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Stavebnictví v ČR se zdařile kultivuje po vzoru
svých západoevropských sousedů, přesto

u nás stále přetrvává řada problémů a systémo-
vých nešvarů, se kterými se potýkají především
investoři, ale i výrobci stavebních materiálů
a technologií nebo projektanti a realizační firmy.
Některé problémy mají čistě regionální charakter
a vyplývají z celkové situace na domácí scéně (na-
příklad korupční chování projektantů, kteří po-
važují provizní odměnu za navržení konkrétního
technického řešení za zcela legitimní), jiné jsou
stejné jako kdekoliv na světě a souvisí se složi-
tostí každého stavebního procesu.

Je zjevné, že v každém procesu, na kterém se
podílí několik desítek partnerů a subdodavatelů,
lze najít obrovské rezervy. Při jejich eliminaci je
možné dosáhnout zajímavých časových a fi-
nančních úspor při současném zvýšení kvality rea-
lizace. Vyžaduje to ale opuštění některých tra-
dičních a zažitých metod spolupráce a striktně
individuální a mnohem flexibilnější přístup ke
každému konkrétnímu projektu. Metoda flexi-
bilního developmentu má své prokazatelné vý-
sledky v oblasti středně velkých stavebních pro-
jektů s rozpočtem v řádu stovek miliónů korun.
V článku se pokusím porovnat flexibilní deve-
lopment s tradičním přístupem developerů a na
konkrétním příkladě demonstrovat jeho výsledky. 

Potřeby investora
Investor stavebního díla neočekává od svého de-
velopera většinou žádné zázraky. Pokud se jaký-
koliv subjekt rozhodne pro stavební investici, lze
jeho požadavky shrnout do několika bodů (do
jaké míry a v jaké kvalitě tyto služby investor
běžně dostává, dokážete jistě posoudit sami):
● rychlost a dodržení termínu výstavby,
● kvalita realizace,
● přijatelný a pevný rozpočet,
● flexibilní reakce na jeho požadavky a změny

v průběhu výstavby.

Cena 
Na prvním místě každého developerského pro-
jektu stojí logicky konečná cena realizace se všemi

souvisejícími náklady. Řada nákladů každého pro-
jektu je fixní a nelze s nimi příliš hýbat. Naprostá
většina vstupů ale není tak pevně daná a je přímo
závislá na způsobu přípravy a řízení celého pro-
jektu, včetně použitých metod developmentu,
project managementu a cost & construction ma-
nagementu. Dosažení optimálního rozpočtu
u tak složitého díla, jako je stavba, je tedy možné
pouze při individuálním přístupu ke každému in-
vestorovi a ke každému projektu, který má vždy
nějaká specifika. Individuální přístup umožňuje
odstranění zbytečných rezerv a zajišťuje efektivní
přístup ke všem projektovým činnostem.

Kvalita
Kvalitu je nutné vždy posuzovat v relaci poměru
výkon/cena. Dobrá cena za špatnou kvalitu
stavby je pro investora výrazně horším řešením,
než přemrštěná cena za průměrnou kvalitu. Nižší
kvalita se u stavby v jejím životním cyklu vždy
projeví zvýšenými náklady, které v součtu výrazně
převýší počáteční investiční úsporu. Zodpovědný
investor si tedy nikdy nemůže dovolit riskovat
v oblasti kvality. Málokdy to nejlepší technické
know-how pro jednotlivá technická řešení vlastní
realizační firmy. Směr logicky udávají nejlepší svě-
toví výrobci technologií a materiálů. Ti se věnují
technickému vývoji a průběžně vyhodnocují své
zkušenosti z mnoha konkrétních, někdy i velmi
specifických realizací. Jejich intenzivní zapojení do
příprav projektu je cestou k dosažení špičkové
kvality. Odstranění zbytečných mezičlánků a zpro-
středkovatelů navíc umožňuje dosáhnout takové
kvality za běžné ceny.

