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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy 

smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, 

zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České republiky. Dále mapuje historii, stav a 

rozvoj dálniční sítě. V závěru představuje modernizovaný úsek dálnice D1. Praktická část se 

zabývá aplikací modifikovaného řešení na projektu Modernizace dálnice D1 – úsek 22, 

zavedením směnného provozu při výstavbě. Řeší zejména vliv směnného provozu na 

etapizaci výstavby, časový plán, finanční plán a porovnává pozitivní stránky řešení proti 

negativním. 

Závěrem je provedeno vyhodnocení efektivity skutečné a modifikované varianty výstavby. 

 

Klí čová slova 

Projektové řízení, veřejná zakázka, dopravní politika, modernizace, dálnice, směnný provoz 

při výstavbě. 

 

  Abstract 

Submitted thesis deals with planning of an implementation of a linear construction by using 

the contract conditions. The theoretical describes the topics of project management, 

engineering, procurement and traffic politics of Czech Republic. It also describes the history, 

status and development of the highway network. In the end there is introduced the modernized 

section of the D1 highway. The practical part deals with the application of the modified 

project Modernization solutions to the D1 highway - section 22 by introducing a shift 

operation during the construction. It solves the impact of shift work on phasing construction 

schedule, financial plan and compares the positive aspects of the solutions against the 

negative ones.  

In conclusion there is an evaluation effectiveness of the actual and modified variants of the 

construction. 

  

Keywords 

Project management, the public commission, traffic politics, modernization, highway, shift 

operation during of construction 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Miroslav Mudrák Plánování realizace liniové stavby. Brno, 2017. 98 s., 13 s. příl.  Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. 

Vedoucí práce Ing. Martin Nový, CSc. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje. 

 

 

V Brně dne 13. 1. 2017 

 

 

 .………………………………………. 

 podpis autora 

 Bc. Miroslav Mudrák 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval vedoucímu mojí diplomové práce Ing. Martinu Novému, CSc. za ochotu 

a čas, který mi věnoval při tvorbě této práce. Dále bych chtěl poděkovat mým pracovním 

kolegům za vstřícnost a pochopení při studiu. A zejména chci poděkovat mé manželce za 

trpělivost, toleranci a pomoc v průběhu celého studia. 



 
 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ....................................................................................................................... 11 

 

2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB. …… ................................................................. 12 

 

2.1 Základní terminologie .................................................................................... 12 

2.2 Výstavbový projekt ........................................................................................ 12 

2.3 Účastníci výstavbového projektu ................................................................... 12 

2.4 Součásti projektového řízení .......................................................................... 13 

2.4.1 Struktura činností ............................................................................. 14 

2.4.2 Časové plánování ............................................................................. 14 

2.4.3 Plánování zdrojů a nákladů .............................................................. 15 

 

3. PROJEKTY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ................................................................... 17 

 

3.1 Zadávání veřejných zakázek .......................................................................... 17 

3.2 Finanční limity veřejných zakázek ................................................................ 18 

3.3 Zadávací řízení veřejných zakázek ................................................................ 19 

3.3.1 Otevřené zadávací řízení .................................................................. 20 

3.3.2 Další druhy zadávacího řízení .......................................................... 23 

 

4. DOPRAVNÍ POLITIKA ČR ................................................................................... 25 

 

4.1 Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru ............ 25 

4.2 Strategie Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 ................................ 26 

4.3 Cíle Dopravní politiky a struktura priorit ...................................................... 27 

4.4 Financování dopravní infrastruktury ............................................................. 27 

4.5 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI) ...................................................................... 28 

4.6 Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 ..... 33 

 

 



 
 

5. DÁLNIČNÍ SÍŤ ČR – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE .................................... 35 

 

5.1 Historie výstavby dálnic na území ČR .......................................................... 35 

5.2 Dálniční síť ČR v roce 2016 a porovnání se zeměmi EU .............................. 37 

5.3 Ředitelství silnic a dálnic ............................................................................... 39 

5.4 Dálnice D1 ..................................................................................................... 40 

5.4.1 Historie dálnice D1 ........................................................................... 41 

5.4.2 Modernizace D1 v úseku Mirošovice - Kývalka .............................. 43 

5.4.3 Úseky a zhotovitelé Modernizace D1 .............................................. 44 

 

6. PŘÍPRAVA NABÍDKY, ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY A SMLUVNÍ  

PODMÍNKY NADLIMITNÍCH VE ŘEJNÝCH ZAKÁZEK ................................... 48 

 

6.1 Strategie uchazeče, příprava a odevzdání nabídky ........................................ 48 

6.2 Vyhodnocení výběrového řízení, získání zakázky ........................................ 49 

6.3 Smlouva o dílo podle mezinárodní vzorové smlouvy FIDIC ........................ 51 

6.4 Smlouva o dílo v projektech Ředitelství silnic a dálnic................................. 54 
 

7. MODERNIZACE D1 - ÚSEK 22, EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ - EXIT 168  

DEVĚT KŘÍŽŮ ........................................................................................................ 56 

 

7.1 Identifikační údaje stavby ............................................................................ 56 

7.2 Historie výstavby úseku ............................................................................... 57 

7.3 Smluvní strany .............................................................................................. 58 

7.4 Termíny provedení modernizace úseku 22................................................... 59 

7.5 Rozsah modernizace ..................................................................................... 59 

7.6 Objektová skladba úseku 22 ......................................................................... 60 
 

8. PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY MODERNIZACE D1 – ÚSEK 22 

Z POHLEDU ZHOTOVITELE ................................................................................ 63 
 

8.1 Strukturní plán realizace zakázky ................................................................. 64 

8.2 Organizační struktura Zhotovitele ................................................................ 66 

8.3 Organizační struktura Objednatele ............................................................... 66 

8.4 Plán realizace projektu ................................................................................. 68 

8.5 Ganntův diagram v MS Project .................................................................... 70 

8.6 Finanční rozbor zakázky .............................................................................. 70 



 
 

9. MODIFIKACE PLÁNU VÝSTAVBY PROJEKTU: MODERNIZACE D1 –  

ÚSEK 22, EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ - EXIT 168 DEVĚT KŘÍŽŮ  ...................... 72 

 

9.1 Aktualizace plánů projektu se zahrnutím směnného provozu při výstavbě .... 72 

9.1.1 Strukturní plán a organizační struktura ............................................ 75 

9.1.2 Změny v etapizaci výstavby ............................................................. 77 

9.1.3 Časový plán  ..................................................................................... 80 

9.1.4 Finanční plán .................................................................................... 81 

9.2 Efektivnost výstavby v případě použití modifikovaného plánu ..................... 84 

9.3 Porovnání jednotlivých částí a dopadů na projekt .........................................  85 

9.4 Vyhodnocení projektu při použití modifikovaného plánu výstavby .............. 88 

 

 

10. ZÁVĚR .................................................................................................................... 90 

 

11. SEZNAMY .............................................................................................................. 91 

 
11.1 Seznam použité literatury a zdrojů ................................................................. 91 

11.2 Seznam tabulek ............................................................................................... 94 

11.3 Seznam obrázků .............................................................................................. 95 

11.4 Seznam grafů .................................................................................................. 96 

11.5 Seznam příloh ................................................................................................. 97 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. ÚVOD 

 
V rámci realizace projektu „Modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka“, ale také 

výstavby či rekonstrukce řady dalších komunikací v České republice, dochází k častým 

polemikám, jak postupovat při realizaci těchto projektů s maximální efektivitou. Nezřídka 

jsou řešena témata nesprávně zvolených technologií a postupů. Zejména pokud se to přímo 

dotýká široké veřejnosti prostřednictvím uvíznutí v dopravní zácpě vyvolané nutným 

dopravním omezením. Často skloňovanou problematikou tak bývá realizace těchto projektů 

s využitím směnného, a to nejlépe nepřetržitého provozu. 

