomáhá v následujícím období firmu
lépe řídit a čelit případným změnám,
zejména poklesům stavební výroby a poptávky na trhu.
●● Postoj firmy k okolí – nadace,
sponzoring? Jaká je vaše strategie
v této oblasti?
Skupina Saint-Gobain je dlouhodobě významným donátorem neziskových a příspěvkových organizací, kulturních a společenských akcí v regionech, kde má
své výrobní závody. Ročně na takovou
podporu vynakládáme téměř 5 mil. Kč.
V obcích, kde máme závody, ale i v okolních se podílíme na rozvoji infrastruktury, podporujeme školky, školy, výsadbu zeleně, výstavbu přechodů, radarů,
opravy sociálních a zdravotních zařízení.
Podporujeme místní hasiče, sportovní
kluby nebo místní kulturní a sportovní
akce, podílíme se na ochraně životního
prostředí. Pokud bych měl jmenovat ty
největší akce, tak jsme plně sponzorovali
výstavbu azylového centra Baby Box pro
opuštěné matky s dětmi v Hájku nebo
azylový dům pro opuštěné matky s dětmi
v Lochovicích, jsme pravidelným partnerem festivalu Smetanova 
Litomyšl
nebo podporujeme celorepublikovou
akci „Ukliďme Česko“. Musím dodat, že
vždy budeme podporovat takové organizace, které pomáhají v regionech, dětem,
matkám v nouzi, postiženým. Nejde nám
o publicitu, ale skutečně o společenskou
zodpovědnost, kterou jako lokální výrobce v každém regionu máme. Nikdy
bychom tak nepodporovali vrcholový
sport, politické strany nebo hnutí či jiné
aktivity, jejichž cílem není pomoc potřebným, a ideálně tam, kde podnikáme.
●● A vize firmy do budoucna?
Vize naší skupiny je pomáhat vytvářet pohodové bydlení i zlepšovat život každého
z nás kombinací komfortu a udržitelnosti,
výsledkem musí být spokojení lidé na celém světě. Když to uchopím z praktického pohledu, tak to znamená vyrábět udržitelné a inovativní stavební materiály,
které budou významně zlepšovat parametry staveb a to zejména z pohledu úspory
energie a tepelného komfortu, akustiky,
světelné pohody v interiérech a kvality
vnitřního ovzduší. Budeme tedy nadále
investovat do vývoje nových stavebních
materiálů a řešení, budeme inovovat
a rozšiřovat své výrobní kapacity a budeme nadále nabízet všem na trhu maximální součinnost při projektování, plánování
a výstavbě všech typů budov.
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Všechny zakázky
jsou pro nás významné
Z malé kanceláře jsme se přesunuli do moderní budovy se sklady
a výrobní částí. Z regionálního dodavatele střech a fasád jsme se
stali generálním dodavatelem staveb v České republice, na Slovensku
i dalších evropských zemích. Ale některé věci se ani po 15 letech
nezměnily. Jsme stále ryzí česká firma bez cizího kapitálu. Zakládající
osoby jsou nadále v čele společnosti. Máme stabilní a zkušený
tým s nízkou fluktuací. Na prvním místě je stále spokojený klient.
Od začátku se držíme našeho hesla – kvalitně a rychle,
říká Ing. Jan Hasík, ředitel ostravské společnosti HSF System.
●● Jaké byly vaše začátky?
Zpočátku jsme se specializovali na dodávku a montáž střešních a fasádních
plášťů průmyslových, skladových a obchodních objektů. Zřejmě to bylo místo
na trhu, které nebylo zcela zaplněno.
Později jsme rozšířili naši činnost o generální dodávky staveb. A právě ty už
tvoří většinu našich výkonů, na kterých
uplatňujeme naše vlastní kapacity pro
realizaci střech a fasád. Podařilo se nám
už v druhém roce existence ztrojnásobit
obrat. Rosteme prakticky již od svého
vzniku v roce 2002.
●● A současnost vaší společnosti?
V letošním roce slavíme 15. výročí
od založení společnosti HSF System.
Stejně jako v životě, tak i pro naši firmu
je výročí určitou příležitostí se zastavit
a vyhodnotit si uplynulé období. Zažili
jsme přerod z malého dodavatele střech
a fasád na generálního dodavatele velkých staveb včetně komplexního servisu

souvisejících služeb pro stavební investory. Od roku 2010 podnikáme prostřednictvím dceřiné společnosti také na Slovensku a dále realizujeme dílčí dodávky
v Rakousku, Německu, Maďarsku a Itálii. V roce 2016 jsme se přestěhovali
do vlastního nového sídla společnosti,
Antracit House, v průmyslové zóně Ostrava Business Park. Jsme členem Svazu
podnikatelů ve stavebnictví a členem
Hospodářské komory České republiky.
●● Nelze oddělit firmu
od celospolečenského podnikatelského
prostředí a klimatu. Když se podíváte
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe
a kdy to bylo nejsložitější?
I my jsme si užili těžkých časů. Zvládli jsme velmi dobře období celosvětové
finanční krize v letech 2008–2013, která
silně zasáhla celý stavební trh. V době
recese by bylo snadné si říct, jsme obětí krize ve stavebnictví, takže to balíme.
Ale my jsme zvyklí bojovat a nevzdávat

Jan Hasík: Zažili jsme přerod z malého dodavatele střech a fasád na generálního dodavatele velkých staveb včetně komplexního servisu
souvisejících služeb pro stavební investory.
se. Máme skvělý tým lidí a velmi dobrou
atmosféru uvnitř firmy. Takže stálo za to
se poprat, abychom o to všechno nepřišli. Myslím, že situace na stavebním trhu
se za posledních 15 let zlepšila. Trh se
pročistil a kultivoval. Začíná být normální, že za dobře provedenou práci se v termínu platí. A tak to má být.
●● Jak se daří vaší společnosti
po ekonomické stránce?
Začínali jsme s tržbami 40 milionů korun, v loňském roce se nám podařilo dostat obrat společnosti na 1,44 miliardy
korun. Přestože celková stavební produkce v České republice klesla v roce
2016 meziročně reálně podle revidovaných údajů o 5,9 %, byl tento rok pro
naši společnost velmi úspěšný. Aktuálně zaměstnáváme v Čechách a na Slovensku 98 lidí. Podle poslední ročenky
Časopisu českého STAVEBNICTVÍ TOP
2016 nám patří 22. místo mezi tuzemskými stavebními společnostmi v rámci
150 sledovaných subjektů.
●● Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?
Mezi naše zákazníky patří zejména developerské společnosti, výrobní firmy,
logistické společnosti a obchodní řetězce. V současnosti realizujeme také státní
zakázky, jako například domov seniorů
a jiné objekty občanské vybavenosti.

