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Anotace/ nebo metodický list: Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku oboru stavebnictví,

slouží k výkladu a procvičování dané látky. Žáci se seznámí s výukovým materiálem na téma 

stavební výroba a její vývoj v ČR a v EU.



Stavební produkce v ČR
BYTOVÁ VÝSTAVBA, INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA



Výstavba
 proces, v jehož průběhu se představy architektů a projektantů 
přeměňují v hotová díla, která slouží určitému účelu

• bydlení

• výrobě

• dopravě

• sportu

• službám 

• reprezentaci



Stavení výroba v ČR

 významné odvětví NH

 ročně se prostaví cca za 200-220mld. Kč

 tvoří 7% HDP

 zaměstnává cca 8% ekonomicky aktivního obyvatelstva

 ČSÚ sleduje podniky s více jak 20 zaměstnanci, údaje se zjišťují 
výkazy, u ostatních podniků se provádí odhad





bytová výstavba

v období od roku 2007 – 2012 se snížila o 14%

meziročně za 7/2012 se snížila o 0,5% (zdroj ČSÚ)





inženýrská výstavba

 ve stejném období vzrostla o 29,4%, což je nejvíce v EU

 na inženýrskou výstavbu připadá rozhodující podíl státních zakázek 
a dotací z EU



Rizika stavení výroby

vysoký podíl materiálových nákladů vyžaduje dostatek provozního 
kapitálu na nákupy výrobních materiálů a zvyšuje nároky na řízení 
výrobních zásob s ohledem na udržení jejich optimálního stavu

stavební výroba zajištěná dodávkami stavebních prací s vyšším 
podílem výrobních zařízení je zase citlivá na změny jejich využití 



výroba se nemůže krátkodobě přizpůsobovat změnám na 
stavebním trhu, protože investice do výrobních kapacit jsou finančně 
náročné. Je nutné intenzivní využití výrobních kapacit v rámci 
garantovaných výkonů

je obtížné měnit výrobní program vzhledem ke změnám závazných 
nařízení, nových zákonů, vyhlášek a předpisů

deprese ekonomiky

klimatické podmínky



Znaky stavebnictví 
•zakázková výroba

•stacionárnost produktu

•přemisťování výroby

•náročná organizace

•dlouhodobost

•závislost na finančních zdrojích

•závislost na přírodních a 
klimatických podmínkách

•pokles produkce je propojen 
s krizí ekonomiky
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