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Rok 2020 se do historických archivů nesmazatelně zapíše jako rok, kdy vypukla virová 

pandemie. Pandemie koronaviru SARS-CoV-2, která překvapila celý svět. Výjimkou nebyla 

ani Česká republika. Strategie, kterou se ČR bránila tomuto viru, se v čase měnila. Od této 

strategie se odvíjely i další dopady koronavirové krize. Tím nejhorším důsledkem byly ztráty 

na životech. Jedním z dalších důsledků byly dopady na podnikatelský sektor, do kterého patří i 

stavebnictví, a tedy i stavební podnik, který je předmětem této práce.  

Cílem této práce je zjistit, zda byly stavební podniky ovlivněny krizí způsobenou pandemií 

covidu-19, tedy zjistit, jaké jsou krátkodobé i dlouhodobé důsledky krize a to zejména vliv na 

každodenní běžný provoz, na počet zakázek, na přijímání nebo propouštění zaměstnanců a na 

mzdy. 

Teoretická část práce pojednává o stavebním podniku a jeho charakteristikách a dále popisuje 

nouzový stav, včetně historického hlediska. Další kapitoly teoretické části jsou věnovány 

pandemii koronaviru SARS-CoV-2 a stručnému popisu této problematiky, protiepidemickým 

restrikcím a státním kompenzacím. Pro lepší pochopení potenciálních dopadů na stavební 

podniky obsahuje teoretická část také kapitolu o stavebním a pracovním trhu před pandemií 

covidu-19. 

Praktická část práce se zabývá sběrem dat přímo z praxe, tedy od stavebních podniků, a jejich 

vyhodnocením. Jako nástroje pro tento účel byly použity dotazníkové šetření a rozhovory se 

zástupci stavebních podniků. Výstupem praktické části bude vyhodnocení dopadů krize 

způsobené covidem-19 na stavební podniky.  

  



12 

 

 
 

Stavební podnik je hlavním motivem této práce. Abychom pochopili dopady nouzového stavu 

na stavební podnik, je třeba nejdříve popsat co stavební podnik představuje, jak funguje a popsat 

stavebnictví jako odvětví národního hospodářství, do kterého podnik spadá. Určujícími 

vlastnostmi podniku jsou předmět činnosti, pracovní síla a její odměňování, zakázky, materiál 

a vhledem k povaze této práce, která popisuje stavební podnik v době krize, také rizika, kterým 

stavebním podnik čelí. 

 
Stavebnictví je jedno z klíčových odvětví české ekonomiky. Důležitost stavebnictví nespočívá 

jen v dodávkách staveb. Stavebnictví je také významným odběratelem produktů jiných 

průmyslových odvětví a významným zaměstnavatelem. V roce 2018 se stavebnictví podílelo 

7,5 % na celkové zaměstnanosti. Hrubý domácí produkt ovlivňuje stavebnictví hrubou přidanou 

hodnotou (HPH). Hrubou přidanou hodnotu podniky vytvářejí používáním svých výrobních 

kapacit. HPH představuje celkovou produkci (oceněnou v základních cenách) od které se 

odečte mezispotřeba (výrobní vstupy). Pro získání hrubého domácího produktu by se k takto 

vytvořené hrubé přidané hodnotě připočetly čisté daně z produktů. Podíl stavebnictví na HPH 

české ekonomiky byl například v roce 2018 5,6 %. [1, 2] 

Úkolem stavebního odvětví je uspokojovat poptávku po stavebních investicích. Ty mohou mít 

charakter nové výstavby nebo rekonstrukce, případně modernizace již existujících staveb. Jak 

už bylo zmíněno, důležitost stavebnictví netkví jen v dodavatelské úloze, ale také 

v odběratelské. Stavební výroba potřebuje pro svůj chod suroviny, materiály a výrobky jiných 

průmyslových výrobců (i z jiných odvětví) a tím jim vytváří zakázky. Pokud tedy stavebnictví 

bojuje s negativními dopady jakéhokoliv druhu, které ovlivňují jeho růst, přenášejí se tyto 

dopady i na další průmyslové výrobce. 

Pro rozvoj stavebnictví je důležitá dostupnost zdrojů. Zdroje jsou trojího typu: 

• Veřejné zdroje – veřejnými zdroji jsou statní rozpočet (který je poskytuje přes 

ministerstva a státní fondy), rozpočty krajů a obcí a strukturální fondy EU. 

 

• Soukromé zdroje – soukromé zdroje jsou zdroje právnických a fyzických osob. 

 

• Kombinované zdroje – stavebnictví se také může financovat z veřejných i soukromých 

zdrojů najednou. 

 

Z hlediska velikosti objemu mají pro stavebnictví největší význam veřejné finanční zdroje. [3] 
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„Stavebním podnikem můžeme nazvat podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako právnická 

osoba v roli zhotovitele a dodavatele jehož hlavní činností je stavební výroba.“  

[4, str. 8] 

Výsledkem stavební výroby mohou být ucelené stavební objekty nové výstavby nebo dodávky 

stavebních prací na nové výstavbě a na stavbách v užívání (modernizace, rekonstrukce, údržba). 

To vše se týká pozemního i vodního stavitelství, inženýrských staveb nebo úpravy ploch a 

území. 

Stavební výroba by měla být zisková. Jedině tak podnik zajistí prosperitu a efektivnost 

vloženého kapitálu. Ziskovost i celkový chod podniku ohrožují rizika. Rizika lze rozdělit na 

interní a externí.  

Externí rizika mají svůj původ mimo podnik. Představují je zejména změny v zákonech, 

vyhláškách a předpisech ze strany státu. Stát tyto změny provádí v reakci na stavební, finanční 

nebo pracovní trh. Tyto změny mohou vést až k celkovým strukturálním změnám ve stavebním 

podniku. Interní rizika mají svůj původ přímo v podniku. Bývají spojena zejména se zajištěním 

výroby a prodeje a se zajištěním celkové prosperity. [4] 

Stavební podnik lze charakterizovat jako materiálově intenzivní podnik s časově sladěným 

výrobním postupem. Znamená to, že podnik má vysoký podíl materiálových nákladů a pracuje 

na základě dopředu stanoveného časového rozvrhu, který pro každou práci specifikuje pracovní 

postup a časové rozvržení, včetně nákladů vznikajících zahájením práce na zakázce. Specifické 

jsou práce na pozemních komunikacích, kde vznikají vysoké náklady na pracovní stroje a 

zařízení a podíl nákladů na materiál tak významně klesá. Podnik se stává investičně náročným. 

Další specifickou činností jsou zemní práce. Zemní práce nespotřebovávají žádný materiál. 

Klíčová jsou pro ně lidská pracovní síla a stroje. [4] 

Stavební podnik má i další specifika, která ho odlišují od jiných druhů průmyslové výroby. 

Například pracuje na zakázkách, které mají značně individuální charakter a významně se od 

sebe liší. Každý výrobek je dělaný na míru jednomu odběrateli (jiné průmyslové výroby 

produkují jeden typ výrobku širokému okruhu odběratelů). Na rozdíl od jiných typů průmyslové 

výroby je výsledný produkt stavebního podniku stacionární. To znamená, že se nepřemísťuje 

výrobek, ale výroba. Samotný výrobní proces je náročný. Vystupuje v něm několik subjektů. 

Na nejvyšší úrovni se jedná o dodavatele a investora. Na nižších úrovních se ale počet subjektů 

podílejících se na výrobě rozrůstá. Hlavní dodavatel zajištuje práci pomocí dalších dodavatelů 

(subdodavatelů). Samotný hlavní dodavatel navíc může být jen inženýrská organizace, která 

zakázku pouze organizuje a sama nedisponuje výrobními prostředky (lidmi, stroji). Objednatel 

může být buď investor nebo celá investorská organizace, která ho zastupuje. Další stranou ve 

výrobním procesu je projekční organizace, která zajišťuje výrobní dokumentaci. A v neposlední 

řadě se na zakázce podílejí právní orgány kontrolující zákonnost projektu a případně 

organizace, které projekt financují (banky). Celý proces zhotovení jednoho výrobku je časově 

náročný a vyžaduje dobrou organizaci a řízení. Dochází také k nižšímu využití některých 

výrobních kapacit (strojů). Ty se v některých případech na jednom místě využijí jednorázově  



14 

 

a poté se přesouvají jinam. Jejich využití tedy není tolik rentabilní jako například u sériové 

výroby v jiných průmyslových výrobách. [4]  

Stavební činnosti na stavbě lze rozdělit do několika typů výrob: 

• Hlavní stavební výroba – do této výroby spadají všechny nosné konstrukce včetně 

základů, jim předcházející zemní práce a případné zpevňování hornin, dále pak úpravy 

povrchů, podlahy, trubní vedení a výplně otvorů. 

 

• Přidružená stavební výroba – ta zahrnuje činnosti při dokončování stavby. Jsou to 

zejména izolace, horní vrstvy podlah, malby, nátěry a další řemeslné práce (například 

truhlářské nebo zámečnické). 

 

• Vedlejší výroba – jedná se o přípravu polotovarů (betony, malty, výztuže). Ty se 

připravují na jednom místě a poté se přepravují k odběrateli. 

 

• Ostatní činnosti – tato část obsahuje všechny práce, které nespadají pod předešlé typy 

výroby. Jsou to například doprava, výzkum, vývoj nebo projektová či obchodní činnost. 

[4] 

Ke zdárnému provedení těchto typů výrob a činností je třeba zajistit výrobní faktory – materiál, 

pracovní sílu a stroje. Tyto faktory zajistí provedení příslušných výkonů, které jsou ohodnoceny 

v peněžních jednotkách a sledovány ve formě výnosů. Výnosy dělíme na výnosy z provozních 

výkonů, které vznikají na základě hlavní činnosti podniku, dodávek stavebních prací, případně 

z vedlejších činností, a ostatní výnosy. Ostatní výnosy se získávají například z finančních 

investic nebo cenných papírů nebo z prodejů nepotřebných zařízení. [4] 

Z výše zmíněných výrobních faktorů měla pandemie přímý vliv na pracovní sílu. Z tohoto 

důvodu se ve zbytku této kapitoly zabývám zejména právě pracovní silou. Konec této kapitoly 

je věnován stavebnímu materiálu, jehož dostupnost a cena byly pandemií ovlivněny také. 

 
Lidská pracovní síla je jedním z výrobních faktorů stavebního podniku. 

„Pracovní sílu z hlediska potřeb výroby chápeme jako využívání jejích fyzických i duševních 

schopností v pracovním procesu za účelem dosažení jeho hospodárnosti.“ [3 str. 85] 

Pracovní síla se podle využití fyzických, respektive duševních schopností dělí do dvou 

základních skupin, a to jsou dělníci (fyzické schopnosti) a pracovníci (duševní schopnost). Jak 

lze vidět na obrázku 2-1 dělení pokračuje i na další úrovně. Výrobní dělníci se fyzicky podílejí 

na výrobě přímo na stavbě. Jejich práci lze vztáhnout k jednotce produkce. Jsou to například 

stavební dělníci nebo obsluha stavebních strojů. Oproti tomu nevýrobní dělníci se na realizaci 

výroby podílejí nepřímo. Zajišťují plynulou výrobu tím, že se starají o údržbu a opravy strojů 

nebo vykonávají práci ve skladu. 

Pracovníky potom dělíme podle toho, jakým způsobem se podílejí na zajištění výroby. Řídící 

pracovníci jsou ve vedoucích funkcích podniku a organizují výrobu. Hospodářští pracovníci 
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Obrázek 2-1– Pracovní síla ve stavebním podniku [3] 

mají na starosti obchodní a obecně ekonomické záležitosti podniku a techničtí figurují v nižších 

stupních řízení a řeší konkrétní technické požadavky výroby.  

Výrobním dělníkům lze jako jediné skupině měřit výkon v měrných jednotkách za normovanou 

hodinu a ten pak porovnat s výkonovou normou. U všech ostatních skupin lze výkony měřit 

pouze časem (nejčastěji v hodinách). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hodnocení pracovní síly nemá účel jen jako podklad pro odměňování. Je to i způsob, jak 

sledovat produktivitu lidské pracovní síly, která je nezbytná pro maximalizaci prosperity 

podniku. Slouží také k rozhodování o budoucnosti zaměstnance (o jeho pracovním postupu, o 

přeložení na jinou pozici atd.). 

Základním předpokladem kvalitního hodnocení je systematičnost a objektivita. Systematičnost 

je důležitá pro sjednocení hodnocení napříč podnikem tak, aby mělo co nejvyšší vypovídající 

hodnotu a objektivita je důležitá pro motivaci zaměstnance v další práci. Základním stavebním 

kamenem hodnocení je pak přesná specifikace pracovních úkolů a požadavků a stanovení 

metody pro hodnocení těchto úkolů. Na to navazuje stanovení hodnocených kritérií a jejich 

odstupňování. Metody hodnocení a jejich uplatnění se různí napříč všemi obory.  

Například v rámci dělnických stavebních činností se sledují výkony v měrných jednotkách na 

normovanou hodinu. Sleduje se, kolik toho dělník odpracoval za určitý časový úsek. Předem je 

stanoveno (řídícím pracovníkem/technickou normou), jaký objem dané práce by měl dělník 

vykonat za určitý čas. Na to je navázané odměňování, které se řídí odpracovaným časem. Pokud 

se nedaří stanovené časy dodržovat, pracovní výkon ztrácí efektivitu a může se stát, že náklady 

na práci převýší výnosy z ní. Výběr správné metody hodnocení, která dokáže dobře zachytit, 

kdy je práce efektivní a kdy ne, je pro podnik velice důležitý. 

U nevýrobních dělníků a u ostatních pracovníků ve stavebním podniku se měří odpracovaný 

čas v hodinách. Jak již bylo zmíněno, pro správné hodnocení je třeba stanovit přesnou 

specifikaci pracovních úkolů a požadavků na ně a také metodu hodnocení. Požadavky na 

pracovníky ve stavebním podniku se různí podle dané činnosti a obtížnosti. Po stanovení 

požadavků následuje vlastní hodnocení. Pracovníky lze porovnávat s typovým vzorem, ve 

kterém jsou stanovena příslušná kritéria. Dále se může přistoupit k individuálnímu hodnocení, 
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kdy se porovnávají potřeby podniku a schopnost pracovníka je splnit (zejména u vyšších pozic 

řízení). [3, 5] 

 
Odměňování pracovní síly je individuální záležitost každého podniku. Mzda každého 

zaměstnance svým způsobem vyjadřuje jeho hodnotu pro podnik a přispívá tak (nebo 

nepřispívá) ke správné motivaci zaměstnance. [6] 

 

S odměňováním úzce souvisí pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Tyto vztahy upravuje několik zákonných norem, nařízeních vlády a vnitropodnikových 

předpisů, jejichž cílem je na jedné straně ochrana zaměstnance, ale na druhé straně také 

stanovení jeho povinností. Jsou to například zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o 

kolektivním vyjednávání, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o 

pojistném na sociální zabezpečení, zákon o daních z příjmu, nařízení vlády o minimální mzdě 

nebo vnitropodnikové předpisy o mzdě nebo o pracovním řádu.  

Pracovní poměr, na jehož základě vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

pracovněprávní vztahy, vzniká buď pracovní smlouvou, volbou, nebo jmenováním. Pracovní 

smlouva musí vždy obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. [3, 6] 

 

„Podle zákoníku práce je mzda peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.“ [6, str. 82] 

Termín mzda se používá v podnikatelské sféře. Mzda by měla vyjadřovat hodnotu práce, a proto 

se její výše odvíjí od různých atributů práce jako jsou složitost, odpovědnost, namáhavost, od 

pracovních podmínek a také od výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnance. 

Vedle mzdy se vyskytují ještě další plnění, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci 

v souvislosti s pracovním výkonem. Jsou to například náhrady mzdy, odstupné, cestovní 

náhrady, výnosy z akcií nebo obligací nebo odměna za pracovní pohotovost. Tyto příklady se 

za mzdu nepovažují, jsou samostatným doplňkem.  

Mzda se tvoří na základě vnitropodnikových předpisů. Zpravidla se skládá ze mzdového tarifu 

a z pohyblivých složek mzdy. Toto složení mzdy lze také popsat jako základní mzda + 

individuální mzda.  

Základní mzda má dopředu stanovenou metodu výpočtu. Výpočet může probíhat na základě 

odpracovaného času nebo na základě množství odvedené práce, případně na kombinaci těchto 

dvou variant. Tyto výkony jsou pak oceněny mzdovým hodinovým tarifem. Dále existuje také 

mzda podílová, v rámci které je zaměstnanec odměněn procentuálním podílem z peněžně 

vyjádřených výkonů,  tržeb nebo obratu, kterých bylo dosaženo ve stanoveném období.  

Individuální mzda odměňuje zaměstnance nad rámec mzdy základní. Zahrnuje tzv. pobídkovou 

složku mzdy do které spadají odměny, prémie nebo třeba osobní ohodnocení a zahrnuje také 
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různé náhrady mzdy (dovolená, překážky v práci) anebo různé příplatky a doplatky (přesčasy, 

víkendy atd.), případně také 13. a 14. platy. 

Dalším typem odměny pro zaměstnance, který je nad rámec mzdy, mohou být různé benefity. 

Poskytování benefitů je individuální podle podniku. Tyto benefity mohou zahrnovat zdravotní 

péči ve formě preventivních prohlídek hrazených zaměstnavatelem, příspěvky na stravování 

nebo na rekreaci, penzijní připojištění anebo různé dárky k příležitostem jako jsou třeba výročí. 

[3, 6] 

 
Ve stavebním podniku jsou náklady na lidskou pracovní sílu druhým nejvyšší typem nákladů. 

Nejvyšší náklady má podnik na materiál. Výjimky mohou nastat u liniových staveb, kam 

vstupují vysoké náklady na stavební stroje. 

Náklady na pracovní sílu lze vyjádřit jako součet nákladů na mzdy, na sociální a zdravotní 

pojištění a na různé další sociální náklady (benefity). Mzdové náklady zahrnují základní i 

individuální složku mzdy. Konkrétněji jsou to náklady za provedený výkon, ostatní náhrady 

mzdy a pobídková složka mzdy. Náklady za provedený výkon se ve stavebních podnicích ve 

většině případů počítají jako počet hodin krát mzdový hodinový tarif.  

Počet hodin se zjišťuje z evidence docházky každého pracovníka. Ke sledování času se může 

přidat i sledování vykonaného objemu práce v m. j. a to zejména u výrobních dělníků. Měrné 

jednotky se odměří na konstrukci. Z výkonových norem se potom určí čas v Nh, za který by 

měla být práce zhotovena. Neproduktivní čas se potom zjistí z rozdílu celkového času a času 

stanoveného v Nh. Neproduktivní čas je čas, ve kterém nevznikají výkony.  

Mzdový tarif se odvíjí od tarifních stupňů, ty si podniky nastavují individuálně tak, aby náklady 

na mzdy byly pokryty tržbami ze zakázky. Výše mzdového tarifu v jednotlivých stupních závisí 

na pracovní pozici, ale také třeba na situaci na trhu práce. Pokud bude nových pracovníků 

nedostatek, budou tarify vyšší.  

Další významnou položkou jsou náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na 

sociální zabezpečení zaměstnavatel odvádí 24,8 % z vyměřovacího základu. Tato hodnota 

zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Náklady na zdravotní pojištění zaměstnance jsou pro zaměstnavatele 9 % 

z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je úhrn příjmů zaměstnance, který je 

předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmu. [3, 7, 8] 
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Z hlediska stavebního podniku lze stavební zakázku rozdělit na několik fází: 

Obchodní fáze – v této fázi stavební podnik vyhledává vhodné zakázky na stavebním trhu, 

následně připravuje nabídky na zhotovení a účastní se výběrových řízení, ve kterých nabídky 

získává a smluvně dojednává. 

Přípravní fáze – tato fáze slouží k zajištění výrobních zdrojů, přípravě harmonogramů prací a 

ke všemu, co je třeba zajistit před započetím realizace. 

Realizační fáze – v této fázi se zakázka realizuje. 

Garanční fáze – předání díla investorovi, garance ze zákona. [3] 

 

Veřejné zakázky podléhají zákonu o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je v tomto 

zákoně definována jako úplatná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem na základě které 

vzniká dodavateli povinnost poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Není-li 

stanoveno jinak zadavatel musí zakázku zadat formou zadávacího řízení.  

Veřejným zadavatelem je Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvková 

organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace a jiná právnická 

osoba, pokud splňuje podmínky § 4 odstavce 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Veřejné zakázky se dělí na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. U stavebních prací 

je limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky v současnosti 140 448 000 Kč. Veřejná zakázka 

malého rozsahu na stavební práce nesmí svou předpokládanou hodnotou překročit hranici 

6 000 000 Kč. U podlimitních zakázek se předpokládaná hodnota pohybuje mezi těmito dvěma 

intervaly. Zakázku malého rozsahu zadavatel nemusí zadat v zadávacím řízení. Musí pouze 

dodržet zásady zadávání veřejných zakázek, mezi které patří mj. transparentnost, přiměřenost, 

rovné zacházení a zákaz diskriminace dodavatelů. 

Veřejnou zakázku v podlimitním režimu může zadavatel zadat ve zjednodušeném podlimitním 

řízení (výjimkou jsou stavební práce nad 50 000 000 Kč) nebo musí použít druhy zadávacích 

řízení pro nadlimitní režim. 

Veřejnou zakázku v nadlimitním režimu musí zadavatel zadat v otevřeném nebo užším řízení a 

v případě splnění specifických podmínek i v jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez 

uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství. [50, 51] 
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Jak již bylo zmíněno, v nákladech stavebního podniku má vysoký podíl materiál. Materiál 

průměrně zabírá 60 % z celkových nákladů (výjimkou jsou pouze liniové stavby, kde jsou 

vysoké náklady na pracovní stroje). [3] 

 

Materiál lze třídit z více hledisek. Prvním hlediskem je potřeba evidence materiálu. Z tohoto 

pohledu materiál dělíme na materiál základní, který je spotřebováván přímo ve výrobě a je tak 

podstatnou součástí výsledného díla, materiál pomocný, který také vstupuje do výroby a 

pomáhá ji zajistit, není však podstatnou součástí výsledného díla (např. těsnící tmely, svařovací 

elektrody), provozní hmoty, které nejsou součástí výsledného díla, ale pomáhají zajistit jeho 

výrobu a obaly, které chrání materiál při dopravě. 

