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I. Definice a obsah 

Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle 
dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny 
smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez 
ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při 
převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku 
po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.  
Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se 
zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u 
zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že 
stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco 
práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v 
hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly 
dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.  
Za přírůstky zakázek se považují během sledovaného čtvrtletí nově přijaté a potvrzené 
zakázky, jakož i dodatečné a doplňkové objednávky (rovněž potvrzené) k dřívějším 
zakázkám. Patří sem též zakázky „krátkodobé“, tj. které byly ve sledovaném čtvrtletí 
přijaty a plně realizovány.  
 

 
II. Zdroje a metodika zjišťování 

Výpočet základních ukazatelů konjunkturální statistiky se opírá o výsledky zpracování 
měsíčního výkazu Stav 1-12. 
Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních 
respektive ročních šetření. 
 

 
III. Členění 

Nové zakázky v tuzemsku - v mil. Kč (stavební podniky nad 50 zaměstnanců). 
Stejné období předchozího roku = 100. 
 

 
IV. Způsob výpočtu 

Od roku 2009 došlo v konjunkturální statistice stavebnictví ke změnám v metodice 
zjišťování a prezentaci výsledků.  
Výsledky jsou zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických 
činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou 
klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). 
 

 
V. Změna metodiky 

Změnil se koncept sekce F „Stavebnictví“. Oproti jednomu oddílu (45 „Stavebnictví“), 
jehož struktura byla založena na procesu výstavby, jsou nyní tři (41 „Výstavba budov“, 
42 „Inženýrské stavitelství“, 43 „Specializované stavební činnosti“), jež se váží spíše 
k účelu a typu stavby. 
 

 
VI. Vykazující subjekty 

Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě 
jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti.  