Vzhledem ke zvolenému tématu diplomové práce MODIFIKACE PLÁNU VÝSTAVBY 

LINIOVÉ STAVBY se tedy pokusím aplikovat v rámci jednoho z modernizovaných úseků 

dálnice D1, konkrétně úseku 22 mezi dálničními sjezdy Velká Bíteš a Devět Křížů, zavedení 

nepřetržitého směnného provozu. 

Obecným cílem diplomové práce je, na základě teoretických znalostí, sestavit alternativní 

plán přípravy a realizace stavební zakázky, porovnat ho se zhotovitelem navrženým průběhem 

a vyhodnotit rozdíly. 

Konkrétním cílem je potom sestavit modifikovaný plán výstavby, definovat maxima kladů 

a záporů nepřetržité činnosti při výstavbě a porovnat tento alternativní plán se zaběhlým 

postupem používaným při realizaci dosud modernizovaných úseků. 

Diplomová práce obsahuje dvě provázané části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část se zabývá oblastmi úzce spjatými s danou problematikou obecně. Jelikož je 

Modernizace D1 jedinečný projekt, je nutné představit základní principy projektového řízení 

při výstavbě. Dále v této části popisuji oblast zadávání veřejných zakázek a dopravní politiku 

České republiky nejen na následující období.  

V kapitole 5 je pak podrobně popsán současný stav a návaznosti dálniční sítě v naší zemi. 

Následuje oblast tvorby nabídek uchazeči dle daných smluvních podmínek v podobných 

projektech a pak konkrétní informace a podklady ke stavbě „Modernizace D1 - úsek 22“. Dále 

se už dostaneme k části čistě praktické, kde je provedena aplikace směnného provozu 

na předmětnou zakázku, včetně vyhodnocení a porovnání s variantou ve skutečnosti 

realizovanou. 
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2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB 
 

2.1 Základní terminologie 

 

Projektové řízení (Project Management), lze charakterizovat jako účinné a efektivní 

dosahování pozitivních změn.  

Projektové řízení je osvědčeným a světově rozšířeným systémem řízení, které ovlivňuje 

zásadním způsobem také procesy související s výstavbou.  

Řízení projektu výstavby se zabývá veškerými fázemi životního cyklu projektu a dotýká se 

tedy všech účastníků projektu. [3] 

 

2.2 Výstavbový projekt 

 
Projekt označujeme jako jedinečný, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný  

za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě 

a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. 

Konkrétně lze pak říci, že výstavbový projekt je soubor činností směřujících k převodu 

finančních prostředků na hmotný kapitál - stavbu. 

Investiční proces se skládá z řady dílčích činností, které lze sloučit do čtyř základních 

kategorií: 

• Investorská 

• Projekční 

• Zhotovitelská (Dodavatelská) 

• Inženýrská [1,2,4] 

 
2.3 Účastníci výstavbového projektu 

 

Na základě výše shrnutých činností, pak lze definovat základní partnery, zúčastněné  

při realizaci výstavbového projektu. Tyto partnery obvykle označujeme jako hlavní 

účastníky výstavby. Jedná se o investora, projektanta, zhotovitele (nebo též dodavatele)  

a inženýrskou organizaci. 



13 
 

Zásadní roli při výstavbě hraje investor (stavebník), který definuje cíle, zajišťuje financování 

a rozhoduje o formách a podmínkách smluvních vztahů s ostatními partnery.  

Projektant  pak zajišťuje, organizuje a zpracovává studie a zejména všechny stupně 

projektové dokumentace. Dále také vykonává pozici autorského dozoru při realizaci. 

Zhotovitel provádí samotnou realizaci, tedy provádí stavební a montážní práce, včetně jejich 

časové, věcné a technické koordinace. Zajišťuje tak celkovou dodávku stavby, následně 

dokládá dokumenty prokazující kvalitu provedeného díla a podílí se na ověření 

provozuschopnosti stavby. 

Inženýrská organizace pak zajišťuje ostatní činnosti, které nejsou zahrnuty v souhrnu 

činností předchozích účastníků. 

Všichni základní partneři mají zájem na rychlé a úspěšné realizaci projektu. 

Do investičního procesu je pak dále zapojena řada vedlejších partnerů, či účastníků výstavby.  

Jedná se zejména o zastánce veřejných, skupinových i soukromých zájmů. Především jde 

o zástupce státní správy a samosprávy, vlastníky pozemků a nemovitostí, osoby dotčené 

stavbou, či vlastníky nebo správce inženýrských sítí. 

Dále se však mohou účastnit procesu spojeného s projektem i další partneři, kteří s hlavními  

a vedlejšími účastníky výstavby spolupracují. [4] 

 

2.4 Součásti projektového řízení 

 

Jelikož je projektové řízení rozsáhlou oblastí procházející různými fázemi od iniciace,  

přes plánování, realizaci, monitoring až k ukončení projektu, není reálné v této práci 

představit veškeré nástroje týkající se tohoto oboru.  

Zaměřím se tedy v následujících odstavcích pouze na oblast plánování projektu a to zejména 

z hlediska věcného, časového a finančního. [1,3] 
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2.4.1 Struktura projektu 
 

Efektivní plánování, řízení a  kontrolu úkolů v projektovém řízení je nutné rozčlenit  

na jednotlivé dílčí části, neboli provést dekompozici projektu. 

Cílem dekompozice je tedy rozčlenit projekt na „balíky prací“, které budou plánovatelné  

a  kontrolovatelné. Tuto činnost lze nazvat také jako vytvoření hierarchické struktury projektu 

(WBS - Work Breakdown Structure). 

Balíky prací neboli strukturované činnosti, pak bude možné použít při plánování průběhu 

projektu, jeho termínů a k efektivnímu nasazení zdrojů. Rozsah dekompozice závisí  

na složitosti a  rozsahu problému tzn., že balíky prací nemusí být umístěny na jedné úrovni 

(stromová struktura). [1,3] 

„Kvalitní strukturování projektu významně zjednodušuje jeho řízení v době realizace. 

Strukturování projektu je předpokladem pro plánování všech tří parametrů projektu – kvality, 

času a  nákladů pro jednotlivé činnosti. V průběhu realizace projektu může dojít ke změnám 

v této struktuře. Tyto změny musí být vždy řízené a  pečlivě koordinované.“ [1, str. 106] 

 

2.4.2 Časové plánování  
 

Proces plánování, obecně, probíhá ve všech etapách přípravy a  realizace výstavbového 

projektu. Za úspěšný projekt pak považujeme takový, který dosáhl cíle v požadované kvalitě, 

včas a  v rámci daného finančního rozpočtu, kde nutnou podmínku úspěšnosti představuje 

vypracovaný, dodržovaný a  aktualizovaný plán realizace projektu. 