Druhým třídícím hlediskem jsou kalkulace, do kterých vstupuje přímý a nepřímý materiál. 

Přímý materiál vstupuje přímo do výroby a lze u něho stanovit normu spotřeby v m. j. na m. j., 

tzn. materiál lze vztáhnout přímo k jednici výroby. Naopak nepřímý materiál nelze stáhnout 

k jednici výroby. Materiály v podniku lze dále dělit na normované, u kterých určujeme spotřebu 

v m. j. na m. j. a nenormované, u kterých spotřebu nelze stanovit nebo z hlediska potřeb podniku 

není nutné ji stanovovat. [4] 

 

Pro plynulý provoz stavebního podniku je důležité mít dostatečné množství materiálu ve 

správný čas na správném místě, a to vše při optimálních nákladech. V tomto směru má stavební 

podnik dvě možnosti. Vytvořit si zásoby nákupem materiálu v předstihu, nebo výrobu 

zásobovat podle metody Just-in-time (JIT), tedy řídit nákupy materiálu tak, aby dorazily do 

výroby právě včas, což má velké nároky na spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem. Při 

použití této metody klesají náklady na skladování zásob, a naopak rostou náklady na pořízení 

materiálu. Podnik tedy musí zvážit, zda se mu metoda JIT z hlediska úspor z nulových nebo 

minimálních zásob vyplatí.  

Pokud si podnik tvoří zásoby, soustředí se zejména na základní materiály. Ty tvoří tzv. 

objemově významné materiály a jejich množství se kontroluje v m. j. a nálady v Kč. Ostatní 

materiály, které jsou objemově méně významné postačí kontrolovat a řídit pouze v úrovni 

nákladů v Kč. [4, 5] 
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V roce 2020 došlo k vyhlášení nouzového stavu, který platil pro celé území Česka. Z hlediska 

historie samostatné České republiky to byl bezprecedentní krok. Nouzový stav umožnil vládě 

přijímat řadu opatření, které mohly mít dopad i na stavební podniky. Cílem této kapitoly je 

vysvětlit co to nouzový stav je a proč k jeho vyhlášení vláda přistoupila. 

S nouzovým stavem souvisí také tzv. pandemický zákon, jehož smyslem bylo nahradit nouzový 

stav. Závěr této kapitoly se věnuje pandemickému zákonu, protože tento zákon na nouzový stav 

plynule navazoval.  

 
Nejdříve bych chtěl popsat nouzový stav z hlediska ústavního zákona. Ústavní zákon ze dne 

22. 4. 1998 o bezpečnosti České republiky říká: 

„Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České 

republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové 

hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, 

může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav 

ohrožení státu nebo válečný stav.“ [9, čl. 2] 

Podle základního ustanovení zákona o bezpečnosti České republiky může být nouzový stav 

vyhlášen na celém území nebo jen na dílčích částech. Bezpečnost v období jeho platnosti 

zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. 

Ozbrojené síly mohou být v případě potřeby doplňovány na základě branné povinnosti. Ústavní 

zákon dále popisuje přímo stav nouze. Nouzový stav může vyhlásit vláda. Důvody k jeho 

vyhlášení lze shrnout jako situace, ve kterých je ohrožen lidský život nebo zdraví, majetkové 

hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Nouzový stav může vyhlásit i sám předseda vlády v případě, že hrozí rizika z prodlení. 

V takovém případě musí jeho rozhodnutí do 24 hodin schválit vláda. Vláda musí o vyhlášení 

nouzového stavu informovat Poslaneckou sněmovnu, která může její rozhodnutí zrušit. Vláda 

zároveň s vyhlášením nouzového stavu stanovuje, která práva se omezují a které povinnosti se 

ukládají. Tyto práva blíže specifikuje krizový zákon. Nouzový stav lze vyhlásit nejdéle na 30 

dnů. Každé jeho další prodloužení musí schválit Poslanecká sněmovna. [9] 

Jak již bylo řečeno práva a povinnosti, kterých se může vláda vyhlášením nouzového stavu 

dotknout jsou specifikovány v krizovém zákoně. Podle tohoto zákona je „krizí“ myšlena 

situace, při níž dojde k vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu. 

§ 5 tohoto zákona dále vyjmenovává, která práva a svobody je možné v době trvání nouzového 

stavu omezit. [10] 

„Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně 

nutném rozsahu omezit 
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a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na 

kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o 

nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta 

přiměřená náhrada, 

c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého 

krizovou situací, 

d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého 

krizovou situací, 

e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření 

nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 

f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a 

likvidačních prací.“ [10, § 5] 

Zatímco § 5 udává, která práva je možné omezit, § 6 nabízí konkrétní způsoby jakými těchto 

omezení může vláda dosáhnout. 

§ 6 má 5 odstavců. Odcituji zde ty, které jsou podle mého názoru v kontextu virové pandemie 

nejaktuálnější. 

„(1) Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně 

nutném rozsahu nařídit 

a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 

b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 

c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky, 

d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb 

anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.  

(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna 

a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa 

trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována 

nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna 

pobytu bude delší než 3 dny, 

b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní 

příslušnosti, v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů 

ionizujícího záření, 

c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo 

vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici, 
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d) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových 

opatření, 

e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 

rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

f) nařídit přednostní zásobování 

1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 

2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud 

se podílejí na plnění krizových opatření, 

3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, 

g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými 

se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, 

státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě.“ 

[10, § 6] 

Tyto paragrafy zde cituji pro lepší dokreslení představy o tom, co to vlastně v praxi znamená 

nouzový stav. 

 
Na situacích, které si v minulosti vyžádaly nouzový stav, bych chtěl ilustrovat jeho využití 

v praxi. Příklady použití nouzového stavu v různých situacích (nejen v aktuální pandemické) 

mohou pomoci k lepšímu pochopení jeho významu a účelu. 

 

Povodně v srpnu 2002 byly způsobeny několikadenními dešti, které měly za následek vylití řek. 

12. srpna vyhlásil tehdejší premiér Špidla nouzový stav v 6 krajích včetně Prahy. Vyhlášení 

nouzového stavu odůvodnil značným rozsahem, ve kterém dochází k ohrožení života, zdraví a 

majetku. Nouzový stav využil například k tomu, aby zakázal vstup a pohyb v zaplavených 

oblastech. Výjimku měli záchranáři. Mezi další krizová opatření doprovázející nouzový stav 

patřila například „pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové 

situace, provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to 

v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného 

ohrožení, (…) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření.“ [11, 

12, 13] 

Důležitý byl také druhý oddíl citovaného rozhodnutí. Ten v krajích, ve kterých byl vyhlášen 

nouzový „na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu“ omezoval některá práva. 

Patřily mezi ně právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci, 

vlastnické a užívací právo a to „v souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků 

potřebných k řešení krizové situace“, dále také již zmíněná svoboda pohybu a pobytu a také 

práva na podnikatelskou činnost a na stávku. [11] 
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Všechna tato opatření měla evidentně vést k usnadnění záchranářských a evakuačních prací. 

Omezení některých práv bylo v zájmu záchrany lidských životů. Omezení těchto práv bylo 

zároveň možné jen díky nouzovému stavu.  

 

Podobně jako v roce 2002 i v roce 2006 byly povodně zapříčiněny vydatnými dešti a tentokrát 

se k nim přidal ještě tající sníh. Kombinace tajícího sněhu (výška sněhové pokrývky byla 

v tento rok nadprůměrná, zima byla i chladnější) a vytrvalých dešťů si vyžádala nouzový stav 

v 7 krajích. [13, 14] 

Rozhodnutí vlády, kterým vyhlašuje nouzový stav v 7 krajích, obsahuje podobná nařízení a 

omezení jako v roce 2002. Jsou v něm opět zmíněny pracovní výpomoc, zákaz vstupu a pobytu, 

povolení provádění stavebních prací a druhý oddíl nařízení je dokonce slovo od slova stejný 

jako ten v nařízení z roku 2002. Na území, kde platí nouzový stav se opět omezuje právo na 

nedotknutelnost osob a obydlí, vlastnické a užívací právo, svoboda pohybu a pobytu a práva na 

podnikání a stávku. Vše samozřejmě jen v nezbytně nutném rozsahu. [15] 

 

Další nouzový stav bylo v Česku nutné vyhlásit v roce 2007. Tentokrát kvůli orkánu Kyrill. 

Orkán se říká větru, který dosahuje rychlosti 118 kilometrů v hodině a vyšší. Orkán je nejvyšší 

stupeň Beaufortovy stupnice síly větru. Tento orkán zasáhl různé země Evropy, včetně našich 

sousedů Německa, Rakouska a Polska. Zemřelo při něm 48 lidí, z toho 4 v Česku. Dne 25. 

ledna 2007 vyhlásila vláda ČR nouzový stav. Ten se tentokrát týkal 8 krajů, ale plošnou platnost 

měl jen v 5 z nich. Ve třech krajích se nouzový stav zredukoval na konkrétní okresy. Tento 

orkán měl velký dopad na lesy. V České republice zničil až 10 milionů m3 dřeva. 

Rozhodnutí, kterým vláda vyhlašuje nouzový stav, není tak obsáhlé jako ta předchozí. Protože 

orkán napáchal velké škody v lesích, týkají se nařízení právě jich. Vláda vyhlásila „zákaz 

vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav vyhlášen“ 

samozřejmě s výjimkou osob podílejících se na likvidačních pracích. Dále vláda nařídila 

„provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro zmírnění nebo 

odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace“. Omezila se také práva na 

„podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala nebo znemožňovala provádění 

krizových opatření, s výjimkou činností souvisejících s likvidačními pracemi“ a „právo 

vlastnické, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou kalamitou postiženy, 

jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů zpracovat kalamitou poškozené porosty“. 

Opět je zřetelný účel nouzového stavu a doprovázejících o patření a sice umožnit bez 

zbytečných průtahů co nejplynulejší likvidační práce a zajistit obyvatelům postižených lokalit 

bezpečnost. [16, 17] 

 

2. června 2013 vyhlásila vláda ČR nouzový stav v 7 krajích. Příčinou byly opět povodně 

vyvolané silnými dešti. Například za celý květen spadlo jen v Čechách 167 % srážek oproti 

dlouhodobému průměru. Vytrvalý déšť nebyl problém jen v Česku. Na povodně došlo 

například také v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. [18, 19, 20] 
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V rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu vláda opět nařídila „zákaz vstupu, pobytu a pohybu 

na vymezených místech nebo území“ a bezodkladné provádění stavebních prací. V seznamu 

krizových opatření se dále objevuje například „ukládání pracovní povinnosti, pracovní 

výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky“, dále „regulační opatření k 

zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb“ a také třeba krizové opatření o přednostním 

zásobování sociálních zařízení, ozbrojených sil a jiných státních útvarů (policie, hasiči) a prvků 

kritické infrastruktury. Ve 2. odstavci nařízení se omezují práva na nedotknutelnost osoby a 

obydlí, vlastnické a užívací právo, právo na svobodu pohybu a pobytu a práva na 

podnikatelskou činnost a stávku. [18] 

Krizová opatření i omezená práva se tedy případ od případu liší minimálně. 

 

12. března 2020 vyhlásila vláda „z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky“ nouzový stav. Nouzový 

stav byl vyhlášen na 30 dnů. Před uplynutím této lhůty byl nouzový stav na základě souhlasu 

Poslanecké sněmovny prodloužen nejprve do 30. dubna a následně až do 17. května. 17. května 

první nouzový stav, vyhlášený kvůli pandemii SARS CoV-2, skutečně skončil. [36, 68] 

Nouzový stav byl v České republice znovu obnoven 5. října 2020. Tento stav byl vyhlášen ze 

stejného důvodu (ohrožení zdraví novým typem koronaviru) jako předchozí stav. Opět byl 

nejdříve vyhlášen na dobu 30 dnů, z důvodu nestabilní zdravotní situace v ČR byl prodlužován 

a skončil až 11. dubna 2021. [36, 69] 

Z možností, které dává nouzový stav, vláda využívala například možnost omezit svobodu 

pohybu a možnost omezit právo provozovat podnikatelskou činnost (zavřené služby). 

Výsledným efektem těchto dvou příkladů měla být snížená mobilita lidí, která měla zabránit 

šíření viru v populaci. [36] 

 

Všechny případy nouzových stavů v ČR jsem uvedl pro lepší pochopení jeho účelu a funkce. 

Jeho funkcí, tak jak jsem jí pochopil já, je pomoci vládě zajistit bezpečnost jak jednotlivých 

občanů, tak i například celé republiky (územní celistvost). Toho lze v krajních situacích 

nejefektivněji dosáhnout omezením lidských práv. Lidská práva zajišťuje každému občanovi 

České republiky Listina základních páv a svobod. Ta je součástí ústavního pořádku ČR. Tato 

listina zaručuje práva, která může stát omezit jen po vyhlášení nouzového stavu. To je tedy jeho 

účel. Umožnit po časově ohraničenou dobu omezení základních lidských práv v zájmu 

bezpečnosti. Například ve článku 14 odstavci 1 je napsáno „svoboda pohybu a pobytu je 

zaručena“. Právě tato svoboda je jednou z těch, která se v případě výše popsaných přírodních 

krizí omezovala vždy. Vláda kvůli bezpečnosti zakázala lidem pohyb v místech, kde jim hrozilo 

ohrožení na životě, a to i v případě, že tím místem byl jejich vlastní domov. S tím souvisela 

omezená práva na nedotknutelnost člověka i jeho obydlí. [21] 

Explicitně řečeno, nouzový stav tedy umožňuje zákonně omezit lidská práva (která práva a za 

jakých podmínek je může omezit, určuje zákon, viz podkapitola 3.1) v zájmu bezpečnosti 

jednotlivce i republiky. 
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Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, pro 

něhož se vžilo označení pandemický zákon, je v platnosti od 27. února 2021. Pandemický zákon 

umožňuje Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici 

hlavního města Prahy nařizovat mimořádná opatření, která mají omezit epidemii COVID-19. 

Mimořádná opatření mohou zmíněné instituce vyhlašovat pouze ve stavu pandemické 

pohotovosti. Stav pandemické pohotovosti byl vyhlášen s nabytím účinnosti pandemického 

zákona. Pandemickou pohotovost může ukončit usnesením Poslanecká sněmovna a stejně tak 

ho může znovu obnovit. 

Mimořádnými opatřeními mohou zmíněné instituce přikazovat, zakazovat nebo omezovat 

určité činnosti nebo služby, které souvisí s šířením viru SARS-CoV-2. Mimořádná opatření 

jsou vyjmenovaná v § 2 pandemického zákona. Mimořádným opatřením se rozumí například 

omezení činnosti obchodních a výrobních provozoven a provozoven služeb, omezení výuky na 

vysokých školách, zavedení povinnosti používat ochranné prostředky zabraňující šíření 

epidemie a také možnost nařídit testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. [70]  

Pandemický zákon má oproti nouzovému stavu některé zásadní odlišnosti. Novou povinností 

je například důkladné odůvodnění vydaného opatření (během nouzového stavu nebylo 

odůvodnění nutné vůbec). S tím souvisí posílená kontrola ze strany soudu i občanů – každý 

občan může podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, která bude mít přednostní 

projednání, aby soud stihl rozhodnout ještě v době platnosti mimořádného opatření. Ve stavu 

pandemické pohotovosti také nelze omezit volný pohyb. [71] 
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Tato kapitola se zabývá pandemií koronaviru jakožto původní příčinou nouzového stavu a 

doprovázejících opatření. Kapitola popisuje vir, který byl původcem pandemie, onemocnění, 

které způsobuje a její účinky na člověka a nastiňuje také průběh pandemie v Česku i ve světě. 

 
V souvislosti s původcem pandemie jsem do této chvíle používal výraz koronavirus. Dělal jsem 

tak pro lepší přehlednost do doby, než terminologii upřesním.  Koronavirus ve skutečnosti není 

přesné označení viru, který v roce 2020 způsobil pandemii. Koronavirus je označení pro čeleď 

RNA virů. Tyto viry mohou u člověka vyvolat akutní respirační infekce, nejčastěji lokalizované 

v horních dýchacích cestách. Název čeledi vychází z obalu viru, který je podobný sluneční 

koroně. Tato čeleď zahrnuje například již dříve známý SARS-CoV-1, který způsobuje syndrom 

těžkého respiračního selhání SARS nebo MERS-CoV, který způsobuje blízko-východní 

respirační syndrom MERS.  

Nový typ tohoto koronaviru, který je zodpovědný za pandemii, nese název SARS-CoV-2 a 

způsobuje onemocnění covid-19. Covid-19 je tedy nemoc a SARS-CoV-2 je vir, který ji 

způsobuje. [22, 23] 

První zemí, která se potýkala s větším výskytem onemocnění covid-19 byla Čína. Zpětné 

testování zjistilo výskyt této nemoci už 17. listopadu. Člověk, u kterého byla nemoc prokázána 

pocházel z provincie Chu-pej. Hlavním městem této provincie je Wu-chan. Právě v tomto 

11milionovém městě se během prosince 2019 začali objevovat v nemocnicích lidé se zápaly 

plic, kašlem a horečkou, kteří nereagovali (nebo jen špatně) na běžnou léčbu. 31. prosince 2019 

už jich bylo nejméně 266 (na této hodnotě měla Česká republika zavřené školy a spekulovalo 

se o zavření služeb). Většinu z těchto pacientů spojoval trh v Chua-nanu.  

Ani po téměř dvou letech pandemie ale není definitivně potvrzené, kde se infikovali první lidé. 

Teorií je více. Kromě tržnice ve Wu-chanu se mluvilo také o úniku z laboratoře, Čínská státní 

média hovořila dokonce o tom, že virus byl do Číny rozšířen ze zahraničí.  [24, 25] 

 
Jak již bylo zmíněno výše, vir SARS-CoV-2 u lidí způsobuje nemoc covid-19. Medián 

inkubační doby se u původní varianty této nemoci pohyboval mezi 4 a 5 dny. 97,5 % 

příznakových lidí zaznamenalo příznaky do 12 dnů.  

Přenášet nemoc mohou asymptomatičtí nakažení, i nakažení s příznaky, které se ještě 

neobjevily. Průběh této nemoci je individuální. Většina infikovaných má tzv. lehký průběh. 

Tito jedinci jsou buď zcela asymptomatičtí (bezpříznakoví) nebo mají jen lehké potíže, které 

zpravidla odezní samy během jednotek dnů. Může to být rýma, zvýšená teplota, tělesná slabost, 

bolest kloubů a svalů nebo například ztráta čichu (ta může přetrvávat i v řádu měsíců).  

Závažnost průběhu obvykle závisí na dvou faktorech. Prvním faktorem je virová nálož. 

Onemocnění ovlivňuje koncentrace vdechovaného viru a doba expozice. Druhým faktorem je 
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zdravotní stav člověka před nákazou. Průběh onemocnění ovlivňuje přítomnost jiných 

onemocnění postihujících například dýchací cesty nebo imunitu, dále vysoký věk nebo fyzická 

kondice. Pokud jeden z těchto faktorů hovoří v neprospěch nakaženého, může u něho dojít 

k závažnějšímu průběhu.  

V závažných případech postihuje nemoc kromě dýchacích cest také plíce. V takovém případě 

se nakažení zpravidla neobejdou bez lékařské péče. U zvláště těžkých případů je nutná 

hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Tyto případy se vyznačují takovým poškozením plic, 

které znemožňuje výměnu plynů mezi vzduchem a krví anebo selháváním jiných životně 

důležitých orgánů (srdce, ledviny atd.). Nemocí covid-19 se může člověk nakazit i poté, co ji 

už prodělal. Doba, po kterou je člověk po nakažení imunní není přesně zřejmá. [26, 27] 

V českém veřejném mediálním prostoru se covid-19 často srovnával s chřipkou a proti 

restriktivním opatřením se pořádaly demonstrace. Chtěl bych tedy jen krátce zmínit několik 

čísel pro zobrazení závažnosti situace. Prvním z nich je smrtnost, která vyjadřuje procentuální 

podíl zemřelých z celkového objemu nakažených. Onemocnění covid-19 mělo (k 19. 2. 2021) 

v České republice smrtnost 1,7 %. Smrtnost u chřipky bývá v Česku maximálně 0,1 %. 

Závažnost covidu-19 se projevuje i v celkových číslech zemřelých v ČR. Ve statistice, která 

udává počet zemřelých podle kalendářních měsíců, je vidět výrazný nárůst zemřelých v závěru 

roku 2020. V posledních třech měsících roku 2020 zemřelo v každém z nich minimálně 14 tisíc 

lidí. V listopadu to bylo téměř 16 tisíc. Pokud se podíváme na poslední tři měsíce v letech 2011 

až 2019 vidíme, že pouze v prosinci 2016 překročil počet zemřelých hranici 10 tisíc (10 261). 

V prosinci 2020 zemřelo 14 116 lidí. Prosincový průměr let 2011 až 2019 je 9 590 zemřelých.  

Covid-19 je tedy bezpochyby závažná nemoc. Kromě čísel zemřelých to prokazuje také 

vytíženost nemocnic. O kapacitě nemocnic i o celkovém průběhu pandemie pojednává 

následující podkapitola.  [28, 29, 30] 

 
Cílem této podkapitoly je nastínit průběh pandemie v ČR. Přikládám také data z jiných zemí, 

aby bylo možné vidět zdejší situaci v širším kontextu. Počty nakažených v České republice 

v jednotlivé dny se napříč zdroji mírně liší. Čísla jsem ověřoval ze 3 zdrojů, a protože se 

neshodnou přesně na jednotky, uvádím jejich průměrné hodnoty (týká se dat jednotlivých dnů 

uváděných v textu, ne dat z grafů). 

