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Poroste, nebo ne? 
Stavaři se na budoucnosti 
oboru neshodnou

KoKtejl optimismu 
a sKepse. taK to 

vypadá, Když 
se zeptáte na 
budoucnost 
tuzemsKých 
stavebníKů. 

Jan Pacas 

Zatímco loni si obor připsal 
úctyhodný růst o 7,1 procenta, za 
první měsíc letošního roku hlásí 
statistici propad o víc než 10 pro-
cent. Skončil totiž doping v podo-
bě dotačního „šílenství“.

Snaha vlády dočerpat evropské 
dotace pro období 2007–2014 ote-
vřela loni některým stavebním fir-
mám stavidla. Veřejných zakázek 
bylo dost a inženýrské stavitelství 
rostlo v dvouciferném tempu, při-
čemž táhlo celé odvětví. 

Jak se ale přibližoval konec ro-
ku, poptávka od státu a samospráv 
stále zřetelněji slábla. „Celková 
zásoba práce ve veřejné zakázce, 

titulů pro nové programovací ob-
dobí. „Ekostavby Brno realizují 
asi 90 procent zakázek pro ve-
řejný sektor a zejména dopravní, 
vodohospodářské a  inženýrské 
stavby. Propad ve stavební pro-
dukci je zde patrný, odhaduji to 
na asi 30 procent v  posledním 
čtvrtletí. Proto očekávám pokles 
produkce v Ekostavbách a nejspíš 
i  propad zisku,“ předestřel svůj 

tedy stav na konci roku 2015, je 
meziročně nižší o  25 procent. 
Veřejnou zakázku tvoří z největší 
části inženýrské stavby, především 
dopravní infrastruktura. Další ko-
mentář k prognóze vývoje v tom-
to sektoru není zapotřebí“ uvedl 
k  vyhlídkám odvětví prezident 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Václav Matyáš.

 � Kdo dělal 
inženýrské 
projekty, 
očekávání krotí

Očekávání firem se proto liší 
obor od oboru. Kdo stavěl silnice, 
železnice, chodníky nebo třeba 
kanalizace a  čističky odpadních 
vod, loni nevěděl, kam dřív sko-
čit. Letos šéfové těchto společnos-
tí očekávání spíše krotí. „Další 
vývoj českého stavebnictví vidím 
pozitivně, přesto bych se bránil 
přehnanému optimismu. Situace 
na trhu se zlepšuje, o čemž vypo-

odhad předseda představenstva 
Ekostaveb Brno Ivan Beneš.

Výhled stavebnictví kompli-
kují navíc i  zákony, které jsou 
pro čerpání dotací z EU naprosto 
klíčové. „Svou roli sehraje urči-
tě zákon o  veřejných zakázkách, 
který bezesporu zpozdí zadávání 
nových zakázek. Zadavatelé se 
nestihnou na novou metodiku 
připravit, vstřebat nové podmín-
ky, změny, ale i získat odvahu je 
uskutečňovat,“ myslí si Matyáš. 

Pokud nebude zákon schvá-
lený do 18. dubna, hrozí Česku 
žaloba od Evropské komise a dal-
ší problémy s  čerpáním evrop-
ských dotací. K tomu se přidává 
i  strašák v  podobě takzvaného 
procesu EIA, protože EU nechce 
spolufinancovat stavby povolené 
podle staré metodiky. „To je ak-
tuální problém, který ovlivňuje 
desítky důležitých staveb. Je věcí 
zúčastněných orgánů, aby se si-
tuace začala konstruktivně řešit,“ 
zdůraznil Borovka. 

 � Nové byty 
porostou. 
A s nimi i firmy, 
co je staví

Letošek by měl proto patřit 
spíše firmám, které se specia-
lizují na výstavbu bytových do-
mů. „Levné hypotéky, růst kou-
pěschopnosti obyvatelstva. To 
jsou klíčové body, které podpo-
rují celkovou poptávku po bytech, 
která je v poslední době opravdu 

vídají i  rostoucí investice do in-
frastruktury, chybí ale například 
projektová připravenost,“ zhod-
notil předseda představenstva 
společnosti Eurovia CS Martin 
Borovka. 

