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Stavbaři DOSTanOU kOmpenzace
Stavební firmy dostanou od státu kom-
penzaci za ztížené podmínky při výstav-
bě dopravní infrastruktury. Opatření, 
které schválila vláda, umožní firmám 
získat kompenzace rychleji, než za běž-
ného stavu. Informovalo o tom minister-
stvo dopravy. Podle resortu to umožní 
pokračování staveb. Předpokládanou 
výši kompenzací ministerstvo neuvedlo.

„Kompenzační nástroje jsme připra-
vili po domluvě se stavebními firmami 
a jednotlivými investorskými organiza-
cemi s jasným cílem pokračovat ve sta-
vební činnosti na klíčových dopravních 
stavbách a udržet v běhu celý dodava-

telský řetězec včetně navazujících slu-
žeb,“ uvedl ministr průmyslu, obchodu 
a dopravy Karel Havlíček. Stavebnictví 
je podle něj nyní klíčovým oborem pro 
udržení ekonomiky. Připomněl, že je 
v něm 360 000 pracovníků, 200 000 fi-
rem a živnostníků a další průmysl. Vláda 
proto podle Havlíčka veřejné investice 
ve stavebnictví bude navyšovat. Ředi-
telství silnic a dálnic, Správa železnic 
a Ředitelství vodních cest, které jsou za 
jednotlivé dopravní stavby zodpovědné, 
nyní budou stavebníky o opatření infor-
movat. Ministerstvo dopravy už dříve 
kvůli současné krizi rozhodlo o navý-
šení rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, a to o 6,5 miliardy na 113 
miliard korun.

Vládní opatření by mělo zjednodušit 
administrativu kolem žádostí a výplaty 
kompenzací za zhoršené podmínky při 
současném nouzovém stavu. Stavba-
ři musí při práci respektovat současná 
vládní nařízení a pracovat i při nedo-
statku personálu, ubytovacích a stravo-
vacích kapacit, problémech se subdoda-
vateli, nedostatku materiálu a podobně.

●● STavbařI hLÁSí pOkLeS Tržeb
Kvůli současným opatřením proti šíření 
koronaviru má finanční ztráty 82 pro-
cent stavebních firem. Pro letošek oče-
kávají zhoršení svého hospodářské-
ho výsledku v  průměru o  26 procent. 
Vzniklé finanční ztráty plánují z  velké 
části vykrýt z vlastních rezerv, dvě tře-
tiny plánují využít finanční zvýhodnění 
ze strany státu, pětina chce využít úvě-
ru. Vyplývá to z  aktuálního průzkumu 
společnosti CEEC Research mezi 60 
stavebními firmami v Česku.

●● nemOcnIce ve zLíně
Vítěz soutěže na  projekt nové krajské 
nemocnice ve  Zlíně-Malenovicích by 
měl být znám do  několika týdnů. Za-
stupitelé opětovně schválili stavbu 
nemocnice, která by měla stát osm 
miliard korun. Do soutěže se přihlásily 
dvě firmy, projekt by měl stát podle za-
stupitelů asi 350 milionů korun.

●● pOkLeS veřejných zakÁzek
Pokles počtu veřejných zakázek kvůli 
současným opatřením proti šíření ko-
ronaviru očekává 71 procent staveb-
ních firem v ČR. Naopak 14 procent po-
čítá s jejich zvýšením. Zhruba polovina 
očekává, že se prodlouží délka soutěží. 
Vyplývá to z aktuálního průzkumu spo-
lečnosti CEEC Research mezi řediteli 
65 stavebních firem.

●● baUmIT mOSaIkTOp
Baumit MosaikTop od společnosti Bau-
mit je více než dokonalá ochrana soklo-
vé části fasády. Tato vysoce estetická 
mozaiková omítka s barevnými kamín-
ky je nyní k dispozici ve dvou kolekcích: 
Základní řada Mosaik Essential Line se 
skládá z  dvaceti dvou nejoblíbenějších 
odstínů, řada Mosaik Natural Line, no-
vinka roku 2020, obsahuje osm kom-
binací barevných kamínků s  vločkami 
slídy a  nabízí jedinečný přírodní a  au-
tentický vzhled kamene. Poznejte je 
všechny a vyberte si, která se vám líbí. 
Baumit MosaikTop dodává fasádám mi-
mořádně vysokou kvalitu a vylepší váš 
dům individuálním designovým prvkem.

●● meTrOSTav pOmÁhÁ
Orgánům veřejné správy Metrostav ak-
tuálně zapůjčil 17 mobilních stavebních 
buněk, které lze využít nejen v nemoc-
nicích pro zřízení externích odběrových 
míst, ale také pro nouzová pracoviště 
složek integrovaného záchranného 
systému, či pro výdejní místa zdravot-
nické pomoci, potravin a  základních 
hygienických potřeb.

Otázka prO

Tomáše Čecha, marketingového ředitele odborného portálu nejřemeslníci.

> přes půl tisícovky řemeslníků se zúčastnilo vašeho průzkumu o dopadech 
nouzového stavu na jejich podnikání. co vám vyšlo?

V této, i pro ně složité době, řemeslníci hlásí: Virus 
nás nepoloží. Nemají to však vůbec jednoduché. 
každému druhému řemeslníkovi citelně ubylo 
zakázek a více než třetina z nich nemá úspory 
vůbec žádné, nebo pouze na jeden měsíc, 
ale nehodlají to vzdát! I přes finanční těžkosti 
a nejistotu ohledně budoucnosti chce většina 
z nich pokračovat. Přesto 16 % dotázaných 
přemýšlí o ukončení živnosti. Pomoc od státu jako 
dostatečnou vnímá pouze pětina respondentů. 
Drtivá většina z nich (93 %) může plně nebo 
částečně pracovat, přesto takřka polovina (49 %) 
pociťuje nedostatek zakázek. Více než polovina řemeslníků (55 %) to připisuje 
obavám zákazníků o jejich zdraví, případně omezením daným vládou (19 %).
Řemeslníci však aktivně řeší získávání nových zakázek s možností okamžité 
realizace (63 %) a nebo si připravují zakázky na později (27 %). Jen desetina 
řemeslníků teď práci neshání (8 %) nebo ji vůbec neřeší (3 %). Rušení 
nasmlouvaných zakázek ze strany zákazníků pociťuje necelá polovina oslovených 
řemeslníků (39 %), čtvrtina (27 %) je pak odkládá na později. Velká část (49 %) 
řemeslníků však vnímá jako hlavní problém nedostatek nových zakázek. 
Více než třetina řemeslníků pomoc od státu spíše nepociťuje (32 %) nebo dokonce 
vůbec neregistruje (32 %) Pozitivně jeho roli vidí pětina dotázaných (20 %). Přitom 
část z nich (14 %) nemá žádné finanční rezervy v případě výpadku příjmů. Někteří 
mají rezervy maximálně na měsíc (22 %) či dva (19 %). Na více jak dva měsíce má 
rezervy jen necelá pětina (19 %) oslovených řemeslníků.
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