První případ onemocnění covid-19 se objevil nejpozději 17. listopadu 2019 v Číně v provincii 

Chu-pej. Od té doby se nákaza šířila bez povšimnutí. 22. ledna bylo v Číně již cca 500 

potvrzených případů. Slovo „potvrzených“ je důležité, protože tyto případy zahrnují jen 

pozitivně testované. Takovýto počet případů nezahrnuje infikované lidi, kteří nebyli na testu 

ani lidi, kteří byli nakažení ještě před počátkem testování. Ve Spojených státech amerických 

potvrdili první případ nákazy 20. ledna (byl jím muž, který strávil 6 týdnů přímo ve Wu-chanu) 

a zhruba o měsíc později se objevily první případy nákazy v Itálii. Na přelomu února a března 

zaznamenala nákazu zemí Evropy. V České republice se objevil první potvrzený případ nákazy 

1. března.  
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V grafu 4-1 lze vidět, jak narůstal počet nakažených na 1 milion obyvatel. Tento i další grafy 

v rámci této kapitoly zobrazují kumulativní součet potvrzených případů nemoci covid-19 

od počátku pandemie, který je pro účely mezinárodního srovnání přepočítán na 1 milion 

obyvatel. Do grafů jsem zařadil Českou republiku, Spojené státy americké, Spojené království, 

Čínu, Itálii, Rakousko a Německo. Rakousko a Německo jsem vybral kvůli možnosti porovnat 

země ve stejném regionu, Čínu jsem vybral jakožto pravděpodobné místo vzniku pandemie. 

Ostatní země jsou uvedeny pro zajímavé srovnání se světovými velmocemi a s podobně velkým 

Švédskem. [24] 

 

Graf 4-1 Kumulativní součet potvrzených případů covid-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (22. leden–

1. březen 2020) [31] 

Na počátku března měla nejvíce nakažených na 1 milion obyvatel Čína. Z grafu 4-1 je ale 

patrné, že nárůst v Číně během února zpomaluje. Strmý nárůst nakažených naopak zažívá Itálie. 

Všechny ostatní sledované země se drží pod hranicí 2 nakažení na milion obyvatel. [31] 
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Graf 4-2 Kumulativní součet potvrzených případů covidu-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (1. 

březen–30. duben 2020) [31] 

Z grafu 4-2 je patrná stabilizace situace v Číně. Kumulativní součet nakažených na milion 

obyvatel se tam mezi březnem a dubnem zvýšil z 55 na pouze 59 nakažených. Ostatní sledované 

země zažívají znatelný nárůst této hodnoty. Jak již bylo řečeno, Česká republika odstartovala 

epidemii 1. března. Denní přírůstky se v březnu a dubnu pohybovaly v řádu desítek maximálně 

stovek případů (maximum cca 350 případů ze 4. dubna). 30. března bylo v ČR celkem 2 885 

potvrzených případů. V tento moment jsme tedy měli 280 potvrzených případů na milion 

obyvatel. Ke konci března mělo Česko druhý nejmenší počet případů na milion obyvatel ze 

sledovaných 8 zemí. Nejhorší byla situace v Itálii, která měla o více než 1 500 případů (na 

milion obyvatel) více než ČR. [31, 32, 33] 

 

Graf 4-3 Kumulativní součet potvrzených případů covidu-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (30. 

duben–31. červenec 2020) [31] 
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Na přelomu dubna a května můžeme v grafu 4-3 vidět výrazné zpomalení růstu případů v Itálii. 

30. dubna měla Itálie 3 398 případů na milion obyvatel. Za další 3 měsíce 31. července to bylo 

4 094 případů. Tempo růstu tedy značně zpomalilo. Během měsíce května se od ostatních 

sledovaných zemích odpoutalo Švédsko a Spojené státy. První jmenovaný srazil tempo růstu 

na přelomu června a července. Ve Spojených státech se ale tempo růstu spíše zvyšovalo.  31. 

července měly Spojené státy téměř 14 tisíc potvrzených případů na milion obyvatel. Ke 

stejnému datu jich měla Česká republika lehce přes 1500. Během letních měsíců června, 

července a srpna zaznamenávala Česká republika desítky nebo nižší stovky nových případů 

denně. [31, 32, 33] 

 

Graf 4-4 Kumulativní součet potvrzených případů covidu-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (1. srpen–

31. říjen 2020) [31] 

V grafu 4-4 je vidět zlom, který nastal v České republice. Během září začal počet potvrzených 

případů stoupat a v říjnu se definitivně potvrdil exponenciální růst. Připomínám, že graf stále 

zobrazuje kumulativní součet potvrzených případů od počátku pandemie přepočítaných na 1 

milion obyvatel. Každé navýšení křivky znamená nové případy. Čím strmější má křivka růst, 

tím více případů v dané zemi přibývá každý den. V Česku se během září staly z nižších stovek 

nových denních případů tisíce a ke konci října už to byly dokonce 10tisíce nových přírůstků 

denně. Jak je patrné z grafu 4-4 během října se Česko dostalo před Spojené státy v počtu 

nakažených na milion obyvatel. 31. října měla Česká republika přes 31 tisíc potvrzených 

případů na milion obyvatel, což byl dvojnásobek průměru Evropské unie. [31, 32, 33] 
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Graf 4-5 Kumulativní součet potvrzených případů covidu-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (1. říjen 

2020–28. únor 2021) [31] 

Graf 4-5 zobrazuje situaci mezi začátkem října 2020 a koncem února 2021. Prudký říjnový 

nárůst se v listopadu podařilo v ČR zmírnit. V prosinci ale bohužel růst potvrzených případů 

opět nabral říjnové tempo. Zatímco křivky ostatních sledovaných zemí se ke konci února 

zplošťují, růst nových případů v ČR nezpomaluje. Například jen v druhé polovině února se 

počet případů na milion obyvatel zvýšil o 15 tisíc. Nové denní přírůstky se v tomto období 

nejčastěji pohybovaly v jednotkách tisíc a pravidelně také překračovaly desetitisícovou hranici. 

Na konci února měla Česká republika 115 tisíc potvrzených případů na milion obyvatel. Průměr 

Evropské unie v tu samou dobu těsně překročil 50tisícovou hranici. V celé Evropě na tom byly 

na konci února hůře pouze Andorra a Černá Hora. Do konce února zemřelo v České republice 

na nemoc covid-19 téměř 20 500 lidí. [31, 32, 33] 
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Graf 4-6 Kumulativní součet potvrzených případů covidu-19 na 1 milion obyvatel od počátku pandemie (1. 

březen–30. listopad 2021) [31] 

Poslední časový úsek zachycuje graf 4-6. Na grafu lze vidět jarní (zejména březen a duben) 

nárůsty na všech křivkách. V Česku byl nárůst nejstrmější. Česká křivka se začala zplošťovat 

v květnu 2021. Na konci května překonal počet úmrtí na covid-19 30tisícovou hranici. Letní 

měsíce byly v Česku podobně jako v roce 2020 ve znamení nižších přírůstků nakažených. 

Denně přibývaly stovky případů nakažených, které během června, července a srpna 

nepřekročily hranici jednoho tisíce případů za den. Jak lze vidět na grafu 4-6, počet případů v 

Česku i sousedních zemích Rakousku a Německu začal vzrůstat opět na podzim roku 2021. Na 

konci listopadu 2021 oscilovaly denní přírůstky nakažených v ČR kolem hranice 20 tisíc. [31, 

32, 33]  
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Takzvaná protikoronavirová opatření mají za cíl omezit šíření viru ve společnosti. 

Nejvýraznějšími způsoby, jakými se Česká republika snažila omezit šíření viru, bylo omezení  

mobility lidí, v duchu teze není kontakt, není přenos, a ochrana dýchacích cest, která má 

zabránit šíření viru do okolí a u kvalitnějších ochranných pomůcek také zabránit nákaze 

nositele. Tato kapitola je obecným přehledem opatření, které zde během krize platily. Možným 

dopadům těchto opatření na stavební podniky se věnuje kapitola 8. Protože se 

protikoronavirová opatření průběžně měnily, uvolňovaly se a zase přitvrzovaly, a to mnohdy i 

několikrát během několika dnů, není mojí ambicí zde vypsat každou variantu každého opatření 

a dobu od kdy do kdy platila, ale spíše poskytnout přehled těch, která potenciálně mohla ovlivnit 

chod stavebního podniku.  

 
Omezení cestování přes hranice bylo jedno z prvních krizových opatření. Vláda ČR ho přijala 

již 12. března 2020 a hned v následující den ho korigovala novým krizovým opatřením. Z něho 

vyplýval zákaz vstupu na území ČR všem cizincům, kteří nemají v ČR trvalý nebo více než 90 

dnů trvající přechodný pobyt. Dále opatření zakazovalo občanům ČR a cizincům s trvalým nebo 

přechodným pobytem delším než 90 dnů vycestovat z území ČR. Pravidla vyplývající z tohoto 

opatření byla později mírněna a byla v nich udělána celá řada výjimek například pro Čechy, 

kteří každý den cestovali do práce přes hranice a zpět. Součástí opatření z 30. března byla také 

povinná karanténa v délce 14 dnů pro všechny, kteří vstoupí na území České republiky. Platnost 

opatření omezujících pohyb přes hranice bylo později svázáno s platností nouzového stavu. 

Během dalších vln onemocnění nebylo přikročeno k tak razantním plošným zákazům pohybu 

osob přes hranice. [34, 35, 36] 

 
15. března 2020 vydala vláda ČR usnesení, kterým poprvé zakázala volný pohyb osob na území 

celé České republiky (podobné opatření zavedla i o rok později). Tento zákaz měl několik 

výjimek. Pro kontext této práce je nejdůležitější výjimkou umožnění cest do zaměstnání a 

k výkonu podnikatelské nebo jiné odborné činnosti. [37] 

 
Dalším výrazným opatřením je zákaz pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků 

dýchacích cest z 18. března 2020. Ochranným prostředkem je myšlen respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředek, bránící šíření kapének. [38] 

 
Při snaze snížit mobilitu lidí a omezit kontakty vláda 14. března 2020 zakázala maloobchodní 

prodej a prodej služeb v provozovnách. Toto opatření obsahovalo již v první verzi řadu 

výjimek. Z hlediska stavebních podniků je důležité druhá verze tohoto krizového opatření ze 

dne 15. března, která uvádí, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 

se nevztahuje na provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, 
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geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví. Toto opatření 

zároveň zakázalo přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin a stavebních výrobků. [39, 40] 

 
Dalším prostředkem, jak omezit šíření viru je karanténa, tedy oddělení zdravé osoby, od 

ostatních osob v případě, že tato osoba byla ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala 

v ohnisku nákazy. Osoba, které byla nařízena karanténa tedy nemůže standardně chodit do 

práce. Karanténu a její trvání nařizuje krajská hygienická stanice, respektive ošetřující lékař na 

její doporučení. Povinný počet dnů strávených v karanténě se v průběhu pandemie změnil ze 

14 na 10 a poté zpět na 14.  

Dalším aspektem karantény je náhrada mzdy. Ta byla původně nastavena na 60 % 

redukovaného průměrného výdělku. 1. března 2021 došlo ke měně a nově se vyplácela náhrada 

mzdy 100 % denního vyměřovacího základu.  

[41, 64, 65, 66] 

 
Zatímco v případě karantény se jedná o preventivním oddělení zdravé osoby od ostatních osob, 

izolace znamená oddělení osoby, které již byl prokázán výskyt nemoci. I v tomto případě se 

počet dnů měnil ze 14 na 10 a poté zpět na 14. [41, 64, 65] 

 
26. února 2021 tedy téměř rok po odhalení prvního případu nákazy novým koronavirem, vláda 

přikročila k opatření, kterým zakázala všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města 

Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Důležitou výjimkou ze zákazu byly 

cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. [63] 

 
V březnu 2021 zavedla vláda ČR povinné antigenní testování zaměstnanců firem na covid-19, 

s cílem odhalit potenciální nakažené a izolovat je dříve, než dojde k přenosu mezi zaměstnanci. 

Testování bylo spuštěno v několika etapách. 1. etapa začala 3. 3. a zavedla povinnost testovat 

zaměstnance podnikům s více než 250 zaměstnanci. Po odstartování všech etap měly na začátku 

dubna povinnost testovat své zaměstnance všechny podniky bez ohledu na počet zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec musel projít testem minimálně jednou každých 7 dní. Osoby samostatně 

výdělečně činné byli povinni se testovat v případě, že se při výkonu své práce stýkají s dalšími 

osobami (mimo členy domácnosti). Opatření bylo v platnosti kromě března také v dubnu a 

květnu roku 2021 a poté bylo znovu obnoveno v druhé polovině listopadu 2021. [67] 
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Kromě protikoronavirových opatření existovaly v České republice také finanční kompenzace 

postiženým podnikům a živnostníkům. Ty měly pomoci podnikatelům překlenout krizové 

období, kdy mnozí z podnikatelů přišli o příjmy ať už v důsledku přímého uzavření či omezení 

podnikání nebo jiným efektem pandemie (například úbytkem zakázek). Vláda ČR v reakci na 

pandemii vytvořila několik kompenzačních programů.  

V této kapitole popisuji jen ty programy, u kterých nemůžu vyloučit, že jich mohly využít 

stavební podniky nebo také živnostníci ve stavebnictví. Tzn. že programy, kterých stavební 

subjekty na první pohled nemohly využít (například programy pro podnikatele v oblasti výroby 

potravin nebo gastronomie apod.) jsem do přehledu nezahrnul. Zdali stavební podniky skutečně 

využily některé z uvedených programů a které konkrétně, zjišťuji v praktické části.   

 
Tento program kompenzuje náklady na mzdy zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla 

nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou 

hygienickou stanicí. Tento program tedy z 80 % (maximálně 39 000 Kč měsíčně na 1 

zaměstnance) kompenzuje náklady na mzdy zaměstnanců, kteří nemohli vykonávat svoji práci. 

Příjem žádostí do programu probíhal od 6. 4. 2020. [42] 

 
Antivirus A Plus navazuje na Antivirus A, ale lze ho uplatnit pouze při nuceně uzavřeném 

provozu (nebo významně omezeném) krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Opět se jedná 

o kompenzaci nákladů na mzdy zaměstnanců, tentokrát až do výše 100 % s maximální měsíční 

částkou na zaměstnance 50 000 Kč. Program přijímal žádosti od 6. 4. 2020. [42] 

 
Antivirus B je také zaměřený na kompenzaci nákladů na mzdy zaměstnanců. Mohou ho čerpat 

zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, a to například protože 

počet práce schopných zaměstnanců klesl kvůli karanténám a ošetřováním na děti pod únosnou 

míru, nebo kvůli nedostatku výrobních vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích a 

službách zapříčiněných koronavirovou krizí. V tomto případě se tedy nejedná o klasickou 

kompenzaci nákladů na mzdy, ale o proplacení 60 % náhrad mezd (maximálně 29 000 Kč) 

vyplacených z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele. Program přijímal žádosti od 

6. 4. 2020. [42] 

 
Podnikům v programu Antivirus C byly odpuštěny platby na sociální a zdravotní pojištění. Bylo 

jim tedy odpuštěno 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců. Zásadní podmínkou pro vstup 

do programu byla zaměstnávat maximálně 50 zaměstnanců. Tento program byl funkční 

v měsících červen, červenec a srpen 2020. [42, 43] 
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Kompenzační program COVID cílí plošně na nepokryté fixní náklady podnikatelů (bez ohledu 

na podnikatelský sektor, počet zaměstnanců nebo formu vlastnictví), kteří se kvůli koronaviru 

dostali do ztráty. Vstupním měřítkem programu je porovnání obratu s předešlým obdobím. 

Například v lednu a únoru 2021 se porovnával pokles obratu firmy se stejnými měsíci v roce 

2019. Podmínkou pro vstup do programu je pokles obratu alespoň o 50 % a doložení účetní 

ztráty. Maximální hodnota podpory je 40 milionů korun na žadatele. Tento program přijímá 

žádosti od dubna 2020. [42] 

 
COVID – 2021 je další plošný program souběžně fungující s programem COVID. Tento 

program je opět určen všem podnikatelům (bez ohledu na sektor podnikání atd.), jejichž 

podnikání bylo postiženo pandemií nového koronaviru. Tento program má podpořit podnikatele 

částkou 500 Kč denně za každého zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy je provoz 

podniku omezen. Pro vstup do programu je opět nutné stejné srovnání obratu jako u programu 

COVID. Jednomu příjemci možné poskytnout maximálně 1800 EUR. Podpora se poskytuje za 

období od 11. ledna 2021. [42] 

 
Tento program je určen především pro OSVČ, DPP, DPČ, ale také pro společníky malých s. r. 

o. Příspěvek má formu tzv. kompenzačního bonusu, tedy 500 Kč za každý den, kdy má žadatel 

na bonus právo. Právo na něj mají osoby podnikající v uzavřených nebo omezených oborech. 

Kromě přímo zasažených podnikatelů mohou bonus čerpat také podnikatelé, jejichž činnost se 

zasaženými a omezenými podnikateli souvisí. Tento program funguje od října 2020. [42] 

 
Nový kompenzační bonus se stále týká OSVČ, DPP, DPČ a společníků malých s. r. o. 

Podmínkou účasti v programu je významné dotčení činnosti žadatele. To se posuzuje 

srovnáním příjmů v srovnávacím a srovnávaném období. Pokud výše příjmů, která odpovídá 

tržbám z prodeje výrobků a služeb nepřekročí 50 % průměrné měsíční výše příjmů ve 

srovnávacím období, náleží žadateli kompenzační bonus až 1000 Kč za každý kalendářní den 

bonusového období. Tento program se začíná vztahovat na období od 1. února 2021. [42] 

 
Záruční programy COVID jsou určeny k rychlému úvěrování provozních i investičních nákladů 

prostřednictvím komerčních bank podnikatelům, jejichž podnikání bylo omezeno pandemií 

koronaviru. Od počátku pandemie byly vypsány tři záruční COVID programy, mírně se lišící 

podmínkami. Například o COVID I mohly žádat podniky do 250 zaměstnanců a živnostníci. 

Programu COVID III se již mohou účastnit i podniky do 500 zaměstnanců. Zaručovaný úvěr 

COVIDU III nesmí přesáhnout 50 milionů korun. Záruční programy jsou postupně vypisovány 

od poloviny března 2020.  [42] 
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Vzhledem k povinnosti testovat zaměstnance, kterou stát zavedl v březnu roku 2021, zřídil stát 

také kompenzační program, který zaměstnavatelům prostřednictvím zdravotních pojišťoven 

hradil náklady na samotesty až do výše 240 Kč za testovaného (4 testy/měsíc). [72]  
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Schopnost stavebních podniků čelit dopadům pandemie ovlivňuje také jejich výchozí pozice, 

ze které do pandemie vstupovaly. Tedy pozice, která je ovlivněna stavebním a pracovním 

trhem. Tato kapitola nastiňuje, jaký byl stavební a pracovní trh před začátkem pandemie, a to 

zejména z hlediska zakázek a pracovníků.  

 
Ve stavebnictví byl na začátku roku 2019 výhled do budoucna optimistický. Stavební produkce 

v předchozích 5 letech (až na výjimku v roce 2016 ) rostla (graf 6) a růst, byť pomalejší, se 

očekával i v letech 2019 a 2020. Index stavební produkce (který vychází z vývoje stavebních 

prací základní stavební výroby přeceněných do stálých cen) skončil v roce 2018 na hodnotě 9,1 

% což byl v posledních 10 letech nejvyšší dosažený růst. Stavební zakázky měly podniky na 

počátku roku 2019 zajištěné průměrně na 9 měsíců dopředu. V celém roce 2019 ubylo 

veřejných stavebních zakázek (oproti předchozímu roku o 12 %), ale jejich hodnota (183,4 mld. 

Kč) vzrostla o 11,9 %. 

Na počátku roku 2020 bylo zpomalení produkce znatelné. Stavební produkce v roce 2019 

vzrostla pouze o 2,6 % (graf 7-1) a zpomalení růstu očekávaly podniky i do budoucna. Predikce 

z prvního čtvrtletí roku 2020 předtím, než se pandemie koronaviru rozjela naplno, se 

pohybovaly u větších podniků kolem 1,5 %, u menších podniků kolem 2,2 % růstu pro rok 

2020. Pro rok 2021 potom předvídala většina podniků pokles růstu pod 1 %. Z průzkumu 

společnosti CEEC Research z 1. kvartálu v roce 2020 také vyplynulo, že 45 % ze 101 

oslovených podniků plánuje navýšit počet zaměstnanců (52 % ho chtělo nechat stejný). 

Stavebnictví tedy za sebou mělo (před vypuknutím pandemie) roky, ve kterých stavební 

produkce ve směs rostla a mírný růst se očekával i do budoucna. O stavební zakázky nebyla 

nouze, podniky je měly nasmlouvané v průměru na tři čtvrtě roku dopředu, a ještě na začátku 

roku 2020 hovořila část z nich o navyšování počtu zaměstnanců. [44, 45, 46, 47] 
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Graf 7-1 Index stavební produkce 2007–2019 [49] 

 
V kvartálních analýzách stavebnictví od společnosti CEEC Research z roku 2019 hovoří 

zástupci stavebních podniků o nedostatku pracovníků, který limituje růst jejich podniků. 

Někteří hovořili o obecném nedostatku pracovníků, jiní vypíchli řemeslné obory. Na počátku 

roku 2019, byla míra nezaměstnanosti v ČR 3,3 %. Během roku potom klesla až na 2,6 % a rok 

zakončila na hodnotě 2,9 %. Nedostatek pracovníků nepociťovalo jen stavebnictví. V květnu a 

červnu, kdy byla nezaměstnanost nejnižší, se počet volných míst pohyboval nad hranicí 340 000 

napříč všemi obory. Míra nezaměstnanosti má v ČR sestupný trend zhruba od roku 2013. 

Nedostatek pracovníků v roce 2019 tedy nebyl novinkou. Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR už v roce 2016 upozorňovala na kritickou situaci ve stavebních profesích. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků začínal být kritický a týkal se prakticky všech 

stavebních oborů řemeslného zaměření. Mimo jiné tak šlo usoudit z počtu absolventů. 

Například zednické obory vyprodukovaly v roce 2015 téměř o 32 % méně absolventů než 

v roce 2005. 

Kritický nedostatek pracovníků tak vedl stavební podniky za pracovní silou do zahraničí. V 

průzkumu CEEC Reasearch ze závěru roku 2019 potvrdilo 64 % podniků, že využívá i 

pracovníky ze zahraničí. Z velkých firem zaměstnávalo pracovníky ze zahraničí dokonce 81 %. 

