
TOP	STAV	–	100,	MID	TOP	–	STAV	v	roce	2016	
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	7,8	%,	na	
tvorbě	HDP	cca	4,9	%	(ke	dni	3.	10.	2017).	

Po	pěti	letech	hluboké	krize	tak	v	roce	2014	a	2015	dosáhlo	stavebnictví	růstu	produkce	s	příznivým	
dopadem	 na	 ekonomiku	 firem.	 Toto	 oživení	 však	 nepokračovalo.	 Stavební	 produkce	 v	 roce	 2016	
klesla	meziročně	podle	revidovaných	údajů	o	5,9	%	(neočištěný	údaj	ve	stálých	cenách).	V	pozemním	
stavitelství	meziročně	klesla	o	0,8	%	a	v	inženýrském	stavitelství	klesla	o	15,9	%.	Indexy	z	1.	pololetí	
2017	naznačují	mírné	oživení	stavebnictví.		

	

Stavebnictví	celkem	

Hodnota	stavebních	prací	„S“	(podle	dodavatelských	smluv	realizovaných	stavebními	podniky)	v	roce	
2016	je	celkem	424	609	v	mil.	Kč	běžných	cen,	což	je	o	7,5	%	méně	než	v	roce	2015.	Podniky	s	50	a	
více	zaměstnanci	provedly	stavební	práce	„S“	v	hodnotě	211,89	mld.	Kč	(kleslo	o	15,9	%),	a	podniky	s	
20	a	více	zaměstnanci	provedly	stavební	práce	„S“	v	hodnotě	235,7	mld.	Kč	(kleslo	o	12,3	%).			

Průměrný	evidenční	počet	zaměstnanců	v	podnicích	s	50	a	více	zaměstnanci	ve	stavebnictví	se	v	roce	
2016	meziročně	snížil	o	2,5	%.	Průměrná	nominální	mzda	těchto	zaměstnanců	meziročně	vzrostla	o	
4,0	%	a	činila	32	956	Kč.	U	podniků	s	1000	a	více	zaměstnanci	byla	průměrná	mzda	43	775	Kč.	Počet	
aktivních	 subjektů	ve	 stavebnictví	 v	roce	2016	byl	 celkem	172	341,	 z	toho	507	bylo	podniků	 s	50	a	
více	zaměstnanci	a	1532	podniků	s	20	a	více	zaměstnanci.		

Index	 produktivity	 zaměstnanců	 z	 „S“	 zaznamenal	 pokles	 o	 14%,	 a	 u	 produktivity	 ze	 „ZSV“	
zaznamenal	pokles	o	10,6%.	

	

	
	

Byty,	stavební	povolení	

V	roce	2016	vydaly	stavební	úřady	83	340	stavebních	povolení	v	orientační	hodnotě	284,31	mld.	Kč,	
což	je	v	meziročním	srovnání	nárůst	o	3,6	%,	resp.	nárůst	o	11,5	%.		

Počet	zahájených	bytů	v	roce	2016	činil	27	224.	Došlo	 tak	k	meziročnímu	nárůstu	o	3,2	%,	 z	toho	v	
rodinných	domech	o	15,6	%,	 avšak	 v	bytových	domech	došlo	 k	poklesu	o	14,3	%.	Dokončeno	bylo	
27	322	 bytů.	 Oproti	 roku	 2015	 počet	 dokončených	 bytů	 meziročně	 vzrostl	 o	 8,9	 %,	 v	 rodinných	
domech	o	4,9	%	a	v	bytových	domech	o	22,3	%.		

	



Zakázky	stavebních	firem	

Ke	 konci	 roku	 2016	 měly	 stavební	 podniky	 s	50	 a	 více	 zaměstnanci	 celkem	 smluvně	 uzavřeno	
18,4	tisíc	 zakázek	 (nárůst	 o	34,8	%)	 a	 tyto	 zakázky	 představovaly	 zásobu	 dosud	 neprovedených	
stavebních	 prací	 v	celkové	 hodnotě	 129,0	mld.	Kč	 (nárůst	 o	3,1	%).	 Z	tohoto	 objemu	 připadlo	
na	práce	v	tuzemsku	109,6	mld.	Kč.		

Z	celkového	objemu	tuzemských	zakázek	ke	konci	4.	čtvrtletí	2016	připadalo	na	veřejné	zakázky	62,3	
mld.	Kč	a	na	soukromé	47,4	mld.	Kč.	Zakázky	pozemního	stavitelství	ke	konci	4.	čtvrtletí	2016	dosáhly	
hodnoty	49,1	mld.	Kč.	A	zakázky	inženýrského	stavitelství	dosáhly	60,6	mld.	Kč.		

Průměrná	hodnota	nově	uzavřené	stavební	zakázky	činila	3,0	mil.	Kč	a	byla	meziročně	o	21,1	%	nižší.	

	
Veřejné	stavební	zakázky	

V	roce	2016	bylo	zadáno	(zveřejněna	informace	o	zadání	zakázky)	celkem	4	977	veřejných	zakázek	na	
stavební	práce	(včetně	zakázek	na	dodatečné	stavební	práce	a	dílčích	zakázek,	bez	rámcových	smluv)	
v	úhrnné	hodnotě	90	792	mil.	Kč	 (včetně	DPH),	 z	 toho	na	pozemní	 stavby	1	528	zakázek	 (30,7	%	z	
celkového	počtu	 zadaných	 zakázek)	 v	hodnotě	23	184	mil.	 Kč	 (25,5	%	 z	 celkové	hodnoty	 zadaných	
zakázek)	a	na	 inženýrské	stavby	3	449	zakázek	(69,3	%)	v	hodnotě	67	609	mil.	Kč	(74,5	%	z	celkové	
hodnoty	zadaných	zakázek).	