Termín
Flexibilní development využívá zkušeností špičko-
vých výrobců i při samotné realizaci a při výběru
realizačních firem. Zapojením dodavatelů, kteří
mají zkušenosti s danými technologiemi a dokáží
s výrobcem operativně komunikovat, dochází na
stavbě k obrovským finančním a hlavně časovým
úsporám. Celý princip spočívá v rozumném pře-
rozdělení zodpovědnosti i zisku mezi jednotlivé
partnery podílející se na daném projektu. 

Flexibilní development
Struktura flexibilního developmentu (obr. 1) je na
první pohled pružnější. Komunikace mezi jednot-
livými partnery je efektivnější, což vede k význam-
ným finančním i časovým úsporám, ke zkrácení ter-
mínů celkové realizace a projeví se v možnosti
pružně reagovat na neočekávané problémy nebo
změny požadavků investora v průběhu výstavby.

Výrobci stavebních technologií a systémů ne-
jsou jen dílčími subdodavateli, ale významnými
partnery projektu, kteří se aktivně podílejí na pro-
jektové přípravě i na konečné realizaci.

Tradiční development
Struktura tradičního developmentu (obr. 2) je roz-
větvená a obsahuje velké množství dílčích mezi-
článků a subjektů. Developer je supervizorem ge-
nerálních dodavatelů a v samotném technickém
řešení hraje omezenou roli. Tradiční stromová
struktura mnoha dílčích dodavatelů a subdoda-
vatelů znemožňuje pružné reakce na nastalé
změny. Kritériem výběru subdodavatelů nebývá
kvalita, ale cena. Každý zbytečný mezičlánek na-
vyšuje cenu projektu a snižuje pružnost a rychlost
celé realizace. Možnosti dodavatelů dílčích tech-
nologií ovlivnit systémově celý projekt jsou vpod-
statě předem vyloučené.

Individuální nebo univerzální
přístup k investorovi
Individuální přístup k projektu a potřebám in-
vestora vyžaduje sestavení developerského týmu
na míru konkrétní zakázce. Flexibilní develop-
ment nabízí investorovi různou míru kombinací
služeb project managementu a cost & construc-
tion managementu podle míry zkušeností a an-

Flexibilní development
V následujícím článku se pokusím popsat netradiční developerský
přístup – flexibilní development. Kromě termínů, jako je cena, kvalita
a termín výstavby, se budu věnovat tématům, jako jsou odstranění
generálního dodavatele a zbytečných mezičlánků ve stavebním
procesu, aktivní role developera v project managementu, zapojení
výrobců stavebních materiálů a technologií v projektové přípravě 
i při samotné realizaci nebo odstranění korupce projektantů 
při výběru technických řešení stavby.
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Obr. 1: Struktura flexibilního developmentu

Obr. 2: Struktura tradičního developmentu
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gažovanosti investora. Individuální přístup se
projeví především v lepší komunikaci s investo-
rem a v mnohem efektivnějším přenášení jeho
požadavků do celého procesu a na jednotlivé
partnery projektu. To se narozdíl od tradičního
developmentu neděje přes zbytečné prostřed-
níky, ale tou nejrychlejší cestou v obou směrech.

Odstranění generálního
dodavatele
Odstranění generálního dodavatele stavby vyža-
duje rozdělení jeho role a odpovědnosti mezi de-
velopera, který je tak ve stavebním procesu mno-

hem aktivnější a musí být i dostatečně odborně
způsobilý, a jednotlivé dodavatele. Stěžejním roz-
hodnutím je smysluplné rozdělení stavby na
menší celky a výběr dodavatelů/výrobců zodpo-
vědných za dodávku daných funkčních či kon-
strukčních subdodávek. Zásadní je ovšem orien-
tace na partnery, kteří se mohou aktivně zapojit
také do konkrétního návrhu technického řešení,
nikoliv na realizační firmy, které pouze podle pře-
dem daného projektu a cenových kritérií dodají
určitou subdodávku.