U malých a středních podniků to byla téměř polovina. [45, 46, 48, 77] 

 
Na začátku roku 2020 za sebou mělo stavebnictví dvouletý růst stavební produkce, jehož 

pokračování, byť v pomalejší formě, bylo predikováno i do budoucna. Stavební podniky měly 

dostatek zakázek v průměru na 9 měsíců dopředu. Pro rok 2020 80 % z nich (CEEC Research 

Q1/2020) očekávalo růst tržeb o jednotky procent, v průměru o 3,9 %. Poslední roky před 

pandemií tedy byly z hlediska zakázek plodné. A mohly by být plodné i více, ale v růstu jim 

bránil strop v podobě nedostatku pracovních sil. [47] 
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Účelem této kapitoly je vytyčit oblasti, ve kterých mohla pandemie covidu-19 negativně 

(eventuálně i pozitivně) ovlivnit činnost stavebních podniků. Kvantifikace, určení závažnosti, 

ověření existence a případné doplnění dalších dopadů je cílem šetření v praktické části. 

 

 
První oblastí, kterou mohla pandemie koronaviru ovlivnit je běžný provoz stavebních podniků. 

V březnu 2020, kdy se koronavirus objevil i v Česku, se objevily první protiepidemické 

opatření. Většina z nich nebyla avizována dopředu a výjimky se dělaly až zpětně. Činnost 

stavebních podniků těmito opatřeními nebyla v rozporu. Například samotný provoz stavební 

výroby nepodléhal zákazu shlukování, jak se v jednom případě mylně domnívali někteří 

kolemjdoucí, kteří na stavební dělníky volali policii. Problém nastal, pokud chtěly podniky 

vybavit zaměstnance rouškami. V České republice totiž na začátku pandemie panoval 

všeobecný nedostatek roušek a respirátorů, a to i pro zdravotnický personál.  

V předchozí kapitole byl také zmíněn nedostatek zaměstnanců, se kterým se stavební podniky 

potýkaly již před pandemií. Tento fakt ještě mohly umocnit absence zaměstnanců buď z důvodu 

karantén a izolací nebo z důvodu opatrování vlastních dětí, které zůstaly doma kvůli zavřeným 

školám. Připomínám, že pro stavební podniky nepředstavuje problém pouze absence 

zaměstnanců ve vlastních řadách, ale také absence zaměstnanců u subdodavatelů, na kterých 

může být stavební výroba závislá. 

V tzv. první vlně byla problematická i výroba na vzdálených stavbách. Například posílat 

pracovníky na několik set kilometrů vzdálenou stavbu nebylo optimální, protože část 

ubytovacích zařízení, kde by mohli pracovníci přespat, nebyla v provozu. Problematické byly 

samozřejmě stavby v zahraničí, kvůli zavřeným hranicím. 

Oblastí, ve kterých mohl covid-19 ohrozit běžný provoz podniků bylo tedy více. V dubnovém 

(2020) průzkumu CEEC Research potvrdilo vliv pandemické krize na každodenní pracovní 

činnost 98 % oslovených podniků. 86 % z nich zaznamenalo nižší stavy zaměstnanců, 65 % 

podniků prodlužovalo termín realizace výstavby a 53 % podniků stavbu dokonce pozastavilo. 

V rámci obchodní činnosti se podniky setkávaly také se zrušením zakázek (47 %), odložením 

plateb ze strany zákazníka (35 %) a s prodloužením lhůt kvůli nižší činnosti veřejné správy.  

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit běžný provoz je povinné testování zaměstnanců na nemoc 

covid-19, které vláda ČR zavedla v březnu 2021 a které platilo až do června. Následně se opět 

obnovilo v druhé polovině listopadu téhož roku. Povinné testování s sebou přineslo jak finanční 

náklady na testy (které byly propláceny až zpětně), tak jisté nároky na zvládnutí testování 

z logistického pohledu. [54, 55, 56, 57, 61, 67] 
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Druhou potenciálně rizikovou oblastí je stavební materiál, respektive jeho dostupnost během 

pandemie. Na začátku pandemie v ČR nebyla z pohledu vládních opatření produkce ani prodej 

materiálu v ČR omezena. Hraniční byl pouze zákaz maloobchodního prodeje (viz kapitola 5.4), 

který se týkal například i provozu stavebnin. Toto opatření bylo o den později korigováno a 

maloobchodní prodej stavebního materiálu pro účel provádění staveb a jiných prací v rámci 

stavebního podnikání byl ze zákazu vyňat. Výrobci stavebního materiálu v ČR výrobu 

omezovat nemuseli. Týkala se jich pouze zpřísněná hygienická opatření.  

I přesto, že české protiepidemické restrikce výrobu ani distribuci stavebního materiálu 

neomezovaly, ceny materiálu se během krize začaly zvyšovat. Podle analýzy CEEC Research 

z třetího kvartálu roku 2021, 95 % (ze 101) oslovených podniků vnímá zdražování stavebních 

materiálů. Zbylých 5 % uvedlo, že zdražování vnímá „pouze z části“. 71 % respondentů dále 

uvedlo, že se zdražení stavebních materiálů projevuje v cenách jejich staveb. 

„Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu – investory, zhotovitele včetně celého 

subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů“ uvedl na 

téma vysokých cen materiálů Tomáš Koranda ze společnosti Hochtief CZ a. s. Z analýzy CEEC 

Research dále vyplynulo, že růst cen je tak významný, že 9 z 10 stavebních podniků své stavby 

přeceňuje podle aktuálních ceníků. „Máme kontrakty a musíme plnit. Kupujeme za aktuální 

cenu na trhu a pak se zkusíme se slušným investorem domluvit o navýšení dle skutečných cen“ 

dodává Ivo Luňák ze společnosti Tyros Loading Systems CZ s. r. o.  

Na otázku, zda stavební podniky neuvažují o „odsunutí“ realizace stavby s očekáváním, že cena 

materiálů klesne, odpovědělo 81 % respondentů, že ne. [58, 74] 

 

 
Další oblastí, kterou krize mohla ovlivnit jsou pracovní místa. Z analýzy CEEC Research ze 

třetího kvartálu roku 2020 vyplývalo, že pouze 5 % ze 102 oslovených společností přistoupilo 

k propouštění zaměstnanců. Většina respondentů naopak hovořila o přetrvávajícím podstavu. 

Ten potvrdila i novější analýza ze třetího kvartálu roku 2021. Z té vyplývá, že stavební podniky 

pracovní místa neomezují, naopak shánějí nově zaměstnance dál a ve srovnání s rokem 2020 u 

26 % společností počet neobsazených pozic vzrostl a 70 % se nezměnil. Jen 4 % respondentů 

uvedli, že by neobsazených pozic měli méně. 

Jak dokládá kapitola 7.2, již před krizí měly stavební podniky nedostatek pracovníků. Mírně 

zvýšená nezaměstnanost na tom, podle zmíněné analýzy, nic nezměnila. „Pokud se zvyšuje 

nezaměstnanost, tak oborově, ale určitě ne ve stavebnictví, kde trpíme nedostatkem lidí, již jsou 

ochotni pracovat“, uvedl na toto téma I. Luňák. Potvrzuje to i J. Havel (VeaCom s. r. o.):„ Jen 

mírně se zvyšující nezaměstnanost nedostatek lidských zdrojů ve stavebnictví nevyřeší. Jako v 

podstatě jediné řešení v krátkodobějším horizontu zde vidím výrazné zmírnění 

administrativních překážek ze strany státu pro získávání zahraničních pracovníků“. [59, 74] 
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Dalším faktorem, který je třeba během krize vnímat, jsou mzdy. Pokud srovnáme jednotlivé 

kvartály z let 2019, 2020 a 2021 zjistíme, že průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví 

stavebnictví i během pandemie rostla. Průměrné hrubé měsíční mzdy ve stavebnictví jsou 

uvedeny v tabulce 8-1. Zdrojem dat je Český statistický úřad. [60] 

 

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA VE STAVEBNICTVÍ 

Kvartál/rok 2019 2020 2021 

Q1 27 798 Kč 29 147 Kč 29 470 Kč 

Q2 29 999 Kč 30 098 Kč 31 973 Kč 

Q3 30 501 Kč 31 482 Kč 32 617 Kč 

Q4 32 318 Kč 33 099 Kč 
údaj v době uzávěrky 

této práce nebyl  
k dispozici 

Tabulka 8-1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví [60] 

 

 
Z kapitoly 7.2 je zřejmé, že stavební podniky doplňují pracovní sílu ze zahraničí. Zahraniční 

zdroj pracovní síly ale mohl být významně omezen, a to zejména v prvních měsících krize, kdy 

platil zákaz vstupu na území ČR všem cizincům (viz kapitola 5.1). Problém se netýkal jen 

zákazu vstupu nových pracovníků do republiky, ale i odcestování těch současných. 72 % 

stavebních podniků v průzkumu CEEC Research uvedlo, že někteří z jejich zahraničních 

pracovníků odcestovali po vypuknutí koronavirové krize pryč z Česka. Zahraniční pracovníci, 

kteří odcestovali, tvořili v průměru 26% podíl ze všech zahraničních zaměstnanců podniku. 

[61] 

 
Dopady koronavirové krize se projevily i v rozpočtech krajů a obcí poklesem daňových i 

nedaňových příjmů a nárůstem výdajů. Například daňové příjmy územních rozpočtů poklesly 

oproti roku 2019 o 18,6 miliard Kč. V dubnu roku 2020 vyjádřilo 96 % oslovených stavebních 

podniků obavy z dopadů na veřejné zakázky. 71 % se obávalo snížení počtu veřejných zakázek 

a 65 % také vyššího zájmu o tyto zakázky (vyšší konkurence).  

Obavy podniků, ze kterých se veřejných zakázek účastní 86 %, se některým z nich potvrdily. 

V průzkumu ze 4. čtvrtletí roku 2020 podniky uvedly, že zakázek je skutečně méně (56 %), 

jsou odkládány (59 %) nebo dokonce rušeny (35 %) a téměř polovina podniků (46 %) cítí větší 

konkurenci při soutěžení o zakázku. [49, 61, 62]  
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Některé důsledky koronavirové krize se mohou ve stavebnictví projevit až s odstupem času. 

Může jím být například snížený zájem o stavební investice ze strany investorů. Před krizí měly 

podniky domluvené zakázky průměrně na 9 měsíců dopředu. To může znamenat, že případný 

nezájem o nové stavby ze strany investorů nepocítí stavební podniky ihned, protože stále mají 

zakázky z předkrizového období, ale až časem. Tuto možnost potvrzuje například jednatel 

společnosti PERI Libor Čermák: „Stavebnictví jako obor reaguje na různé podněty, což krize 

vyvolaná celosvětovou pandemií nesporně velkým podnětem je, s velkým časovým posunem. 

Stavbu musíte potřebovat – musíte mít záměr. Potom je třeba plánovat, projektovat, schvalovat, 

zajistit financování atd., atd. Jedná se tedy o mnohaletý cyklus, který v České republice patří 

navíc k těm delším.“ [49] 

Kromě váhaní ze strany investorů mohou stavebnictví přibrzdit i administrativní prodlevy 

(například z důvodu karantén úředníků). „V současné době vnímáme, že negativní dopad 

pandemie se zejména projevuje v přípravě staveb v rámci jejich povolování, a proto se dá 

očekávat, že bude připraveno méně projektů, než bylo původně plánováno.“ říká Radek Mátl, 

generální ředitel ŘSD. [49] 

Na fakt, že stavebnictví reaguje na krizi se zpožděním upozorňuje i Jiří Weis, ředitel ze 

společnosti HELUZ: „Obecně vzato, stavebnictví reaguje na vývoj ekonomiky se zpožděním. 

Jeho vývoj se tedy bude odvíjet od toho, jaké budou celkové dopady  koronavirové epidemie. 

Již v tomto roce si začalo pozemní stavitelství pohoršovat, a proto očekáváme obdobný trend i 

v  roce 2021. Kromě dopadů ekonomických musíme rovněž brát v potaz zpomalení činnosti 

stavebních úřadů, spojených s karanténními opatřeními. Již v polovině tohoto roku došlo 

k meziročnímu poklesu vydaných stavebních povolení, což se zákonitě promítne do příštího roku 

dalším zpomalením.“ [49] 

V oblasti veřejných zakázek se ale zástupci stavebních podniků neshodnou. Část z nich očekává 

zpomalení investic: „Očekávám spekulaci soukromých investorů na snížení ceny stavebních 

prací a omezení veřejných rozpočtů, a tedy i veřejných stavebních zakázek.“ říká Ondřej Blaho 

ze společnosti Winning PS a stejnou obavu má například i Pavel Hurych (STATING s. r. o.): 

„U zakázek, které vypisují obce, města, kraje nebo jiní veřejní zadavatelé, se v roce 2021 podle 

mě investiční aktivita zpomalí. Nová „pokoronavirová“ doba se projeví větší nejistotou, a také 

tím, že peněz na investice ubude.“ [49] 

Oproti tomu druhá část zástupců stavebních podniků spoléhá na slib vlády, že se z krize 

proinvestujeme: „Věřím, že vláda zachová svou strategii  v období recese udržovat stavebnictví 

veřejnými investicemi, a to zejména do infrastruktury – tedy takzvaně se vyinvestovat z krize. 

Současný návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury tomu nahrává a díky tomu by 

bylo možné udržet odborné kapacity stavebnictví i v  období možného poklesu komerčních 

investic.“ myslí si Lubomír Fojtů, ředitel vodních cest ČR. [49] 
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Tato kapitola popisuje 6 problematických oblastí a nastiňuje možné budoucí dopady. Na 

základě poznatků z této i předchozích kapitol, jsem formuloval 5 základních výzkumných 

otázek, které budou zodpovězeny na základě dat získaných z dotazníkového šetření a 

rozhovorů. 

Výzkumná otázka č. 1 

Měla krize způsobená covidem-19 podstatný vliv na trh práce ve stavebním odvětví? 

Výzkumná otázka č. 2 

Jaké hlavní problémy musely stavební podniky během krize řešit? 

Výzkumná otázka č. 3 

Ovlivnila krize nabídku zakázek na stavebním trhu?  

Výzkumná otázka č. 4 

Lze říci, zda měla krize větší dopad na soukromé, nebo na veřejné projekty? 

Výzkumná otázka č. 5 

Ovlivnila krize mzdy ve stavebních podnicích? 
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Praktickou část tvoří dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci stavebních podniků. Na 

základě dat z těchto nástrojů dojde k vyhodnocení dopadů krize způsobené covidem-19 na 

stavební podniky.  

 
Cílem dotazníkového šetření je získat poznatky o dopadech covidu-19 na stavební podniky. 

Výsledky šetření pomáhají určit problematické oblasti, které jsou poté předmětem rozhovorů.  

 

Dotazníkové šetření bylo realizováno přes internetový portál Survio (survio.com). Tato 

platforma nabízí celou řadu možných forem otázek. V dotazníku byly použity otevřené i 

uzavřené otázky a také otázky maticového typu, kde respondenti vybírali z číselné škály od 1 

do 7. 

Dotazníkové šetření probíhalo od 19. října do 6. listopadu 2021. Respondenti (zástupci 

stavebních podniků), byli vyhledáváni z veřejně dostupných zdrojů na internetových portálech 

Firmy.cz, Živéfirmy.cz a Ekatalog.cz. Pomocí emailu bylo osloveno dohromady 1250 podniků. 

Dotazník vyplnilo 99 z nich.  

Dotazník obsahuje celkem 21 otázek, z toho 16 hlavních a 5 doplňujících. Dotazník lze rozdělit 

na 3 části. První část dotazníku (5 otázek) se zaměřuje na profil respondenta a podniku, který 

zastupuje. Druhá a nejdelší část (13 otázek) se zabývá dopady covidové krize na chod podniku 

a zjišťuje, jaké aspekty stavebního podniku a v jaké míře krize postihla a jak se během krize 

podniky zachovaly. Třetí část (3 otázky) se zaměřuje na pomoc stavebním podnikům ze strany 

státu (kompenzační programy).  

Dotazník je k dispozici v příloze č. 1.  
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Cílem prvních 5 otázek je blíže specifikovat respondenta a jeho podnik. 

Otázka č. 1 – Jaká je délka Vaší praxe ve stavebním průmyslu? 

První otázka zjišťuje délku praxe respondenta ve stavebním průmyslu. Téměř dvě třetiny (63,6 

%) respondentů uvedli, že jejich praxe v oboru je delší než 20 let. V součtu téměř 4 pětiny 

respondentů (78,8 %) uvedli praxi delší než 10 let. Praxí menší než pět let disponuje 8,1 % 

respondentů, z nichž žádný nemá praxi nižší než 1 rok.  

 

Graf 9-1 Vyhodnocení otázky č. 1 [vlastní šetření] 

Otázka č. 2 – Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? 

 

Graf 9-2 Vyhodnocení otázky č. 2 [vlastní šetření] 

Druhá otázka udává, jak velký podnik respondent reprezentuje. Jako měřítko velikosti jsem 

zvolil počet zaměstnanců. Respondenti vybírali ze čtyř kategorií. Kategorii 1–9 zaměstnanců 

zvolilo 43,4 % respondentů, 41,4 % respondentů vybralo kategorii 10–49 zaměstnanců, 13,1 % 

zařadilo svůj podnik do kategorie 50–249 zaměstnanců a pouze 2 % (dva respondenti) 

reprezentují podniky s více než 250 zaměstnanci. 

Mezi respondenty mají tedy největší zastoupení mikropodniky (43) a malé podniky (41).  
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Otázka č. 3 – Na jakém typu projektu Vaše společnost nejčastěji pracuje?   

 

Graf 9-3 Vyhodnocení otázky č. 3 [vlastní šetření] 

Třetí otázka zjišťuje v jakém segmentu stavebnictví podniky nejčastěji podnikají. Z výsledků 

je jasně patrné, že většina respondentů považuje za svůj hlavní obor pozemní stavby. Uvedlo to 

83,8 % respondentů. 6 respondentů uvedlo jako primární obor dopravní stavby, 3 respondenti 

inženýrské sítě a 1 vodní stavby. 6 respondentů se nezařadilo ani do jedné z kategorií.  

Otázka č. 4 – Jakou roli má Vaše společnost ve stavebních projektech nejčastěji? 

 

Graf 9-4 Vyhodnocení otázky č. 4 [vlastní šetření] 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit, jaká je role podniků v rámci stavebních projektů. Z výsledků 

vyplývá, že v drtivé většině případů (92,9 %) jsou respondenti zástupci hlavních dodavatelů. 2 

respondenti se označili za subdodavatele a 2 za vykonavatele projekční činnosti. Možnost dozor 

investora nezvolil nikdo a 3 respondenti se nezařadili do žádné z předložených kategorií. 
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Otázka č. 5 – Vaše zakázky jsou častěji pro soukromý nebo veřejný sektor?  

Vzhledem k tomu, že covidová krize může investory z veřejného a investory ze soukromého 

sektoru postihovat odlišně, jsem pátou otázkou zjišťoval, jeká je skladba respondentů z tohoto 

pohledu. Téměř tři čtvrtiny (73,7 %) z nich uvedli, že jejich zakázky se častěji týkají 

soukromého sektoru. 

Pokud se podíváme hlouběji do surových dat zjistíme, že do čtvrtiny respondentů, kteří uvedli, 

že jejich zakázky jsou častěji pro veřejný sektor, spadají oba podniky nad 250 zaměstnanců, 9 

podniků z kategorie 50–249 zaměstnanců (z celkových 13 podniků v této kategorii), 11 podniků 

o velikosti 10–49 zaměstnanců a pouze 4 mikropodniky. 

Cílem těchto prvních 5 otázek bylo zjistit jaká je charakteristika respondentů respektive od 

jakých podniků data pocházejí. Lze tedy konstatovat, že převážná většina respondentů 

disponuje mnoha letitými zkušenostmi v oboru. Podniky, za které tito respondenti odpovídali, 

spadají z 85 % do kategorií malých podniků a mikropodniků, zabývajících se primárně 

pozemními stavbami, v rámci kterých plní roli hlavního dodavatele a převážná většina z nich 

pracuje častěji na soukromých zakázkách.  
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Tato část dotazníku zjišťuje jaké dopady měla krize na vybrané aspekty stavebních podniků a 

jak se podniky v krizi zachovaly. 

Otázka č. 6.1 – Jaký vliv měla následující opatření na chod Vaší společnosti? 

V rámci této otázky bylo respondentům nabídnuto 7 protiepidemických opatření. Respondenti 

je hodnotili na škále od 1 do 7. Hodnota 1 znamenala, že opatření mělo minimální vliv na chod 

podniku, hodnota 7 znamenala, že opatření mělo výrazný vliv na chod podniku. Aby nedošlo 

ke zkreslení výsledků, respondenti mohli zvolit i možnost „opatření se naší činnosti netýkalo“. 

Následující tabulka 9-1 zobrazuje výsledky této otázky. Sloupeček s názvem „počet odpovědí“ 

udává, kolik respondentů skutečně opatření ohodnotilo, tedy zvolilo možnost 1–7. Z toho počtu 

jsou následně vypočítána procenta u jednotlivých hodnot. 

Pro porovnání jednotlivých opatření je použita průměrná hodnota (poslední sloupeček tabulky) 

na stupnici 1–7. 