Obchodní dům KIKA v Banské Bystrici
září 2016 | STAVITEL 09

●● Přibližte nějaké důležité zakázky,
na kterých jste se podíleli?
Všechny zakázky, které jsme realizovali,
byly pro náš rozvoj významné. Je jich už
celkem více než 800. Velmi důležitou
zakázkou byly stavby pro Narex v České
Lípě, kde jsme začínali jako dodavatel
opláštění a končili jsme asi čtvrtou stavbou, která už byla generální dodávkou.
Další důležitou stavbou byla hala VW
Bratislava či BOSAL v Brandýse nad
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Labem. Mezi další známější jména patří
například Marlenka, Volkswagen v Bratislavě, Contera, Panattoni parky, Röchling Automotive, Faurecie, KIKA nebo
Möbelix.
●● V čem vidíte svou konkurenční
výhodu?
Jednoznačně v jednoduché a pružné
organizační struktuře, která je spojená s poměrně značnou silou kapitálu
a schopností realizovat i velké a komplikované projekty za příznivou cenu.
Nesmírně důležitou výhodou je stabilní
tým zaměstnanců schopný inovativního
a kreativního přístupu k jednotlivým
projektům. Díky tomu dochází ke zkvalitnění projektů a dosažení ekonomicky
výhodných parametrů v krátkém čase.
Máme řadu zkušených montážních čet
a také vlastní výrobní stroje a montážní
mechanismy. Na rozdíl od našich konkurentů jsme schopni nabídnout poměrně
velký podíl vlastních prací. A to investoři vnímají jako velkou výhodu.
●● Obdržel jste ocenění Podnikatel
roku v Moravskoslezském kraji.
Co to pro vás osobně znamenalo?
Toto prestižní ocenění vnímám jako velký impuls do budoucna a do další práce.
Mám radost, že se celý tým porotců složený ze zástupců nadnárodních společností, i z řad českých velmi úspěšných
podnikatelů, shodl na tom, že to co děláme v naší společnosti, děláme dobře.
Zároveň se mi vybavila spousta, ne sice
zásadních nebo koncepčních, ale důležitých věcí, které ještě musíme zlepšit.
Uznání však patří celému týmu HSF
System. Bez skvělých kolegů by to nešlo.
Hlavně jde o to, aby nás naše práce bavila. Potom bude bavit i naše zákazníky.
A o ty nám samozřejmě nejvíc jde.

Roper Ingeneering – výrobní a servisní centrum zvítězilo v soutěži Stavba roku
Moravskoslezského kraje
●● Postoj firmy k okolí – nadace,
sponzoring? Jakou máte strategii
v této oblasti?
Nežijeme pouze v průmyslových zónách, kde úspěšně realizujeme velké
projekty pro naše klienty. Snažíme se
aktivně pomáhat také našemu okolí, a to
v různých oblastech, jako jsou školství,
sociální služby, životní prostředí, zdravotnictví, sport nebo kultura. Například
jsme finančně podpořili Základní školu Vratimov, ekologické sdružení Čisté
nebe, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky,
Nadační Fond Podejte Ruku Dětem,
Tvůrčí centrum Ostrava a mnoho dalších. Jsme také dlouholetým partnerem
mezinárodního atletického mítinku Zlatá Tretra.
●● Jak vidíte letošní rok?
Letos chceme zachovat, případně posílit,
pozici naší společnosti nejen na českém

a slovenském stavebním trhu, ale i v dalších zemích. I nadále chceme udržet
kvalitu naší práce a termínové parametry staveb podle požadavků zákazníků.
Snažíme se postupně zavádět nové IT
technologie pro projektování a přípravu
výroby a samotnou výrobu.
●● A vaše vize do budoucnosti?
Je určitě nezbytné se zabývat tím, co
bude poté, až budou všechny plochy
zastavěny a nebude potřeba nových hal.
Příležitost vidím v rekonstrukcích nebo
zlepšování standardů. Intenzivně pracujeme i na rozšíření našeho segmentu
trhu o objekty občanské vybavenosti.
Nové technologie vstupují i do stavebnictví a my chceme být u toho. Tomu se
věnujeme. Za 15 let vidím HSF System
jako firmu schopnou realizovat stavby
náročné, ne objemem, ale technologiemi
a osobním přístupem kvalifikovaného
personálu.

Howe Košice
www.stavitel.cz
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Touha změnit svět
zvítězila nad ziskem
Developerské podnikání je specifické tím, že je nyní velmi paralyzované
extrémně složitým povolováním nové výstavby. Současný stav popisuji
trefným označením legislativní Kocourkov, říká RNDr. Evžen Korec, CSc.,
generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.

