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Vážení uživatelé, 

děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 10/2010,
kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos
Tambor. 

Tato analýza je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných
telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních
společností. Zmíněné rozhovory proběhly na začátku října 2010.

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

Díky tomu může Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 poskytnout
zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o českém
stavebnictví nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností
podnikajících v dané oblasti. 

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

Poděkování

Ing. Jiří Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research

Ing. Martin Kocourek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Tomáš Macků
Research & Communication Director CR,SR
Ipsos Tambor

Andreas Höfinghoff
Head of Building & Construction
KPMG Česká republika, s.r.o.
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Pokles světové ekonomiky dopadl na české stavebnictví obzvláště
tvrdě. Toto odvětví, které patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v
České republice, se musí potýkat s faktem, že řada firem, ale i
domácností, jako své první úsporné opatření omezí své investice.
Statistické údaje dokladují, že objem stavebních zakázek stále klesá.

V takovéto situaci považuji za zásadní, aby se česká vláda ještě
více zaměřila na odbourávání byrokratických překážek, které stojí v
cestě novým projektům. Chceme podpořit podnikání a vytvořit pro
něj vstřícné  prostředí. Kde je to možné, budeme rušit omezení a
budeme zjednodušovat úřední předpisy a postupy. A to obzvlášť ve
stavebnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si uvědomuje, že byrokratická
omezení související se stavebním řízením jsou v České republice
velmi přísná. Mnohdy se musíme potýkat s předpisy, které jsou
ještě přísnější než už tak striktní regule Evropské unie.

Výsledky této studie ukazují, že právě nadbytečnou byrokracii považují
stavební firmy za jeden z největších problémů. Mým cílem jako
ministra průmyslu a obchodu je proto zrušit každý rok alespoň 30
nadbytečných paragrafů. Zjednoduší to život všem podnikatelům a
bezpochyby to podnítí i nové zakázky ve stavebnictví.

Ing. Martin Kocourek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
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Partneři

CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž
by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí
střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a
bezplatně poskytovat.

Generální partner
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je
realizován díky partnerské spolupráci s poradenskou společností KPMG v
České republice.

Zlatý partner

Partneři
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Shrnutí

• Podle predikcí ředitelů stavebních společností, rok 2011 ještě růst
nepřinese. Naopak, přijde další a znatelný pokles sektoru.
Stabilizace by mohla nastat v roce 2012, ale návrat k
významnějšímu růstu se stále neočekává. 

• Očekávaný další pokles českého stavebnictví přináší i revize
prodejních plánů stavebních společností. Jejich ředitelé dále
zhoršují výhled na rok 2011, jenž by měl přinést větší pokles
prodejů, než společnosti predikovaly dříve. Návrat ke
znatelnějšímu růstu nepřichází ani v predikcích na rok 2012.

• Sebedůvěra stavebních společností se opět propadá, méně než
polovina společností očekává lepší výkony než jejich konkurence.
Nejpesimističtější jsou představitelé středních/malých stavebních
firem (přibližně jen jedna ze tří firem si věří). 

• Vytížení kapacit stavebních společností zůstává stejné jako v
červenci (rovněž díky probíhajícím optimalizacím). Téměř polovina
společností uvádí, že má méně zakázek než před rokem. Skokově
roste podíl především velkých společností, které reportují menší
množství zakázek než před rokem (z pohledu zaměření se jedná
o inženýrské stavitelství). 

• Stavební společnosti stále bojují s nedostatečnou poptávkou,
také je trápí současná míra byrokracie a tvrdý konkurenční boj o
zakázky. Nejsložitěji vidí situaci v oblasti nedostatku zakázek
především společnosti z inženýrského stavitelství.

• Klíčové je pokračovat ve zvyšování efektivity fungování našich
společností, uvádějí ředitelé stavebních společností. Naopak
investicím v podobě akvizic nebo zlepšování IT infrastruktury se
budou věnovat minimálně.

Další publikací s tématem českého stavebnictví bude Kvartální analýza českého stavebnictví
1/2011, která bude publikována na konci ledna 2011.

Tuto studii s nejčerstvějšími informacemi bude možné získat opět bezplatně na
www.studieStavebnictvi.cz
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Podle predikcí ředitelů stavebních společností, rok 2011
ještě růst nepřinese. Naopak, přijde další a znatelný
pokles sektoru. Stabilizace by mohla nastat v roce 2012,
ale návrat k významnějšímu růstu se stále neočekává. 

Aktuální výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2010 ukazují
dále se prohlubující pesimistická očekávání ředitelů stavebních
společností ohledně dalšího vývoje českého stavebnictví. Přestože došlo
k jistému zklidnění výrazného propadu v prvních čtyřech měsících tohoto
roku (podle údajů ČSÚ pokles o 19,4 %), české stavebnictví dále
pokračuje ve svém poklesu. Navíc, v důsledku znatelného úbytku nových
zakázek se významně zhoršují očekávání stavebních společností i na rok
následující. Pokles českého stavebnictví v roce 2011 je očekáván 71
procenty ředitelů stavebních firem, což je dramatický nárůst oproti
výsledkům výzkumu realizovaného před třemi měsíci (v červenci 2010),
kdy pokles predikovala pouze jedna ze tří firem (33 %). 

Pokud srovnáme vývoj aktuálních a předešlých predikcí zástupců firem
pro rok 2011, je zde viditelný konstatní pokles v jejich původně
optimistických očekáváních. V lednu predikovaly společnosti pro rok 2011
uklidnění situace a návrat k alespoň mírnému růstu, který měl podle
lednových odhadů dosáhnout 3 procent. V dubnu však společnosti
revidovaly svá očekávání na 2 procenta, v červenci již na pokles o 0,7
procent. Aktuálně (říjen 2010), vzhledem k blížícímu se začátku nového
roku a konkretizované představě o stavu nových/potenciálních zakázek pro
příští rok, očekávají firmy v roce 2011 výrazně větší pokles než dříve, a to
až 6,1 procenta (více viz přiložený graf). Vývoj v příštím roce by tak měl
být velice blízký jejich očekáváním pro tento rok (podle červencových
predikcí očekávaly společnosti pro rok 2010 pokles stavebnictví o 6,0
procenta).