OPATŘENÍ 
POČET 

ODPOVĚDÍ 

1 = minimální vliv, 7 = výrazný vliv 
PRŮMĚRNÁ 
HODNOTA 1 2 3 4 5 6 7 

Omezení 
pohybu přes 
hranice ČR 

45 
20,0 

% 
6,7  
% 

11,1 
% 

17,8 
% 

13,3 
% 

2,2  
% 

28,9 
% 

4,2 

Karantény 
zaměstnanců 

88 
14,8 

% 
14,8 

% 
13,6 

% 
17,0 

% 
9,1  
% 

12,5 
% 

18,2 
% 

4,0 

Povinné 
testování 
zaměstnanců 

95 
21,1 

% 
16,8 

% 
10,5 

% 
12,6 

% 
10,5 

% 
7,4  
% 

21,1 
% 

3,8 

Izolace 
zaměstnanců 

76 
22,4 

% 
10,5 

% 
15,8 

% 
14,5 

% 
13,2 

% 
6,6  
% 

17,1 
% 

3,7 

Používání 
ochranných 
prostředků 
dýchacích cest 

95 
21,1 

% 
22,1 

% 
14,7 

% 
14,7 

% 
11,6 

% 
5,3  
% 

10,5 
% 

3,3 

Zákaz 
maloobchodního 
prodeje a služeb 

68 
32,4 

% 
16,2 

% 
11,8 

% 
16,2 

% 
7,4  
% 

11,8 
% 

4,4  
% 

3,0 

Omezení 
volného pohybu 
osob po území 
ČR 

80 
26,3 

% 
26,3 

% 
20,0 

% 
10,0 

% 
5,0  
% 

3,8  
% 

8,8  
% 

2,9 

Tabulka 9-1 Vyhodnocení otázky č. 6.1 [vlastní šetření] 

 



50 

 

Opatření v tabulce 9-1 jsou seřazena sestupně podle průměrné hodnoty. Srovnání těchto hodnot 

je zobrazeno také v grafu 9-5. Jako nejvlivnější se v tomto směru ukázalo být opatření 

zakazující pohyb přes hranice ČR s výsledkem 4,2. Opatření zde platilo v prvních měsících 

krize v roce 2020.  

Hodnotu 7, tedy výrazný vliv na chod společnosti, zvolilo 13 za 45 respondentů. Pokud se 

podíváme dopředu na porovnání s otázkou číslo 12, která zjišťovala, zda nedostupnost 

zahraničních pracovníků, která přímo souvisí se zavřenými hranicemi, ovlivnila práci na 

zakázkách, zjistíme, že z těchto třinácti respondentů, kteří hodnotili zákaz pohybu přes hranice 

číslem 7, dvanáct uvedlo, že nedostupnost zahraničních pracovníků ovlivnila práci na 

zakázkách a z toho u šesti respondentů byla práce na zakázkách ovlivněna výrazně. 

Pokud se na to podíváme obráceně, z devíti respondentů, kteří toto opatření ohodnotili 

hodnotou 1 (minimální vliv), uvedlo sedm, že pracovníky ze zahraničí nezaměstnávají, nebo že 

jejich nedostupnost neměla nebo spíše neměla vliv na práci na zakázkách. 

Lze tedy předpokládat, že respendenti, kteří zákaz pohybu přes hranice hodnotili jako vlivné 

opatření, tak činili kvůli nedostupnosti zahraničních pracovníků.  

 

Graf 9-5 Vyhodnocení otázky č. 6.1 [vlastní šetření] 
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Jako průměrně vlivná respondenti dále označili opatření nařizující karantény a izolace 

zaměstnanců a také povinné testování. U izolací může vyvstat otázka, proč mají o 3 desetiny 

nižší průměrnou hodnotu než karantény, když je to v podstatě totožné opatření, která má za 

následek absenci zaměstnanců. Tento jev odůvodňuji tím, že v karanténě se může člověk 

(zaměstnanec) ocitnout častěji (v extrémních případech i 2x za měsíc) než v izolaci. 

Vybraná opatření, jsou dále rozebírána v kapitole 9.2 se zástupci stavebních podniků. 

Otázka č. 6.2 – Existuje ještě nějaké další opatření, které nebylo zmíněno v předchozí 

otázce a které ovlivnilo chod Vašeho podniku? 

 

Graf 9-6 Vyhodnocení otázky č. 6.2 [vlastní šetření] 

Tato otázka umožňovala respondentům doplnit další opatření, které se jakýmkoliv způsobem 

dotýkala chodu podniku. 11 respondentů tuto možnost využilo, nicméně většina z nich 

nepochopila podstatu otázky, která byla zaměřena výhradně na protikoronavirová opatření. 

Odpovědi typu „zvýšení vstupů“, „dlouhé dodací lhůty“ nebo „strach koncových zákazníků“ se 

opatření netýkají. Za zmínku stojí pouze odpověď, která poukazovala na zavřená stravovací 

zařízení, což komplikovalo stravování zaměstnanců.  
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Otázka č. 7 – Jaký vliv měla pandemie na následující faktory ve Vaší společnosti? 

 

Graf 9-7 Vyhodnocení otázky č. 7 [vlastní šetření] 

Tato otázka zjišťovala, jak se během covidové krize změnily pracovní místa, mzdy a využití 

výrobních kapacit. V otázce pracovních míst zvolilo 57,6 % respondentů bod 4, tedy že 

pandemie neměla žádný vliv na pracovní místa. 34,3 % respondentů se zvolením bodů 1–3 

přiklonilo k tomu, že během pandemie pracovních míst v jejich podniku spíše ubývalo. 14 

respondentů uvedlo, že pandemie měla výrazně negativní vliv na pracovní místa v jejich 

podniku. Těchto 14 respondentů tvoří 7 mikropodniků a 7 malých podniků. Naopak 8 

respondentů se k hledisku pracovních míst vyjádřilo kladně, 3 z nich (dva malé podniky a jeden 

střední podnik) dokonce zvolili bod 7, tedy výrazně pozitivní vliv pandemie na pracovní místa. 

Oba velké podniky uvedly, že krize neměla na pracovní místa vliv. Výsledná průměrná hodnota 

je 3,43. 

V otázce mezd byly výsledky podobné. 50,5 % respondentů uvedlo, že pandemie neměla na 

mzdy v jejich podnik vliv. V součtu 26,3 % vidí vliv pandemie na mzdy jako negativní, 23,2 % 

jako pozitivní. Oba velké podniky zvolily opět bod 4. Průměrná hodnota je 3,91. 

V otázce využití výrobních kapacit se k negativnímu nebo spíše negativnímu vlivu přiklonilo 

v součtu 45,5 % respondentů. Že pandemie neměla na využití kapacit žádný vliv uvedlo 37,4 

% respondentů. Pozitivní vliv zaznamenalo v součtu 17,2 % respondentů. průměrná hodnota je 

3,46. 

Pokud se podíváme na trend odpovědí jednotlivých respondentů napříč všemi třemi faktory, 

zjistíme například, že z 22 respondentů, kteří alespoň jednou zvolili bod 1, pouze dva ohodnotili 

jeden z dalších faktorů výše než bodem 4 a deset z nich hodnotilo negativně všechny tři faktory. 

Jinak řečeno, pokud se v daném podniku jeden z faktorů vyvíjel během pandemie výrazně 

negativně, pravděpodobně se negativně nebo při nejlepším neutrálně vyvíjely i zbylé dva. Bod 

7 zvolilo alespoň jednou celkem 7 respondentů. Nikdo z nich potom neohodnotil žádné 

kritérium hůře než bodem 4. 
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Z grafu 9-7 je také na první pohled patrná nadpoloviční většina u bodu 4 v otázkách pracovních 

míst a mezd. U většiny podniků tedy minimálně v oblastech pracovních míst a mezd nedošlo 

během pandemie k výrazné změně. 

Otázka č. 8 – Začali jste ve Vaší společnosti kvůli pandemii více využívat informační 

technologie? 

 

Graf 9-8 Vyhodnocení otázky č. 8 [vlastní šetření] 

Pandemie koronaviru umožnila, respektive donutila některé části společnosti více používat 

informační technologie, například kvůli práci nebo škole. Tato otázka zjišťuje, zdali tomu tak 

bylo i v případě stavebních podniků. Více než čtvrtina (27,3 %) respondentů odmítla, že by 

během pandemie začal jejich podnik více využívat informační technologie. Další čtvrtina (26,3 

%) připouští, že během pandemie začali tyto technologie používat více. Průměrná hodnota na 

stupnice od 1 do 7 je 3,05. Z výsledků usuzuji, že informačně-technologický boom mezi 

stavebními podniky vysloveně nenastal, ale část podniků začala informačních technologií 

využívat více. 

Na druhou stranu je nutné připomenout, že většinu respondentů (84 z 99) tvoří zástupci 

mikropodniků a malých podniků. Otázkou je, zdali informační technologie nezačaly více 

využívat spíše větší podniky, a to jednak proto, že na ně mohly mít více finančních prostředků 

a také proto, že mají více pracovníků v kancelářích, kterých by se informační technologie týkaly 

spíše.  

Podrobnější analýzou dat zjistíme, že respondenti zastupující dva velké podniky zvolili 

možnosti 4 a 5, tedy že připouštějí vyšší využívání informačních technologií. Ze středních 

podniků (13) zvolilo body 4–7 11 respondentů, z nichž šest zvolilo bod 4, čtyři bod 5 a jeden 

bod 6. U 13 z 15 velkých a středních podniků tedy můžeme říct, že během pandemie začaly 

více využívat informační technologie. Z toho usuzuji, že pokud by byl vzorek respondentů 

z hlediska velikosti podniků vyrovnanější, byla by průměrná výsledná hodnota (3,05) vyšší, 

nicméně je třeba dodat, že i velké a střední podniky zvolily ve 12 z 15 případů jen body 4 a 5, 

což výraznému vzestupu informačních technologií v těchto podnicích nenasvědčuje. 
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Otázka č. 9.1 – Učinila Vaše společnost kvůli pandemii a jejím důsledkům některé z 

následujících kroků? 

 

Graf 9-9 Vyhodnocení otázky č. 9.1 [vlastní šetření] 

V rámci této otázky mohli respondenti zvolit více odpovědí najednou. Cílem této otázky bylo 

zjistit, jaké kroky stavební podniky činily v reakci na pandemii. Respondenti měli na výběr 

z následujících možností: aktivní finanční kroky (např. investice), pasivní finanční kroky (např. 

odložení investic), nefinanční kroky (např. organizační změny) a poslední možností byla 

odpověď „žádné kroky“, tedy že žádný z popsaných kroků neučinili.  

A právě poslední možnost „žádné kroky“ zvolila většina (55,6 %) respondentů včetně obou 

velkých podniků a 5 středních podniků. Z podniků, které některé kroky učinily zvolilo nejvíce 

respondentů (24,2 %) možnost pasivní finanční kroky. Nefinanční kroky učinilo 17,2 = podniků 

a aktivní finanční kroky 9,1 % podniků. 

Otázka č. 9.2 – Pokud jste učinili některé z kroků zmíněné v předchozí otázce, popište je, 

prosím, blíže: 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku a respondenti v nich mohli konkretizovat jaké kroky 

učinili. Ze 44 respondentů, kteří v předchozí otázce vybrali jeden z kroků, popsalo tyto kroky 

30 respondentů. 

Jako aktivní finanční kroky respondenti uvedli investici do informačních technologii 

(automatizace docházky a objednávkový systém), investice do výrobních prostředků 

k nahrazení ruční práce, 3x byl uveden nákup nové techniky (stroje, auto-dodávky), jeden 

respondent uvedl, že došlo k navýšení investic do zásob stavebního materiálu na sklad a dva 

respondenti zmínili investici do vozového parku. 

Pasivními finančními kroky bylo nejčastěji odkládání investic (8x) a to nejčastěji na nákup 

nových strojů a zařízení a vozidel, ale také odklady rekonstrukcí a budování firemních sídel. 

Jeden z respondentů uvedl, že šetřili na všem, protože měli vysoké náklady na zaměstnance, 

kteří zároveň často končili v karanténách a nemohli tudíž pracovat. Další respondent uvedl, že 

jeho podnik začal tvořit finanční rezervy na „horší časy“.  

9,1 %

24,2 %

17,2 %

55,6 %

Aktivní finanční kroky Pasivní finanční kroky Nefinanční kroky Žádné kroky
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V rámci nefinančních kroků respondenti zmiňovali home office (2x), „rušení pracovních míst“ 

a „snížení stavu zaměstnanců“ (2x), „změnu organizace práce pracovních kolektivů z důvodu 

omezení vzájemných kontaktů“, „zkrácení doby u THP“ a zefektivnění dopravy a plánování. 

 

Otázka č. 10. 1 – Na které typy Vašich projektů měla pandemie dopad a jaký? 

Tato otázka zjišťovala, zdali existoval nějaký typ projektu, na který měla pandemie výraznější 

dopad než na ostatní. Otázka je vyhodnocena v tabulce 9-2. Hodnota 1 znamená výrazně 

negativní dopad, hodnota 4 znamená odpověď žádný dopad a hodnota 7 znamená výrazně 

pozitivní dopad. Dále respondenti mohli zvolit možnost „tento typ projektu neděláme“. 

Sloupeček s počtem odpovědí vyjadřuje počet respondentů, kteří dopad ohodnotili na stupnici 

(tudíž typ projektu dělají). 

TYP PROJEKTU 
POČET 

ODPOVĚDÍ 

1 = výrazně negativní dopad, 4 = žádný dopad,           
7 = výrazně pozitivní dopad PRŮMĚRNÁ 

HODNOTA 
1 2 3 4 5 6 7 

Vodní stavby 23 4,3 % 8,7 % 17,4 % 65,2 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 3,6 

Dopravní stavby 35 8,6 % 8,6 % 22,9 % 57,1 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,4 

Inženýrské sítě 47 14,9 % 14,9 % 17,0 % 51,1 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 3,15 

Pozemní stavby 90 10,0 % 22,2 % 31,1 % 28,9 % 5,6 % 0,0 % 2,2 % 3,1 

Tabulka 9-2 Vyhodnocení otázky č 10.1 [vlastní šetření] 

U vodních a dopravních staveb a inženýrských sítí se nadpoloviční většina respondentů shodla 

na tom, že pandemie neměla na tyto projekty žádný dopad. Zbylí respondenti se přiklonili 

k tomu, že pandemie měla na tyto projekty spíš nebo dokonce výrazně negativní dopad. 

V oblasti pozemních staveb zvolilo nejvíce respondentů (31,1 %) hodnotu 3, která vyjadřuje 

mírně negativní dopad pandemie.  

Nejvýraznější dopad měla tedy pandemie podle respondentů na pozemní stavby. Zatímco u 

vodních a dopravních staveb a inženýrských sítí tvrdí více než polovina respondentů, že na tyto 

projekty nezaznamenala dopad pandemie, u pozemních staveb to netvrdí ani celá třetina. 

Nicméně rozdíly průměrných hodnot nejsou tak zásadní (všechny v intervalu 3,1–3,6), abych 

mohl konstatovat, že jeden z projektů byl ovlivněn výrazně více. 

Otázka č. 10.2 – Pokud Vaše společnost pracuje ještě na nějakém dalším typu projektu, 

který byl pandemií postižen, popište ho a ohodnoťte ho (1–7), prosím, zde: 

V této otázce mohli respondenti zmínit další typy projektů, kterým se věnují. Jeden respondent 

zmínil spíše obecnou záležitost a to „veliké zdržení na úřadech a při jednání se státní správou“ 

při „kolaudaci a finalizaci projektů“. Další respondent uvedl, že se zabývají také rekultivacemi 

a ohodnotil dopad pandemie na tento typ projektu hodnotou 2. Další respondent zmínil, že jeho 
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podnik nemohl vykonávat „aplikaci dekorativních stěrek“. Podnik dalšího respondenta 

se věnuje také obchodní činnosti a uvedl, že v tomto ohledu jsou problematické dlouhé dodací 

lhůty materiálu. Další respondent zmiňuje i pozitivní dopady a to na „výrobu a montáž 

hliníkových a ocelových konstrukcí“ (ohodnoceno hodnotou 6). Další respondent zaznamenal 

„spíše pozitivní dopad“ ohodnocený číslem 6 na jeho prodej ve stavebninách. Další respondent 

ohodnotil demoliční činnost hodnotou 1. A „energické stavby“ dostali od respondenta hodnotu 

4. 

Otázka č. 11.1 – S jakými problémy jste se během pandemie setkali? 

Otázka č. 11 se tázala na to, jak vážné problémy podnikům způsobily vybrané problematické 

faktory, které se během pandemické krize mohly nově vyskytnut nebo prohloubit, a to 

nedostatek materiálu, prodražení zakázky, zrušení/odložení projektu ze strany investora, 

nedostatek pracovníků a zpožděné dokončení zakázky. Všech těchto pět problematických 

oblastí ohodnotila minimálně čtvrtina respondentů hodnotou 7, kterou říkali, že se s problémem 

„setkali a byl to výrazný problém“. Výsledky zobrazuje tabulka 9-3. 

TYP PROBLÉMU 
POČET 

ODPOVĚDÍ 

s tímto problémem jsme se:                                                  
1 = nesetkali, 4 = setkali, 7 = setkali a byl to výrazný 

problém 

PRŮMERNÁ 
HODNOTA 

1 2 3 4 5 6 7 

Prodražení 
zakázky 

96 6,3 % 1,0 % 4,2 % 15,6 % 11,5 % 21,9 % 39,6 % 5,5 

Nedostatek 
materiálu 

96 6,3 % 4,2 % 4,2 % 17,7 % 13,5 % 17,7 % 36,4 % 5,3 

Nedostatek 
pracovníků 

96 9,4 % 6,3 % 5,2 % 16,7 % 14,6 % 14,6 % 33,3 % 5 

Zpožděné 
dokončení zakázky 

97 
11,3 

% 
9,3 % 4,1 % 13,4 % 9,3 % 21,6 % 30,9 % 4,9 

Zrušení/odložení 
projektu ze strany 
investora 

90 
16,7 

% 
6,7 % 4,4 % 20,0 % 6,7 % 16,7 % 28,9 % 4,6 

Tabulka 9-3 Vyhodnocení otázky č. 11.1 [vlastní šetření] 

Jak je vidět v tabulce 9-3, nejvýraznějším problémem (z dotazovaných problémů) bylo pro 

podniky prodražení zakázky. Na tento jev jsem se ptal zástupců jednotlivých podniků v rámci 

rozhovorů a ti se shodli na tom, že hlavním faktorem, který zakázky prodražuje, je vysoká cena 

materiálu. S tím přímo souvisí i druhý nejvýraznější problém a tím je nedostatek materiálu. 

Podle zástupců stavebních podniků, se kterými jsem hovořil, je právě nedostatek materiálu 

spouštěčem vysokých cen. A třetí nejvýraznější problém, nedostatek pracovníků, který byl také 

předmětem rozhovorů, a je rozebírán přímo v kapitole 9.2, zde existoval již před krizí (viz 

kapitola 7.2). 
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Otázka č. 11.2 – Pokud existuje ještě nějaký další problém, který vznikl během pandemie, 

popište ho a ohodnoťte ho (1–7), prosím, zde: 

Zde měli respondenti prostor dodat a ohodnotit další problematické oblasti, se kterými se mohli 

setkat. Jeden respondent zmínil „zpoždění plateb již hotových projektů, investoři neměli 

finance“. Další respondent se rozepsal konkrétněji: „Zásadní problém je neochota zaměstnanců 

vlastních i subdodavatelů chránit sebe a ostatní před onemocněním Covid-19 a z toho plynoucí 

rizika výpadků zaměstnanců, uzavírání staveb, zpožďování staveb, penále. Uvítali bychom 

jakoukoli podporu ze strany zákona, která by stanovila zaměstnancům povinnost podrobit se 

buď očkování nebo testování, a používání ochranných pomůcek.“ 

Další respondent vidí problém také v nepředvídatelných nárustech cen u materiálu. Další 

respondent byl také konkrétnější: „Problém byl už jen to dostat se za zákazníkem. V počátcích 

Covid krize se firmy bály kohokoliv pustit dovnitř. U firem z oblasti potravinářství, farmacie a 

chemie byl zase problém v tom, že nemohli zastavit výrobu (jak moc byli vytížení), tím pádem 

nebylo možné rekonstrukci provést.“  

Ostatní odpovědi na tuto otázku nebyly relevantní. 

Otázka č. 12 – Ovlivnila nedostupnost zahraničních pracovníků práci na zakázkách ve 

Vaší společnosti? 

 

Graf 9-10 Vyhodnocení otázky č. 12 [vlastní šetření] 

Stavební podniky kvůli nedostatku českých pracovníků zaměstnávají také pracovníky ze 

zahraničí. Zaměstnávání těchto pracovníků mohlo být komplikací ve chvíli, kdy byly zavřené 

hranice republiky (v začátcích covidové pandemie). 23,2 % respondentů uvedlo, že pracovníky 

ze zahraničí nezaměstnává vůbec. Podle 17,2 % respondentů jejich nedostupnost neovlivnila 

práce na zakázkách vůbec. 51,5 % respondentů se nedostupnost pracovníků dotkla alespoň 

částečně a více. 16,2 % respondentů ovlivnila nedostupnost těchto pracovníků výrazně. 

Průměrná hodnota je 4,3.  
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Otázka č. 13 – Zavedla Vaše společnost v reakci na pandemii nějaké inovace ve výrobě 

(například digitalizaci vybraných procesů, digitalizaci stavebního deníku, nové stavební 

technologie nebo materiály atd.)? 

 

Graf 9-11 Vyhodnocení otázky č. 13 [vlastní šetření] 

Pandemická krize, je stejně jako většina jiných krizí také příležitostí. V této otázce jsem se 

respondentů ptal, jestli krizi využili k inovacím ve výrobě. 90 respondentů z 99 odpovědělo ne. 

Ti, kteří odpověděli kladně, uvedli, jaké inovace zavedli: „jiné stavební materiály, nákup nové 

techniky, sdílení fotek s investorem na cloud místo vedení stavebního deníku u malých 

projektů“, dále větší využití digitalizace, kterou již dříve měli k dispozici, elektronický stavební 

deník, rozvoj digitalizace a online schůzky se zákazníky a online porady. Ostatní odpovědi 

nebyly relevantní. 

Otázka č. 14 – Ohodnoťte prosím, jaký měla pandemie vliv na tyto druhy zakázek: 

Covidová krize mohla různě postihnout rozpočty a priority veřejných a soukromých investorů. 

Tato otázka měla za cíl zjistit, zda byl jeden z těchto sektorů ovlivněn více.  