Evžen Korec: Dnes na doporučení prodáme zhruba třetinu všech bytů a tento podíl bychom rádi
i nadále navyšovali.
●● Založit developerskou firmu chtělo
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?
Zcela nezbytné bylo mít velmi podrobné znalosti o tom, jak se development
dělal ve vyspělých zemích. Díky svému
vědeckému pobytu na univerzitě v německém Göttingenu jsem měl možnost
zblízka vidět, jak funguje developerský
trh v Německu. Tyto své zkušenosti jsem
po návratu do Česka využil při startu
vlastního podnikání. Bez obrovského
nasazení a pracovitosti hlavně na samém začátku podnikání, kdy jsem prací
trávil 14 hodin denně a to včetně sobot
a nedělí, by EKOSPOL nebyl tak úspěšný. Lidé, kteří začali podnikat pouze
s ideou vydělat si rychle nějaké peníze, většinou žádného většího úspěchu
nedosáhnou. Podnikání totiž není jen
o vydělávání peněz, ale o touze změnit
svět k lepšímu.
●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že
jsem do toho vůbec šel?
Ani jednou.
●● Je něco, co byste nyní udělal jinak?
V podstatných věcech bych neměnil nic.
Řadu detailů bych však na základě zku-
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šeností, které mám nyní, optimalizoval
už dříve.
●● Jak jste si budoval tým nejbližších
spolupracovníků?
Snažil jsem se vybírat lidi, kteří svou
prací opravdu žijí a pracují pro vlastní
realizaci a ne jen pro peníze. Upřednostňuji inteligentní, loajální a velmi pracovité lidi. Jen takoví zaměstnanci tvoří
špičkové firmy a posouvají je dále.
●● Nastala situace, kdy vlastníci
a management měli rozdílný pohled
na další směřování firmy?
Ne. U spousty firem jsou největší spory o způsobu nakládání se ziskem.
V EKOSPOLU je to však jednoduché
– vlastníci ponechávají téměř všechen
zisk ve firmě, kde slouží k jejímu dalšímu rozvoji. Takřka všechny vydělané peníze tak jdou do nákupu pozemků, díky
čemuž patří nyní EKOSPOL k největším
soukromým vlastníkům pozemků v Praze a nejbližším okolí. Vlastní zde na půl
milionu metrů čtverečních stavebních
ploch v tržní ceně kolem dvou miliard
korun. Díky tomu nemusí používat žádné úvěrové financování.

●● Nelze oddělit firmu od
celospolečenského podnikatelského
prostředí a klimatu. Když se podíváte
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe
a kdy to bylo nejsložitější?
V devadesátých letech se stavby u nás
povolovaly o něco lépe, ale ani tehdy se
to nedalo srovnat s vyspělými západními
zeměmi. Tam to funguje mnohem lépe.
Což je ostatně hlavní důvod, proč u nás
v developmentu dlouhodobě úspěšně
působí jen velmi málo nadnárodních
firem. Trochu zlepšení snad přinese
schválená novela stavebního zákona,
která umožní spojit současné tři povolovací procesy (EIA, územní rozhodnutí
a stavební povolení) do jednoho. Pomůže také omezení okruhu osob dotčených
stavbou, které eliminuje různá šikanózní
sdružení profesionálních stěžovatelů.
●● Postoj firmy k okolí – nadace,
sponzoring? Jaká je strategie firmy
v této oblasti?
EKOSPOL je generálním partnerem
ZOO Tábor, kterou její generální ředitel
a předseda představenstva Evžen Korec
zachránil před zánikem. Zvířata v táborské zoologické zahradě podpoří každý, kdo od EKOSPOLU koupí nový byt.
EKOSPOL podporuje také Společnost
pro zvířata, jejímž cílem je zlepšovat životní podmínky hospodářských zvířat.
V neposlední řadě peníze EKOSPOLU
umožnily projekt návratu zubra evropského do české přírody, který v Milovicích uskutečňuje společnost Česká krajina. V blízké budoucnosti navíc budou do
této rezervace vypouštěna zubří mláďata
odchovaná v táborské ZOO.
●● Vize firmy do budoucna.
EKOSPOL je dlouhodobým lídrem rezidenčního trhu v Česku a tuto pozici si
chce udržet. Za 25 let na trhu připravil
bydlení pro deset tisíc lidí. V současnosti vlastní půl milionu metrů čtverečních
pozemků v celkové tržní ceně kolem
dvou miliard korun, na kterých plánuje
v nejbližších pěti letech postavit na pět
tisíc bytů za 15 miliard korun. Cílem
společnosti je nejen prodávat nové byty,
ale umožnit bydlení všem, kdo mají
o vlastnické bydlení zájem. Nebudeme
proto nikdy prodávat za nejvyšší možné
ceny, ale spokojíme se i s nižším ziskem.
Budeme pokračovat ve výstavbě cenově dostupného bydlení na okraji Prahy
s velmi dobrou dopravní dostupností
a zároveň v zeleni. Chceme také získávat
stále více spokojených klientů, kteří nás
budou doporučovat svým známým. Dnes
na doporučení prodáme zhruba třetinu
všech bytů a tento podíl bychom rádi
i nadále navyšovali.
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Lídr rezidenčního trhu EKOSPOL slaví 25 let
Dlouhodobý developerský lídr EKOSPOL působí
na trhu už 25 let, což je nejvíce ze všech velkých
konkurentů. Za tu dobu dokončil 53 velkých
bytových projektů a zajistil bydlení více než
10 tisícům lidí. To odpovídá okresnímu městu.

Vybrané projekty EKOSPOLU

Panorama Kyje. Jeden z největších rezidenčních projektů
historie nedaleko metra s takřka tisícovkou bytů. Aktuálně se
staví a prodávají poslední dvě etapy tohoto velmi žádaného
projektu.

Výhledy Barrandov. Bytový projekt s exkluzivním výhledem
na Prahu. První etapu s takřka 300 byty EKOSPOL dokončil
letos v létě, stavba dalších čtyř bytových domů s třemi sty byty
začne příští rok.

Nové Měcholupy. Unikátní projekt se skoro tisícovkou bytů
v žádané lokalitě, který byl vyprodán dlouho před dokončením
stavby.

Roztoky – Solníky. Rozlohou největší rezidenční projekt
v historii ČR. EKOSPOL staví nové bydlení na ploše přesahující
40 hektarů. Dosud dokončil na 300 bytů a 200 parcel, což
představuje zhruba třetinu plánované výstavby.