Ve stavebních podnicích v České republice pokračoval ve 3.Q 2010 pokles
zásoby práce, hlavní příčinou zůstává útlum uzavírání nových zakázek na
stavební práce. Tento vývoj dopadá více na střední a velké stavební firmy.
OSVČ ve stavebnictví částečně těží z rozvoje malých oprav, dostaveb a
rekonstrukcí zadávaných zejména soukromými fyzickými osobami.

Ing. Josef Vlášek
Vrchní ředitel, Český statistický úřad

Pokles stavebnictví v
příštím roce predikují tři ze
čtyř ředitelů stavebních
společností

Podle aktuálních očekávání
by pokles v roce 2011 měl
dosáhnout 6,1 procenta
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Stavebnictví dosud žije z již vysoutěžených zakázek dopravní infrastruktury.
Po jejich dokončení a zásadním snížení veřejných investic dojde k dalšímu
hlubokému propadu stavební produkce v letech 2011 a 2012. Pro letošek
odhaduji pokles stavební výroby okolo 10 %.

Ing. Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.

Pohled optikou velkých a středních/malých společností ukazuje na vyšší
míru pesimismu v segmentu velkých stavebních společností. V roce 2011
očekává pokles 77 procent respondentů z velkých stavebních společností
(44 % v červenci). Vážený průměr celého segmentu ukazuje na snížení o
6,7 procenta. V segmentu středních/malých stavebních firem předpokládá
pokles 68 procent respondentů (27 % v červenci). Vážený průměr tohoto
segmentu ukazuje na pokles stavebnictví o 5,8 %.

Pro další rok osobně očekávám dvouciferný pokles trhu, a to především
díky omezení investic ze strany státu. Pokud se kromě vypisování
stavebních zakázek zastaví i projekční příprava, očekává stavební trh
výpadek na několik let. Je dnes tedy více než pravděpodobné, že trh
stavební výroby čeká restrukturalizace.

Ing. Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.

Velké stavební společnosti
jsou ve svých předpovědích
vývoje českého stavebnictví
opět pesimističtější než
střední/malé firmy

Očekávaný vývoj stavebnictví
(pro daný rok)
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Výsledky předpovědí
neukazují na návrat
významnějšího růstu ani v
roce 2012

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se
pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, pokles v roce 2011 očekává
72 procent firem (24 % v červenci) zabývajících se pozemním
stavitelstvím (průměr segmentu předpovídá pokles o 6,3 procenta). 
V případě inženýrského stavitelství se jedná o 67 procent respondentů
(55 % v červenci), průměr vzorku předpovídá pokles o 5,3 %.

Domnívám se, že krize ve stavebnictví se v následujících létech ještě
prohloubí. Týká se to zejména výstavby a oprav dopravní infrastruktury.
Vycházím z toho, že je v současnosti prakticky zastavena příprava staveb
dálnic a silnic I. třídy, což může mít jistě již v blízké budoucnosti tragické
následky. Utěšovat se tím, že v období 2011, 2012 nás zachrání projekty
PPP patří do říše zbožných přání. 

Ing. Petr Čížek
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Pro rok 2012 predikce ředitelů stavebních společností ukazují, že
stavebnictví by mělo zůstat na přibližně stejných absolutních hodnotách
jako v roce 2011, stále se tedy neočekává podstatnější zlepšení situace.
Průměr predikcí celého vzorku ukazuje na stabilizaci, popřípadě velice
mírný růst (o 0,4 %). 

Omezení státních investic, rozpočtů SFDI, krajů i měst, zastavení
železničních projektů a potenciální otevření prostoru pro asijské firmy, to
vše vyústilo do prudkého poklesu stavební výroby nejen v pozemním
stavitelství, ale nyní již i v segmentu dopravních staveb. Zpomalení
projektové přípravy svědčí o tom, že tyto dopady se nebudou týkat jen roku
2010, ale budou přetrvávat minimálně v následujících dvou letech.
Očekáváme, že důsledky budou fatální přinejmenším pro čtvrtinu
stavebních firem, ať již hovoříme o snižování stavu zaměstnanců nebo o
samotné existenci těchto firem. 

Ing. Michal Štefl
Generální ředitel, OHL ŽS, a. s.

Výsledky obdobného výzkumu realizovaného na Slovensku v srpnu 2010
ukazují, že slovenské společnosti očekávají pro tento rok další výrazný
pokles slovenského stavebnictví, a to o 7 procent (i po výrazném propadu
11,3 % v roce 2009). Pro rok 2011 předpovídají velice mírný růst (o 1,2
procenta). V Polsku výsledky výzkumu realizovaného v září ukazují pro rok
2010 na přibližně stejný výkon stavebnictví (v absolutních hodnotách) jako
v minulém roce (procentuálně minimální růst a to o 0,8 procenta), a pro
rok 2011 již mírný růst (o 3,2 procenta). 

Větší pokles stavebnictví v
roce 2011 očekávají
představitelé pozemního
stavitelství než
představitelé inženýrského
stavitelství 
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Očekávaný další pokles českého stavebnictví přináší i
revize prodejních plánů stavebních společností. Jejich
ředitelé dále zhoršují výhled na rok 2011, jenž by měl
přinést větší pokles prodejů, než společnosti predikovaly
dříve. Návrat ke znatelnějšímu růstu nepřichází ani v
predikcích na rok 2012.

