15. STAVEBNICTVÍ, BYTOVÁ VÝSTAVBA
Stavební podnik je podnikatelský subjekt s převažující stavební činností (odpovídá zařazení do oddílu 41, 42 a 43
klasifikace CZ-NACE).
Stavební práce jsou zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných
budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.
Základní stavební výroba (ZSV) představuje objem stavebních prací, které jednotka provedla pracovníky zahrnutými
do jejího evidenčního stavu včetně produktivní práce učňů a objemu stavebních prací na vlastním hmotném investičním
majetku. Stavební práce „S“ (podle dodavatelských smluv) vyjadřují celkovou hodnotu vlastních výkonů ze stavební
činnosti vykazující jednotky (včetně zabudovaných materiálů) provedenou na základě smlouvy o dodávce pro konečného
uživatele (stavebníka) včetně hodnoty eventuálních poddodávek stavebních prací přijatých od jiných dodavatelských
organizací pro splnění dané smlouvy o dodávce pro konečného uživatele. Veřejný zadavatel (zadavatel veřejné
zakázky) je právnická osoba, která v souladu s platnými předpisy o finančním hospodaření používá plně nebo zčásti
veřejných prostředků k financování veřejných zakázek.
Stavebním povolením se rozumí celkový počet stavebních povolení, stavebních ohlášení, staveb povolených
na podkladě veřejnoprávní smlouvy a staveb ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem, které byly
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydány a evidovány příslušným stavebním úřadem. Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové náklady
včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. Stavbami
na ochranu životního prostředí se rozumí stavební akce k ochraně čistoty vod, ovzduší, klimatu, přírody a půdy, akce
k ekologickému nakládání s odpady a k omezení působení fyzikálních faktorů na životní prostředí.
Bytová výstavba zahrnuje výstavbu nových bytů na příslušném území všemi formami výstavby. Bytem se rozumí
místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu
sloužit jako samostatné bytové jednotky. Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla
ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného
stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období
dokončeny či nikoliv. Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu Stavebního zákona a ve znění pozdějších předpisů
byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období vystaven kolaudační souhlas.
Obytnou plochou bytu se rozumí podlahová plocha obytných místností. Do ní se nezapočítává podlahová plocha ani
vedlejších místností (např. předsíň) ani příslušenství (např. záchod, koupelna) bytu. Užitkovou plochou bytu se
rozumí plocha všech obytných a vedlejších místností vč. příslušenství bytu. Nezapočítává se plocha nebytových prostor.
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