Tradiční generální dodavatel používá řadu díl-
čích subdodavatelů často ještě s dalšími subsub-

dodavateli. Subdodavatel dostává od generál-
ního dodavatele pevné technické zadání
a v rámci výběrového řízení orientovaného na
cenu musí nabídnout danou subdodávku. Pokud
je tlačen pod hranici svých marží a zisků, logicky
může ušetřit pouze na kvalitě použitých materi-
álů a technologického řešení. I na stavby s velmi
vysokým rozpočtem se tak velmi často dostávají
podřadné výrobky, které v dlouhodobém měřítku
mohou zásadně zvýšit provozní náklady inves-
tora stavby. Výrobce materiálů a technologií je
v takovém stavebním procesu až na posledním
místě, a přestože se právě u něj sdružují největší

Výrobní závod Fibertex ve Svitavách
Příklad využití principů flexibilního developmentu

Po zahájení výstavby nového výrobního závodu společnosti Vigona ve
Svitavách došlo ke strategickému prodeji dánskému výrobci netkaných
textilií, společnosti Fibertex. Následně byla zastavena výstavba a zásadně
změněny požadavky ze strany nového majitele a budoucího provozova-
tele výrobního závodu.

Nový majitel rozhodl o rozšíření plochy výrobního závodu o 200 % na
konečných 17 500 m2, došlo také k zásadním změnám požadavků na
objem výrobních technologií, architekturu některých částí stavby a k vý-
znamnému rozšíření administrativní části projektu.

Reálné nabídky všech oslovených developerů na změnu projektu a za-
hájení výstavby se pohybovaly mezi 8–10 měsíci. Díky metodě flexibil-
ního developmentu se podařilo splnit nemožně vypadající termíny a po-
žadavky nového majitele. Do 3 měsíců byly obnoveny stavební práce
a projekt byl ve stanovené kvalitě dokončen. Celkový rozpočet stavby ve
výši přibližně 850 mil. Kč (včetně výrobních technologií) představuje
úsporu v řádu cca 20 % proti běžným cenám na domácím trhu. V pro-
jektu jsou použita špičková systémová řešení od výrobců, jako jsou Gea,
LTG, Geberit, Siemens, Hilti, Buderus, Hörmann atd., mnohdy vůbec po-
prvé v České republice. 

Bez navýšení rozpočtu a prodloužení termínu stavby se podařilo za-
pracovat řadu dalších změn, o které investor požádal necelé 4 měsíce
před plánovaným dokončením stavby. Přitom se jednalo o tak zásadní
změny jako rozšíření kapacity administrativní části o 400 m2 nebo změnu
architektury fasád a vstupu. 

Průběh výstavby
1. etapa – Vigona
● Jaro 2003 – záměr výstavby výrobní haly Vigona, a. s., a původní ná-

vrh haly o rozměrech 72x48 m se zázemím pro výrobu.
● Srpen 2003 – zahájení územního řízení původního projektu.
● Říjen 2003 – zahájení výstavby.
● Únor/březen 2004 – dokončení hrubé stavby.
● Květen 2004 – strategický prodej společnosti Vigona, a. s., novému

majiteli, dánské společnosti Fibertex, přerušení výstavby.

2. etapa – Fibertex
● Květen 2004–červen 2005 – změna majitele, komplexní audit stavby, de-

finice nového investičního záměru, oslovení konkurenčních developerů.
● Červen 2004 – zahájení nové fáze výstavby, rozšíření závodu na troj-

násobnou plochu 17 500 m2, zásadní rozšíření výrobní i administrativní
části.

● Září 2004 – opětovné zahájení výstavby.
● Prosinec 2004/leden 2005 – dokončení hrubé stavby.
● Květen 2005 – zprovoznění administrativní části.
● 1. 7. 2005 – spuštění zkušebního provozu.
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odborné znalosti a zkušenosti, nemá prakticky
žádnou možnost ovlivnit kvalitu stavebního díla.
Spíše je tlačen k tomu, aby dodával levnější, méně
vhodné materiály místo toho, aby vyvíjel stále
kvalitnější systémy a výrobky.