Plánování je vedle organizování, kontrolování, rozhodování, ovlivňování a  informování 

rovnocenným prostředkem řízení projektů. 

 

Prvním krokem časového plánování je dle strukturovaných dílčích částí a  jejich činností 

s logickou návazností určit předpokládané doby jejich trvání. Tento krok spojený 

s dekompozicí projektu nazýváme analýza struktury procesu.  

Analýza struktury procesu slouží k tomu, abychom získali přehled o  všech činnostech 

potřebných k dosažení cíle a  o  jejich vzájemných vazbách. 

Druhým krokem je analýza času, která obnáší výpočet celkové doby trvání projektu, včetně 

určení činností na kritické cestě a  naopak zjištění časových rezerv u  ostatních činností. 
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Diagramy a  harmonogramy, které představují časový rozpis projektu, jsou nedílnou součástí 

projektového plánování a jsou nástrojem pro úplné a přehledné zachycení zásadních informací 

potřebných pro řízení projektu.  

Mezi tyto nejdůležitější informace patří zejména milníky a  důležité termíny projektu, údaje  

o předpokladech délky trvání jednotlivých činností a také jejich vzájemné vazby  

a souslednosti. 

K  plánování projektů je ve většině případů užíváno základních metod, jako jsou síťové 

analýzy, Ganttovy diagramy, případně milníky. V současnosti je, díky rozšířenému 

softwarovému vybavení, možné využití kombinace určitých vlastností těchto metod. [3,5] 

 

2.4.3 Plánování zdrojů a nákladů  
 

Plánování zdrojů 

Plánování zdrojů lze rozlišit na dvě oblasti. Plánování zdrojů věcných (hmotných  

i nehmotných) a zdrojů lidských. Cílem tohoto plánování je určit zdroje a ověřit jejich 

dostatečnost. Zdroje konkrétně představují pracovní síly, energie, výrobky, práce a služby, 

práva k patentům a jiné. 

Prozkoumat potřebu zdrojů projektu v celém jeho plánovaném průběhu, nám umožňuje 

analýza zdrojů. V ní si ke každé činnosti časového průběhu projektu přiřadíme zdroje a  jejich 

množství, které jednotlivé činnosti spotřebují. 

Podkladem pro kapacitní plánování zdrojů je struktura projektu, časový plán a informace  

o zdrojích a podmínkách jejich čerpání. Kapacita zdroje je pak množství, které může zdroj 

dodat za jednotku času. 

Výsledkem plánování zdrojů jsou pak obvykle následující grafické výstupy: 

• Histogramy (sloupcové grafy) – zobrazují potřeby zdrojů, kde vodorovná osa 

znázorňuje čas, a  na svislé ose vyneseme jednotky kapacit jednotlivých zdrojů. 

• S -diagramy – součtové křivky, které znázorňují kumulované nároky na zdroje 

v průběhu celého časového období [1,3] 
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Plánování nákladů 

Nákladové plánování se zabývá působením na procesy potřebné pro realizaci projektu 

z  hlediska respektování plánovaných, tzn. možných nákladů, které bude při realizaci nutné 

vynaložit. Náklady jsou tedy spojeny zejména se spotřebou zdrojů v čase. 

 

Postup plánování nákladů na projektu je možné popsat ve dvou krocích, tak jak je postupuje 

při samotné realizaci: 

• plánování celkových nákladů stanovených na realizaci výstavbového projektu 

• plánování nákladů až na nejnižší prvky projektu, na něž jsou náklady sledovány 

[1,3] 
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3. PROJEKTY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

3.1 Zadávání veřejných zakázek 

 

Postup při zadávání veřejných zakázek je stanoven v zákoně o veřejných zakázkách  

č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním účelem tohoto zákona je zabezpečit 

vytvoření konkurenčního prostředí a zabránit diskriminaci při zadávání veřejných zakázek, 

docílit racionálního rozdělení veřejných prostředků na základě výběru nejvhodnější nabídky, 

rovného a spravedlivého přístupu dodavatelů na trh veřejných zakázek, kde existují významné 

obchodní možnosti a posílení konkurence mezi podnikateli. 

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů podrobně zpracovává postupy při 

zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek. Přitom však zachovává rovnováhu 

mezi principem transparentnosti a přiměřenosti. 

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy  

o založení Evropského společenství, zejména tedy zásadu transparentnosti, nediskriminace, 

rovného zacházení a vzájemného uznávání, a to i pro ty vztahy, které nejsou právními akty 

EU přímo upraveny (například podlimitní zakázky). 

S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které 

si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je Zákon č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vstoupil v účinnost k 1. 10. 2016. 

Rozpracovává uvedené postupy, rozšiřuje výslovný výčet zásad, kterými se musí zadavatel 

řídit, o zásadu přiměřenosti a nově zahrnuje i úpravu koncesního řízení, která je ve stávající 

právní úpravě předmětem samostatného koncesního zákona. 

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím odboru elektronizace veřejných zakázek  

a koncesí zřídilo portál http://www.portal-vz.cz/, o veřejných zakázkách a koncesích,  

na kterém lze nalézt komplexní informace týkající se zadávání veřejných zakázek. 

Ministerstvo pro místní rozvoj dále vydává Metodiku zadávání veřejných zakázek podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. ve znění 

po novelách zákona o veřejných zakázkách. 
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Metodika se zaměřuje na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, 

zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním 

textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související 

právní předpisy. 

Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také  

pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem 

setkávají.  

Metodika podporuje správnou aplikaci zákona a upřesňuje požadavky, které z něj vyplývají. 

Není právně závazným výkladem zákona o veřejných zakázkách, vytváří však podpůrný 

prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe. [20,21] 

 

3.2 Finanční limity veřejných zakázek 

 

Pro účely stanovení, zda se v konkrétním případě bude jednat o nadlimitní veřejnou zakázku, 

podlimitní veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku malého rozsahu, je třeba vycházet  

z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Stanovení této skutečnosti je důležité z hlediska 

dalšího postupu zadavatele podle zákona (zejména z hlediska možnosti použití určitého druhu 

zadávacího řízení nebo případně některé zákonné výjimky). Pokud se jedná o veřejnou 

zakázku na stavební práce, jsou stanoveny finanční limity vymezující jednotlivé druhy 

veřejných zakázek. Limity pro dodávky služby a stavební práce jsou každé dva roky 

upravovány sdělením Evropské komise. Vláda ČR na základě sdělení Komise vydá následně 

Nařízení o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách (veškeré 

hodnoty jsou stanoveny vždy bez DPH). V současnosti jsou platné následující limity 

jednotlivých druhů veřejných zakázek na stavební práce: 

Nadlimitní  

Za nadlimitní veřejnou zakázku se považuje veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

dosáhne nebo překročí finanční limit 142 668 000,- Kč. 

Podlimitní  

Za podlimitní veřejnou zakázku se považuje veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

dosáhne nebo překročí finanční limit 6 000 000,- Kč, ale současně nedosáhne na hodnotu 

142 668 000,- Kč. 
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Veřejná zakázka malého rozsahu  

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosáhne do výše 6.000.000,- Kč. 