Vzhledem k dalšímu zhoršenému výhledu vývoje celého sektoru
přehodnocují společnosti rovněž své prodejní plány. Výhled na rok 2011
ukazuje, že růst svých prodejů očekává pouze 37 procent respondentů
(oproti 58 % před třemi měsíci), naopak mírně nadpoloviční většina
očekává pokles (58 % respondenůt, 32 % před třemi měsíci). Pouze 5
procent respondentů ještě nemělo v říjnu představu o vývoji svých
prodejů v roce 2011. Vážený průměr odpovědí všech ředitelů stavebních
společností aktuálně ukazuje na očekávaný pokles prodejů stavebních
společností o 2,6 procenta (v roce 2011). Jedná se již o třetí zhoršení v
řadě, v lednu představitelé společností očekávali pro rok 2011 návrat k
růstu, a to o 3,9 procenta, v dubnu predikovali růst alespoň o 3 procenta,
nicméně již v červenci výsledky výzkumu přinesly první predikce poklesu
pro rok 2011 (o 0,6 procenta). 

Nové tendry se nevypisují, zakázky zatím stále nepřicházejí, a tak nyní
začínám být skeptický i ohledně oživení v roce 2012. Proces přípravy
případných staveb a získání jejich financování je natolik časově náročný, že i
kdyby se v roce 2012 již některé z nich začaly realizovat, rozhodně se to
ještě neprojeví v růstu tržeb stavebních firem.

Ing. Petr Sikora,
Partner, KPMG Česká republika, s.r.o.

Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich
velikosti ukazuje, že nejkritičtěji vidí situaci představitelé velkých
stavebních společností. Průměr celého segmentu ukazuje na pokles
prodejů v roce 2011 o 3,6 procenta (společně se segmentem
inženýrského stavitelství je zde nejméně společností očekávajících růst
svých prodejů, pouze 32 %). V segmentu středních/malých stavebních
společností se předpokládá průměrný pokles o 1,9 %. 

Předpovědi vývoje prodejů v roce 2011 z pohledu představitelů
společností zabývajících se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím
ukazují na podstatně horší vývoj prodejů v segmentu inženýrského
stavitelství. Vážený průměr očekávání zde ukazuje na pokles prodejů o 
5,5 procenta. Společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím očekávají
pokles svých prodejů v roce 2011 o 1,6 % (pozemní stavitelství
předpokládá výraznější pokles již v roce 2010).

Společnosti pro rok 2011
dále zhoršují predikce
vývoje svých prodejů

Dvě ze tří velkých
stavebních společností
očekávají pokles svých
prodejů v roce 2011

Největší pokles prodejů v
příštím roce očekávají
stavební společnosti
zabývající se inženýrským
stavitelstvím 
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Pro rok 2012 očekává růst svých prodejů mírně nadpoloviční většina
respondentů (56 procent), nicméně, predikce jsou stále velice opatrné,
vážený průměr odpovědí všech ředitelů stavebních společností ukazuje na
spíše možnou stabilizaci, než na návrat k výraznějšímu růstu (velice mírný
růst o 0,5 procenta).

Za pozitivní skutečnost považuji fakt, že až do roku 2020 budeme v centru
pozornosti kohezních fondů EU, což bude generovat některé projekty a
nutit naši vládu k jejich kofinancování. Dalším možným východiskem je
zhodnocení doma získaných zkušeností a jejich aplikace na zahraniční trhy
při využití proexportních institucí ČR.

Ing. Michal Štefl
Generální ředitel, OHL ŽS, a. s.

Výsledky slovenského výzkumu stavebnictví ze srpna ukazují na
očekávaný pokles prodejů stavebních společností v roce 2010 až o 7,3 %
(vážený průměr vzorku). Přibližně čtvrtina společností dokonce očekává
pokles svých prodejů o více jak 20 %. Ve výhledu na rok 2011 jsou
slovenské stavební společnosti opatrné, predikují stejnou úroveň svých
prodejů jako v tomto roce (0,0 % změna). Polské stavební firmy
očekávají, že tento rok pro ně skončí se stejnou úrovní prodejů jako rok
předchozí (rozhovory proběhly v září), pro rok 2011 předpovídají mírný růst
(o 3,2 %). Maďarské stavební společnosti predikují pokles svých prodejů
pro tento rok v rozsahu 4,5 procenta (rozhovory proběhly v červnu).

Předpovědi vývoje prodejů
v roce 2012 neukazují na
návrat k výraznějšímu
růstu, indikují spíše
potenciální stabilizaci v této
oblasti

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky
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2,8%

-6,6%

-4,3%

-1,4%

-2,5%

-4,6%

-2,6%

0,5%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009/04 2009/07 2009/09 2010/01 2010/04 2010/07 2011 2012

O
č
e
k
á
v
a
n
ý
 v

ý
v
o
j p

ro
d
e
jů

  
  
  
  

(v
á
že

n
ý
 p

rů
m

ě
r)

P
o
d
íl
 r

e
s
p
o
n
d
e
n
tů

3,9%

3%

-0,6%

Očekávaný vývoj prodejů
(pro daný rok) 



Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 11www.studieStavebnictvi.cz

Sebedůvěra stavebních společností se opět propadá,
méně než polovina společností očekává lepší výkony než
jejich konkurence. Nejpesimističtější jsou představitelé
středních/malých stavebních firem (přibližně jen jedna ze
tří firem si věří). 

Stavební společnosti byly opět dotázány na očekávaný vývoj svého
tržního podílu, jinými slovy, zdali očekávají, že se jim povede lépe, než
jejich konkurenci. Výsledky ukazují, že do roku 2011 společnosti hledí
spíše s obavami. Ještě před třemi měsíci v překonání konkurence a lepší
vývoj své společnosti v příštím roce věřilo až 71 procent respondentů.
Aktuálně však tento podíl rychle klesl k 44 procentům. 

Návrat sebedůvěry viditelný v předchozím červencovém výzkumu
(ohledně vývoje v roce 2010), tj. nárůst z 40 % (v dubnu) až na 66 % v
(červenci) respondentů očekávajících zlepšení své tržní pozice, byl tedy
pouze dočasný, trvající v průběhu hlavní stavební sezóny (kdy tradičně
dochází k realizaci větší části stavebních prací) a výhled do budoucna opět
nevypadá u velké části stavebních společností optimisticky. 

