
TOP STAV – 100 v roce 2015 
 

Poptávka po stavební produkci pozitivně reaguje na zvýšení výkonnosti české ekonomiky, 

měřeno přírůstky HDP. Příznivě se to odráží i v oblasti stavebních investic. Stavebnictví patří 

i nadále k významným odvětvím ekonomiky, které se podílí na zaměstnanosti v ekonomice 

v úrovni 9 %, na tvorbě HDP cca 6,5 %. 

Po sedmi letech hluboké krize tak v roce 2014 a 2015 dosáhlo stavebnictví růstu produkce 

s příznivým dopadem na ekonomiku firem. Toto oživení nepokračovalo následujícím období. 

V lednu až červnu 2016 klesla stavební produkce o 9,7 %. Produkce v pozemním 

stavitelství meziročně klesla o 8,7 %. Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 12 %.  

 

Stavebnictví celkem 

Stavební produkce v roce 2015 vzrostla meziročně podle revidovaných údajů o 7,1 %. 
Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 2,6 % a inženýrské stavitelství 

zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 17,1 %. 

Podniky s 50 a více zaměstnanci provedly v roce 2015 stavební práce „S“ v hodnotě 

252,127 mld. Kč. Oproti stejnému období roku 2014 bylo provedeno o 12 % stavebních prací 

„S“ více. Nárůst „S“ není pouze u firem s více 200 – 249 zaměstnanci, tyto firmy měly pokles 

o 18 % z 11,416 mld. Kč v roce 2014 na 9,311 mld. Kč v roce 2015 (absolutně pokles 

o 2,105 mld. Kč). Nejvyšší nárůst o 31 % (absolutně o 5,529 mld. Kč) měly podniky s 500 –

 999 zaměstnanci.   

Průměrná mzda v podnicích s 50 a více zaměstnanci včetně developerů dosáhla v  roce 2015  

31 837 Kč (oproti roku 2014 je to nárůst o 6,06%). U podniků s 1000 a více zaměstnanci je 

průměrná mzda 42 474Kč – nárůst 9 %. 

Index produktivity zaměstnanců z „S“ zaznamenal nárůst o 14%, a u produktivity ze „ZSV“ 

zaznamenal nárůst též o 14%. 

 

 

 

 



   

Byty, stavební povolení 
 

Stavební úřady vydaly v roce 2015   80 478 stavebních ohlášení a povolení (dále jen stavební 

povolení), což je v meziročním srovnání růst 1,4 %. Orientační hodnota vydaných stavebních 

povolení od počátku roku do konce listopadu 2015 dosáhla úrovně 254,91 mld. Kč, což 

představuje v meziročním srovnání růst o 2,0 %. 

Počet zahájených bytů v roce 2015 činil 26 378. Počet zahájených bytů od počátku roku 

v roce 2015 meziročně vzrostl o 8,3 %, z toho v bytových domech o 2,9 %, v rodinných 

domech vzrostl o 10,3 %. 

V roce 2015 bylo dokončeno 25 094 bytů. Počet dokončených bytů v roce 2015 meziročně 

vzrostl o 4,8 %, v bytových domech vzrostl o 14,7 % a, v rodinných domech klesl o 0,7 %. 

 

Zakázky stavebních firem 
 

Ke konci roku 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně 

uzavřeno 13,2 tisíc zakázek (pokles o 0,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud 

neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 123,5 mld. Kč (pokles o 24,4 %). Z tohoto 

objemu připadlo na práce v tuzemsku 103,1 mld. Kč.  

Z celkového objemu tuzemských zakázek ke konci 4. čtvrtletí 2015 připadalo na veřejné 

zakázky 61,0 mld. Kč a na soukromé 42,2 mld. Kč. Zakázky pozemního stavitelství ke konci 

4. čtvrtletí 2015 dosáhly hodnoty 38,9 mld. Kč. A zakázky inženýrského stavitelství dosáhly 

64,2 mld. Kč  

 

Veřejné stavební zakázky 

V roce 2015  bylo  zadáno (zveřejněno zadání)  celkem   6 607 veřejných  zakázek  na  

stavební  práce  (včetně dílčích částí zakázek a včetně zakázek na dodatečné stavební práce)  

v úhrnné  hodnotě  132 122  mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby  2 577  

zakázek (39,0 % z celkového počtu zadaných zakázek) v hodnotě  27 215  mil. Kč (20,6 % 

z celkové hodnoty zadaných zakázek) a na inženýrské stavby  4 030  zakázek (61,0 %) 

v hodnotě 104 907  mil. Kč (79,4 % z celkové hodnoty zadaných zakázek). 