Významná veřejná zakázka 

Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota činí: 

a) nejméně 300.000.000 Kč, v případě, že zadavatelem je stát, státní příspěvková organizace, 

veřejnoprávní subjekt v případě, že financujícím nebo ovládajícím subjektem je stát nebo 

státní příspěvková organizace; 

b) nejméně 50.000.000 Kč, v případě, že zadavatelem je kraj, obec, příspěvková organizace 

zřízená územním samosprávným celkem, o veřejnoprávní subjekt v případě, že financujícím 

nebo ovládajícím subjektem není stát nebo státní příspěvková organizace. 

 

3.3 Zadávací řízení veřejných zakázek 
 

Zadávací řízení upravuje závazný procesní postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. 

Zákon definuje šest druhů zadávacích řízení:  

• otevřené řízení,  

• užší řízení,  

• jednací řízení s uveřejněním,  

• jednací řízení bez uveřejnění,  

• soutěžní dialog a  

• zjednodušené podlimitní řízení. 

Možnost použití jednotlivých zadávacích řízení závisí na kategorii zadavatele, který veřejnou 

zakázku zadává a v některých případech rovněž na skutečnosti, zda jsou naplněny zákonné 

podmínky pro použití příslušného zadávacího řízení. 

Veřejný zadavatel může vždy, bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných 

podmínek použít pouze otevřené řízení a užší řízení. Ostatní řízení může použít pouze při 

splnění zákonných podmínek stanovených pro jejich použití. Jelikož se v praktické části 

zabývám nadlimitní zakázkou, zadanou formou otevřeného výběrového řízení, představím 

podrobněji postup pouze u otevřeného zadávacího řízení. 
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3.3.1 Otevřené zadávací řízení 

 

V otevřeném řízení vyzývá zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání nabídek  

a k prokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Režim nadlimitního  

a podlimitního otevřeného řízení se liší jen v délce minimální lhůty pro podání nabídek  

a v požadavcích na způsob prokázání kvalifikace. Následuje postup dílčích kroků, které je při 

výběru dodavatele formou otevřeného řízení probíhají: 

1. Předběžné oznámení 

 Jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení musí veřejný zadavatel uveřejnit ve Věstníku 

veřejných zakázek předběžné oznámení.  

2. Zahájení otevřeného řízení 

Otevřené řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. 

Pro uveřejnění otevřeného řízení musí zadavatel řádně vyplnit ve vzorovém formuláři povinná 

ustanovení a zaslat provozovateli Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění.  

3. Poskytnutí zadávacích podmínek 

V den, kdy zadavatel obdrží potvrzení z Věstníku veřejných zakázek, že vyhlášení bylo 

uveřejněno, musí na svém profilu zadavatele uveřejnit aspoň textovou část zadávacích 

podmínek. Veřejný zadavatel je povinen zpracovat odůvodnění veřejné zakázky.  

4. Poskytování dodatečných informací  

Ve lhůtě pro podání nabídek poskytuje rovněž zadavatel dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Zadavatel je v nezbytných případech dále povinen umožnit dodavatelům 

prohlídku místa plnění.  

5. Jmenování členů komise pro otevírání obálek, hodnotící komise 

Veřejný zadavatel ustanoví před uplynutím lhůty pro podání nabídek nejméně tříčlennou 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami. Je vhodné, aby před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek veřejný zadavatel rovněž ustanovil i hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 

nabídek.  
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6. Vypracování seznamu nabídek 

Zadavatel vypracuje seznam podaných nabídek, ve kterém eviduje podané nabídky,  

a ve kterém u každé podané nabídky uvede: evidenční číslo nabídky, dobu podání příslušné 

nabídky (datum a přesný čas) a identifikační údaje uchazeče. 

7. Otevírání obálek s nabídkami 

O otevírání obálek je třeba sepsat protokol o otevírání obálek a umožnit uchazečům 

nahlédnout do něj a pořídit si výpis nebo opis.  

8. Posouzení kvalifikace 

Posouzení kvalifikace provede buď veřejný zadavatel sám, zvláštní komise nebo hodnotící 

komise, což je v otevřeném řízení nejběžnější varianta. Hodnotící komisi však musí veřejný 

zadavatel pro tento účel zvláštně zmocnit. O posouzení kvalifikace je třeba taktéž vyhotovit 

protokol.  

9. Posouzení nabídek 

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků požadovaných zadavatelem 

a souladu s platnými právními předpisy.  

10. Hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek provádí v otevřeném řízení v případě veřejné zakázky zadávané veřejným 

zadavatelem hodnotící komise. O posouzení nabídek se vyhotoví zpráva o posouzení  

a hodnocení nabídek.  

11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

Po posouzení kvalifikace a podaných nabídek a po jejich hodnocení rozhodne zadavatel 

(nikoliv hodnotící komise) o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel se může odchýlit  

od doporučení hodnotící komise, je však povinen provedené odchylky řádně odůvodnit. 

Zadavatel je povinen rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí,  

že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem. 
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12. Odeslání rozhodnutí  

Pokud se zadavatel ztotožní s doporučením hodnotící komise nebo setrvá na svém rozhodnutí, 

odešle všem dotčeným oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

13. Možnost zrušení zadávacího řízení  

Zákon rozlišuje dvě základní varianty zrušení zadávacího řízení, a to zrušení: 

• obligatorní (povinné), tj. kdy je zadavatel povinen zrušit zadávací řízení při 

naplnění určitých podmínek;  

• fakultativní (dobrovolné), tj. kdy je zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení 

při naplnění určitých podmínek, popřípadě v některých případech i bez 

naplnění jakýchkoliv podmínek.  

14. Uzavření smlouvy  

Po doručeném oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je zadavatel povinen ponechat 

každému z uchazečů, kterému je oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu  

se zákonem odesláno a doručeno, lhůtu pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele  

o výběru nejvhodnější nabídky. Každému z uchazečů běží lhůta pro podání námitek 

samostatně od dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Běh této lhůty  

ve vztahu k příslušnému uchazeči lze skončit tím, že se příslušný uchazeč vzdá práva  

na podání námitek. Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je vybraným 

uchazečem. Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, vyzve zadavatel vybraného 

uchazeče k podpisu smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout řádnou součinnost tak, 

aby byla smlouva uzavřena v souladu se zákonem do 15 dnů, kdy uplynula lhůta pro podání 

námitek za předpokladu, že námitky nebyly podány.  

15. Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy  

Po uzavření smlouvy má zadavatel povinnosti zejména v souvislosti s uveřejňováním 

některých skutečností, které se týkají zadávacího řízení (oznámení o výsledku zadávacího 

řízení, písemná zpráva zadavatele, uveřejnění smlouvy, uveřejnění skutečně uhrazené ceny, 

uveřejnění seznamu subdodavatelů). Pokud požadoval složení jistoty, je povinen ji uvolnit 

uchazečům, kteří se umístili na 2. a 3. místě, pokud je marně nevyzval k součinnosti při 

uzavření smlouvy. Zadavatel je povinen archivovat dokumentaci k veřejné zakázce. 
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3.3.2 Další druhy zadávacího řízení 

 

Užší zadávací řízení 

Zásadní odlišností od otevřeného řízení je, že užší řízení probíhá ve dvou fázích. Nejprve 

zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k prokázání kvalifikace a teprve kvalifikované 

dodavatele (zájemce) vyzývá k podání nabídky. S tím je dále spojena úprava postupu po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek a to v tom, že se neprovádí posouzení kvalifikace, jelikož 

toto se provádí už po doručení žádostí o účast. Užší řízení lze použít bez omezení. 

Jednací řízení s uveřejněním 

Jednací řízení s uveřejněním je taktéž dvoufázové. Nejprve zadavatel vyzývá neomezený 

počet dodavatelů k prokázání kvalifikace, kvalifikované zájemce vyzývá k podání nabídek.  

O podaných nabídkách dále s uchazeči jedná za účelem dosažení co nejvýhodnějších 

podmínek plnění. Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) může veřejný zadavatel použít pouze 

při splnění zákonných podmínek stanovených pro jeho použití. 

Jednací řízení bez uveřejnění  

Jednací řízení bez uveřejnění (také „JŘBU“) je druhem zadávacího řízení, ve kterém 

zadavatel přímo vyzývá jednoho či více zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání 

podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné zakázky, které odrážejí výsledky jednání, 

popřípadě jsou z hlediska vyjednaných podmínek pro zadavatele ještě výhodnější. Použití 

jednacího řízení bez uveřejnění je vázáno vždy na splnění zákonných podmínek v plném 

rozsahu.  

Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění je třeba vždy vykládat zužujícím 

(restriktivním) způsobem, neboť jednací řízení bez uveřejnění je u většiny jeho druhů krajním 

způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat  

v jiném druhu zadávacího řízení.  

Pro všechny případy zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí, že je 

nutné, aby zadavatel použití jednacího řízení bez uveřejnění řádně a v dostatečné míře 

odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných předpokladů). Z hlediska 

transparentnosti zadávacího řízení je vhodné, aby důvody pro použití jednacího řízení bez 

uveřejnění byly podrobně popsány již ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 
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Jednací řízení bez uveřejnění je nejméně formalizovaným zadávacím řízením, nejvíce se blíží 

sjednávání smlouvy podle občanského resp. obchodního zákoníku. 

Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog je třífázovým zadávacím řízením. V první části veřejný zadavatel 

neomezenému okruhu dodavatelů sděluje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v soutěžním 

dialogu a vyzývá je k podání žádostí o účast a k prokázání kvalifikace. Následně je vedeno 

jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt vhodná řešení způsobilá splnit potřeby  

a požadavky veřejného zadavatele. Po rozhodnutí o vhodnosti řešení jsou k podání nabídek 

vyzváni všichni zájemci, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu. 

Zjednodušené podlimitní řízení  

Zjednodušené podlimitní řízení je jednodušší obdobou otevřeného řízení. Zadavatel dává 

neomezenému počtu dodavatelů možnost podat nabídku. Vedle uveřejnění výzvy na profilu 

zadavatele vyzývá nejméně 5 způsobilých dodavatelů. Zadavatel nemusí uveřejňovat 

předběžné oznámení, ani zpracovávat odůvodnění veřejné zakázky. Kvalifikaci uchazeči 

prokazují předložením čestného prohlášení, ze kterého plyne, že splňují kvalifikaci. 

Dokumenty k prokázání kvalifikace předkládá pouze vyzvaný uchazeč před uzavřením 

smlouvy. [20] 
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4. DOPRAVNÍ POLITIKA ČR 
 

Sektor doprava je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje 

prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Jedná se  

o sektor finančně velmi náročný, na druhou stranu jde o sektor, který výrazně přispívá  

do příjmové stránky veřejných rozpočtů. Jde o sektor, který je nutnou podmínkou pro 

zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Neřešení problémů v dopravě proto může 

vyústit ve velké přímé i nepřímé celospolečenské ztráty.  

Dopravní politika  je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, přičemž 

Ministerstvo dopravy je institucí odpovědnou za její implementaci. Dokument identifikuje 

hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Vzhledem k šíři problematiky 

nemohou být řešení navržena do všech podrobností. To je úkolem navazujících strategických 

dokumentů k Dopravní politice, které rozpracovávají jednotlivé oblasti řešené v Dopravní 

politice. Dopravní politika určuje gesční odpovědnost a orientační termíny pro plnění 

jednotlivých opatření, způsob financování je rovněž navržen jen rámcově a je rozpracován  

v návazných strategických dokumentech.  

Vliv vstupu ČR do EU v květnu 2004 a dopady světové finanční krize po roce 2008 byly 

zásadními událostmi ovlivňující konkurenceschopnost ČR v období platnosti Dopravní 

politiky ČR pro léta 2005 - 2013. Zrušení pohraničních celních kontrol po vstupu do EU se 

projevilo ve zlepšení podmínek zejména pro silniční nákladní dopravu. Zlepšila se nejen její 

plynulost a rychlost, ale i poptávka po ní vzhledem k velkému podílu obchodních vazeb  

s okolními členskými státy. 

Dopravní politika jako sektorový dokument vychází ze závěrů strategických dokumentů 

průřezového charakteru na evropské a národní úrovni: Strategie Evropa 2020 a Národní 

program reforem, evropská politika soudržnosti – hlavní požadavky na dopravu. [8] 

 

4.1 Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu 

prostoru 

 

Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschopnému  

a efektivnímu dopravnímu systému. 
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Bílá kniha – dokument, který představuje novou evropskou dopravní politiku pro období 

2012 – 2020 s výhledem do roku 2050, na kterou pak následně navazuje Politika 

transevropských dopravních sítí (TEN-T) jakožto hlavní evropský nástroj pro rozvoj dopravní 

infrastruktury pro dálkové přepravní proudy s cílem podpořit jednotný evropský trh. Bílá 

kniha zahrnuje 40 konkrétních iniciativ pro vybudování konkurenceschopného dopravního 

systému v příštím desetiletí. [8] 

 

4.2 Strategie Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 

 

Základní principy Dopravní politiky 2014 - 2020 se od předchozí Dopravní politiky 2005 – 

2013 nemění – Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí 

učinit (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, 

životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).  

Základní témata, kterými se Dopravní politika v rámci dosažení svých cílů především zabývá 

a která v podstatné míře zůstávají v platnosti i pro následující období, jsou:  

• harmonizace podmínek na přepravním trhu,  

• modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy,  

• zlepšení kvality silniční dopravy,  

• omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví,  

• provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému,  

• rozvoj transevropské dopravní sítě,  

• zvýšení bezpečnosti dopravy,  

• výkonové zpoplatnění dopravy,  

• práva a povinnosti uživatelů dopravních služeb,  

• podpora multimodálních přepravních systémů,  

• rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS,  

• zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou 

dopravu  

• využití nejmodernějších dostupných technologií a globálních navigačních družicových 

systémů (GNSS). 

 

 

 



27 
 

Mezi nejpalčivější problémy současné situace v dopravní infrastruktuře je, že stávající 

dopravní infrastruktura není v požadovaném technickém stavu v důsledku dlouhodobého 

nedostatku financí na údržbu, a obzvlášť na obnovu. Dále nejsou dostatečně prováděny 

úpravy vedoucí k odstraňování nedostatků v bezpečnosti, propustnosti a ekologické zátěži. [8] 

 

4.3 Cíle Dopravní politiky a struktura priorit 

 

Hlavním cílem Dopravní politiky je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 

postavené na využití technicko–ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů 

dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy  

a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Na hlavní cíl navazují specifické priority sektorového a průřezového charakteru, jako jsou 

uživatelé, provoz a bezpečnost dopravy a zdroje pro dopravu. Nezbytnou podmínkou pro 

provozování dopravy je dopravní infrastruktura, která je také předmětem samostatné priority. 

Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury je náročné jak z hlediska investičních potřeb, tak  

z hlediska časové náročnosti procesů přípravy a realizace staveb. [8,9] 

 

4.4 Financování dopravní infrastruktury 

 

Oblast financování je zásadním prvkem v rámci veškerých zdrojů pro dopravu. Provozování, 

údržba a rozvoj dopravní infrastruktury vyžaduje stabilní financování na úrovni 2,5 % HDP. 

Sektor dopravy je z významné míry závislý na financování z veřejných rozpočtů. Na druhou 

stranu je jako jediný sektor zatížen dodatečnou spotřební daní, která je natolik vysoká, že její 

zpětné převedení do sektoru dopravy by dokázalo uspokojivě řešit problémy nejen výstavby 

dopravní infrastruktury, ale i financování dopravní obslužnosti.  

V tomto smyslu je sektor dopravy samofinancovatelný. Převedení celé spotřební daně  

z minerálních olejů zpět do sektoru doprava by ovšem způsobilo nemalé potíže ve financování 

ostatních potřeb státu.  

Dalším důležitým klasickým a již zavedeným zdrojem financí je zpoplatnění provozu. 

V souladu s Dopravní politikou následujícího období se bude do budoucna rozšiřovat rozsah 

zpoplatněné silniční sítě i kategorií zpoplatněných vozidel.  
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Sektor doprava bude i v období 2014 - 2020 významným příjemcem evropských fondů. 

Celkový finanční balík sice bude menší, než v období 2007 – 2013, avšak zároveň dojde ke 

snížení počtu financovaných priorit.  

S ohledem na oprávněnou potřebu stabilizace zdrojové stránky je žádoucí, aby této stabilizace 

bylo dosaženo optimálním mixem opatření na zdrojové stránce. Stabilizace plynoucí  

z navýšení podílu spotřební daně je nejefektivnějším nástrojem. Jako dodatečný nástroj pro 

stabilizaci zdrojové stránky však mohou sloužit i alternativní zdroje financování (návratné 

prostředky soukromých investorů – tzv. PPP projekty). 

Zajištění provozuschopnosti, kvalitní údržba a opravy dopravní infrastruktury jsou klíčové  

a musí být přednostně finančně zabezpečeny. Beze splnění tohoto požadavku budou postupně 

znehodnocovány investice do dopravní infrastruktury již vložené. Financování oprav a údržby 

musí být v takové výši, aby nedocházelo k dalšímu navyšování skrytého dluhu. S ohledem na 

dopravní politiku je snahou, aby financování této oblasti bylo co nejméně závislé na dotacích 

z veřejných rozpočtů a bylo v co největší míře odvozeno od zpoplatnění provozu. 

Dopravní infrastruktura musí umožnit plynulý provoz pro mezinárodní dálkovou, 

meziregionální, regionální i místní dopravu. Všechny tyto segmenty jsou důležité pro 

fungování evropské ekonomiky. Evropská komise se zaměřuje na podporu dopravní 

infrastruktury, která je důležitá především pro dálkovou dopravu a nástrojem pro splnění 

tohoto cíle je Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T). Implementace této politiky je 

úzce provázána s novým finančním nástrojem EU na podporu rozvoje dopravní, energetické  

a telekomunikační infrastruktury zvaném Nástroj pro propojení Evropy (CEF). [8,9,10,19] 

 

4.5 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je právnickou osobou zřízenou zákonem 

č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu se Statutem SFDI schváleným usnesením vlády č. 986 ze dne 18. prosince 2013  

a k zajištění svého účelu vydává SFDI „Pravidla pro financování programů, staveb a akcí  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“). 
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Užití finančních prostředků z příjmů SFDI je realizováno při dodržení těchto zásad: 

• Účelovost užití finančních prostředků 

• Závaznost schváleného rozpočtu SFDI 

• Poskytování finančních prostředků na smluvním základě 

• Efektivnost a hospodárnost užití finančních prostředků 

• Evidence a kontrola užití finančních prostředků 

 

Účelovost užití finančních prostředků 

Finanční prostředky SFDI jsou určeny k financování akcí a činností odpovídajících účelu 

SFDI a k poskytování příspěvků v souladu se schváleným rozpočtem SFDI pro daný 

rozpočtový rok.  

Investiční výdaje (finanční prostředky účelově určené k úhradě investičních potřeb konkrétní 

akce) lze hradit zejména formou: 

• financování výstavby, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury 

• příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na 

výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest  

a staveb celostátních a regionálních drah 

• příspěvků na výstavbu cyklistických stezek a příspěvků pro programy na výstavbu, 

rekonstrukci a modernizaci stavebních objektů a zařízení zaměřených ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy 

• financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením  

a trváním věcného břemena k pozemkům a dále také například financování nákladů na 

zavedení systému elektronického mýtného. 

 

Neinvestiční výdaje (finanční prostředky účelově určené k úhradě neinvestičních potřeb) pak 

lze hradit formou: 

• financování údržby a oprav silnic a dálnic 

• financování údržby a oprav celostátních a regionálních drah 

• obdobných příspěvků či financování nákladů uvedených u investičních výdajů. 
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Rozsah financování akcí dopravní infrastruktury 

SFDI financuje akce dopravní infrastruktury týkající se silnic a dálnic, železničních 

dopravních cest a dopravně významných vnitrozemských vodních cest zejména v tomto 

rozsahu:  

a) výstavba, modernizace, rekonstrukce, opravy a údržba silnic a dálnic 

b) výstavba, modernizace, rekonstrukce, opravy a údržba celostátních a regionálních drah 

c) výstavba a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest  

d) ostatní (náklady na zavedení mýtného, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, 

aj.) 

Podmínky pro financování akcí SFDI  

Uvolňování finančních prostředků na jmenovité akce (investiční i neinvestiční) se provádí na 

základě smlouvy uzavřené s příjemcem a listinné nebo elektronické žádosti příjemce  

o uvolnění finančních prostředků. 

Uvolnění finančních prostředků může SFDI podmínit splněním dalších podmínek nad rámec 

náležitostí výše uvedených, jako je poskytnutí informací o zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku, předložení kopie uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nebo předložení 

dokladu, že příjemce již použil vlastní prostředky k financování akce v případech, kde je akce 

spolufinancována z více zdrojů, případně předložení dalších podkladů dle požadavku SFDI. 

Závaznost schváleného rozpočtu 

Výdaje SFDI v každém roce stanoví rozpočet projednaný Výborem a Dozorčí radou SFDI, 

poté Vládou ČR a následně schválený Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR pro příslušný 

rozpočtový rok, jehož součástí je jmenovitý seznam akcí financovaných tímto fondem včetně 

rozpočtovaných částek a lhůt realizace akcí. 

Sestavování rozpočtu 

Rozpočet SFDI na příslušný rok a střednědobý výhled na období 2 let bezprostředně 

následujících po roce, na který je připravován rozpočet, je sestavován v souladu s Dopravní 

politikou České republiky a návaznými dokumenty.  
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Rozpočet se sestavuje na základě žádostí o financování akce z rozpočtu, které žadatelé 

předkládají zástupcům státního fondu dopravní infrastruktury.  

Každá akce zařazená do rozpočtu SFDI je charakterizována rozhodujícími a orientačními 

ukazateli. Rozhodující ukazatele akce jsou identifikační údaje o akci (číslo 

ISPROFIN/ISPROFOND, název akce, kód akce) a částka schválená pro akci v rozpočtu SFDI 

v daném roce. 

Poskytování finančních prostředků na smluvním základě 

Finanční prostředky je možné poskytnout výhradně na základě Smlouvy, kterou uzavírá SFDI 

s příjemcem. V případě projektů spolufinancovaných z fondů EU musí být pro každý projekt 

uzavřena s příjemcem také Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného  

z fondů EU (dále jen „Rámcová smlouva“). 

Rámcovou smlouvu uzavírá SFDI s příjemcem na konkrétní projekt schválený k financování 

v rámci OPD* na celou dobu jeho realizace až do finančního vypořádání projektu na základě 

Schvalovacího protokolu vydaného Ministerstvem dopravy jako řídícím orgánem OPD.  

*OPD – Operační program Doprava, OPD 1 - Operační program Doprava programové 

období 2007 – 2013, OPD 2 – Operační program Doprava programové období 2014 – 2020. 

Efektivnost a hospodárnost užití finančních prostředků 

Poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen užívat v souladu se stanoveným účelem 

co nejhospodárněji a činit opatření k zajištění efektivnosti při nakládání s nimi. Poskytnuté 

finanční prostředky může příjemce použít v souladu s účelem Smlouvy pouze k platbám 

uskutečněným v kalendářním roce, v němž byly finanční prostředky poskytnuty. Příjemce 

může z poskytnutých finančních prostředků platit zálohy na plnění hrazená dodavatelům  

v souladu s účelem uzavřené Smlouvy a v souladu s platebními podmínkami sjednanými ve 

smlouvě, na základě které se akce realizuje.  

Příjemce je povinen projednat každoročně se zhotovitelem jmenovité akce financované  

z rozpočtu SFDI harmonogram jejího věcného a finančního plnění tak, aby sjednaný objem 

finančních prostředků potřebný k úhradě zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v daném 

rozpočtovém roce nepřekročil výši finančních prostředků schválených pro tuto akci  

v rozpočtu SFDI v daném roce. 
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Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků SFDI je příjemce povinen předložit 

SFDI Závěrečné vyhodnocení akce, na základě kterého zástupci tohoto fondu prověří užití 

poskytnutých finančních prostředků ve smyslu Smlouvy uzavřené mezi SFDI a příjemcem. 

Závěrečné vyhodnocení akce musí obsahovat zejména informaci o splnění závazných 

ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků SFDI. 

Evidence a kontrola užití finančních prostředků 

Ke sledování efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků SFDI na jednotlivé 

akce slouží evidence poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI. O čerpání a užití 

poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI je příjemce povinen vést průkaznou 

účetní evidenci odděleně tak, aby bylo zřejmé čerpání finančních prostředků v souladu se 

Smlouvou. 

 

K zajištění hospodárného a efektivního užití finančních prostředků SFDI v souladu s účelem, 

ke kterému byly poskytnuty, provádí SFDI u příjemců finančních prostředků veřejnosprávní 

kontroly. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného  

a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným 

účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce, dodržování právních 

předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují a dodržování 

podmínek stanovených ve Smlouvě, za kterých se finanční prostředky příjemci poskytují. 

[8,9,10] 

 

 

4.6 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016  
a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 

 

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2016 - 2018 vychází z finančních rámců 

stanovených vládou ČR pro rok 2016 a střednědobý výhled pro roky 2017 a 2018, přičemž 

rozpočet je připraven jako vybilancovaný se zapojením odhadovaných zůstatků finančních 

prostředků SFDI k 31. 12. 2015. 

 

Rozpočet roku 2016 vycházel z navýšených směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové 

výši 47,1 mld. Kč národních zdrojů a při zapojení předpokládaného zůstatku finančních 

prostředků SFDI pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 51,3 mld. Kč.  
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Se zapojením prostředků EU ve výši 14,3 mld. Kč činí pro rok 2016 celková výše navrženého 

rozpočtu téměř 65,7 mld. Kč. 

 

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře 

respektovat 

následující požadavky: 

• na opravy a údržbu sítě a přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní 

sektorové strategie 

• na zajištění dofinancování projektů financovaných z OPD 2007-2013 

• na zajištění dostatečného čerpání OPD 2014-2020 pro splnění konkrétních milníků, tedy 

předem stanovených a sledovaných cílů v programu OPD 2014-2020, aby České republice 

nebyly kráceny prostředky z OPD 

• na zajištění financování již rozestavěných akcí a na zahajování nově připravených akcí.  

 

Finanční rámec národních zdrojů ve výši 51,3 mld. Kč umožňuje financovat opravy a údržbu, 

přípravu akcí, dofinancovat dokončování akcí národních i spolufinancovaných z EU, realizaci 

akcí a pokrýt část nově zahajovaných akcí podle stavu jejich připravenosti.  

 

Rozpočet dále uvádí tzv. „Nepokryté potřeby“, tedy nově zahajované akce, které jsou vedeny 

v „Zásobníku akcí“ v souhrnném finančním vyjádření. Celkový objem nepokrytých potřeb 

činil 2,5 mld. Kč pro rok 2016. Pokud by dodatečně došlo k navýšení rozpočtu SFDI, bylo by 

možné zahájit zejména další nové projekty EU a čerpat tak 2,8 mld. Kč ze zdrojů EU, což by 

znamenalo navýšení celkové výdajové strany rozpočtu SFDI  na výši cca 71 mld. Kč. 

 

Po úspěšném dokončení přípravy byly v průběhu roku 2016 jednotlivé akce zařazovány do 

rozpočtu SFDI s ohledem na existenci disponibilních prostředků. V případě další potřeby je 

pak možná varianta vedení jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního 

rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí. Celkový objem finančních 

zdrojů může být negativně ovlivněn nutností pokrýt odvody nařízené z důvodu možného 

porušení rozpočtové kázně, resp. sankce finančních úřadů vůči příjemcům, protože hlavní 

příjemci nedisponují volnými zdroji pro pokrytí těchto sankcí za porušení rozpočtové kázně. 
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Strategický rámec sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu  

Za základ pro sestavování rozpočtu roku 2016 a střednědobého výhledu na období 2017  

a 2018 

byly použity strategické závěry obsažené ve schválené Dopravní politice a Dopravních 

sektorových strategiích schválených vládou ČR. Rozpočet respektuje principiální zásadu 

směřování zdrojů pro primárně krytí finančních potřeb především spojených s mandatorními 

výdaji sítě, tj. s opravami, údržbou, přípravou nových projektů a dále realizací výstavby 

dopravní infrastruktury ze zdrojů EU. 