Z úhlu pohledu jednotlivých segmentů, nejméně si pro rok 2011 věří
především střední/malé stavební společnosti. V lepší vývoj své firmy oproti
konkurenci věří pouze 37 % vedoucích představitelů těchto firem. Navíc zde
panuje výrazná nejistota, až 20 % respondentů nedokáže vývoj postavení své
společnosti předpovědět.

Situace malých a středních firem je na konci roku 2010 mírně lepší, než se
očekávalo.Výhled do roku 2011 je však značně pesimistický, zejména v důsledku
prozatím málo čitelné státní politiky a možných dopadů do objemu investic.

Ing. Jiří Požár
Předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen

předsednictva SPS

V segmentu velkých stavebních společností si věří mírně nadpoloviční
většina respondentů (57 %). Z pohledu stavebních společností podle
jejich zaměření, v oblasti pozemního stavitelství si důvěřuje 40 %
představitelů firem, v inženýrském stavitelství se jedná o 53 %.

Ve výhledu na rok 2012 očekává zlepšení své pozice oproti konkurenci 
60 % respondentů. 

Slovenské stavební společnosti na návrat své sebedůvěry stále čekají,
nejnovější výsledky výzkumu ze srpna ukazují, že v lepší vývoj své firmy v roce
2010 oproti konkurenci věří pouze přibližně každá třetí společnost (36 %), pro
rok 2011 je to 53 % respondentů. V Polsku v lepší výkon své společnosti v
roce 2010 oproti konkurenci věří 57 % představitelů firem, pro rok 2011
dochází k nárůstu na 70 % respondentů. V Maďarsku ve zlepšení své pozice
ve srovnání s konkurencí věří 43 % místních stavebních firem (pro rok 2010),
ve výhledu na 2011 dochází k nárůstu na 71 % (výzkum proběhl v červnu).

Sebedůvěra stavebních
společností se opět
propadá

Nejméně si věří
střední/malé stavební
společnosti

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky
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Společnosti uvádějí (v
průměru) stejné
(procentuální) vytížení svých
kapacit jako v červenci

Nejvyšší vytížení uvádějí
velké stavební společnosti

Vytížení kapacit stavebních společností zůstává stejné
jako v červenci. Téměř polovina společností uvádí, že má
méně zakázek než před rokem. Skokově roste podíl
především velkých společností, které reportují menší
množství zakázek než před rokem (z pohledu zaměření
se jedná o inženýrské stavitelství). 

Výsledky říjnového výzkumu
ukazují na stejné průměrné
procentuální vytížení kapacit
stavebních společností jako v
červenci. Mimo několika
relativně dobrých posledních
měsíců (kdy pokles výkonu
odvětví nebyl tak dramatický
jako na začátku roku) rovněž
k udržení této vytíženosti
přispívají i probíhající
optimalizace (jak ukazují naše
výzkumy, zvyšování efektivity
fungování stavebních
společností je stabilně hlavní
prioritou stavebních
společností). Ze srovnání s výsledky ze září 2009 vyplývá, že vytížení
kapacit stavebních společností se pohybuje na mírně nižší úrovni
(vyjádřeno v procentech), než v daném období minulého roku. 

Z hlediska velikosti dotázaných společností, nejvyšší průměrné vytížení
svých kapacit uvádějí velké stavební společnosti a to 86 procent.
Střední/malé stavební společnosti uvádějí vytížení nižší, a to 80 %. V
tomto segmentu jsou ale viditelné větší rozdíly mezi jednotlivými
společnostmi (podstatně menší homogenita složení segmentu než u
velkých společností). Rozdíly v průměrném vytížení společností z
pozemního nebo inženýrského stavitelství jsou aktuálně minimální, stejně
tak jako v červenci. Naopak v dubnu především inženýrské stavitelství
uvádělo znatelně nižší průměrné vytížení a rovněž také výrazné rozdíly v
situaci jednotlivých společností tohoto segmentu (proto i zvýšení
efektivity svého fungování společnosti uváděly jako nejsilnější prioritu
napříč všemi analyzovanými segmenty).
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Slovenské stavební společnosti v srpnu uváděly vytížení svých kapacit v
průměru pouze na 70 %. Oproti květnovému výzkumu, kdy společnosti
využívaly své kapacity na 69 %, došlo tedy jen k mírnému zlepšení. V
Polsku (v září) se jednalo o 80 %, v Maďarsku (v červnu) se vytížení
kapacit pohybovalo nejníže, a to na 65 procentech. 

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti
nasmlouvané své zakázky, se od výzkumu realizovaného v červenci
nezměnil (stále dosahuje šesti měsíců). Na nejdelší periodu (v průměru)
mají své zakázky nasmlouvány velké stavební společnosti. Z pohledu
zaměření aktuálně nejsou vidět významnější rozdíly v průměrné délce
zakázek mezi inženýrským nebo pozemním stavitelstvím (což především
ukazuje na problémy v inženýrském stavitelství, které je charakteristické
dlouhodobostí svých zakázek).

Stále přetrvává až nerozumný tlak investorů nejen na ceny, ale i na různé další
ukazatele, které uplatňují ve výběrových řízeních. Nabízené ceny jsou ve
většině případů hluboko pod uznávanými kalkulacemi.To samozřejmě vede ke
snahám o používání méně kvalitních materiálů, nesprávných
technologií,využívání nekvalifikovaných dělníků, zanedbávání péče o BOZP atd.

Ing. Jiří Požár
Předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen

předsednictva SPS

Aktuálně téměř polovina stavebních společností (46 %) uvádí, že má
méně zakázek než před dvanácti měsíci (42 % v červenci, 48 % v dubnu,
45 % v lednu). Podíl společností, které uvádějí, že mají zakázek více než
před rokem je 17 % (10 % v červenci, 11 % v dubnu, 15 % v lednu).
Stejné množství zakázek jako před rokem potvrzuje pouze 37 %
respondentů (48 % v červenci, 41 % v dubnu, 40 % v lednu). 