Parcely Nové Ďáblice. Jeden z největších projektů parcel
na území hlavního města Prahy. EKOSPOL připravil a prodal
na dvě stovky stavebních parcel, na nichž vyrostly rodinné
domy.

www.stavitel.cz
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BB Centrum
se rozrůstá a modernizuje
Multifunkční areál BB Centrum na Praze 4, který je vlajkovou lodí
developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP,
je budován již více než 20 let. Stěžejními kritérii a zásadními aspekty
celého projektu je jak výstavba kancelářských budov a zajištění
nadstandardního pracovního prostředí pro nájemce a pracovníky
BB Centra, tak naplňování potřeb obyvatel a návštěvníků ze širokého
okolí a ohled na životní prostředí a ochranu přírody.

pitelně daří u nových nebo nedávno
dokončených budov. Jiná je situace u budov starších 10 let, kde původně prémiové novostavby, pokud neprošly v poslední době výraznou rekonstrukcí, jsou již
zastaralé. Často je totiž potřeba pro zvýšení úrovně zpět do kategorie A provést
zásadní úpravy, například změny fasády
či zavedení nových moderních technologií.
To byl důvod změny původní strategie PASSERINVEST GROUP. „Rozhodli
jsme se jít cestou dlouhodobého vlastnictví budov. Důvěřujeme vlastním starším
produktům, víme, že nebyly šité horkou
jehlou. Chceme v celém BB Centru udržet nejvyšší standard a shodné nájemní
podmínky. Chceme dát přidanou hodnotu nejen jednotlivým budovám, ale celému business parku. Dává nám smysl,
aby celá lokalita měla jednoho vlastníka,
který bude zárukou pro nájemce a dodavatele služeb, že se věci budou odvíjet
správným směrem,“ vysvětluje Radim
Passer, zakladatel a předseda představenstva PASSERINVEST GROUP.

Stále je co vylepšovat
a budovat nové

Baarův park
kancelářských prostor a je zde připraveno pracovní prostředí až pro 15 000 lidí.
Společnost plánuje v budoucnu vybudovat v BB Centru další tři velké administrativní a tři rezidenční projekty. Ke strategii developera však také patří chovat se
jako dlouhodobý investor. Tedy ne pouze
budovy postavit a prodat, jak to bylo běžné v počátcích budování BB Centra, ale
naopak dříve prodané budovy odkoupit
zpět, revitalizovat je a spolu s již vlastněnými budovami dlouhodobě udržovat na
úrovni nejvyššího standardu, která je pro
BB Centrum typická.

Multifunkční areál BB Centrum dnes
tvoří celkem 17 budov, z nichž je 12 administrativních. Jsou zde dva rezidenční
projekty a Společenské centrum, Křesťanská základní škola a mateřská škola
Elijáš i fitness a wellness centrum v budově BRUMLOVKA. Součástí areálu jsou
i dva parky, Baarův park a park Brumlovka s velkoryse pojatým dětským hřištěm,
řada sportovišť nebo oddechových zón.
Kancelářské prostory BB Centra jsou doplněny celou sítí služeb. K dispozici jsou
zde zdravotnická zařízení, lékárna, pobočka České pošty, banky i bankomaty,
kosmetika, prodejny potravin a pochopitelně různorodé kavárny, restaurace
a další možnosti stravování.

Věci se vyvíjejí
správným směrem

S nejvyššími nároky

Zajistit nastavený vysoký standard staveb a kancelářských prostor se pocho-

Koncept kancelářských budov, jejichž
budování a správa tvoří core byznys
společnosti PASSERINVEST GROUP,
splňuje nejpřísnější kritéria klientů na
praktické a komfortní řešení prostor nejvyšší kvality a nejlepší technické i technologické úrovně. Budovy jsou certifikovány podle BREEAM a většina budov
BB Centra má navíc rozlehlé, dřevinami
a rostlinami bohatě osázené terasy s lavičkami a relaxačními zónami. Dokončených je v tuto chvíli zhruba 220 000 m2

Budova DELTA
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Budování BB Centra úspěšně pokračuje. Mezi projekty plánované v nejbližší
době patří výstavba apart hotelu a nájemních bytů s obchodními prostory či
revitalizace již odkoupených budov.
PASSERINVEST GROUP bude i nadále
pracovat s veřejným prostorem a investovat do neziskových projektů.
Dále se plánuje vybudování nového
náměstí Brumlovka a světelného přechodu přes Vyskočilovu ul. nebo realizace vodního prvku u budovy ALPHA
či nového školního pavilonu pro Křesťanskou základní a střední školu Elijáš. Plánuje se také rozšíření parku
Brumlovka, kde přibude např. minigolf
s 18 jamkami, vodní plocha o rozloze
1000 m2, další dětské hřiště a Muzeum
Bible.

Nejen prací živ je člověk
Společnost PASSERINVEST GROUP se
stará i o dobré sousedské vztahy. Proto
pro nájemce a zaměstnance BB Centra
pořádá pravidelná neformální setkání
či sportovní soutěže, jako např. fotbalový zápas mezi společnostmi sídlícími
v BB Centru – BB C Cup.
Nezapomíná ale ani na obyvatele
Michle, pro ty každoročně pořádá zdarma koncert v Baarově parku s doprovodným programem (letos vystoupila Hana
Zagorová, slovenská skupina No Name
a česká kapela Děda Mládek Illegal
Band), Dětský den nebo projekci letního
kina v rámci projektu KinoBus.
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Kvalitní a rychlé rozhodnutí
je klíčem úspěchu
Vybraní TOP manažeři společností, kteří letos oslavují výročí
založení, se účastnili ankety Stavitele. Odpověděli: Radim Passer,
předseda představenstva a generální ředitel developerské
společnosti Passerinvest Group, Martin Borovka, předseda
představenstva EUROVIA CS, Jiří Kozel, jednatel SWIETELSKY
stavební a ředitel divize Pozemního stavitelství, František
Vaculík, předseda představenstva PSJ a Michal Kocián, předseda
představenstva FINEP HOLDING.
●● Založit

firmu chtělo asi dost
odvahy. Co ještě to chtělo?

