
Na otázky Třebíčských 
novin odpovídal jednatel 
společnosti DELTA 
Erik Štefanovič.  

V jakém stavu se, podle vašeho 
názoru, nachází české stavebnic-
tví?

Z našeho pohledu se českému sta-
vebnictví i v letošním roce dařilo. 
Tím, že jsme architekti, projektan-
ti a projektoví manažeři, máme urči-
tou výhodu v tom, že stojíme hned 
na startu, u příprav a plánování sta-
vebních projektů. Díky tomu máme 
možnost vnímat změny ve stavebnic-
tví o několik měsíců dříve, než sku-
tečně nastanou. 

Už v loňském roce jsme zazname-
návali nárůst poptávek po naší práci. 
Ukazuje se, že fi rmy mají zájem více 
investovat, a ekonomika je nastarto-
vaná. I ve stavebnictví. 

V letošním roce jsme v Česku 
dosáhli rekordního obratu realizo-
vaných projektů v rozsahu 2 miliard 
korun. Naše celá skupina doprováze-
la letos ve střední Evropě projekty v 
hodnotě asi 25 miliard korun. 

Myslím si, že se tento efekt pozitiv-
ně projeví už brzy i ve zbytku společ-
nosti. Podnikatelé v Čechách investu-
jí do rozšíření svých podnikatelských 
záměrů. Díky tomu vznikají nová 
pracovní místa, což je dobrá zpráva a 
fi nanční jistota pro celou společnost. 

Kde všude je vaše práce vidět?
Jsme aktivní po celé republice, vět-

šina našich projektů je ale mimo Tře-
bíč. Stavíme doslova od Karlových 
Varů až po Ostravu. Mnohdy je to pro 
nás dost náročné, zejména z důvodu 
dlouhých dojezdových vzdáleností. 
Pracujeme ale i v Třebíči, nyní u nás 
například připravujeme přestavbu 
jednoho supermarketu. 

Co zahraničí?
Firma DELTA je mezinárodní hol-

ding. Máme devět poboček ve čty-
řech zemích a zaměstnáváme asi 180 
pracovníků. Vedle rakouské centrály 
máme pobočky v České republice, na 
Slovensku a na Ukrajině. Letošní rok 
byl pro naši skupinu velice úspěšný. 
A to navzdory doutnajícímu politic-
kému problému na Ukrajině. Tam se 
nám navzdory tomu podařil rekord-
ní nárůst obratu a rozšíření lokálního 
týmu. Vykazují dokonce lepší čísla, 
než u nás nebo v Rakousku. 

Naší výhodou bylo, že jsme tam 
zůstali i v dobách, kdy to ostatní 
vzdali a Ukrajinu opustili. Říkali jsme 
si, že tam máme naše zaměstnance a 
neseme za ně plnou zodpovědnost. A 
to se nám vyplatilo. Nyní tam máme 
,vedle projekční kanceláře, i prospe-
rující stavební fi rmu, a z malé poboč-
ky se stal úspěšný celek. 

Západní trhy fungují jinak než 
východní, a i tam jsme byli úspěšní. 
Na západě je např. v oblasti průmys-

lových novostaveb určitá stagnace, u 
nás v Česku je to zase naopak. I kvali-
ta projekčních fi rem je tam na podob-
né úrovni, a nejsou tam až takové roz-
díly v kvalitě. Kvalitativní rozdíly mezi 
projektanty ve východní Evropě zase 
nahrávají nám, v Česku.  Každý trh 
má prostě svá specifi ka.

Při získávání zakázek jsou odliš-
né podmínky u nás, v Rakousku, na 
Slovensku, či na Ukrajině?

Dokonce i v nám tolik blízkém Slo-
vensku jsou podmínky jiné. Je to 
dané mentalitou a kulturou každé-
ho místa. Na Ukrajině jsou podmín-
ky naprosto odlišné, než v Rakousku. 
My jsme někde mezi. Čím více jdeme 
na východ, tím víc stoupá administra-
tivní náročnost a byrokracie. A ta je 
živnou půdou pro korupční prostře-
dí. Na západě je ale korupce taky. Jen 
není tak prorostlá celou společností a 
není tak „drzá“. 

Takže, kam se naše stavebnictví v 
budoucnu posune?

Domnívám se, že se musí změnit 
způsob spolupráce. Investoři se myl-
ně domnívají, že jejich projekt reali-
zuje jeden sehraný tým. Pravda je jiná. 
Projekt realizuje mnoho sehraných 
týmů, které ale mají rozdílné potře-
by a zájmy. Při vzniklých sporech 
plyne potom obrovská část energie a 
nákladů v neprospěch projektu. Pro 
úspěch je proto nutné tým investora 
sladit s týmy projektantů a realizač-
ních fi rem. Pokud mají všichni stej-
ný cíl, vzájemnou úctu a odpovídají-
cí projektovou kulturu, pak lze docílit 
nejvyšší kvality za nejnižší náklady v 
nejkratším čase. 