Příliv peněz z evropských fon-
dů loni nejen na Moravě ilustro-
val například markantní počet 
uzavírek. Letos ale stavebníky 
straší pomalý rozběh dotačních 

velká,“ vysvětlil analytik společ-
nosti Home Credit Michal Kozub. 
A jeho slova potvrzuje i obchodní 
ředitel brněnské stavební společ-
nosti KOMFORT Pavel Krejčí. 
„Bytová výstavba je dle mého ná-
zoru jediným úsekem pozemního 
stavitelství, který výrazně posílí 
v letošním roce,“ komentoval to.

Na Moravě se můžou develo-
peři a  stavební firmy „odvázat“ 
hlavně ve velkých městech, míní 
odborníci na trh s nemovitostmi. 
„V Brně je velmi málo starších 
bytů ke koupi, což nahrává situaci 
s těmi novými,“ popsal Jakub Hr-
báč z realitní kanceláře Re/MAX 
Plus. A nárůst prodejů v  pro-
jektech novostaveb zaznamena-
li i  jeho kolegové na Ostravsku. 
Moravským metropolím navíc 
nahrává i současný trend stěhová-
ní z menších obcí a měst do těch 
větších. „Například mnoho rodin 
z Prostějova, Přerova či Šumperku 
hledá bydlení v Olomouci,“ sdě-
lil majitel realitní kanceláře RE/
MAX A-City2 Radek Mézl.

I investice do stavby kance-
lářských prostor se může firmám 
vyplatit. Hodně ale záleží na 
kvalitě a známé heslo „Location! 
Location! Location!“ tu platí na 
sto procent. „V  Ostravě napří-
klad není takový přebytek vysoce 
kvalitních kancelářských prostor, 
které by mohly fungovat formou 
open-space, měly dostatečnou IT 
infrastrukturu a  podobně. Brno 
již nabízí více možností a  kapa-
cit a panuje spíše převis nabídky 
nad poptávkou,“ uzavřel Michal 
Kozub s tím, že dnešní trend míří 
spíše k  výstavbě multifunkčních 
domů. 
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Od 1. dubna 2016 začíná na portálu 
www.moravskehospodarstvi.cz 
registrace do soutěže „Nejkrásnější 
obecní úřad či radnice 2016“. 

Přihlašovat se můžete do 15. července.

Společná pravidla:
Zapojit se mohou města a obce z celé 
České republiky. Výjimkou jsou pouze 
vítězové předchozího ročníku, kteří 
předávají ocenění dál. Obce a městyse 
budou zápolit o titul „Nejkrásnější obecní 
úřad 2016“ a města o titul „Nejkrásnější 
radnice 2016“.

Jak se přihlásit?
〉〉 Navštivte stránky www.moravskehospodarstvi.cz, 

kde najdete jednoduchý registrační formulář
〉〉 Vyplňte základní informace:

– Kontaktní údaje
– Informace o vaší obci či městě
– Krátký průvodní text o vašem obecním úřadě 

nebo radnici
〉〉 Přiložte:

– 5 – 10 fotografií zobrazujících celkový pohled 
na budovu z čelní strany, další volné snímky 
vnějšku stavby, reprezentativní záběry z interiéru 
a případně i stav před a po rekonstrukci

– Schematický půdorysný plán budovy

Ocení Vás odborná porota i veřejnost:
〉〉 Soutěž probíhá ve dvou samostatných kategoriích – 

hlasování odborné poroty a hlasování veřejnosti
〉〉 Veřejnost i porota vybírá zvlášť „Nejkrásnější obecní 

úřad 2016“ a „Nejkrásnější radnici 2016“. Všichni 
přihlášení budou ve veřejné části soutěže prezentováni 
na internetovém portálu www.moravskehospodarstvi.cz

Harmonogram soutěže:
Registrace: 1. 4. 2016 – 15. 7. 2016
Hlasování odborné poroty: 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016
Veřejné hlasování na www.moravskehospodarstvi.cz: 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016
Vyhlášení výsledků soutěže:  Konference Moravské obce a města 2016 v brněnském 

Hotelu Voroněž dne 24. 11. 2016

„Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016“

Přihlaste se do soutěže Moravského hospodářství Soutěž probíhá pod záštitou:


