
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Stavební zakázky 
 

Popis datové sady: 

Datová sada obsahuje časovou řadu se čtvrtletními údaji o počtu a hodnotách stavebních zakázek 

podniků s 50 a více zaměstnanci se sídlem v České republice. Uvedeny jsou údaje o počtu a hodnotě 

zakázek na konci čtvrtletí i o nových zakázkách v průběhu čtvrtletí, o zakázkách soukromých a 

veřejných, realizovaných v tuzemsku a zahraničí a za pozemní a inženýrské stavitelství. 

Datová sada je aktualizována každé čtvrtletí, revidovány jsou přitom údaje za předchozí čtvrtletí.  

 

Metodické poznámky 

Zdrojem statistických údajů je statistické zjišťování STAV 1-12, informace jsou agregovány za podniky 

s 50 a více zaměstnanci.   

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.  

 

Poznámka k statistickým proměnným (ukazatelům) a jejich vazbám 

Počet stavebních zakázek na konci období – uveden pouze celkový počet (bez členění). 

Počet nových stavebních zakázek – uveden pouze počet nových zakázek v tuzemsku. 

Hodnota stavebních zakázek na konci období – uvedena celková hodnota, která je součtem zakázek 

v zahraničí, tuzemských soukromých a tuzemských veřejných zakázek. 

Hodnota nových stavebních zakázek – uvedena hodnota zakázek v tuzemsku, která je součtem 

nových zakázek pozemního a inženýrského stavitelství.      

 

Struktura dat: 
Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 



Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný 

okamžik sčítání a územního (území).   

SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

Idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

Hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu 

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec 

prázdný 

stapro_kod kód statistické proměnné  podrobnější popis v části referenční údaje 

mj_cis kód číselníku měřicích 

jednotek 

v celé datové sadě použit číselník 78 

mj_kod kód položky z  číselníku  

měřicích jednotek 

údaje o počtu zakázek – kód 99998, 

hodnoty zakázek v milionech Kč - kód 00206  

misto_cis kód číselníku pro určení místa 

realizace zakázky  

v datové sadě se využívá číselník 2478, 

pokud není uveden, jedná se o úhrn zakázek 

v tuzemsku i zahraničí 

misto_kod kód položky číselníku pro 

určení místa realizace zakázky 

09 - zakázky v tuzemsku, 

10 - zakázky v zahraničí, 

pokud není uveden, jedná se o úhrn zakázek 

v tuzemsku i zahraničí 

stavprace_cis kód číselníku pro druh 

stavebních prací 

využívá se číselník 175, 

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny 

druhy stavebních prací 

stavprace_kod kód položky číselníku pro druh 

stavebních prací 

23 – pozemní stavitelství, 24 – inženýrské 

stavitelství, 

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny 

druhy stavebních prací 

obdobiod počátek referenčního období ve formátu RRRR-MM-DD 

obdobido konec referenčního období ve formátu RRRR-MM-DD 

ctvrtleti čtvrtletí referenčního období  

rok rok referenčního období ve formátu RRRR 

uzemi_cis kód číselníku pro referenční 

území  

v celé datové sadě použit číselník 97 (Stát) 

uzemi_kod kód položky číselníku pro 

referenční území  

v celé datové sadě použit kód 19 (Česká 

republika) 

stapro_txt text statistické proměnné 

(ukazatele) 

 

mj_text text položky číselníku pro 

měřicí jednotku 

 

misto_txt text položky z číselníku pro 

určení místa realizace zakázky 

pokud není uveden, jedná se o úhrn zakázek 

v tuzemsku i zahraničí 

stavprace_txt text položky číselníku pro druh 

stavebních prací 

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny 

druhy stavebních prací 

 



Použité číselníky a referenční údaje: 

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě jsou použity: 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele 

kod TEXT 

278 Hodnota stavebních zakázek 

279 Počet stavebních zakázek 

567 Hodnota veřejných stavebních zakázek 

699 Hodnota soukromých stavebních zakázek 

5957 Počet nových stavebních zakázek 

5959 Hodnota nových stavebních zakázek 

 

Číselník měřicích jednotek – kód číselníku ČSÚ 78 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník Stát – kód číselníku ČSÚ 97  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník Druh stavby – kód číselníku ČSÚ 175  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=175&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

kodcis položka text 

175 023 Pozemní stavitelství 

175 024 Inženýrské stavitelství 

 

 

Číselník Vybraná územní uskupení – kód číselníku ČSÚ 2478  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=2478&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

kodcis položka text Poznámka 

2478 09 Česká republika  tuzemsko 

2478 10 Svět mimo ČR Zahraničí 

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje čtvrtletní údaje, rok a čtvrtletí jsou uvedeny v samostatných sloupcích. Časová 

řada začíná prvním čtvrtletím 1999.  

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=175&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=2478&typdat=0&cisjaz=203&format=0