DELTA proto zavedla moderovaný 
proces tvorby projektové kultury. Na 
začátku našich projektů, v jeho průbě-
hu, a taky na konci proto provádíme s 
našimi partnery speciální workshopy, 

které mají za cíl tento skutečně sehra-
ný projektový tým vytvořit. Investor, 
projektanti a realizační fi rmy se sladí, 
vymezí si kompetence a dohodnou 
se na projektové kultuře. Je dobré si 
například uvědomit, že chybám nelze 
zamezit úplně, jsou součástí našeho 
života. Rozhodující ale je, zda hledá-
me viníka nebo řešení. Myslím si, že 
jsme v tomto přístupu na středoev-
ropském trhu jedineční. 

Můžete to nějak přiblížit laikům? 
Představte si, že máte stokorunu. 

Kolik si myslíte, že z ní jde opravdu 
přímo do stavby? Možná, že pravda 
není až tak krutá, ale jedna renomo-
vaná studie říká, že je to pouhých 20 
korun. Zbývající náklady utrácíme za 
zbytečně komplikované povolovací 
řízení, za náklady na výběrová řízení, 
za transporty, prostoje, odstraňová-
ní vad nebo spory. A právě zbytečné 
přesuny, vady, nesrovnalosti a spory 
se snažíme tímto eliminovat. Úspo-
ry můžou být enormní, a projekt se 
najednou stane úspěšný pro všechny 
účastníky. 

Dalším smysluplným krokem musí 
být také zjednodušení úředních 
povolení. Ta jsou u nás enormní. Až 
třikrát delší, než například v Rakous-
ku. Povolení, které v Rakousku trvá 
tři měsíce, v ČR trvá klidně měsíců 
devět. O toto prodlení potom trvá 
déle, než nový objekt uvedeme do 
provozu. Oproti jejich ekonomice, 
tedy u každé novostavby, ztrácíme až 
šest měsíců chybějících obratů našich 
fi rem a jejích subdodavatelů. Také 
nezaměstnaní by mohli nastoupit do 
práce o šest měsíců dříve. Můžeme 
si tyto ztráty v řádech miliard korun 
ročně dovolit?

Jste do budoucna optimista?
Musím říct, že jsem nadšený z vývo-

je v České republice. Pokud takhle 
vydržíme, jdeme správným směrem. 

DELTA prosazuje opatření, aby více 
energie plynulo ve prospěch stavby
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Nákupem na internetu prostřed-
nictvím projektu GIVT.CZ může 
každý zájemce pomoci Oblastní cha-
ritě Třebíč. Nezaplatí přitom ani o 
korunu navíc. Přispívat na dobrou 
věc může na více než 500 zapoje-
ných internetových obchodech. 

Princip pomoci je velice jednodu-
chý. Před nákupem na internetu nav-
štíví zákazník stránky www.givt.cz, 
kde si vybere e-shop, na kterém chce 
nakupovat, a zároveň Oblastní chari-
tu Třebíč, na kterou chce přispívat. 

Seznam obchodů pokrývá kom-
pletní sortiment zboží: od hraček a 
oblečení, přes parfémy, elektroniku, 
jídlo, až po nákup dovolené. „Je skvě-
lé, že u každého obchodu vidíte, kolika 
procenty na Charitu přispějete, a hlav-
ně, že nezaplatíte ani o korunu navíc. 
Nakupujete prostě stejně, jak jste zvyk-
lí,“ láká k využití platformy ředitel 
Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Mezi pětistovkou e-shopů jsou 
malé, specializované na určitý sorti-
ment, ale i obří nákupní galerie.

„Pro neziskové organizace je spo-
lupráce s GIVTem zcela zdarma. 
Snažíme se o to, aby byl náš projekt 
co nejpřínosnější, a proto také neustá-
le rozšiřujeme seznam obchodů,“ dopl-
ňuje informace Kateřina Blažková, 
specialistka péče o neziskové orga-
nizace z GIVT.cz. Projekt také přiná-
ší svým uživatelům výhody v podo-
bě slev a soutěží, a snaží se o to, aby 
jeho využívání bylo co nejsnadnější. 

„Jednou z našich novinek je jedno-
duché rozšíření do internetového pro-
hlížeče. Pokud si ho uživatel nainsta-
luje, upozorní ho pokaždé, když se 
dostane na e-shop, na kterém je možné 
s GIVTem přispívat,“ vysvětluje Blaž-
ková. 

Zisk z této netradiční aktivity pů-
jde na podporu sociálních služeb. 
Oblastní charita Třebíč je největ-
ší nestátní poskytovatel sociálních 
a zdravotních služeb na Třebíčsku a 
pokrývá všechny věkové, sociální a 
zdravotní skupiny obyvatel.  -zt-

Nákupem lze pomoci charitě

TVOŘIVÉHO DOPOLEDNE v Domově pro seniory v ulici Kubešova v Třebíči 
se zúčastnily děti ze Záklaní a Mateřské školy Bartuškova.   Po malém občerst-
vení se všichni pustili do tvoření. Tentokrát se vyráběli „ Šiškováky“. Klienti 
Domova viděli, jakou radost z nich děti mají a rozhodli se, že jim je všechny 
dají na památku.  Foto: archiv školy

Setkali se senioři a děti