Radim Passer: Málo strachu. Dále nezměrné úsilí, ochotu stále se učit a umění pracovat s riziky. K tomu spolehlivý
tým spolupracovníků a velkou většinu
zisku reinvestovat do nových projektů.
Martin Borovka: Základ stavební Skupiny EUROVIA CS nevznikl založením,
ale privatizací státního podniku Stavby
silnic a železnic a u toho jsem, bohužel,
nebyl.
Jiří Kozel: V případě společnosti
SWIETELSKY stavební nešlo o nějakou
odvahu, ale dobrý podnikatelský záměr.
Její založení spadá do roku 1992, i když
první kontakty s firmou Swietelsky jsou
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ještě o dva roky starší. Tehdy se vedení
a majitelé rakouského koncernu rozhodli
podnikání stabilní a tradiční firmy rozšířit, expandovat do dalších zemí a vybudovat moderní nadnárodní stavební koncern. V době bezprostředně po vstupu
Rakouska do Evropské unie v roce 1994
stála spousta tamních velkých stavebních korporací na rozcestí: pro Rakousko
byly příliš velké a pro evropský trh příliš
malé. Nakonec uspěli ti, kteří měli odvahu k dalšímu rozvoji v zemích, které
se tehdy, pro mnohé možná nečekaně,
otevřely novému podnikání. A mezi ně
firma Swietelsky patří. V roce 1999, kdy
jsem do ní nastoupil, se před námi objevil úkol vybudovat prakticky od základů
segment pozemních staveb a nastartovat

další expanzi. V roce 2001 pak s příchodem Petra Čížka začal, opět za podpory
vedení a majitelů koncernu, i prudký, ale
zdravý a uvážený rozvoj divize inženýrských a dopravních staveb. Výsledkem
toho všeho je dnešní silná „národní“ firma, která se svými zhruba 5 miliardami
korun obratu a 1300 zaměstnanci patří
mezi deset největších stavebních firem
v České republice.
František Vaculík: Už je tomu 27 let,
tehdy jsme byli poměrně mladí a plní
sil. Osobně jsem měl za sebou velmi
dobrý základ díky působení na velkých
stavbách. A to nejen v Česku, kde jsem
se například podílel na výstavbě Jaderné
elektrárny Dukovany, ale i v zahraničí.
Zkušenosti jsem sbíral v Sýrii, ve Švédsku a také v Německu. Cenné podněty
mi dala spolupráce s Agrokombinátem
ve Slušovicích. To vše se v roce 1990
smísilo s mojí touhou začít podnikat,
přijímat výzvy a vytvářet něco nového
a hmatatelného. Zpočátku jsme se, vedle zajišťování prvních zakázek, věnovali
především přípravě koncepce a strategie
nové firmy. Na toto téma jsme strávili
stovky hodin a společně jsme si malovali plány, které zněly až neuvěřitelně. Čas
však dokázal, že pokud se stanoví jasná vize, hodnoty, strategie a vyberou se
a namotivují správní lidé, tak jsou i poměrně vysoké cíle dosažitelné. Na období tohoto hledání vzpomínám rád a s určitou nostalgií.
Michal Kocián: Mít ty správné partnery a obyčejné štěstí. A věřit tomu, že to,
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co dělám, dělám dobře a správně. A nezbláznit se pak z prvních úspěchů, ani se
nehroutit z neúspěchu.
●● Kolikrát

jste si za tu dobu řekl:
Že jsem do toho vůbec šel?

Radim Passer: Nulakrát.
Martin Borovka: Bezpočtukrát. Zatím
ale vždy převládla pozitiva nad negativy.
Jiří Kozel: Když něco vzniká snadno
a bezbolestně, většinou to za moc nestojí.
Samozřejmě, každý, kdo něco dělá, zažije okamžiky, kdy má chuť se vším praštit.
Jenže když jednou utečete před problémy, jste zpravidla už pořád „na útěku“.
Firmě Swietelsky jsem věřil od počátku
a těch osmnácti let s ní spojených určitě
nelituji.
František Vaculík: Takto opravdu nepřemýšlím. S podnikáním prostě souvisí
mnoho vydařených kroků, ale též přešlapů. Snažím se žít přítomností a z vlastních chyb se učit. Samozřejmě, že budoucnost lze do určité míry plánovat,
ale stejně vás nakonec v různých fázích
zaskočí a je třeba jednat jinak. Všechno prostě nemáme a nemůžeme mít
ve svých rukou a pod kontrolou.
Michal Kocián: Upřímně, ani jednou.
Jasně že byly situace, které rozhodně nebyly jednoduché, ale nikdy, doopravdy
nikdy mne nenapadlo si říci, že jsem
do toho šel. Development je velmi komplexní podnikatelský obor založený
na překonávání překážek, zvyknete si.
●● Je

něco, co byste nyní udělal
jinak?

Radim Passer: Jistě, ale minulost nezměníte.
Martin Borovka: Ne. Z minulosti je dobré se poučit, nikoliv se k ní vracet, nebo
ji opakovat.
Jiří Kozel: Těžko říct, co by, kdyby… Některé chyby se určitě stát nemusely. Stačí prostě dodržovat několik základních
pravidel a mnoha problémům lze předejít. Za naprosto správnou pokládám
naši podnikatelskou filozofii orientovanou na kvalitu a spolehlivost. Neslibujeme to, co neumíme splnit. Neslibujeme
ceny, o kterých předem víme, že za ně
nelze stavby hospodárně postavit. Ale
i přesto se chyby stávají. Důležité však
je postavit se k nim čelem. To většina
zákazníků dokáže ocenit a díky tomu se
k nám mnozí domácí i zahraniční vracejí
se svými dalšími projekty.
František Vaculík: Rozhodně ano. Ex
post a z nadhledu bych nyní spoustu otázek a problémů řešil jiným způsobem.
Michal Kocián: Určitě jsem udělal
spousty špatných rozhodnutí nebo řadu
www.stavitel.cz

věcí nedotáhl, ale beru je jako životní
zkušenost, někdy draze zaplacenou. Ale
tak už to se zkušenostmi občas někdy
bývá. A cesta zpátky nevede. Na druhou
stranu těch správných rozhodnutí bylo
více. Máme ve Finepu za sebou 20 let
velmi úspěšné existence na vysoce konkurenčním trhu. Držíme si skvělé jméno mezi klienty i odborníky, nabízíme
kompletní servis pro všechny, kteří řeší
nové bydlení. Jsme dnes na pozici, o které jsem se svými kamarády před 20 lety
ani nesnil, takže ve finále musím říci, že
bych asi nic neměnil.
●● Jak

jste si budoval tým
nejbližších spolupracovníků?