 

Meziroční srovnání  

Směr výstavby Rok 2015 Rok 2014 Index v % 

  Počet          Mil. Kč Počet          Mil. Kč Počet       Mil. Kč 

POZEMNÍ STAVBY 2 577 27 215 2 600 40 759 99,1 66,8 

Z toho :  Občanská infrastruktura 2 279 25 131 2 284 36 725 99,8 68,4 

               Bytové stavby 298 2 084 316 4 034 94,3 51,7 

INŽENÝRSKÉ STAVBY 4 030 104 907 4 057 101 669 99,3 103,2 

Z toho:  Dopravní infrastruktura 2 186 80 519 1 607 52 532 136,0 153,3 

              Technická infrastruktura 1 844 24 388 2 450 49 137 75,3 49,6 

CELKEM 6 607 132 122 6 657 142 428 99,2 92,8 

 

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v roce 2015 celková hodnota 

zadaných zakázek o 7,2 %, z toho u zakázek na pozemní stavby klesla o 33,2 % a u zakázek 



na inženýrské stavby vzrostla o 3,2 %, v segmentu dopravní infrastruktura celkem 

o 53,3 %.  

Počet zadaných zakázek v roce 2015 meziročně klesl o 0,8 %, z toho na pozemní stavby o 

0,9 % a na inženýrské stavby o 0,7 %.  

Významnou roli u zadaných veřejných stavebních zakázek v roce 2015 plnily Operační 

programy EU. Z celkové hodnoty 132 122 mil. Kč 6 607 veřejných zakázek zadaných  v roce 

2015 bylo 3 167 zakázek v hodnotě 76 033 mil. Kč, tj. 47,9 % z počtu a 57,5 % z celkového 

objemu, spolufinancovaných resp. navržených na spolufinancování z fondů EU 

V průběhu ledna až srpna 2016 pokračoval pokles hodnoty zadaných stavebních zakázek 

v úrovni desítek procent ve srovnání se stejným obdobím 2015. 

 

Výroba stavebních hmot 

V uplynulém období sledovala výroba stavebních hmot potřeby stavění a v souladu s vývojem 

ve stavební produkci dosáhla v letech 2014 a 2015 postupně i lepších výsledků oproti 

předchozímu období. Lze usuzovat, že výroba stavebních hmot je na mírném vzestupu. 

Spotřeba stavebních hmot není ale závislá jen na finančních objemech stavebních prací, nýbrž 

také především na věcné náplni prací, fyzických objemech staveb a použité technologii. 

Nejmarkantněji je tato závislost zřejmá u spotřeby cementu, která je takovým nepsaným 

barometrem o vývoji stavebnictví a investiční výstavby. 

Z nejnovějších údajů Svazu výrobců cementu ČR vyplývá, že pokles ve výrobě cementu se 

v roce 2013 podařilo v následujících letech 2014 a 2015 zastavit. 

Stavební materiály jsou zapotřebí pro jakýkoliv typ stavby. Celkové množství materiálů, které 

se v Evropě spotřebují pro stavební účely, přesahuje 2 bilióny tun za rok, což dělá 

ze stavebnictví průmyslové odvětví s nejvyšší spotřebou surovin. Materiály a jejich 

kombinace zhmotňují estetické vyjádření a zabezpečují statickou pevnost a trvanlivost 

veškerých budov a stavebních konstrukcí. Stavební materiály hrají důležitou roli i v trvale 

udržitelném rozvoji skrze své energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie 

budov po celou dobu jejich životnosti.  

 

TOP STAV – 100 

Zveřejněné údaje o jednotlivých firmách uvedené v TOP STAV – 100 za rok 2015 byly 

získány přímo od podniků, které jsme oslovili formou malé ankety. 

Nejen pro investory domácí i zahraniční ale i pro další účastníky stavebního procesu je soutěž 

TOP - STAV 100 cennou informací o firmách působících ve výrazně konkurenčním prostředí 

stavebního trhu.  

Tržby podniků uvedené v jednotlivých tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, 

výrobků a služeb a spolu s tržbami za stavební činnost vyjadřují uplatnění podniku na 

stavebním trhu. Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu 

celkových aktiv.  

Pro širší odbornou veřejnost jsou údaje od podniků doplněny o další ekonomické parametry 

podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější 

hodnocení pozice podniků na stavebním trhu i porovnání ekonomické výkonnosti podniků. 



V letošním ročníku jsou v jednotlivých TOP žebříčcích hodnoceny stavební podniky i výrobci 

stavebních hmot a materiálů.  

Výsledky soutěže jsou publikovány v časopisu Stavebnictví, webových stránkách Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS PRAHA a.s. a dalších mediích. 

 

 