Ekonomická recese je již minulostí, přesto se její důsledky ještě zdaleka
nepodařilo překonat. Útlum investic stále ještě pokračuje a navíc přichází i
období nižších veřejných investic. Ani první známky oživení investic v příštím
roce nejspíše nepostačí k nastolení celkového růstu stavební výroby. V
útlumu nejspíše ještě zůstane i bytová výstavba. Pokračující hospodářský růst
by se však už mohl projevit obnoveným zájmem o hypotéky a postupně i o
investice do komerční výstavby.

Ing. Petr Dufek
Analytik, Československá obchodní banka, a. s.

46 % respondentů uvádí, že
má méně zakázek než před
rokem

Průměrný počet měsíců, na
které mají firmy
nasmlouvané své zakázky
do budoucna, je 6 měsíců

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky
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Z hlediska velikosti respondentů, největší podíl společností uvádějících že
mají zakázek méně než před rokem, je v segmentu velkých stavebních
společností, a to 60 procent (44 % v červenci, 56 % v dubnu, 59 % v
lednu). 11 procent respondentů v tomto segmentu uvádí, že má zakázek
více než před rokem (12 % v červenci, 0 % v dubnu, 12 % v lednu).
V segmentu středních/malých firem menší počet zakázek potvrzuje 38 %
respondentů. 

Situace z pohledu respondentů zabývajících se pozemním nebo
inženýrským stavitelstvím vykazuje rovněž viditelné rozdíly mezi těmito
dvěma segmenty. Méně zakázek potvrzuje 42 % respondentů (41 % v
červenci, 48 % v dubnu, 45 % v lednu) vs. 57 % (45 % v červenci, 46 %
v dubnu, 46 % v lednu). Více zakázek než před dvanácti měsíci uvádí 16
% respondentů (9 % v červenci) v segmentu pozemního stavitelství a 18
procent (14 % v červenci) v segmentu inženýrského stavitelství. 

V příštích dvou letech očekáváme obtížnou situaci pro stavební firmy.
Pravděpodobně dojde ke stagnaci privátních investic i k úsporám v oblasti
veřejných investic.

Ing. Vladimír Myšička
Výrobní ředitel, Skanska CZ, a.s.

Podíl slovenských stavebních společností, které mají zakázek méně než
před rokem, vzrostl z únorových 43 procent na 61 % v květnu, a dále až
na 71 % v srpnu. V Polsku (v září) se jednalo o 37 %, v Maďarsku (v
červnu 2010) vykazovalo menší množství zakázek než před rokem 59 %
stavebních společností.

V souvislosti s tímto tématem byli rovněž respondenti dotazováni, zda-li
plánují v roce 2011 změnit způsoby, kterými své zakázky získávají (ve srovnání
s předchozím rokem). V této oblasti jsou odpovědi stavebních společností
rozděleny do dvou skupin. Celkem 60 % stavebních společností neplánuje
měnit aplikovaný postup. Naopak 40 procent plánuje změnit způsoby
získávání svých zakázek.

Z výsledků naší hlavní celoroční Kvalitativní studie českého stavebnictví
2010 publikované v dubnu vyplývá, že za nejefektivnější způsob získávání
zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty,
průměrné hodnocení efektivity tohoto způsobu dosahuje 6,9 bodu (na
škále 0–10 max), dále pak získávají zakázky na základě dlouhodobé
spolupráce/smluv, následují výběrová řízení a nejmenším počtem bodů
hodnotí stavební společnosti získávání zakázek na základě přímé poptávky
zákazníků. Mezi postupy aplikovanými jednotlivými segmenty však existují
určité rozdíly (více informací je možné získat v Kvalitativní studii českého
stavebnictví 2010, která je bezplatně ke stažení na
www.studieStavebnictvi.cz).

Nejmenší podíl společností plánujících měnit své způsoby získávání zakázek je
mezi inženýrskými stavebními společnostmi (33 procent, 18 % v červenci),
naopak nejvíce v pozemním stavitelství (43 procent, v červenci 33%). 

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky

Rychle vzrostl podíl velkých
stavebních společností,
které mají méně zakázek
než před rokem (aktuálně
60 procent)

Méně zakázek než před
rokem vykazuje 57 procent
představitelů inženýrského
stavitelství

40 procent respondentů
bude měnit způsoby,
kterými své zakázky získává

Nejvíce změn plánují
společnosti z pozemního
stavitelství, významně ale
roste také podíl těchto
společností v inženýrském
stavitelství
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Stavební společnosti stále bojují s nedostatečnou
poptávkou, také je trápí současná míra byrokracie a
tvrdý konkurenční boj o zakázky. Nejsložitěji vidí situaci v
oblasti nedostatku zakázek především společnosti z
inženýrského stavitelství.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako
ve všech našich předchozích výzkumech realizovaných od září 2009).
Nejčastěji zmiňovaným problémem, a to u 97 procent respondentů, je
nedostatečná poptávka. Firmy uvádějí jak soukromou poptávku, tak i
poptávku financovanou z veřejných zdrojů. Pokud bychom tento vývoj
srovnali se situací před třemi lety, v roce 2007 patřila nedostatečná
poptávka svou penetrací mezi nejméně často zmiňované problémy. Tehdy
ji za omezení růstu své společnosti považovalo pouze 12 procent
respondentů. Tyto diametrálně rozdílné výsledky velice dobře ukazují, k
jak výrazné změně na trhu došlo. 