ZAKÁZKY 
POČET 

ODPOVĚDÍ 

1 = zakázek ubylo, 4 = objem zakázek se nezměnil, 
7 = zakázek přibylo PRŮMĚRNÁ 

HODNOTA 
1 2 3 4 5 6 7 

Soukromý 
sektor 

97 
15,5 

% 
10,3 

% 
14,4 

% 
38,1 

% 
6,2 
% 

5,2 
% 

10,3 
% 

3,7 

Veřejný sektor 66 
16,7 

% 
9,1 % 

21,2 
% 

45,5 
% 

4,5 
% 

0,0 
% 

3,0 % 3,2 

Tabulka 9-4 Vyhodnocení otázky č. 14 [vlastní šetření] 

Pokud se podíváme na průměrné hodnoty odpovědí v tabulce 9-4 zjistíme že výsledek obou 

odpovědí je blízky hodnoty 4, tedy možnosti, že objem zakázek se nezměnil. U veřejného 

sektoru si to myslí téměř polovina respondentů (45,5 %). U soukromého sektoru je rozložení 

odpovědí více rovnoměrné. 38,1 % respondentů uvádí, že objem zakázek se nezměnil, v součtu 

40,2 % se přiklání spíše k možnosti, že zakázek ubývá, ale 21,7 % respondentů se naopak 

domnívá, že zakázek v soukromém sektoru je přibývá. 

90,9 %

9,1 %

Ne Ano
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Průměrné hodnoty indikující objem zakázek v sektoru se po zaokrouhlení liší o 5 desetin. Podle 

respondentů byl úbytkem zakázek více postižen veřejný sektor ikdyž rozdíl není příliš výrazný.  

Otázka č. 15 – Využila Vaše společnost některého ze státních kompenzačních programů? 

 

Graf 9-12 Vyhodnocení otázky č. 15 [vlastní šetření] 

Státní kompenzace byly určeny převážně podnikatelům, kteří kvůli pandemii museli omezit 

nebo zcela přerušit svoje podnikání. Touto otázkou zjišťuji, jestli se do kompenzačních 

programů zapojily také stavební podniky. 81 respondentů uvedlo že ne. 18 respondentů se do 

programů zapojilo a využili následující programy a podpory: pětadvacítka pro OSVČ (2x), 

příspěvky na samotesty (4x), odpuštění záloh na SZP (2x), Antivirus A (3x), Antivirus C (1x), 

nespecifikovaný typ programu Antivirus (3x) a jeden respondent uvedl program COVID 

ubytování což je zajímavé tvrzení, protože COVID ubytování byl podle MMR určen 

provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení, tedy pro sektor cestovního ruchu. Buď se 

tedy jedná o omyl, nebo respondent provozuje podnikání i ve zmíněném sektoru. Poslední dva 

respondenti uvedli, že neví, o jaký program se jednalo. [73] 

  

81,8 %

18,2 %

Ne Ano
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Otázka č. 16.1 – Byly podle Vás kompenzační programy pro oblast stavebnictví ze strany 

státu dobře připravené a zrealizované (z hlediska času, rozsahu i objemu financí)? 

 

Graf 9-13 Vyhodnocení otázky č. 16.1 [vlastní šetření] 

Dále mě zajímalo, zda byly kompenzační programy z pohledu stavebních podniků dobře 

připravené. 42 respondentů uvedlo, že neví. Ze zbytku si nejvíce respondentů (27) vybralo 

možnost „rozhodně ne“, tedy bod 1. 14 respondentů zvolilo bod 4, který vyjadřuje neutralitu. 

Pouze 5 respondentů zvolilo body 5–7 vyjadřující spíše spokojenost s programy. 
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Otázka č. 16.2 – Pokud si myslíte, že kompenzační programy nebyly dobře připraveny, 

která hlediska programů byla podle Vás problematická? 

Na tuto otázku odpovědělo jinak než „nevím/není relevantní“ průměrně pouze 26,6 

respondentů. Vzorek tedy není příliš velký. Většina těchto respondentů se ale ve všech 

hlediscích kloní spíše k nespokojenosti s průběhem podpory ze strany státu. 

TYP PROBLÉMU 
POČET 

ODPOVĚDÍ 

1 = bezproblémové hledisko, 7 = výrazně 
problematické hledisko PRŮMERNÁ 

HODNOTA 
1 2 3 4 5 6 7 

Čas – státu 
trvalo příliš 
dlouho zřídit 
příslušný 
program 

26 
3,8  
% 

0,0 
 % 

0,0 
 % 

19,2 
% 

11,5 
% 

19,2 
% 

46,2 
% 

5,8 

Čas – získání 
kompenzace 
trvalo příliš 
dlouho 

23 
13,0 

% 
8,7 
 % 

0,0  
% 

17,4 
% 

17,4 
% 

26,1 
% 

47,8 
% 

5,6 

Objem 
poskytnuté 
finanční podpory 
nebyl dostatečný 

26 
0,0  
% 

3,8  
% 

0,0  
% 

26,9 
% 

15,4 
% 

11,5 
% 

42,3 
% 

5,6 

Kritéria pro 
získání 
kompenzace 
byla příliš přísná 

28 
3,6  
% 

7,1 
 % 

0,0  
% 

17,9 
% 

14,3 
% 

17,9 
% 

39,3 
% 

5,4 

Na naší 
společnost se 
žádný 
kompenzační 
program 
nevztahoval 

30 
10,0 

% 
6,7  
% 

0,0  
% 

13,3 
% 

13,3 
% 

20,0 
% 

36,7 
% 

5,2 

Tabulka 9-5 Vyhodnocení otázky č. 16.2 [vlastní šetření] 
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Cílem rozhovorů je prohloubit poznatky o dopadech covidové krize pomocí zkušeností a 

poznatků zástupců stavebních podniků. Rozhovory tematicky navazují na dotazníkové šetření. 

 

Rozhovory byly vedeny se zástupci 5 stavebních podniků, které jsem pro účel této práce označil 

písmeny A–E. 

Rozhovory se uskutečnily v prosinci roku 2021. 

Vzhledem k epidemické situaci byla většina rozhovorů vedena distančně a to přes platformu 

Microsoft Teams (podnik A) a telefonicky (podniky C, D a E). Se zástupkyní podniku B byl 

veden osobní rozhovor v sídle podniku. Rozhovory byly polostrukturované s dopředu 

vytyčenými tematickými oblastmi.  

Tematické oblasti: 

1. protiepidemická opatření 

V dotazníkovém šetření jsem se respondentů dotazoval na dopady 7 vybraných 

protiepidemických opatření. Pro účel rozhovoru jsem z těchto 7 opatření vybral 3 opatření, 

které měly podle respondentů nejvýraznější vliv na chod podniku a to uzavření hranic ČR, 

karantény zaměstnanců a povinné testování. Do otázky karantén jsem v rozhovorech zahrnul i 

izolaci, protože z hlediska běžného provozu podniku se v obou případech jedná o absenci 

zaměstnance a není podstatné, zda chybí kvůli karanténě nebo izolaci. 

2. dopady na vybrané faktory stavebního podniku 

Během rozhovorů jsem se dále dotazoval, jak se krize způsobená nemocí covid-19 projevila na 

vybraných faktorech stavebního podniku a to na pracovních místech, mzdách, výrobních 

kapacitách a s tím souvisejících zakázkách.   

3. kompenzační programy 

3. oblastí pro rozhovor jsou kompenzační programy. Zajímalo mě jestli podniky využily některé 

programy a pokud ano, jaké zkušenosti s nimi měly. 
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Podnik A je součástí holdingu, který byl založen před více než 60 lety. Samotný podnik A 

působí na trhu téměř 30 let a v současnosti zaměstnává cca 300 zaměstnanců, sídlí v kraji 

Vysočina, ale působí po celé České republice. Hlavním předmětem činnosti jsou pozemní 

stavby, v málem měřítku a spíše doplňkově k pozemním stavbám se podnik věnuje také 

vodohospodářským stavbám. V rámci těchto činností plní podnik roli hlavního dodavatele 

případně je součástí konsorcia.  

Podnik A zaznamenal komplikace související s uzavřenými hranicemi. Toto opatření se dotklo 

jednak stávajících pracovníků ze zahraničí, kterých část odjela do své země a nemohla se brzy 

vrátit, a jednak získávání nových pracovníků ze zahraničí, kteří do republiky také nemohli a 

navíc se pozastavily administrativní a legislativní procesy vedoucí k získávání nových 

pracovníků ze zahraničí, což celou záležitost z hlediska času prodloužilo.  

Podnik A tedy zaznamenal negativní dopady tohoto opatření, které řešil, pokud to bylo potřeba, 

přeřazením pracovníků v rámci zakázek. Ke zpoždění dokončení zakázek nedocházelo. 

Opatření nařizující karantény a izolace působilo podniku A větší problémy. Zejména v zimním 

období na přelomu let 2020 a 2021 byla absence zaměstnance kvůli karanténě nebo izolaci častý 

jev, který působil na stavbách komplikace, zejména pokud došlo k absenci řídících pracovníků. 

Při práci na jedné zakázce se například stalo, že kvůli karanténě nemohli chodit do práce 

postupně 2 stavbyvedoucí a následně i mistr. Tento problém podnik obecně řešil alokováním 

pracovníků z jiných zakázek. Podnik A také pravidelně využívá služeb subdodavatelů. Ani těm 

se karantény a izolace nevyhnuly a stávalo se, že se ocitla v karanténě celá pracovní četa 

subdodavatele a podnik A pak musel shánět jiného subdodavatele. 

I přesto, že toto opatření působilo výrazné komplikace, nikdy se nestalo, že by podnik A nestihl 

dokončit zakázku včas. Problémy s absencemi zaměstnanců se pokaždé podařily vyřešit 

přeřazením pracovníků a najmutím jiných subdodavatelů. 

K řešení otázky povinného testování zaměstnanců byla vyčleněna jedna pracovnice, která měla 

k dispozici externí tým, který ji pomáhal povinné testování v podniku zavést. Problematický 

byl výběr a objednávání testů, protože si podnik musel veškeré informace zjistit sám – 

informace od státu přišly pozdě. V tomto směru pomáhaly podniku A kontakty u jiných 

podniků, se kterými si navzájem vyměňovaly zkušenosti. Celý tento proces stál mnoho energie 

a času, ale chod podniku neohrozil. 

Testovací místa byla v sídle podniku, kam zaměstnanci brzy ráno dorazili na test a poté se 

vydali na stavby, a v případě odlehlejších staveb měli testování na starosti vedoucí pracovníci, 

kteří k tomu měli vyhrazené buňky přímo na stavbách.  

V rámci ochrany před covidem se podnik zaměřil, kromě běžných hygienických opatření, také 

na digitalizaci některých procesů, zejména na bezkontaktní komunikaci přes počítačové 

softwary.  
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Nedostatek potenciálních pracovníků na trhu práce, který zde panoval před pandemií se podle 

zkušeností, která má podnik A, mírně prohloubil. Nejenže se na trhu práce objevuje málo 

nových potenciálních zaměstnanců, ale zkomplikoval se také nábor pracovníků, kteří aktuálně 

pracují v jiných podnicích – většina těchto lidí volí v krizové době raději jistotu aktuálního 

místa, které v jiném podniku mají, než aby měnila zaměstnaní.  

Přístup podniku A k hledání nových zaměstnanců se oproti předkrizovému období nezměnil – 

podnik stále aktivně hledá nové zaměstnance. 

Nezměnila se ani mzdová politika. Před krizí v podniku preferovali každoroční zvyšování mezd 

tak, aby u zaměstnanců podněcovali spokojenost a motivaci. Na tomto přístupu pandemická 

krize nic nezměnila. 

Před covidovou krizí byly výrobní kapacity podniku A využité na maximum a stejně tak tomu 

bylo i během krize. Zakázky má podnik nasmlouvané více než na 1 rok dopředu a byť v podniku 

zaznamenali, že někteří investoři odložili své investice, mají zakázek v dlouhodobém horizontu 

dostatek. Zástupce podniku zatím není schopen říct, zda je úbytek zakázek větší v soukromém 

nebo veřejném sektoru. 

Podnik A využíval příspěvků na samotesty. Tento kompenzační program podnik uvítal, protože 

vzhledem k počtu zaměstnanců a vysokým cenám testů, se jednalo pro podnik o velký finanční 

náklad. 

Podnik se dále účastnil programu Antivirus A, který kompenzoval náklady na zaměstnance 

v karanténě nebo izolaci. K administraci celého procesu kompenzačního programu zástupkyně 

podniku uvedla, že naučit se zvládat tento proces bylo náročnější na začátku, ale nyní vše 

funguje dobře a z celého procesu je rutina. 

 

 

Podnik B působí na trhu 25 let a nyní zaměstnává 190 zaměstnanců. Tento podnik se zaměřuje 

na realizaci a projekci dopravních staveb, včetně železnic, a pozemních staveb. Podnik má sídlo 

na Vysočině, kde také realizuje většinu zakázek, v rámci kterých se soustředí ve větší míře na 

veřejné zakázky a to převážně jako hlavní dodavatel nebo jako součást konsorcia.  

Podnik B nezaměstnává pracovníky ze zahraničí ani nemá stavby v zahraničí. Uzavření hranic 

se jich tedy výrazněji nedotklo.  

Opatření nařizující izolace a karantény způsobovalo, že zejména v podzimní vlně epidemie 

roku 2021, jsou absence zaměstnanců podniku B každodenním jevem. Nicméně jedná se pouze 

o jednotlivce v rámci pracovních čet. V některých případech si podnik vypomůže přeřazením 

pracovníků v rámci zakázek, ale neregistruje, že by absence zaměstnanců měly výraznější 

dopad na dokončování zakázek.  
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V oblasti povinného testování byly problematické zejména začátky. Informace o samotestech 

byly ze strany státu nedostatečné a tak s výběrem vhodných testů musel pomoci závodní lékař.  

Samotné testování zaměstnanců probíhalo v sídle podniku B. Zaměstnanci dorazili do sídla po 

skupinkách ráno před začátkem pracovního dne a po otestování se rozjeli na místa výkonu 

práce. Tento systém, který se podařilo nastavit na začátku povinného testování, poté fungoval 

dobře. Menší zdržení způsoboval pouze fakt, že se všichni zaměstnanci museli ráno nejprve 

dopravit do sídla podniku a až pak na stavbu, ale jinak v povinném testování nespatřoval podnik 

B větší zátěž každodenního provozu. 

Na rozdíl od jiných podniků neprovedl podnik B během krize větší investice do digitalizace a 

informačních technologií, protože, podle slov zástupkyně podniku, byl v tomto směru již 

vybaven dostatečně. V podniku B také přikročili k home office u některých zaměstnanců.   

V podniku B stále hledají nové zaměstnance a od krize si slibovali, že by na trhu mohli přibýt 

noví pracovníci, nicméně se tak však nestalo. Podle slov zástupkyně podniku B neměla 

covidová krize na trh práce žádný vliv. 

Krize neměla vliv ani na mzdovou politiku podniku. V minulých letech mzdy kvůli inflaci 

pravidelně navyšovali a hodlají v tom pokračovat i v budoucnu. 

Před covidovou krizí měl podnik domluvené zakázky cca na 6 měsíců dopředu. Během 

covidové krize se tento výhled zvýšil na cca 9 měsíců dopředu, protože se, podle slov zástupce 

podniku B, ve velkých stavbách problémy covidové doby ještě výrazně neprojevily. „Daleko 

odlišnou situaci očekáváme v příštím roce, a to zejména z důvodu dalšího očekávání zdražování 

stavebních materiálů a energií, slábnoucímu přílivu peněz z EU a taktéž výrazným zdražením 

hypotečních úvěrů.“ 

Na otázku zda vnímá rozdíly v dopadech na soukromý a veřejný sektor investorů odpověděl 

zástupce podniku B takto: „Za naši společnost zatím nemohu posoudit, ale od jiných kolegů 

vím, že první, kdo ruší stavby, jsou soukromí stavebníci RD, které drtí nárůst cen a zdražování 

hypoték.“ 

Podnik B využíval příspěvků na samotesty. Tato kompenzace byla z hlediska nákladů důležitá, 

protože v začátcích testování byly testy drahé. Podle slov zástupkyně podniku, byl používaný 

test v březnu 2x dražší než na začátku prosince 2021. V samotném procesu příspěvků 

zaznamenal podnik problém u jedné z pojišťoven, která zamítla proplacení testů menší části 

zaměstnanců a nepodařilo se zjistit proč. 

Dále podnik využívá program Antivirus A se kterým je spokojen. 
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Podnik C byl založen v roce 1997 a aktuálně má 25 zaměstnanců. Podnik sídlí v kraji Vysočina, 

kde je také těžiště jeho práce. Podnik C se soustředí na realizace i rekonstrukce pozemních a 

dopravních staveb pro veřejné i soukromé investory (poměr je zhruba 50:50), v rámci kterých 

vystupuje ve většině případů jako hlavní dodavatel. 

Podnik C nezaměstnává pracovníky ze zahraničí ani nepracuje na zahraničních stavbách. 

Zavřené hranice se tak jeho činnosti nedotkly. 

V podniku C zaznamenali během pandemie pouze 3 případy karantén zaměstnanců. Vzhledem 

k tomu, že šlo o jednotlivé případy, tyto absence neměly na chod vliv. V otázce absencí 

zaměstnanců spatřovali v podniku větší problém v zavřených školách – v podniku pracují 

zaměstnanci, kteří mají malé děti a o které se v době zavřených škol museli postarat. Tito 

zaměstnanci tedy byli střídavě v práci a doma na ošetřovném, což způsobilo komplikace ke 

konci roku 2020, kdy podnik nestihl dokončit několik zakázek před příchodem zimního počasí 

a nepodařilo se tedy dodržet termín do konce roku 2020. Většina investorů pochopila 

mimořádné důvody zpoždění a přistoupila na posunutí termínu. 

Povinné testování probíhá v podniku C v sídle podniku. Vedení si sezve pracovní čety na různé 

časy a dojde k otestování. V obdobích, kdy je epidemická situace horší, je právě zamezení 

kontaktu mezi jednotlivými četami důležitým protiepidemickým opatřením. Proces testování, 

podle slov zástupce podniku C, provoz nenarušuje. Povinné testování v podniku C tedy 

nevnímají jako problém.  

K otázce na organizační změny, kterými by bylo možná předejít šíření viru zástupce podniku 

dodává, že v takto malém podniku, který má minimum administrativních pracovníků, lze home 

office zavést jen „ve velmi omezené míře“. V obdobích, kdy byla epidemická situace vážná 

(počátek roku 2021), a testování zaměstnanců ještě nebylo povinné, se podnik snažil omezit 

potkávání zaměstnanců na minimum. Jednotlivé čety už nejezdily do sídla podniku pro pokyny 

a na porady – vše se vyřizovalo telefonicky. 

Během pandemické krize se podniku podařilo přijmout 4 nové zaměstnance v oblasti 

dělnických profesí. Podle zástupce podniku se jednalo z profesního hlediska o průměrné 

pracovníky, kteří v oblasti stavebnictví podnikali sami na živnostenský list. V krizové době ale 

dali raději přednost jistotě v podobě stálého zaměstnání. Ve specializovanějších profesích jako 

jsou instalatéři, elektrikáři nebo strojníci je situace podle zástupce podniku špatná. Zaměstnance 

na zmíněné pozice (i některé další) hledají kontinuálně, ale nedaří se jim nikoho najít. Covidová 

krize v tomto směru nic nezměnila. 

V oblasti mezd se podnik C snaží každý rok zvýšit mzdy v řádu jednotek procent tak, aby byl 

mzdově konkurenceschopný okolním podnikům. Covidová krize na mzdy v podniku C neměla 

vliv vůbec. 

V otázce zakázek vidí podnik C problém na straně veřejných investorů. Jako malý podnik se 

zajímá o zakázky od menších měst a obcí a právě tam dochází, podle slov zástupce podniku, 
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k odkládání výběrových řízení na již připravené projekty. Jako příklad uvádí rekonstrukci 

kulturního domu v obci Sobíňov. Sobíňov je obec v kraji Vysočina, která má v součtu se svými 

místními částmi téměř 700 obyvatel. Obec má podle slov zástupce podniku projekt na 

rekonstrukci kulturního domu hotový a v roce 2021 se očekávalo, že vypíše výběrové řízení na 

dodavatele. Tato slova potvrzuje i starosta obce Sobíňov, podle kterého byl projekt hotový již 

v létě 2020 a čekalo se jen na stavební povolení a přidělení dotací. [76] 

Nicméně v roce 2021 Sobíňov výběrové řízení nevyhlásil. Podle názoru zástupce podniku C to 

bylo z toho důvodu, že Sobíňov nemá na tento projekt stále přislíbené finance. A takových 

situací, kdy obec má připravený stavební projekt, ale nemá jisté financování, se v posledním 

roce objevilo, podle respondenta, více. Obce a města podle něho „přibrzdily“ ale zároveň 

dodává, že může hodnotit jenom zakázky, které je schopen zajistit jeho podnik tzn. zakázky do 

cca 15 milionů korun. 

Budoucnost zakázek, nejen těch veřejných, vyhlíží zástupce podniku C spíše s obavami. Od 

dodavatelů stavebních materiálu má informace o nedostatku některých druhů. Například 

v Evropě podle něj dochází cement, který se bude muset vozit z Číny, dále dochází kamenivo 

a nové lomy se neotevírají. I na základě těchto příkladů respondent usuzuje, že „bude problém 

s dostupností materiálu, který pak bude cenově náročný a stavební zakázky proto budou stále 

zdražovat a na druhé straně hrozí, že stát se, vzhledem ke stavu rozpočtu, nebude chtít 

zadlužovat a nebude chtít investovat a rozpočty na investice měst a obcí se nebudou zvyšovat, 

ale stavební dodávky dražší budou a tím pádem se vypíše méně zakázek a méně firem bude mít 

práci“, říká s obavami zástupce podniku C, podle kterého má podnik v současnosti zásobu 

práce zhruba na 9 měsíců dopředu. 

Stoupající ceny materiálů se na zakázkách podniku C projevují již nyní a to prodražením 

výsledné ceny zakázky. Podle respondenta došlo v roce 2021 k překročení ceny zakázky zhruba 

v 80 % případů a to právě kvůli neustálému zdražování materiálových vstupů, ke kterému 

docházelo v průběhu roku. Jedním z nejvíce zdražujících materiálů je podle respondenta 

například ocel. 