Radim Passer: Před rokem 1998 o své
vůli a po tomto roce na modlitbách
s prosbami o Boží vedení a moudrost.
Rozdíl pak spočívá v tom, že ta druhá
varianta je Pánem Bohem požehnaná.
Martin Borovka: Své nejbližší spolupracovníky si vybírám osobně a dám na první dojem a zkušenosti daného člověka.
Následně záleží na daném člověku, jak
se osvědčí.
Jiří Kozel: To je různé. Někteří s námi
začínali téměř od počátku, jiní přišli
s firmami, které jsme převzali, další jsme
přesvědčili a jiní prostě přišli a „chytlo
je to“. U nás se říká, že lidé buď odejdou
po krátké době, nebo pak zůstávají dlouho. Jednoduše proto, že se ve firemním
kabátě Swietelsky prostě našli.
František Vaculík: Společně s mým tehdy nejbližším kolegou Ludvíkem Bártou,

se kterým jsme udělali kus práce na Jaderné elektrárně Dukovany, jsme se připravovali na vlastní podnikání. Původní záměr s privatizací firmy, kde jsme
pracovali, nám nebyl umožněn, tudíž
jsme se rozhodli založit novou stavební společnost a začít od nuly. Ke zrodu
PSJ jsme přizvali pět partnerů, které
jsme dříve poznali na realizaci staveb.
Postupně se nabalovala řada dalších
našich dřívějších kolegů či rodinných
příslušníků. Až poté jsme začali hledat
odborníky na pracovním trhu. Kvalitní
spolupracovníky jsme později nalezli
i díky akvizicím.
Michal Kocián: Na začátku našeho holdingu jsme byli čtyři spolužáci z vysoké
školy. A zhruba po 10 letech jsme usoudili, že kromě nadšení, elánu a odvahy
podnikat potřebujeme i manažery mladé
krve, vystudované v zahraničí a se zkušenostmi z velkých korporaci. Přece jen
jsme studovali za „totality“ a škola nás
na reálné problémy v podnikání a byznysu moc nepřipravila, spíše jsme se učili za pochodu. Proto jsme rozšířili tým
i 
akcionářskou strukturu o dva mladší
kolegy, kteří nám přinesli zkušenosti nezbytné pro řízení rostoucí firmy. Tento
krok se ukázal jako klíčový, zejména při
překonání krize v roce 2008. Společně
dnes vedeme firmu, přičemž každý zodpovídá za jinou oblast. Domnívám se, že
každý z mých kolegů je dnes naprosto
špičkový odborník ve svém oboru a těžko by se hledal lepší. Hlavní ale je, že
nad rámec odborností a schopností jsme
kamarádi, které společná práce baví, což
září 2017 | STAVITEL 09
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je podstatné i s ohledem na to, kolik času
v práci trávíme. Tato spokojenost, důvěra a souhra nakonec nejvíc ovlivňuje,
nakolik a jakým směrem se bude firma
rozvíjet.
●● Nastala

situace, kdy vlastníci
a management měli rozdílný
pohled na další směřování
firmy?

Radim Passer: Vždy jsem se nacházel
v obou rolích. A popravdě řečeno to docela pomáhá. Rád se však o věcech radím
s mými spolupracovníky.
Martin Borovka: Ano, takové situace nastaly a v běžném provozu nastávají. Důležitý je ale dialog a vůle hledat správné
cesty pro dané prostředí v daném čase.
Především, pokud jste součástí celosvětového koncernu, kde se potkávají různé
národnosti a zvyklosti.
Jiří Kozel: Z mého pohledu taková situace nenastala. Cílem majitelů je mít rentabilní firmu a zároveň jsou připraveni
k tomu vytvořit podmínky. S tím nelze
nesouhlasit.
František Vaculík: Rozdílné názory
na strategii a rozvoj firmy tu vždy byly
a budou. Důležitější je, zda tyto odlišné
pohledy dokáží po určité době nalézt
průsečík a ustálit se směrem k jednomu
cíli, k jehož naplnění poté všichni táhnou za jeden provaz. Bohužel, ne vždy
se to v minulosti podařilo. Mělo to za následek změny v managementu firmy
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i ve struktuře vlastníků společnosti. Tento moment podnikání obecně doprovází.
Michal Kocián: Nepamatuji si na žádný
vážný nebo problémový okamžik, kdy
by se majitelé firmy rozcházeli v pohledu s lidmi, kteří jsou u nás ve vedoucích
funkcích. Popravdě se v našich rozhodnutích, které děláme na mnoho let
dopředu, pohybujeme v právně velmi
nestabilním prostředí, tedy se nezbytně opíráme o názory našich odborníků
a manažerů. Takže taková situace nikdy
nenastala.
●● Nelze

oddělit firmu
od celospolečenského
podnikatelského prostředí
a klimatu. Když se podíváte
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe
a kdy to bylo nejsložitější?

Radim Passer: Z hlediska naší reputace
a zkušeností jdou věci stále k lepšímu.
Z hlediska celospolečenského prostředí a legislativy platí opak, i když je zde
aktuálně několik pozitivních světélek
v tunelu, tak uvidíme. Z hlediska situace
na trhu jsme si prošli cykly růstu i recese, takže pro naše dobro jsme se mohli
něčemu naučit a snad i poučit. Trh u nás
je tedy již vcelku vyspělý.
Martin Borovka: Každá doba má své.
Každopádně obecně lze říci, že se podniká lépe, když má firma podmínky pro
svou práci, a to nejen legislativní, a rozvoj, má dostatek práce pro své lidi, kte-