V kvalitativním (bodovém) hodnocení vyhodnotily stavební společnosti
nedostatečnou poptávku financovanou z veřejných zdrojů opět jako
omezení s největším dopadem na jejich hospodářské výsledky. Tento typ
nedostatečné poptávky získal nejvíce bodů ze všech uváděných
limitujících faktorů (6,6 bodu z 10 max). Ve srovnání s výsledky z července
(6,4 bodu) i dubna (6,2 bodu), s tím jak ubývají zakázky, dochází ke
konsistentnímu nárůstu negativního hodnocení vlivu tohoto faktoru.
Omezení v důsledku nedostatečné soukromé poptávky aktuálně
společnosti hodnotí 5,5 body (z 10 max), tj. velice mírný pokles z 5,7
bodu v červenci.

Dalšími zmiňovanými problémy s největším negativním dopadem na
podnikání stavebních společností, jsou byrokracie (požadavky státu a
úřadů), která od minulého šetření mírně vzrostla (z 5,4 bodu na 5,8 bodu
aktuálně) a tvrdá konkurence, jejíž intenzita velice mírně klesla (z 5,6 bodu
na 5,4 bodu). Detailnější pohled na výsledky jednotlivých segmentů
ukazuje, že míra vlivu na hospodářské výsledky se u těchto dvou
významných omezení do jisté míry liší u velkých a malých společností,
více viz dále.

Mezi „Jiná omezení“, které společnosti vyjmenovávají, zahrnují: zvýšená
platební neschopnost odběratelů, dlouhodobá splatnost faktur,
problematické čerpání zdrojů z EU, složitá situace i na zahraničních trzích,
což limituje zahraniční příležitosti, současná komplikovaná legislativa,
omezená transparentnost některých výběrových řízení a také míra
korupce. 

Stále 100 % respondentů
uvádí, že jsou omezeni ve
svém růstu 

Klíčovým problémem je
nedostatečná poptávka
(financovaná z veřejných
zdrojů), navíc pokračuje
eskalace v této oblasti

Další nejpalčivější problémy
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Období všeobecného poklesu zakázek zastihlo naši společnost v procesu
začleňování do struktury stavební a koncesní skupiny Eiffage a vnitřní
restrukturalizace. Počítáme s tím, že situace na trhu se příliš nezmění a o
stavební zakázky se bude tvrdě bojovat. 

Co by nám pomohlo? V této fázi skutečně jasná kritéria zakázek a
transparentnost výběrových řízení.

Ing. Marcela Blachová Mikešová
Jednatelka společnosti Eiffage Construction Česká republika 

Naopak omezení v důsledku počasí, nedostatku zkušené pracovní síly,
vysokých nákladů na pracovní sílu a materiál označují společnosti jako
problémy s aktuálně podprůměrným vlivem na jejich hospodářské
výsledky. 

Z pohledu analyzovaných segmentů, velké stavební společnosti bojují
především s dvěma klíčovými omezeními svého podnikání, s těmi
nejdůležitějšími, a navíc vzájemně provázanými: Prvním, hodnoceným
nejvýše, je nedostatečná poptávka, zvláště pak poptávka financovaná z
veřejných prostředků (6,8 bodu z 10 max, 6,9 bodu v červenci). Tento
problém uvádějí téměř všechny dotázané velké stavební společnosti 
(97 procent). Druhým zásadním faktorem, který respondenty v tomto
segmentu nejvíce omezuje, je tvrdá konkurence, která ale klesla z 
6,1 bodu (v červenci) na 5,5 bodu. Aktuálně ji zmiňují všichni dotázaní. 

Snížení objemu zakázek na trhu logicky vede ke zvýšení konkurence. Pro
klienty a investory jde o dobrou zprávu, neboť nabídky stavebních
společností vzešlé z náročných tendrů jsou komplexnější, levnější a
rozšiřují se o další služby, např. o profinancování zakázky. Stavební
společnosti pod aktuálním tlakem hledají úspory. Ty nevznikají jen tím, že
firmy snižují své vlastní náklady a marže, ale jde i o hledání řešení
technických, projekčních a materiálových vstupů.

Ing. František Vaculík
Generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a.s.

Z dalších uváděných problémů v segmentu velkých stavebních
společností je ještě zmiňována byrokracie a poptávka financovaná ze
soukromých zdrojů (ale pouze jako problémy s průměrným dopadem na
hospodářské výsledky). Další omezení jsou již považována za
zanedbatelná. 

Omezení s nejmenším
negativním dopadem na
hospodářské výsledky

Nejzávažnější problémy pro
velké stavební společnosti:
klesající poptávka a tvrdá
konkurence 
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Politický tlak na výběrová řízení s cenou jako jediným kritériem povede k
dumpingovým nabídkám, které následně nezajistí snížení rozsahu
korupčního prostředí. Současně ale urychlí pád firem, nárůst
nezaměstnanosti, snížení kvality staveb a růst počtu soudních sporů. 
O tom se ostatně mohli přesvědčit investoři i stavební společnosti na
mnoha konkrétních případech v uplynulých dvaceti letech.

Ing. Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.

Střední/malé firmy uvádějí jako významný faktor svého omezení rovněž
nedostatečnou poptávku financovanou jak z veřejných (nárůst z 6,1 bodu
na 6,5 bodu), tak o něco méně i ze soukromých zdrojů (velice mírný
nárůst z 5,6 bodu na 5,7 bodu), nicméně tvrdá konkurence je až na třetím
místě. Druhým, nejsilněji zmiňovaným problémem je stále byrokracie
(požadavky státu), respondenti ji hodnotí dokonce výše než problémy s
nedostatečnou soukromou poptávkou. 

Pohledem segmentů podle jejich stavebního zaměření, společnosti
zabývající se pozemním stavitelstvím uvádějí jako největší omezení svého
podnikání nedostatečnou poptávku, dále pak byrokracii (která se od
července posunula z třetího na druhé místo, růst z 5,5 bodu na 6,0) a na
třetím místě tvrdou konkurenci, která poklesla 5,6 bodu na 5,3 bodu.