V takovýchto případech, kdy dojde k prodražení zakázky, je podle zkušeností podniku C 

soukromý investor v rozumné míře ochoten přistoupit k dohodě. „Když soukromému 

investorovi prokážeme, že došlo k navýšení cen, například výztuží do betonu, kde došlo na 

přelomu června a července ke zdražení o 50 %, tak soukromý investor je schopen jít na dohodu 

a náklady doplatit“. Oproti tomu zakázky pro veřejný sektor jsou podle respondenta smluvně 

vázány na pevnou cenu a jakékoliv navýšení nákladů „jde na účet stavební firmy a tím pádem 

dojde ke ztrátě zisku“. 

V podniku C využívají z kompenzačních programů pouze příspěvek na samotesty v jehož výši 

ani administraci nevidí problém.  
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Podnik D je malý podnik (aktuálně 10 zaměstnanců), který se zabývá kompletním 

zpracováváním projektové dokumentace a to zejména železnic a pozemních komunikací. 

Podnik působí v kraji Vysočina a zakázky zpracovává pro veřejné investory. 

Uzavření hranic se podniku D nedotklo. Podnik i vzhledem k povaze své práce nezaměstnává 

pracovníky ze zahraničí.  

V podniku D za celou dobu pandemie nezaznamenali žádný případ karantény ani izolace. Toto 

opatření jim tedy také žádné komplikace nezpůsobilo. Home office v podniku zaváděli jen 

nárazově a preventivně pro zaměstnance, kteří se necítili dobře. Žádná trvalá protiepidemická 

opatření v podniku nezaváděli. 

Organizace ani administrace povinného testování není vzhledem k počtu zaměstnanců náročná. 

Zaměstnanci se testují ráno v sídle podniku. Jedná se o časově nenáročnou událost, která provoz 

nijak nezatěžuje. 

V podniku D potřebovali během roku 2021 obsadit dvě volné pozice. Z počátku z toho měli 

obavy, ale nakonec se jim podařilo přijmout dva nové pracovníky (oba minimální zkušenosti, 

jeden z nich čerstvý absolvent), nicméně podnik D nebyl v poledních několika letech na trhu 

práce natolik aktivní (i kvůli nízkému počtu zaměstnanců a minimální fluktuaci), aby dokázal 

vyhodnotit, zda se trh práce během krize změnil. Do budoucna podnik neplánuje přijímat nové 

zaměstnance a to zejména kvůli nejistotě, kterou vnímá u veřejných zakázkách týkajících se 

železnic. 

Mzdy ani výrobní kapacity covidem ovlivněny, podle slov zástupce podniku D, také nebyly. 

Podnik měl dostatek zakázek během celé covidové krize a obvykle je má nasmlouvané až na 

rok dopředu, ale jak již bylo zmíněno, v současnosti panuje nejistota kolem veřejných zakázek 

na železnicích. Ty zadává Správa železnic, která je největším investorem pravidelně 

spolupracujícím s podnikem D. Podle slov zástupce podniku vyplývá nejistota z rozpočtového 

provizoria, které by ohrozilo nové investice státního podniku. 

Nedostatek materiálu a s ním spojené vysoké ceny pociťuje podnik D spíše nepřímo. Podnik 

neprovádí stavební práce tudíž nemusí řešit problémy, které způsobují vysoké ceny materiálů 

jiným podnikům. Zástupce podniku ale vidí problém u veřejných zakázek, které jsou dotované 

penězi z EU a musí podle jeho slov splňovat kritéria ekonomické efektivnosti. Stalo se 

například, že podnik D připravil projektovou dokumentaci včetně rozpočtu na veřejnou 

zakázku, ale ceny materiálů se ještě před uskutečněním výběrového řízení razantně zvýšily. 

Z tohoto důvodu byla nabídka dodavatele, který řízení vyhrál, vyšší než předpokládaná cena a 

podnik D, jako projekční kancelář, znovu ověřoval kritéria ekonomické efektivity, které se 

ovšem nepodařilo splnit a zakázka se nezrealizovala.  

V oblasti kompenzačních programů využil podnik D příspěvků na samotestování. Zástupce 

podniku uvedl, že v současnosti pořizují 1 test za 33 Kč, ovšem na začátku povinného testování 
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byla jeho cena násobně vyšší a proto se tehdy rozhodli žádat o příspěvky na samotesty. 

Administrativní proces žádání o příspěvky podle zástupce podniku zabere čas navíc, ale funguje 

dobře. 

 

 

Respondent z podniku E pracuje jako vedoucí projektu v podniku, který zaměstnává více než 5 

tisíc zaměstnanců a kromě ČR působí i v zahraničí. Podnik se soustředí na dopravní a pozemní 

stavby včetně staveb průmyslových i ekologických, pro veřejné i soukromé investory. 

Zkušenosti respondenta hovoří vzhledem k velikosti podniku zejména za projekty, které sám 

řídil.  

Na projektech respondenta E se podílejí pracovníci ze zahraničí, zejména z Ukrajiny a ze 

Slovenska. Pracovníci z Ukrajiny jezdí do ČR v rámci tzv. turnusů, kdy například pracují 3 

měsíce zde, poté se na měsíc vrátí do své země a po měsíci jim začíná další pracovní turnus 

v ČR. Uzavření hranic mělo za následek, že se tito pracovníci nevrátili po měsíci, ale až za cca 

tři měsíce. Část zahraničních pracovníků se navíc vrátila do své země uprostřed turnusu. Návrat 

zahraničních pracovníků z Ukrajiny prodloužilo také uzavření hranic na Ukrajině. 

Absence pracovníků ze zahraničí se řešila formou subdodávek od českých podniků. Z hlediska 

řízení projektu byla absence zahraničních pracovníků problém, který se musel aktivně řešit, což 

se povedlo a na včasné dokončování zakázek tento problém neměl dopad. 

K otázce karantén a izolací, respondent řekl, že „v současné chvíli není týden, kdy by na stavbě 

někdo nechyběl, ať už proto, že je v karanténě nebo protože rovnou onemocněl“. Rozhovor 

probíhal na začátku prosince 2021. Naopak v létě roků 2020 i 2021 se respondent s karanténami 

nebo izolacemi zaměstnanců téměř nesetkal. 

I přesto, že v zimním období je absence zaměstnanců kvůli karanténám a izolacím na denním 

pořádku, nejedná se podle respondenta o „masový“ jev a dopad na průběh prací je minimální. 

Respondent také zmínil, že z jeho pohledu byla větším problémem absence pracovníků ze 

Slovenska a z Ukrajiny, když byly zavřené hranice, než karantény a izolace.  

Problematiku povinného testování respondent rozdělil do dvou rovin a to do roviny 

administrativní a roviny běžného provozu. V administrativní rovině byly problematické hlavně 

začátky povinného testování. Samotesty byly špatně dostupné a také drahé. Podle slov 

respondenta stál samotest, který používali, v době kdy začalo povinné testování, cca 200 Kč, 

oproti tomu dnes, kdy je dostupnost testů dobrá, stojí ten samý test 30 Kč. Další pracovní 

vytížení zabralo také nastavit systém samotné distribuce testů.  

Naopak samotný proces samotestování běžný provoz nijak nenarušuje. Zaměstnanci se otestují 

buď přímo na stavbě anebo doma, než jdou do práce. Podnik, ve kterém respondent pracuje, 

vytvořil software pro evidenci testů, do kterého zaměstnanec, po tom, co se otestuje, zadá přes 

mobil nebo počítač výsledek testu.  
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Na projektech respondenta E zavedli také home office. Ten se týkal pracovníků 

v administrativě. Podnik v tomto směru zareagoval rychle a vybavil příslušné zaměstnance 

notebooky s komunikačním softwarem. Respondent také uvedl, že v prvních fázích krize 

zkoušeli zavádět home office i pro některé pracovníky ze stavby, ale tento krok se jim 

neosvědčil – fyzická přítomnost těchto pracovníků na stavbě se ukázala jako nutnost. 

V oblasti trhu práce nevidí respondent žádné změny. Podle něj shání podnik nové zaměstnance 

pořád, lidí ve stavebnictví je stále málo a covidová krize tento stav nezlepšila, ale ani nezhoršila. 

Respondent také podotýká, že někteří lidé během krize sice přišli o práci, „ale nejednalo se o 

lidi vhodné pro stavařinu, protože stavařina je buď o manuální zručnosti nebo o znalostech“. 

Pro kontext dodávám, že respondent měl namysli například lidi z oboru gastronomie.  

Mzdy se v podniku respondenta A upravují průběžně v pravidelných cyklech. Covidová krize 

na tento přístup neměla žádný vliv.  

K otázce využití výrobních kapacit během krize respondent řekl, že v rámci svých projektů 

nevidí rozdíl, práce bylo a je dost. Zakázky jsou domluvené na více než 2 roky dopředu, ale do 

budoucna se „zásobárna práce snížila, protože odpadají některé menší zakázky na úrovni měst 

a obcí“, ale i menší zakázky od soukromých investorů. Soukromé i veřejné investory podle 

respondenta odrazuje vysoká cena materiálu. „Materiál zdražil výrazně, některé komodity jako 

ocel i o 100 % a někteří investoři jak ze soukromého tak z veřejného sektoru na to nemají.“ 

Velké zakázky, jako jsou například dálnice, investoři neruší a neodkládají. Již zmíněná cena 

materiálu, je podle respondenta výrazný problém. Zakázka se prodraží a investoři podle 

zkušeností nejsou ochotni k tomu, aby dopláceli nárůst cen materiálu. Kromě toho, že je 

materiál drahý, je podle respondenta také špatně dostupný, což se podle respondenta podílí na 

jeho vysoké ceně. „Kdo materiál má, řekne si cenu a o té se nedá smlouvat“, dodává respondent 

na toto téma. 

Podnik respondenta E využívá příspěvků na samotesty. Podle slov respondenta podnik ocenil 

možnost příspěvků na samotesty a to zejména na začátku povinného testování (březen 2021), 

právě kvůli již zmíněným vysokým cenám samotestů.  

Dále podnik v malém rozsahu využívá Antivirus A na některé zaměstnance, kteří nemohou 

chodit do práce, nicméně využívání tohoto programu je ze strany podniku podle slov 

respondenta „zanedbatelné“.  

V administrativní otázce kompenzačních programů respondent podotýká, že lidi, kteří mají tyto 

programy na starosti administrace samozřejmě stojí nějakou energii, ale celkově celý proces 

funguje dobře. 
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Výzkumnými nástroji v praktické části byly dotazníkové šetření a rozhovory. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 99 respondentů reprezentujících převážně malé podniky a mikropodniky. 

Rozhovory byly vedeny se zástupci 5 podniků z nichž 2 spadají do kategorie velkých podniků, 

jeden do kategorie středních podniků a dva do kategorie malých podniků. 

Na základě dat a informací získaných výše popsaným způsobem byly vyhodnoceny výzkumné 

otázky. 

 

Před covidovou krizí hledaly stavební podniky na trhu práce nové pracovníky obtížně. Vychází 

to z kvartálních analýz společnosti CEEC Research, které zmiňuji v kapitole 7.2. To potvrzuje 

i nízká míra nezaměstnanosti. Ta se v posledním před covidovém roce držela v průměru na 2,8 

%. 

V dotazníkovém šetření jsem se v otázce č. 7 ptal respondentů, jaký vliv měla pandemie na 

pracovní místa v jejich podniku. Na 7stupňové škále zvolilo možnost 4, která říká, že pandemie 

neměla na pracovní místa žádný vliv, 57,6 % respondentů. Průměrná hodnota na škále byla 

v této otázce 3,46 a ze tří možností (výrazně negativní, žádný a výrazně pozitivní vliv) je 

nejblíže k možnosti žádný vliv. 

Názor, že covidová krize neměla na trh práce z pohledu stavebních podniků žádný vliv sdílí i 

respondenti, se kterými jsem mluvil v rámci rozhovorů. 4 z 5 oslovených podniků stále hledají 

nové zaměstnance, potvrzují, že lidí je na trhu nedostatek a shodují se na tom, že covidová krize 

na trh práce více pracovníků nepřinesla. 

Podle respondentky z podniku A byla jediná mírná změna v tom, že lidé mají rádi jistoty a 

během krize jsou tak méně ochotní změnit zaměstnání. Což nábor nových pracovníků více 

komplikuje. V podniku B na počátku covidové krize věřili, že by na trhu mohli přibýt noví 

pracovníci z oblasti stavebnictví. Tomu nahrává i fakt, že nezaměstnanost se z lednových 

(2020) 3,1 % zvedla na až na červencových 3,8 %. Za červenec se jednalo o meziroční nárůst 

o 1,1 %. Jenže jak zjistil podnik B, noví lidé, vhodní pro práci ve stavebnictví, se na trhu 

neobjevili. Na toto téma hovořil i respondent z podniku E, který uvedl, že jeho podnik shání 

nové zaměstnance pořád a covidová krize na stavebním trhu práce nic nezměnila, protože lidé, 

kteří během krize přišli o práci, nebyli vhodní pro práci ve stavebnictví, pro kterou jsou podle 

respondenta zapotřebí buď znalosti nebo manuální zručnost. Respondent z podniku C, který má 

aktuálně 25 zaměstnanců, uvedl, že díky nejistotě krizové doby zaměstnali 4 nové pracovníky 

pro dělnické profese, nicméně s obsazením specializovanějších profesí mají stále problémy. 

Takovýto pracovníci na trhu práce během krize nepřibyli. [77] 

Stavební podniky i během krize stále hledají nové zaměstnance. Míra nezaměstnanosti se sice 

po vypuknutí krize v roce 2020 zvýšila, nicméně pracovníci, kteří se na trhu práce objevili 

nebyli vhodní pro práci ve stavebnictví a nemohli tak uspokojit poptávku stavebních podniků. 

Krize způsobená covidem-19 neměla na trh práce ve stavebním odvětví podstatný vliv.     
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V odpovědi na tuto otázku popisuji problémy nebo problematické oblasti, které jsem určil na 

základě výzkumu v praktické části. 

Organizační změny jako obrana před šířením covidu 

Jedna z možností jak zabránit šíření viru SARS-CoV-2 je omezit fyzický kontakt osob. V praxi 

se fyzický kontakt dá nahradit například online kontaktem. V takovém případě může být 

pracovník přítomen na pracovišti, ale schůzky může absolvovat online formou nebo na 

pracoviště nemusí vůbec a může pracovat z místa bydliště, pro což se vžil termín home office. 

Možnost využít tyto varianty je ve stavebnictví omezená. Jak víme z teorie, výsledný produkt 

stavebního podniku má stacionární charakter a proto se stavební výroba musí přesouvat a nelze 

ji dělat z jednoho místa, a výsledné výrobky mají také značně individuální charakter. Nejedná 

se o sériovou výrobu. Na stavbě tedy musí být přítomni výrobní, techničtí i řídící pracovníci. 

V dotazníkovém šetření uvedli pouze 2 respondenti, že jejich podnik přikročil k home office, 1 

respondent, že podnik změnil organizaci práce tak, aby omezil kontakt mezi pracovními 

kolektivy a jeden respondent uvedl, že v jejich podniku došlo ke zkrácení pracovní doby u THP.  

Jak již bylo zmíněno, 43,4 % respondentů z dotazníkového šetření zastupuje mikropodniky. 

V takových případech je pochopitelné, že počet pracovníků podniku neumožňuje omezovat 

kontakty tak, aby neohrozil práci na zakázce. Dále 41,4 % respondentů zastupuje malé podniky 

(10–49 zaměstnanců). Do této kategorie spadá i podnik C (25 zaměstnanců), jehož zástupce 

uvedl, že v takto malém podniku, který má minimum administrativních pracovníků, lze zavádět 

organizační změny jen ve velmi omezené míře. V podniku C tedy přikročili k organizační 

změně, jejímž cílem bylo omezit kontakty alespoň mezi jednotlivými pracovními četami. 

V podniku A (300 zaměstnanců) přenesli část komunikace do online prostoru (s přítomností 

pracovníka na pracovišti i bez) a i v podnicích B i E přikročili k variantě home office pro 

některé zaměstnance. Zástupce podniku E doplnil, že zkoušeli zavádět home office i pro některé 

pracovníky ze stavby, ale ukázalo se, že jejich přítomnost na stavbě je nutná. 

Z dotazníkového šetření tedy vyplývá, že mikropodniky a malé podniky výrazné organizační 

změny ani možnosti home office nezaváděli. Omezené využití home office u malých podniků 

potvrzuje i respondent z podniku C. Naopak podniky A, B a E, které mají více než 200 

zaměstnanců všechny možnost home office v některých časových obdobích zavedli. Nejmenší 

z podniků, podnik D, zavedl home office jen při podezření na nákazu některého ze 

zaměstnanců. 

Výrazné organizačních změny jako obranu před šířením covidu byly tedy schopny zavést spíše 

podniky s vyšším počtem zaměstnancům, tedy podniky střední a vyšší velikosti. 
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Karantény a izolace 

Dalším opatřením proti šíření viru, tentokrát povinným, jsou karantény a izolace. Důsledek 

karantény nebo izolace je zhruba 14denní absence zaměstnance. V otázce 6.1 jsem se ptal 

respondentů, jaký vliv mělo toto opatření na chod podniku. Respondenti opět hodnotili na 

7stupňové škále podle toho, jestli byl vliv opatření minimální nebo výrazný. Výsledná 

průměrná hodnota karantén byla 4,0, tedy přesně střed stupnice, výsledná průměrná hodnota 

izolací byla 3,7. Podle výsledných hodnot nebyl vliv karantén a izolací na první pohled nijak 

dramatický. Při bližším pohledu na výsledky karantén ale zjistíme, že rozložení odpovědí mezi 

jednotlivé stupně 7místné škály je přibližně rovnoměrné. Což znamená, že se mezi respondenty 

nachází podniky, které vliv karantén pocítili minimálně (14,8 %), ale i podniky, které uvedly, 

že karantény měly na jejich chod výrazný vliv (18,2 %). Stupeň 4 zvolilo 17 % respondentů. 

Četnost odpovědí u jednotlivých stupňů se zde pohybovala v intervalu 9,1–18,2 % přičemž 

nejvíce respondentů zvolilo stupeň 7 (výrazný vliv).  

Větší podniky, které se účastnily rozhovorů (A, B a E) problém karantén a izolací také 

zaznamenaly. Z rozhovorů vyplynulo, že dokud se nejedná o hromadný jev, tedy že by 

v karanténě nebo izolaci skončilo více pracovníků z jedné pracovní skupiny najednou, tak lze 

problém řešit přeřazením pracovníků v rámci zakázek tak, že na výsledné dokončení nemají 

karantény ani izolace vliv. 

Větší podniky (50 a více zaměstnanců) z dotazníkového šetření ohodnotily karantény 

průměrnou hodnotou 2,73. Pouze 1 z těchto 15 podniků zvolil vyšší stupeň než stupeň 4 a to 

stupeň 7. Nejvíce z nich (6) zvolilo stupeň 2. Jednotlivé výsledky i průměrná hodnota větších 

podniků z dotazníkového šetření odpovídají rozhovorům v tom smyslu, že karantény neměly 

ve větších podnicích výrazný vliv na chod podniku.  

V podniku C (25 zaměstnanců) zaznamenali za celou dobu pandemie pouze 3 případy karantén 

a práce na zakázkách tak nebyla ohrožena. V podniku D (10 zaměstnanců) nezaznamenali 

žádný případ karantény ani izolace. 

Dopad karantén na jednotlivé podniky byl tedy hodně individuální. Jak jsem již zmínil, 

v podnicích C a D, které počtem zaměstnanců nejvíce odpovídají vzorku respondentů 

z dotazníkového šetření, se vyskytly dohromady pouze 3 případy karantén za celou pandemii. 

Takovéto podnik by pak opatření na škále ohodnotily nízkým stupněm. Existenci podniků, které 

opatření hodnotily vysokým stupněm lze vysvětlit tím, že jiné podniky neměly takové štěstí a 

případů karantén zaznamenaly podstatě více, což mohlo mít při počtu jejich zaměstnanců 

závažné dopady na dokončování zakázek. Výrazem „neměli takové štěstí“, mám samozřejmě 

namysli faktory jako jsou epidemická situace v dané lokalitě, zodpovědné chování zaměstnanců 

v otázkách prevence šíření viru, proočkovanost v podniku atp. 

S problematikou karantén se dobře dokázaly vyrovnat podniky nad 50 zaměstnanců, které mají 

dostatek zaměstnanců na to, aby nahradily zaměstnance, kteří jsou v karanténě, pokud to situace 

(s ohledem například na termín dokončení zakázky) vyžaduje.  

U malých podniků a mikropodniků je situace hodně individuální. Stejně tak, jako existují 

podniky podobné podnikům C a D, kde za celou dobu pandemie zaznamenali naprosté 
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minimum nebo dokonce žádné případy karantén nebo izolací, existují jistě i podniky, které se 

vlivem faktorů jako jsou epidemická situace v dané lokalitě atd., setkali s karanténami a 

izolacemi podstatně více. 

Absence zahraničních pracovníků 

V kapitole 7.2 je uvedeno, že podle průzkumu z konce roku 2019 zaměstnává pracovníky ze 

zahraničí 64 % stavebních podniků. Tuto možnost podnikům zkomplikovalo opatření ze 

začátku covidové krize, které zavřelo hranice ČR. Na dopad tohoto opatření jsem se ptal 

respondentů v otázce 6.1. 28,9 % procent respondentů zvolilo na 7stupňové škále stupeň 7 tedy 

možnost, že opatření mělo na jejich chod výrazný vliv. Stupeň 1 (minimální vliv) zvolili 20 % 

respondentů. Průměrná hodnota byla 4,2 a byla nejvyšší ze všech dotazovaných opatření 

v otázce 6.1. 

Na problematiku zahraničních pracovníků navazovala také otázka č. 12 (opět 7stupňová škála), 

která se respondentů přímo ptala, jestli nedostupnost zahraničních pracovníků ovlivnila práci 

na zakázkách. Téměř čtvrtina z 99 respondentů uvedla, že pracovníky ze zahraničí 

nezaměstnává. Stupeň 1, tedy že nedostupnost zahraničních pracovníků neměla vliv, zvolilo 

17,1 % respondentů. Stupeň 4 (11,1 %) znamenal částečný vliv a stupeň 7 (16,2 %) vyjadřoval 

výrazný vliv na práci na zakázkách. Stupně 4–7 dohromady vybralo 51,5 % respondentů. A 

pokud bychom nezapočítali oněch 23 podniků, které nezaměstnávají pracovníky ze zahraničí, 

a počítali bychom jen s těmi, kteří hodnotili na stupnici, stupně 4–7 by zvolilo 67 % z nich.  