	

Směr	výstavby	 Rok	2016	 Rok	2015	 Index	v	%	

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

POZEMNÍ	STAVBY	 1	528	 23	184	 2	577	 27	215	 59,3	 85,2	

Z	toho	:		Občanská	infrastruktura	 1	338	 20	497	 2	279	 25	131	 58,7	 81,6	

															Bytové	stavby	 190	 2	687	 298	 2	084	 63,8	 128,9	

INŽENÝRSKÉ	STAVBY	 3	449	 67	609	 4	030	 104	907	 85,6	 64,4	

Z	toho:		Dopravní	infrastruktura	 2	073	 46	317	 2	186	 80	519	 94,8	 57,5	

														Technická	infrastruktura	 1	376	 21	292	 1	844	 24	388	 74,6	 87,3	

CELKEM	 4	977	 90	792	 6	607	 132	122	 75,3	 68,7	

	

Ve	srovnání	se	stejným	obdobím	minulého	roku	klesla	v	roce	2016	celková	hodnota	zadaných	zakázek	
o	31,3	%,	z	toho	u	zakázek	na	pozemní	stavby	o	14,8	%	a	u	zakázek	na	inženýrské	stavby	o	35,6	%,	v	
tom	u	dopravní	infrastruktury	o	42,5	%.Počet	zadaných	zakázek	(včetně	zakázek	na	dodatečné	práce)	
v	roce	2016	meziročně	klesl	o	24,7	%,	na	pozemní	stavby	o	40,7	%	a	na	inženýrské	stavby	o	14,4	%.		

Od	počátku	roku	do	konce		srpna		2017			bylo		zadáno	4	030	veřejných	zakázek		na		stavební		práce	
v	 	úhrnné	 hodnotě	 87	 246	 mil.	 Kč	 (s	 DPH),	 Ve	 srovnání	 se	 stejným	 obdobím	 roku	 2016	 vzrostla		
celková	hodnota	zadaných	zakázek	o	51,9		%.	



Výroba	stavebních	hmot	

Průmysl	 výroby	 stavebních	 hmot	 je	 materiálovou	 základnou	 pro	 stavebnictví.	 Výroba	 stavebních	
hmot	 je	oproti	stavební	výrobě	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	a	že	došlo	i	k	jeho	pozvolnému	nárůstu	v	roce	2016.	

Největším	obchodním	partnerem	ČR	jak	ve	vývozu,	tak	i	dovozu	stavebnin	je	Německo.	Významným	
obchodním	partnerem	pro	export	stavebnin	je	Slovensko,	Polsko	a	Rakousko.		

	

TOP	STAV	–	100	a	MID	TOP	–	STAV		

Soutěž	je	cennou	informací	o	firmách	působících	ve	výrazně	konkurenčním	prostředí	stavebního	trhu	
a	to	nejen	pro	investory	domácí	a	zahraniční,	ale	i	pro	další	účastníky	stavebního	procesu.	

Soutěže	TOP	 jsou	vesměs	zaměřeny	na	prezentaci	největších	 firem	a	chybí	 informace	o	středních	a	
menších	 firmách.	 Zveřejněním	 MID	 TOP	 –	 STAV	 chceme	 přispět	 k	 větší	 informovanosti	 odborné	
veřejnosti	 o	 situaci	 na	 stavebním	 trhu	 a	 konkurenčním	 prostředí	 ve	 stavebnictví.	 Malé	 a	 střední	
podniky	 patří	 k	 jedněm	 z	 prvních,	 které	 pociťují	 změny	 v	 poptávce	 nejintenzivněji.	 Počet	 těchto	
podnikatelských	subjektů	(tj.	s	počtem	do	19	zaměstnanců)	přesahuje	ve	stavebnictví	99	%.			

Střední	 a	 malé	 firmy	 jsou	 jednak	 významnými	 dodavateli	 stavební	 produkce	 v	 regionech	 své	
působnosti,	 jednak	efektivně	dotvářejí	 komplexnost	 nabídky	 spolu	 s	 velkými	 stavebními	dodavateli	
stavebních	prací,	které	finalizují	zejména	velké	stavební	zakázky.	

	

Výsledky	

	Zveřejněné	údaje	o	jednotlivých	firmách	uvedené	v	TOP	STAV	–	100	a	MID	TOP	–	STAV	za	rok	2016	
byly	 získány	 přímo	 od	 podniků,	 které	 jsme	 oslovili	 formou	 malé	 ankety.	 Výsledky	 soutěže	 jsou	
publikovány	 v	časopise	 Stavebnictví,	 na	 stránkách	 Svazu	 podnikatelů	 ve	 stavebnictví,	 ÚRS	 PRAHA,	
a.s.,	 na	 stránkách	 soutěže	 www.urspraha-stavebnictvi.cz/top-stav-100-a-mid-top-stav	 a	 dalších	
médiích.	

	