Respondenty z inženýrského stavitelství trápí nejvíce nedostatečná
poptávka, a to především poptávka financovaná z veřejných zdrojů. Tento
faktor s velikým předstihem překonal všechny ostatní faktory (stejně jako
v červenci a dubnu), a rovněž i ve srovnání s ostatními analyzovanými
segmenty dosáhl zcela nejvyššího bodového hodnocení (7,5 bodu).

Klíčové problémy, které omezují slovenské stavební společnosti, jsou
velice podobné situaci v České republice. Jedná se o nedostatečnou
poptávku (financovanou především z veřejných zdrojů), byrokracii –
požadavky státu a úřadů, a tvrdou konkurenci. V Polsku uváděly stavební
společnosti v září především byrokracii, již tradičně vysoké náklady na
pracovní sílu a nedostatečnou poptávku (ale na rozdíl od ČR financovanou
ze soukromých zdrojů). Maďarské stavební společnosti trápí (data z
června) především byrokracie, problémy s financováním, vysoké náklady
na pracovní sílu a nedostatečná poptávka.

Střední/malé společnosti
bojují s nedostatečnou
poptávkou a byrokracií,
konkurence je až třetí v
pořadí

Pozemní stavitelství rovněž
potvrzuje: nedostatečná
poptávka je naším hlavním
problémem

Pro společnosti z
inženýrského stavitelství je
nedostatečná poptávka
financovaná z veřejných
zdrojů stále klíčovým
omezením

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky



18 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studieStavebnictvi.cz

Klíčová priorita pro ředitele
stavebních společností: další
zvyšování efektivity
fungování jejich stavební
společnosti 

Akvizice jiné společnosti je
aktuálně zanedbatelným
tématem

Velké stavební společnosti
budou především pracovat
na dalším zvyšování své
efektivity, akvizice aktuálně
vyhledávat nechtějí

Akvizice nejsou aktuálním
tématem ani pro
střední/malé stavební
společnosti 

Klíčové je pokračovat ve zvyšování efektivity fungování
našich společností, uvádějí ředitelé stavebních společností.
Naopak investicím v podobě akvizic nebo zlepšování IT
infrastruktury se budou věnovat minimálně.

Na které hlavní oblasti se budou stavební společnosti v průběhu dalších
dvanácti měsíců zaměřovat? Prioritou, na kterou se bude soustřeďovat
nejvíce stavebních společností, je stále zvýšení efektivity jejich fungování (98
% respondentů, 100 % v červenci, dubnu i lednu 2010). Současně byla tato
priorita hodnocena jako nejdůležitější pro jejich budoucí úspěšné fungování
(6,8 bodu z 10 max, tj. téměř stejný výsledek jako v červenci a dubnu, kdy
získala 6,9 bodu, nárůst z 6,5 v lednu). Dalšími důležitými oblastmi, které ale
následují až s jistým odstupem, jsou optimalizace financování stavebních
společností a rovněž optimalizace jejich nákupních procesů. 

Naopak, jako svoji nejmenší prioritu uvádějí firmy akvizici jiné společnosti,
která od červencových výsledků rozhovorů s představiteli stavebních
společností zaznamenala pokles (3,2 bodu aktuálně vs. 4,2 bodu v červenci).

Z pohledu vývoje v jednotlivých segmentech, pro velké stavební
společnosti je naprostou a zcela klíčovou prioritou, zvýšení efektivity jejich
fungování (7,4 bodu, 7,6 bodu v červenci). S mírným odstupem, ale rovněž
s velice vysokým hodnocením, následují optimalizace nákupních procesů
a zkvalitnění výběru dodavatelů (6.4 resp. 6,3 bodu). Zaměření na získání
strategické partnera - jako svoji naprostou prioritu zásadní ke svému
přežití (tj. 10 bodů z 10 max možných) uvádí aktuálně jen jedna společnost
(dvě v červenci). Ostatní firmy, které tuto prioritu rovněž zmiňovaly, na ni
kladly podstatně menší důraz. Naopak snahu o akvizici jiné společnosti s
úrovní maximální priority pro dalších 12 měsíců neuvádí žádná z velkých
stavebních společností (stejně jako v červenci). 

Střední/malé stavební firmy se rovněž chtějí přednostně zaměřit na další
zvýšení efektivity svého fungování, kladou však na tuto oblast menší váhu
než velké společnosti (6,4 bodu, 6,6 bodu v červenci). Dále pak následuje
optimalizace financování (5,8 bodu) a rovněž optimalizace nákupních
procesů (5,5 bodu). Nejmenší prioritou, a to s nejnižším hodnocením i ve
srovnání s ostatními segmenty, je akvizice jiné společnosti (2,9 bodu). 
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Společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím se budou primárně
soustřeďovat na zvýšení efektivity svého fungování, a rovněž optimalizace
jejich financování bude důležitým tématem v průběhu následujících 12
měsíců. Největší pokles v důležitosti (od července) zaznamenala priorita
akvizice jiné společnosti (pokles z 4,1 bodu na 3,2 bodu).

Klíčovou prioritou pro společnosti realizující inženýrské stavitelství je
zvýšení efektivity svého fungování (7,1 bodu), vše ostatní následuje až se
znatelným odstupem. Největší pokles preferencí od výzkumu
realizovaného v červenci zaznamenala priorita získání strategického
partnera, poklesla z 5,5 bodu (tj. mírně nadprůměrná priorita) až na 3,8
bodu (podprůměrná priorita).

Zvýšení efektivity svého fungování je klíčovou prioritou, na které se
shodují stavební společnosti napříč celým regionem, jak v České
republice (6,8 bodu), tak i na Slovensku (6,5 bodu), v Polsku (6,7 bodu) i
Maďarsku (7,3 bodu). 