ré pak může také ohodnotit, poskytnout
jim moderní technologie k práci, které
nejen zrychlují práce, ale vedou k vyšší
bezpečnosti atp.
Jiří Kozel: Neumím vyzvednout období,
kdy se podnikalo extrémně lépe nebo
hůře. Za zásadní problém však pokládám chybějící odnož občanského zákoníku pro stavebnictví, jak to mají kolegové v Rakousku nebo Německu. Tím
by se vyřešila spousta našich „českých“
problémů. Ale tato právní norma, pokud
vím, v dohledu není. Pokud jde o vliv
státu, vždy rozlišuji, jestli je pozitivní či
negativní. Některé jeho úkoly, jako je třeba výchova kvalitních odborníků, budou
asi muset brzy převzít samy firmy. Určitá
pravidla však existovat musí a měla by
se i v této oblasti dodržovat.
František Vaculík: Na tuto otázku se
nedá úplně jednoduše odpovědět. Příznivý byl hned úvod devadesátých let, kdy
se stavební trh přetvářel a nabízel dobrou
výchozí situaci pro zrod nové firmy. Chyběly nám sice potřebné podnikatelské
zkušenosti a finance, ovšem na druhou
stranu v té době nebylo třeba bankovních
garancí a na realizaci staveb byly poskytovány zálohy. To nám umožnilo začít
firmu financovat, nakupovat techniku
a hledat další vhodné pracovníky. Navíc
v té době byly na stavebním trhu podstatně jiné podmínky k získání zakázek,
než jsou dnes. Firmy nebyly dostatečně
pružné, měly pracovní naplněnost, řídily
se podle předem stanovených výrobních
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plánů a především aktivně a důsledně
nešly za kontrakty. To nám, jako firmě
bez historie, umožnilo dostat se k velkým zakázkám i významným objemům
práce, na které bychom z dnešního pohledu neměli nárok. Z této pozitivní situace jsme vyrostli a ve druhé polovině
90. let jsme se odrazili k realizaci spousty
nádherných a velkých zakázek. Jmenovat můžu rekonstrukci Obecního domu,
závod Korado Česká Třebová, administrativní areál BB Centrum, Zlatý Anděl
a další. A kdy to naopak bylo nejsložitější? Zhruba ke konci tisíciletí se klima
v českém stavebnictví začalo postupně
měnit. Zhoršila se platební morálka, což
bylo a bohužel dodnes je doprovázeno
pomalým nebo vůbec špatně predikovatelným procesem vymáhání pohledávek
soudní cestou. Dále je toto období charakterizováno vstupem velkých zahraničních společností do českých stavebních firem, čímž se zostřila konkurence,
ovšem zároveň došlo k poklesu vývoje
české ekonomiky. Největším investorem
ve stavební výrobě je stát, který svoji roli
podle mne často nezvládá. Ať už proto,
že chybí jasná strategie na investování
ze strany státu, koncepce rozvoje měst,
dopravní infrastruktury a investování
obecně. Problém představuje projektová
nepřipravenost, nezvládnutí problému
výkupu pozemků nutných pro realizaci
především infrastrukturálních projektů
a také chyby v procesech schvalování
procesů územního rozhodnutí a stavebního povolení. Náš obor sráží i snaha
v rámci boje proti korupci kriminalizovat
jakákoli rozhodnutí úředníků nebo těch,
kdo rozhodují o hospodaření s veřejnými
prostředky, takže pro mnoho zainteresovaných je lepší nic nerozhodovat. Z toho
jasně vyplývá, že stavebnictví v posledních letech není v dobré kondici. Nutno
připomenout, že stavebnictví je oborem
s vysokými finančními obraty, ale nízkými maržemi, kdy každá větší chyba vede
k problémům. Úspěch stavebního díla je
výsledkem spolupráce investor – developer – projektant – dodavatel. Realizační
fáze je na konci tohoto řetězce, kdy se
sčítají případné chyby v kterékoliv jeho
části. Na mysli mám případnou nedostatečnou investorskou přípravu, chyby
projektů, problémy s financováním atd.
Vzhledem ke způsobu financování stavební výroby a časové a věcné náročnosti
uplatňování smluvních nároků prostřednictvím soudních sporů není dodavatel
většinou vůči investorovi v plnohodnotném partnerství.
Stavebnictví v neposlední řadě bojuje
s úbytkem schopné a kvalifikované pracovní síly jak v technických, tak i v dělnických profesích. Nepochybně to má
www.stavitel.cz

souvislost s výše popsaným nedostatkem zakázek a jejich nízkou rentabilitou. Řada technicky zdatných lidí raději
v posledních letech odchází na stranu
investorů nebo developerů, než aby dělali klasickou stavební činnost. Někteří
z oboru dokonce odchází úplně, popř.
odchází za prací do zahraničí. Učňovské
školství není vůbec schopné systematicky generovat dostatek řemeslníků a dělníků, tudíž na českých stavbách přibývá
pracovníků jiné než české a slovenské
národnosti.
Michal Kocián: To je zajímavá otázka,
ale těžká odpověď. Každá doba přinášela výhody, ale i úskalí a překážky. Navíc
firma byla v úplně jiné fázi vývoje, vždy
jsme se museli přizpůsobit a najít řešení
vzniklé situace, odpovídající našim možnostem. Máte ale pravdu, že za posledních 20 let se problémy výrazně změnily.
Když to hodně zjednoduším, tak na počátcích našeho podnikání byl problém
s financováním projektu. Existoval omezený přístup k úvěrům a k tomu vysoké
úrokové sazby. Když se banky otevřely
projektovému financování, následoval
stavební boom a s ním nedostatek stavebních kapacit. Pamatuji si projekty,
kdy jsme přesvědčovali stavební firmy,
aby se vůbec přihlásily do tendru, protože už neměly o nové zakázky zájem.
V roce 2008 přišla finanční krize a s ní
pokles poptávky. Lidé odkládali nakup
bytu a celý trh se potýkal s propadem
prodejů. Dnes naopak zažíváme výrazný
nárůst zájmu kupujících, banky financují
zkušené developery a stavební firmy mají
volné kapacity, bohužel slabým místem
je nepříznivá legislativa a s tím i spojené
extrémně dlouhé lhůty na povolení staveb. Dříve jsme získali povoleni za rok
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až rok a půl, dnes není výjimkou ani
sedmiletý proces, a to stále bez výsledku. V negativním scénáři se nám může
stát, že z 20 lokalit budeme mít příští rok
v prodeji jen dva projekty s územním
rozhodnutím. To je strašná ztráta nejen
pro nás, ale i pro celou ekonomiku země.
Máme nainvestovány stovky milionů
korun, avšak nové byty nejsou, nedáváme zaměstnání lidem a ani nerozvíjíme
Prahu. Ta logicky začíná zaostávat oproti
jiným metropolím. Ale to není problém
jen rezidenční výstavby, ale celé oblasti
stavebnictví včetně např. i dopravních
staveb. Proto máme v Čechách zoufalou
dálniční síť, stejně jako rostou ceny nedostatkových bytů v Praze.
●● Postoj

firmy k okolí – nadace,
sponzoring? Jaká je strategie
firmy v této oblasti?