Nedostupnost zahraničních pracovníků tedy ovlivnila práci na zakázkách dvou třetinám 

podniků, které je zaměstnávají.  

Podle respondenta z podniku E byla nedostupnost zahraničních pracovníků pro jeho projekty 

dokonce větší komplikací než karantény a izolace. I podnik A se s tímto problémem potýkal. 

Podle jejich zkušeností celá situace navíc zdržela administrativní a legislativní procesy v rámci 

přijímání dalších zahraničních pracovníků. 

Povinné testování zaměstnanců 

Povinné testování zaměstnanců bylo podle respondentů 3. nejvlivnějším opatřením 

z předložených opatření v otázce č. 6.1. 

Průměrná hodnota tohoto opatření na 7stupňové škále je 3,8. Možnost 1 (minimální vliv) zvolil 

stejný počet respondentů jako možnost 7 (výrazný vliv) a sice 21,1 %. 

Podniky A, B, C a D prováděli testování nejčastěji v sídle podniku. Zaměstnanci podniku E se 

testovali buď doma nebo na stavbě. Ani jeden z těchto podniků nepovažoval samotný proces 

testování za výraznou komplikaci. Nejhorším dopadem bylo malé zdržení v rámci daného dne, 

ale ani to nemělo výrazný vliv na chod.  

Náročnější byly pro podniky začátky povinného testování. Z rozhovorů vyplynulo, že testy byly 

špatně dostupné, drahé a panovala nejistota v tom, které testy jsou pro daný účel vhodné. 

Začátky povinného testování tak stály zaměstnance podniků mnoho energie a to může být i 

důvod, proč někteří respondenti ohodnotili toto opatření jako výrazně vlivné. V procesu 

samotného testování už podle zástupců podniků, se kterými jsem hovořil, problém nebyl. 
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Kompenzační programy 

Na problematiku povinného testování navazují kompenzační programy. Jak již bylo zmíněno, 

testy byly podle slov respondentů z rozhovorů hlavně z počátku hodně drahé. Postupem času 

jejich cena spadla i více než o 50 %. 

Všechny podniky z rozhovorové části využívají právě možnost příspěvků na samotesty. 

Možnost těchto příspěvků podniky ocenily, protože pořizování testů pro ně, obzvláště na 

začátku testování, kdy byly testy drahé, znamenalo vysoký náklad. 

Podniky A, B a E využívají i program Antivirus A. V otázce administrace celého procesu se 

respondenti vesměs shodli na tom, že je to sice práce navíc, ale celkově celý proces funguje 

dobře. Zástupkyně podniku A ho například označila za rutinu. Pouze zástupkyně podniku B 

zmínila, že došlo k tomu, že jedna z pojišťoven neproplatila některé testy a nepodařilo se jim 

zjistit proč. 

V dotazníkovém šetření (otázka č. 15) uvedlo pouze 18,2 % respondentů, že využívají 

některého z kompenzačních programů a z toho 4 respondenti právě na samotesty. Podniky dále 

využili ve třech případech Antivirus A, ve třech případech Antivirus C, ve třech případech 

Antivirus, který blíže nespecifikovali a ve dvou případech tzv. pětadvacítku pro OSVČ. 

V další otázce (16.1) jsem se ptal, zda byly programy ze strany státu dobře připravené. 42,4 % 

respondentů uvedlo, že neví. 27,3 % respondentů vybralo možnost „rozhodně ne“. 

Stejně tak na další otázku, kde respondenti hodnotili (opět škála 1–7, 1= bezproblémové 

hledisko, 7 = výrazně problematické hledisko) problematičnost jednotlivých oblastí 

kompenzačních programů, odpovědělo v průměru pouze 27 respondentů. Zbytek vybralo 

možnost „nevím/není relevantní“. Jednotlivé aspekty kompenzačních programů, byly 

respondenty hodnoceny spíše negativně. Například hledisko, které jsem pojmenoval jako „čas 

– státu trvalo příliš dlouho zřídit příslušný program“ vidí jako výrazně problematické hledisko 

46,2 % z 26 respondentů. 

Ptal jsem se také na hledisko, které jsem pojmenoval jako „na naší společnost se žádný 

kompenzační program nevztahoval“, kde v součtu více než polovina respondentů (z 30) zvolila 

stupně 6 a 7, tedy že se jedná o výrazně problematické hledisko. Zde dodávám, že minimálně 

o příspěvek na samotestování mohou žádat skutečně všechny společnosti podnikající v ČR 

včetně OSVČ. Možné také je, že si respondenti neuvědomili, že i příspěvek na samotestování 

ze své podstaty (peníze od státu podnikateli, byť přes pojišťovny, jako kompenzace nákladu) 

spadá mezi kompenzační programy. 

Z dotazníkového šetření tedy vyplývá, že drtivá většina podniků (81,8 %) kompenzačních 

programů nevyužila a na jejich kvalitu buď nemá názor, nebo je hodnotí spíše negativně. 

Oproti tomu podniky, se kterými jsem hovořil v rámci rozhovorů využívají všechny alespoň 

jednoho kompenzačního programu. Rozdíl může způsobovat například skutečnost, že podniky 

A, B a E mají stovky zaměstnanců a mají tedy i větší administrativní zázemí, které se může 

problematikou kompenzačních programů zabývat. 
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Ceny stavebních materiálů 

Z kapitoly 8.2 vyplývá, že růst cen stavebních materiálů částečně nebo zcela vnímá 100 % 

oslovených společností z průzkumu CEEC Research z třetího kvartálu roku 2021. 

V dotazníkovém šetření (otázka č. 11.1) respondenti hodnotili na škále 1–7 problematičnost 

mnou předložených problémových faktorů. Jako dva nejproblematičtější faktory z hodnocení 

vyšly prodražení zakázky a nedostatek materiálu. 88,6 % z 96 respondentů uvedlo, že se setkali 

s prodražením zakázky a 39,6 % tento faktor označilo za výrazný problém. Dále se 85,3 % 

setkalo s nedostatkem materiálu. Pro 36,4 % to byl výrazný problém. 

Prodražení zakázky a nedostatek materiálu spolu úzce souvisí. Právě nedostatek materiálu 

způsobuje nárůst ceny a díky té se prodraží celá zakázka. Hovořili o tom například respondenti 

z podniku C, D nebo E. Podle respondenta z podniku C materiál, který je špatně dostupný, je 

poté cenově náročný. V podniku C z tohoto důvodu došlo v roce 2021 k prodražení většiny 

zakázek a je jen na investorovi (pokud je soukromý), zda narůst materiálu alespoň v nějaká 

míře doplatí, nebo ne. Zkušenost s nedostupností a vysokou cenou má i respondent z podniku 

E. Z jeho zkušeností ale investoři nejsou ochotni doplácet nárůst ceny materiálu.  

Nedostupnost stavebního materiálu tedy zvyšuje jeho cenu. Během pandemie došlo ke 

zpomalení výroby v různých částech světa. Poptávka po materiálu je vysoká a jeho producenti 

nestíhají vyrábět. K tomu se přidaly také problémy s dopravou. Například nedostatek kapacity 

přepravních lodí, která, kromě toho, že má za následek dlouhé dodací lhůty, zdražuje, což se 

také projevuje ve výsledných cenách materiálů. Vyšší cena poté prodražuje zakázku. Pokud se 

stavebnímu podniku nepodaří s investorem domluvit na navýšení rozpočtu musí zvýšenou cenu 

materiálu uhradit stavební podnik ze svého. Což může znamenat, jak podotkl respondent 

z podniku C, ztrátu zisku. [78, 79] 

Nedostatek pracovníků 

Tento problém tu sice byl už před pandemií, ale na základě informací z dotazníkového šetření 

i rozhovorů ho řadím mezi hlavní problémy, které musely podniky řešit i během krize. 

V dotazníkovém šetření (otázka č. 11.1) uvedlo 79,2 % respondentů, že se s tímto problémem 

setkalo. Třetina respondentů označila nedostatek pracovníků za výrazný problém. Nedostatek 

potenciálních pracovníků na trhu potvrdili i 4 podniky z rozhovorové části. 

Tento problém tedy sice není nový, ale je stále aktuální a v odpovědi na tuto otázku by neměl 

chybět. 

 

Stavební podniky tedy během krize musely řešit kromě chronického nedostatku pracovníků i 

nové problémy. Nečekaným a výrazným problémem se staly ceny a nedostupnost stavebního 

materiálu. Výraz „nečekaný“ používám proto, že na rozdíl od povinného testování nebo 

karantén, zavinila covidová krize tento problém nepřímou cestou a je tak spíš jejím vedlejším, 

ale podstatným efektem. 

Oproti tomu již zmíněné povinné testování a karantény ale také i izolace, organizační změny 

(například home office) a nedostupnost zahraničních pracovníků byly nové výzvy, které 

podniky musely během krize řešit a které byly způsobeny přímo pandemií. Řešení každé z nich 
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znamenalo nové úkoly a práci navíc a stálo zaměstnance podniků energii. Žádná z těchto výzev 

ale neměla charakter existenčního ohrožení podniku. 

 

 

Před covidovou krizí se stavebnímu odvětví dařilo. Jak je zmíněno v kapitole 7.1 stavební 

produkce měla meziročně vzestupný trend a stavební podniky měly zakázky v průměru na 9 

měsíců dopředu.  

Podle otázky č. 7 z dotazníkového šetření už během krize zaznamenaly některé podniky nižší 

využití výrobních kapacit. Výrazně negativní vliv krize v tomto směru pocítilo 14,1 % 

respondentů. Dalších 31 % respondentů se kloní k tomu, že využití výrobních kapacit bylo spíš 

nižší. 37,4 % respondentů během krize nezaznamenalo rozdíl. 17,2 % hodnotilo vliv pandemie 

na využití výrobních kapacit pozitivně. Zároveň je třeba dodat, že tyto výsledky mají v otázce 

nabídky zakázek na trhu jen omezenou výpovědní hodnotu, protože nelze přesně říct, z jakého 

důvodu měly dané podniky méně využitou výrobní kapacitu. Mohlo dojít k tomu, že někteří 

investoři přehodnotili své investice, ale stejně tak mohly mít podniky nižší využití výrobní 

kapacity z čistě epidemických důvodů. Důležitý výstup z této otázky je spíš trend odpovědí, 

který nepoukazuje na to, že by byly podniky hromadně postiženy nedostatkem práce, ať už 

z jakéhokoliv důvodu.  

Další dotazníkovou otázkou, která se tomuto tématu věnuje, je otázka č 11.1. Zde jsem se 

respondentů ptal, zda se během pandemie setkali se zrušením nebo odložením projektu ze strany 

investora. Celkem 72,3 % z 90 respondentů uvedlo, že ano. 28,9 % respondentů to označilo za 

výrazný problém pro jejich podnikání. Tyto výsledky už naznačují negativní trend v oblasti 

nabídky zakázek. 

Zkušenosti respondentů s odkládáním/rušením zakázek potvrzuje i zástupce podniku C. Podnik 

C se vzhledem ke své velikosti uchází spíše o menší zakázky v řádech jednotek milionů korun 

na úrovni menších měst a obcí. Právě ze strany veřejných investorů dochází podle zástupce 

podniku C již nyní k odkládání investic. Jako příklad uvedl obec Sobíňov, jejíž případ je popsán 

v kapitole 9.2. Takových příkladů se v posledním roce objevilo podle respondenta více. 

Zástupce podniku D má obavy zejména z negativního vlivu rozpočtového provizoria. Otázka 

nakolik je rozpočtové provizorium důsledkem covidové krize, je sporná. Menšinová vláda, 

která rozpočet na rok 2022 připravovala a které se ho nepodařilo prosadit, zde byla již před 

krizí. Mohu jen spekulovat, zda by se vládě podařilo prosadit rozpočet, který by (bez existence 

covidové krize) měl menší nebo žádný schodek. Nelze tedy jednoznačně uvést, že bez covidové 

krize by k provizoriu nedošlo i v kontextu změny vlády těsně před koncem roku. 

Zástupce podniku B uvedl, že jeho podnik zatím výrazně nezaznamenal úbytek nových 

zakázek, během krize dokonce zvýšil svojí zásobu práce z 6 na 9 měsíců, ale do budoucna 

očekává v tomto směru zhoršení. A to zejména kvůli cenám energií, stavebního materiálu a 

hypoték, ale také proto, že očekává méně investičních prostředků z rozpočtu EU. Zástupce 

podniku B také přidal zkušenost svých kolegů z jiných podniků, kteří vnímají, že stavby ruší 

také soukromí stavebníci rodinných domů a to právě z důvodů cen materiálů a hypoték. 
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Podnik A zaznamenal, že někteří investoři zrušili své investice, ale protože má podnik stále 

domluvené zakázky více než na 1 rok dopředu, zatím nedokáže posoudit dopady v oblasti 

zakázek více. 

Zástupce podniku E uvádí, že práci má podnik více než na 2 roky dopředu, ale že vnímá, že 

obecně se „zásobárna práce“ snížila a to kvůli menším zakázkám na úrovni měst a obcí, které 

nepřibývají, ale také kvůli menším zakázkám od soukromých investorů, kteří se obtížně 

vyrovnávají s cenami materiálů. 

Dále v dotazníkovém šetření (otázka č. 14) respondenti hodnotili vliv pandemie na zakázky ze 

soukromého sektoru a veřejného sektoru.  K hodnocení byla opět využita 7stupňová škála. 

Stupeň 1 vyjadřoval, že zakázek v daném sektoru ubylo, stupeň 4 že se objem zakázek nezměnil 

a stupeň 7 že zakázek přibylo. K otázce soukromého sektoru uvedlo 38,1 % respondentů, že se 

objem zakázek nezměnil. V součtu 40,2 % se klonilo spíše k možnosti, že zakázek ubylo. 

V součtu cca jedna pětina respondentů se přiklonila s píše k variantě, že zakázek je více. 

V otázce veřejného sektoru uvedlo 45,5 % respondentů, že objem zakázek se nezměnil, 

v součtu 47 % vnímá, že zakázek je méně a 7,5 % si myslí, že jich je více. Průměrná hodnota 

pro zakázky ze soukromého sektoru je 3,7, pro zakázky z veřejného sektoru potom 3,2. 

Podle rozložení výsledků mezi jednotlivé stupně stupnice se tedy respondenti jednoznačně 

neshodnou zda je zakázek méně nebo stejně. Nicméně v obou sektorech se více než 40 % 

respondentů kloní k možnosti, že zakázek je méně. 

Nabídka zakázek se tedy během krize změnila – je menší. 72,3 % respondentů se setkalo 

s odložením nebo zrušením zakázky ze strany investora a tyto tendence potvrdili i někteří 

zástupci jednotlivých podniků v rámci rozhovorů. Střední a velké podniky (A, B, E) sice 

aktuálně nedostatkem práce netrpí, ale minimálně alespoň vnímají, že nových zakázek je méně. 

Podnik C, který se řadí mezi malé podniky má zatím také práce dost, ale na budoucí investice, 

zejména z veřejného sektoru, se dívá s vážnými obavami. 

 

Zde se opět podíváme na otázku č 14. Průměrná výsledná hodnota soukromého sektoru je 3,7, 

veřejného 3,2. Stupeň jedna vyjadřuje, že zakázek je v daném sektoru méně, stupeň 4, že objem 

zakázek se nezměnil. Mírně více respondentů tedy vnímá větší úbytek na straně veřejného 

sektoru. 

Podnik D tuto otázku nemohl vyhodnotit, protože jeho investoři jsou pouze z veřejného sektoru. 

Zástupci podniků A, B a E úbytek potenciálních zakázek sice zaznamenali, ale nejsou schopni 

říct, zda bude dopad na jeden ze sektorů vážnější. Alespoň zatím ne. Podle zástupce podniku C 

se dopady krize nyní více projevují na straně veřejných investorů. 

Otázku zda měla krize větší dopad na soukromé nebo na veřejné projekty tedy nelze 

jednoznačně zodpovědět. Faktor vysokých cen materiálů bude problematický pro oba sektory. 

Soukromému sektoru investorů mohou situaci více zkomplikovat ceny hypoték, veřejný sektor 

je zase závislý na veřejných penězích ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Jak podotkli zástupci 
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podniků B a C, u těchto rozpočtů je možné, že v době vysokých schodků budou méně 

proinvestiční a příjmy z nich budou nižší a kvůli tomu se bude realizovat méně veřejných 

projektů. 

 

Jaký vliv měla pandemie na mzdy jsem se respondentů dotazníkového šetření ptal v otázce č. 

7. Hodnocení je opět založeno na škále 1–7. Stupeň 1 vyjadřuje negativní vliv tedy pokles mezd, 

stupeň 4 značí, že pandemie neměla žádný vliv na mzdy a stupeň 7 vyjadřuje nárůst mezd.  

50,5 % respondentů, tedy těsná většina, zvolila stupeň 4 a uvedla tím, že v jejich podniku, se 

mzdy kvůli pandemické krizi neupravovaly. 12,1 % respondentů zvolilo stupeň 3 a 13,1 % 

stupeň 5. Četnost u zbylých stupňů se pohybuje řádově v jednotkách procent.  

V části rozhovorů bylo téma mezd vždy nejstručnější. Zástupci většiny podniků uvedli, že mzdy 

se u nich upravují průběžně a všichni zástupci odmítli, že by covidová krize mzdy jakkoliv 

ovlivnila. 

Krize mzdy ve většině podniků neovlivnila. 
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Dopady krize způsobené nemocí covid-19 se nevyhnuly ani stavební podnikům. Dopady, které 

pandemie způsobila na přímo, se většinou dají označit za krátkodobé. Zpravidla se jedná o 

takové dopady, které hrozí jen v době trvání některého z protiepidemických opatření. Dopady 

nepřímé jsou naopak spíše dlouhodobé, jako například stoupající ceny materiálů.  

Proticovidová opatření se v ČR v čase měnila. Jak vychází z kapitoly 5, žádné z nich nebránilo 

stavebním podnikům v jejich činnosti, což může znít jako samozřejmost, ale připomínám, že 

podnikání v jiných oborech, například gastronomii, bylo v některých časových obdobích 

omezeno anebo rovnou zakázáno. Některá z nařízených opatření působila stavebním podnikům 

větší či menší komplikace. Pro podniky, které kvůli nedostatku pracovníků zaměstnávají 

pracovníky ze zahraničí, bylo výraznou komplikací zavření hranic ČR. Většina podniků se také 

musela potýkat s karanténami a izolacemi zaměstnanců. Absence zaměstnanců ale 

nezpůsobovaly jen karantény nebo izolace, ale také zavřené školy, protože zaměstnanci, kteří 

mají malé děti, je museli doma hlídat. Další energii a čas stálo zaměstnance podniků povinné 

testování.  

Žádné z těchto opatření ale nemělo na fungování podniku fatální dopady a na rozdíl od jiných 

podnikatelských sektorů, byly stavební podniky protiepidemickými opatřeními poškozeny 

minimálně. 

Vážnější problémy mohou podnikům v budoucnu způsobit dlouhodobé dopady, na kterých se 

pandemie nepřímo také podílela a to zejména nedostatek stavebních materiálů, a sním spojené 

vysoké ceny, a snížení objemu investic ze strany investorů. S nedostatkem materiálu se podle 

dotazníkového šetření setkala naprostá většina respondentů (85,3 %). Ještě větší podíl se setkal 

s prodražením zakázky, kterou prodražily ceny materiálů, které během pandemie začaly 

výrazně růst. 

Druhý dlouhodobý potenciální problém jsou již zmíněné investice. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že část respondentů vnímá menší nabídku zakázek. Hovořili o tom i zástupci podniků 

v rozhovorové části. Výraz „potenciální problém“ používám proto, že nedostatek zakázek zatím 

podniky ještě nepocítily (protože mají zásobu na několik měsíců dopředu), ale vnímají, že 

v budoucnu může nastat. Pandemie se na menší nabídce nových zakázek podílí dvěma způsoby. 

Za prvé zapříčinila růst cen materiálů, čímž zakázky zdražila, a za druhé finančně zatížila státní 

rozpočet neplánovanými výdaji (například výdaje na kompenzace podnikatelskému sektoru) a 

úbytkem příjmů. Například v roce 2020 byly podle MF příjmy „výrazně ovlivněny propadem 

ekonomiky doprovázeným poklesem zaměstnanosti, odpracovaných hodin, objemu mezd a celou 

řadou diskrečních opatření“. Příjmy se oproti roku 2019 snížili o 47,7 mld. Kč. [80] 

Investorům tedy hrozí, že nebudou mít na své stavební projekty dostatek financí a to kvůli 

vysokým cenám materiálů, dražším hypotékám (viz rozhovor se zástupcem podniku B) a 

v případě veřejných investorů i stagnujícím nebo nižším rozpočtům. 

Jestli tyto dlouhodobé dopady skutečně zapříčiní, že stavební podniky budou trpět nedostatkem 

zakázek, uvidíme až s odstupem času. Zatím mají stavební podniky zakázek dostatek. Stejně 

tak jsou stabilní v oblasti mezd a pracovních míst. 
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Cílem této práce bylo zmapovat a vyhodnotit dopady pandemie koronaviru a nouzového stavu 

na stavební podniky. 

V teoretické části práce popisuji stavební podnik a jeho aspekty, jako jsou pracovní síla, 

materiál a odměňování, vysvětluji termín nouzový stav a pro lepší pochopení jeho významu 

nastiňuji jeho používání v historii České republiky. Dále se věnuji pandemii koronaviru a  

protikoronavirovým opatřením a státním kompenzacím, které s pandemií přímo souvisí. Jednu 

kapitolu jsem věnoval popisu stavebního trhu a pracovního trhu před pandemií, aby bylo jasné, 

v jaké pozici stavební podniky do pandemie vstupovaly. Závěrečná kapitola teoretické části 

předkládá oblasti, které jsou předmětem výzkumu v praktické části a na základě kterých byly 

formulovány základní výzkumné otázky. 

Výzkum v praktické části probíhal pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se zástupci 

stavebních podniků. Získané informace byly vyhodnoceny v kapitole 9.3 prostřednictvím 

zodpovězení výzkumných otázek. 
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