Maximální zapojení výrobců
Flexibilní development se oproti tomu prioritně
orientuje na kvalitu. V celém procesu přenáší vý-
znamnou část zodpovědnosti na špičkové vý-
robce, které intenzivně zapojuje již do procesu
technické přípravy stavby. Výrobci mají možnost
uplatnit svá optimální systémová řešení a bez pro-
blému následně garantovat jejich funkci a život-
nost. Flexibilní development často přenáší na vý-
robce zodpovědnost také v oblasti realizace tím,
že jim umožňuje ovlivnit výběr realizační firmy. Vý-
robci tedy angažují dodavatele, se kterými mají
dobré zkušenosti a kteří znají jejich technologie.

Nemá vůbec smysl porovnávat, zda jsou jistěj-
ším odborným garantem společnosti typu Sie-

mens, Rockwool, Geberit atd., nebo drobný živ-
nostník najatý generálním dodavatelem přes ně-
kolik prostředníků.

Odstranění korupce projektantů
Projekční ateliér spolupracuje v procesu flexibil-
ního developmentu od počátku projektových pří-
prav pod vedením developera se specialisty z řad
výrobců materiálu a technologií. Konečné tech-
nické řešení tedy není poplatné pouze znalostem
a zkušenostem hlavního projektanta a jeho vaz-
bám na konkrétní výrobce. Investor proto nako-
nec nezíská stavbu postavenou z materiálů, které
jsou ekonomicky výhodné pro jednotlivé subdo-
davatele stavby nebo pro projektanty, ale opti-
mální technické řešení a maximální kvalitu v da-
ném rozpočtovém rámci. 

Tento způsob spolupráce logicky vede k pod-
statnému zvýšení kvality při udržení stejného roz-
počtu jako v případě tradičního developmentu,
a často dokonce ke značným finančním úspo-

rám. Přitom všichni zúčastnění partneři dostanou
honoráře adekvátní rizikům, která nesou.

Závěrem
Nechtěl bych vzbudit svým článkem pocit, že tra-
diční development je špatným řešením. Konec-
konců tímto stylem vzniká řada kvalitních staveb
po celém světě. Flexibilní development není uni-
verzální metodou aplikovatelnou pro každou sta-
vební investici. V řadě případů ale prokazatelně
dokáže odstranit řadu rezerv v oblasti ceny, kva-
lity a termínu výstavby.

DUŠAN PŘIKRYL
foto archiv firmy STARCON, s. r. o.

Ing. Dušan Přikryl (*1973) vystudoval FS VUT 
v Brně. Absolvoval několik stáží ve Švýcarsku 
a Německu (Buderus, Wiessmann, ATAG). 
Podílel se na projektu nízkoenergetických RD 
ve Svitavách (Mecanoo Delft). Je jednatelem
developerské společnosti STARCON, s. r. o.

Vývoj stavebnictví 
ve 3. čtvrtletí 2005
Celková stavební výroba ve 3. čtvrtletí 2005
meziročně vzrostla o 7,5 %. Ve 3. čtvrtletí 2005
ve stavebnictví dominovala výstavba inženýr-
ských staveb (zejména dálnic, kterých bylo roze-
stavěno více než 100 km).

Vývoj v jednotlivých segmentech stavebního
trhu:
● nová výstavba, rekonstrukce  

a modernizace 8,3 %,
● opravy a údržba –5,5 %,
● pozemní stavitelství 0,7 %,
● inženýrské stavitelství 14,5 %.

Celková zaměstnanost ve stavebnictví (dle šet-
ření VŠPS) se ve 3. čtvrtletí 2005 zvýšila o 5,5 %,
zvýšil se počet zaměstnanců (o 6,9 %) i počet
osob samostatně výdělečně činných (o 3,1 %).
Z toho ve stavebních podnicích, které ve 3. čtvrt-
letí měly 20 a více zaměstnanců, bylo zaměst-
náno 167,1 tisíc osob (o 5,1 % více než ve
3. čtvrtletí 2004), z toho manuálně pracujících
110,8 tisíc osob (o 5,3 % více). 