Radim Passer: Osobně většinu svých
příjmů dávám již dlouhá léta na podporu projektů, které napomáhají dalším
lidem na cestě k Pánu Ježíši Kristu a k životu věčnému. Nad tento rámec má ještě
firma již mnohem omezenější rozpočet
na sponzoring.
Martin Borovka: Skupina EUROVIA CS
je společensky odpovědnou společností. Působí na českém trhu více jak 65 let
ve všech regionech ČR i SR. Od roku 2010
podporujeme projekt „Rozhlédni se!“,
který učí děti, jak se mají chovat v silničním provozu, ať už jsou cyklisté, chodci
nebo spolujezdci v autě. Projekt je uzpůsoben věkové skupině 6–10 let a oslovuje
děti přímo na školách. Současně podporujeme sportovní týmy i jednotlivce, kteří stejně jako naši lidé tvrdě pracují, aby
dosáhli úspěchu. Skrze Nadaci VINCI pak

září 2017 | STAVITEL 09

30

Anketa TOP manažerů

pomáháme projektům, které se snaží podpořit jakkoliv znevýhodněné lidi zapojit
se do běžného života.
Jiří Kozel: Firma SWIETELSKY stavební
je nositelem certifikátu společenské odpovědnosti a její společensky odpovědné chování, stejně jako zaměstnanců, je
zakotveno i v našem systému Compliance, který byl v koncernu letos zaveden.
Prostě se snažíme regionům, kde pracujeme, něco vracet. Podporujeme školy,
které pro nás vychovávají nové techniky,
snažíme se tu naopak předávat naše zkušenosti, stejně jako se snažíme pomáhat
ve zdravotnictví a podporovat mládežnický sport.
František Vaculík: Společnost PSJ dlouhodobě ctí svou společenskou zodpovědnost, a to především v kraji, se kterým
je úzce spjata – Vysočinou. Od počátku
jsme měli blízko zejména k podpoře
sportu, neboť vnímáme jeho finanční
poddimenzovanost a zároveň nutnost
vést k aktivnímu pohybu nastupující generaci. Vedle toho rádi provázíme i řadu
kulturních projektů a smysluplnou pomoc poskytujeme v oblasti nadační a sociální.
Michal Kocián: V charitě a sponzoringu se
držíme jednoduchého motta, a to, že o co
méně jsme vidět na fotografiích se šeky
nebo podporou v médiích, o to více pomáháme skutečně potřebným. Navíc jsme
aktivní i v systémových změnách, kde
měníme z pozice spoluzakladatele projektu Dobrá rodina systém péče o opuštěné
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děti. Místo toho, aby tyto děti směrovaly
do ústavu, iniciujeme změny v legislativě
a posilujeme síť pěstounů s cílem zajistit
šanci dětem na spokojený život v rodinách. Dále podporujeme mládežnický
sport a sportovní akce, české kulturní projekty nebo individuálně i české umělce,
výtvarníky nebo i sportovce, včetně našich handicapovaných sportovců.
●● Vize

firmy do budoucna.

Radim Passer: Prosperující firma se spokojenými zaměstnanci, to zůstává stále
stejné. Avšak mnohem důležitější je její
vlastnictví. Od doby, kdy jsem se obrátil
a stal se křesťanem, patří moje procenta
ve firmě mému láskyplnému nebeskému
Otci.
Martin Borovka: Stavební Skupina EUROVIA CS chce být stále zákazníkovou
první volbou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství a významným zaměstnavatelem ve všech regionech v České
republice i na Slovensku.
Jiří Kozel: Naše vize se nemění. Prioritou je rentabilita firmy, nikoliv obrat
za každou cenu. Máme v plánu některé
rozvojové kroky, které však nechceme
dělat za každou cenu. Současně se budeme snažit podchytit nové technické
a technologické trendy ve stavebnictví
a naše zaměstnance průběžně připravovat na jejich bezproblémové zvládnutí.
I v tom totiž vidíme způsob, jak dlouhodobě a úspěšně na trhu působit.

František Vaculík: Společnost PSJ se
postupně vyprofilovala do pozice silné
úspěšné víceoborové skupiny firem. Trvale chceme být spolehlivým dodavatelem
i na složitých projektech nejen v oblasti
pozemního stavitelství, ale i ve sféře infrastruktury, dopravních staveb a dodávky technologických celků. Stále výrazněji
se orientujeme na vlastní development,
čímž máme možnost spoluvytvářet stavební trh. Věřím, že nadále budeme
schopní profesionálně zvládat vybrané
stavební specializace prostřednictvím našich výrobních středisek. Opomenout nemohu ani stavební realizace za hranicemi
Česka, které PSJ uskutečňuje od svých
počátků. Naše exportní aktivity hodláme
dále rozvíjet ve vybraných zemích.
Michal Kocián: Rádi bychom naší činností změnili pohled veřejnosti na development a přinesli do tohoto oboru
kvalitu ve všech sférách. Nemyslím tím
jenom kvalitní architekturu a provedení
staveb, ale i pozitivní dopad na celou
lokalitu včetně stávajících obyvatel a našich sousedu. Pokud jim totiž kromě nových bytů přineseme služby a obchody,
vytvoříme sportovní nebo odpočinkové
zóny anebo pomůžeme postavit veřejnou vybavenost včetně parkovišť, školek
nebo ordinací lékařů, pohled všech obyvatel na výstavbu a rozvoj lokality by se
mohl výrazně otočit. A my tím současně
budeme plnit sny a přání našich klientů
o spokojeném a kvalitním bydlení, což je
i naším cílem.
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