Přinesla krize vůbec něco pozitivního? Třeba i pro stavební firmy? Určitě,
neboť nikdy nebyly vnitřní procesy pod takovým drobnohledem jako
nyní. Bohužel světlo na konci tunelu zatím není ještě příliš výrazné,
nicméně i "jízda po tmě " může být inspirativní. Zjednodušení  a
optimalizace procesů, dosažení vyšší efektivity - to jsou stálé klíčové
priority činnosti  v této složité době. Jejich realizace
může přiinést posílení pozice  firmy na trhu a  jsou přípravou pro lepší
business v době po krizi.....

Ing. Tomáš Macků
Ipsos Tambor

Research & Communication Director CR,SR

Situace v dalších zemích
Visegrádské čtyřky

Společnosti v inženýrském
stavitelství mají jasnou
prioritu: zvýšit efektivitu
svého fungování

Společnosti v pozemním
stavitelství budou dále
zvyšovat efektivitu svého
fungování a optimalizovat
své financování
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Prioritní oblasti pro činnost stavebních společností v následujících
12 měsících: 
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Kontakty

The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research

Společnost CEEC Research je největším výzkumem stavebnictví v zemích
střední a východní Evropy. Byl založen v roce 2005 a od té doby
bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji
stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše
studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z
pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných
největších, středních i malých stavebních společností. 

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

Jiří Vacek
Ředitel společnosti

Tel.: +420 776 049 290
E-mail: vacek@CEEConstruction.Eu
Url: www.CEEConstruction.Eu
Url: www.studieStavebnictvi.cz

KPMG Česká republika, s.r.o.

Ať už čelíte jakýmkoliv obchodním otázkám, zkušení odborníci ze
společnosti KPMG Vám vždy mohou pomoci získat pevnější postavení ve
Vašem podnikání.

Pro více informací o tom, jak by Vám naše služby v oblasti auditu, daní a
poradenství mohly pomoci udržet si konkurenční výhody, kontaktujte
poradce KPMG.

Andreas Höfinghoff
Head of Building & Construction 

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111

www.kpmg.cz
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Ipsos Tambor je komplexní agenturou v oblasti výzkumu trhu a
veřejného mínění.
Po dynamickém vývoji v posledních letech se Ipsos Tambor v r. 2009 stal
největší výzkumnou firmou na českém trhu, spolupracuje s pobočkami
sítě Ipsos v 64 zemích světa, disponuje týmem s více než 100 zkušených
pracovníků v ČR. Ipsos Tambor má za sebou více než 17 let činnosti,
kromě výzkumu trhu nabízí i poradenskou činnost. Ipsos Tambor je
členem profesních organizací ESOMAR a SIMAR. Mezi její klienty patří i
řada společností ze stavebního trhu. Klíčové specializace: Ipsos Loyalty,
Ipsos Marketing, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos Media, Ipsos
Insight. Více informací naleznete na www.ipsos.cz

Tomáš Macků
Research & Communication Director CR,SR
E-mail: tomas.macku@ipsos.com

Ipsos Tambor, s.r.o.
Marketing Research & Consulting
Národní 6
110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 513 111

www.ipsos.cz

Společnost BenchCom, s.r.o. je dodavatel celopodnikového informačního
systému (ERP) Maconomy pro stavební a inženýringové firmy. Naším
cílem je zajistit zvýšení vnitřní efektivity fungování firem společně se
zlepšením podpory projektového řízení. Maconomy je systém používaný
na celém světě, nyní ale unikátně přizpůsobený potřebám českého
stavebního trhu. Používají jej např. firmy stavebního holdingu enteria –
Chládek & Tintěra Pardubice a.s, nebo projekčně-inženýrská společnost
AQUA PROCON s.r.o.

BenchCom, s.r.o. 
Černokostelecká 1623/14, ALFA Tower Říčany, 6.p, 
251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 621 365
info@benchcom.cz 
www.benchcom.cz
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Advokátní kancelář FELIX A SPOL. působí na českém trhu od roku 1991 a
poskytuje právní služby zejména v oblastech obchodního práva, soutěžního
práva, při sjednávání obchodních transakcí i řešení obchodních sporů, při
přípravě a realizaci fúzí, akvizic a restrukturalizací, dále v oblastech bankovního
a finančního práva, pojištění, správního práva, pracovního práva a práva
zaměstnanosti, práva sociálního zabezpečení, nemovitostí a projektového
financování, daňového práva, práva informačních technologií, práva duševního
vlastnictví a práv z přepravy; zastupujeme při projednávání sporů před soudy i
v rozhodčím řízení, poskytujeme obhajobu ve věcech trestních.

Spolupracujeme s mnoha odborníky ze sfér ekonomického, finančního a
daňového poradenství, auditorskými a poradenskými firmami. Máme
vytvořeny kontakty rovněž s renomovanými zahraničními právními a
auditorskými firmami.

JUDr. Karel Codl
vedoucí partner týmu Real Estate
E-mail: karel.codl@fsak.cz

FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o.
U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 251 081 111
E-mail: akfelix@fsak.cz
www.akfelix.cz

Sapa Building System poskytuje komplexní servis při zpracování
architektonického návrhu stavebního objektu včetně protipožárních řešení až
po dodávky hliníkových systémů fasád, oken, dveří, zimních zahrad a
fotovoltaických panelů zabudovaných do plášťů budov.

Sapa Building System má ve své nabídce jednu z nejucelenějších řad
hliníkových systémů, výrobků i doplňků, vhodných pro všechny aplikace,
od technologicky náročných komerčních staveb až po důmyslné rodinné
projekty nebo rekonstrukce.

Skupina Sapa je světovou jedničkou ve svém oboru. Vyvíjí, zpracovává a
dodává na trh hliníkové profily pro různé účely dalšího použití, zejména
pak pro stavební, automobilový, dopravní nebo telekomunikační průmysl.

Dana Petrová
Managing Director
E-mail: dana.petrova@sapagroup.com

Sapa Building System s.r.o.
Veleslavínská 150/44
CZ-162 00 Praha 6
E-mail: sapa.cz@sapagroup.com
www.sapabuildingsystem.cz
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