Průměrná měsíční nominální mzda v pod-
nicích s 20 a více zaměstnanci dosáhla ve 3. čtvrt-
letí 19 177 Kč a byla o 5,1 % vyšší oproti stej-
nému období roku 2004, hodinová mzda
dosáhla 129 Kč, což bylo o 4,9 % více. Průměrná
měsíční mzda techniků byla o 6,8 % vyšší proti
stejnému období 2004, manuálních pracovníků
byla vyšší o 3,8 %. 

Produktivita práce v podnicích s 20 a více za-
městnanci byla ve 3. čtvrtletí 2005 proti 3. čtvrt-
letí 2004 ve srovnatelných cenách o 1,6 % vyšší.
Hodinová produktivita práce klesla o 1,7 %. Jed-
notkové mzdové náklady vzrostly o 3,4 %.

Stavební úřady vydaly ve 3. čtvrtletí 41 086 sta-
vebních povolení, což je o 3,6 % méně než ve
stejném období roku 2004. Orientační hodnota
povolených staveb dosáhla 91,6 mld. Kč, což
je o 6,3 % více než ve stejném období roku 2004.

Stavební úřady povolily ve 3. čtvrtletí 2005 vý-
stavbu 12 919 nových bytů, což je o 23,6 % více
než ve stejném období roku 2004. Novou vý-
stavbou bude získáno 11 027 bytů (o 34,5 %
více) a jde především o byty v bytových budo-
vách (10 752 byty). Změnami dokončených sta-
veb byl povolen vznik 1 892 bytů (o 16,1 %
méně). Z celkového počtu nově povolených bytů
bude postaveno v bytových budovách 12 089
bytů, což je o 2292 byty více. 

Orientační hodnota nově povolených bytů do-
sáhla v bytových budovách 25,5 mld. Kč, což je
o 21,6 % více než ve stejném období roku 2004. 

zdroj ČSÚ

Žebříček největších firem
Internetový časopis BIZ (vydavatel Computer
Press, a. s.) zveřejnil žebříček sta největších čes-
kých firem BIZ 100, sestavený novou metodikou
pro hodnocení společností a jejich finančních vý-
sledků. Firmy jsou do žebříčku BIZ 100 zařazo-
vány podle hodnoty nekonsolidovaných výnosů.
Tato hodnota podle redakce BIZU totiž nejlépe

odráží byznys jednotlivých společností, které se
tak nemohou schovat do finančních skupin či
celků. V žebříčku tak najdete i firmy, které se v ji-
ných přehledech nevyskytují, protože své finanční
údaje často tají. Firma Škoda Auto je sice i s no-
vou metodikou a svými výnosy 159 miliard korun
na prvním místě, další místa ovšem zabírají spo-
lečnosti mnohdy nečekané. Naopak některé zcela
chybí. Více naleznete na www.biz100.cz.

zdroj www.finexpert.cz

AB Studio přebírá CAD aktivity
SOVY
Společnosti AB Studio Consulting+Engineering,
spol. s r. o., a SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r. o.,
uzavřely akviziční smlouvu. Na jejím základě
dnem 1. října 2005 přebírá AB Studio formou své
nové pobočky v Brně veškeré CAD aktivity spo-
lečnosti SOVA SYSTEMS Č.R. 

AB Studio s ročním obratem více než 60 mil.
Kč patří k nejvýznamnějším hráčům na českém
trhu s CAD softwarem pro architektonické ate-
liéry a projekční kanceláře. Je tradičně největší
český prodejce stavařských produktů společnosti
Autodesk. Modulární systém CADKON, který AB
Studio vyvíjí a prodává, je odbornou veřejností
považován za nejrozšířenější u nás. 

Společnost SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r. o.,
se bude dále věnovat oblasti PDM (Product Data
Management), přičemž na základě společné do-
hody převezme u významných zákazníků AB Stu-
dia roli integrátora řešení PDM v praxi.

tisková zpráva
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Servis ekonomických informací
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