 

Prioritou při sestavování rozpočtu SFDI bylo pokrýt následující oblasti:  

• mandatorní výdaje - jejich výše se řídí reálnou schopností efektivního využití 

prostředků a je nastavena zejména dle Dopravních sektorových strategií 

• akce, u kterých je předpokládáno jejich dofinancování v roce 2016, 

• akce v realizaci, 

• nově zahajované akce, 

• financování oprav silnic II. a III. tříd. [10,19] 
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5. DÁLNI ČNÍ SÍŤ ČR – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE 

 

5.1 Historie výstavby dálnic na území ČR 

 

První konkrétní vize postavit dálkovou silnici napříč Československem se objevily v roce 

1935. Jednalo se o projekty „Národní silnice Plzeň – Košice“ a projekt silniční magistrály 

„Cheb–Chust“, která se skládala v úseku Cheb–Košice a dál na tehdejší Podkarpatskou Rus. 

Oba návrhy však nezískaly přízeň úřadů a nedočkaly se tak ani samotné realizace. 

V roce 1937 vydal zlínský průmyslník Jan Antonín Baťa knihu „Budujme stát pro 40 000 000 

lidí“, kde mj. navrhl výstavbu dálkové komunikace Cheb – Velký Bočkov, jež vedla po délce 

ČSR nejpřímější cestou a vyhnula se Praze i Bratislavě. Baťa nechal na vlastní náklady 

vypracovat i její podrobnou studii. Úsek Lužná – Makov vedoucí kolem Zlína byl dokonce 

oficiálně schválen ministerstvem dopravy. Události po Mnichovské dohodě 30. září 1938, kdy 

přišlo Československo o značnou část svého území, však změnily i plány na výstavbu silniční 

sítě. 

Co se názvosloví týče, tak zpočátku se pro označení rychlostních komunikací používal  

z italštiny přejatý termín autostráda (autostrada) nebo autodráha odvozený z německého 

Autobahn. V oficiálních plánech se používalo označení dálková komunikace. V prosinci 1938 

se začal používat termín dálnice. Za původce slova bývá označován zaměstnanec tehdejšího 

Velitelství stavby dálkových silnic (později přejmenovaného na Generální ředitelství stavby 

dálnic) Ing. Karel Chmel. Jeho nadřízený, velitel Stavby dálkových silnic Václav Nosek,  

v dopise ministerstvu národní obrany termín oficiálně navrhl a zdůvodnil. 

Po Mnichovské dohodě byly tedy ztrátou území přeplánovány i důležité dopravní tepny.  

Do konce roku 1938 byl vypracován podrobný projekt dálnice Praha – Brno – Slovensko. 

Začátkem roku 1939 začaly přípravné práce na prvních dvou úsecích dálnice, a to Praha – 

Humpolec a Zástřizly – Lubná na Vsetínsku. 2. května 1939 u Průhonic byl slavnostně 

proveden první výkop. V této době se také začala připravovat německá exteritoriální dálnice 

Vídeň – Vratislav vedoucí okolo Brna a jejíž výstavba začala již v dubnu 1940. 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 bylo vydáno nařízení, že dálnice 

Praha – Brno – Slovensko má být začleněna do německé sítě a od následujícího dne se začíná 

jezdit na celém území vpravo. Začlenění do německé sítě znamenalo především použití 

přísnějších parametrů jako změna návrhové rychlosti ze 120 km/h na 160 km/h, šířka  
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z původních 21 m se zvyšuje v úseku Chodov u Prahy – Lensedly a v okolí Brna na 28,5 m, 

zbytek na 22 m.  

V průběhu války se v Čechách a na Moravě stavělo na několika místech na trasách Praha–

Brno a připravovaly se dálnice směrem na Plzeň a Lovosice. V Posázaví se vystavělo několik 

mostů a úseků vozovky. Později během války byly práce zastaveny pro nedostatek oceli, která 

byla důležitější pro válečné účely. 

V osvobozeném Československu se tak nacházely části tří nedokončených dálnic v úhrnné 

délce 188 km. Kromě dálnice Praha - Brno s celkovou délkou rozestavěných úseků 77 km to 

byla nyní nepotřebná „Hitlerova dálnice“ z nově polské Wroclawi do Vídně, souvisle 

rozestavěná u Rajhradu v délce 83 km, a „sudetská dálnice“, jejíž rozpracované úseky  

u Chebu a Liberce měly dohromady délku cca 28 km. Byla zahájena dostavba těchto 

rozestavěných úseků, ale do roku 1950 byly práce postupně utlumeny a zastaveny. 

Koncem padesátých let začala intenzita silničního provozu narůstat a brzy převýšila úroveň  

z doby před válkou. V roce 1963 byla vymezena vybraná silniční síť určená k přednostní 

modernizaci a zároveň byl stanoven tvar a rozsah dálniční sítě. V roce 1967 byla zahájena 

výstavba dálnice D1 Praha - Brno. Její trasa až na malé výjimky kopírovala plány  

a rozestavěné části ze 40. let. V roce 1980 pak došlo dokončením posledního úseku D1 mezi 

Prahou a Brnem u Humpolce k propojení české a moravské metropole a zároveň dokončením 

dálnice D2 přímé spojení s Bratislavou. 

Po roce 1990 byla výstavba dálnic orientována na propojení naší dálniční sítě s dálniční sítí 

západní Evropy ve směru dálnic D5 a D8 a na výstavbu dálničního spojení Brno – Ostrava – 

hranice PLR. V roce 1987 byla usnesením vlády ČSSR č. 24 do dálniční sítě zařazena dálnice 

D3 Praha – České Budějovice. Po rozdělení Československa byla v roce 1993 usnesením 

vlády ČR č. 631 o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla nově 

definována síť těchto komunikací na území České republiky. Nejvýznamnější změnou ve 

vedení dálničních tahů byla změna vedení dálnic D1 a D47 východně od Brna. Dálnice D1 je 

nově vedena v trase Brno – Vyškov – Kroměříž – Lipník nad Bečvou, kam byl posunut 

počátek dálnice D47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – hranice s Polskem. V roce 2006 byly 

dálnice D1 a dálnice D47 spojeny do jednoho tahu s označením D1. Tato dálnice vzájemně 

propojuje největší města České republiky Prahu, Brno a Ostravu s vazbou na Polsko.  

K 31. prosinci 2015 bylo v Česku v provozu 775 km dálnic a 463 km rychlostních silnic.  

V lednu 2013 Ministerstvo dopravy navrhlo administrativní přeřazení některých rychlostních 
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silnic či jejich úseků do kategorie dálnic. Tento návrh byl později rozšířen tak, aby do 

kategorie dálnic byla přeřazena naprostá většina rychlostních silnic.  

Návrh byl schválen v roce 2015 a přeřazení bylo provedeno k 1. lednu 2016. Síť dálnic se tak 

rozšířila o 438 km. Kategorie rychlostních silnic byla zrušena. [18] 

 

5.2 Dálniční síť ČR v roce 2016 a porovnání se zeměmi EU 

 

Celková délka dálniční sítě v ČR byla k 1. 7. 2016 cca 1 210 km, s tím že délka v současnosti 

plánované dálniční sítě je cca 2000 km. [17] 

 

Obr. 1: Přehled dálniční sítě ČR, včetně úseků ve výstavbě a plánovaných [17] 

 

V Evropě je v provozu hustá síť dálnic a rychlostních silnic. Nejhustší dálniční síť najdeme  

v Nizozemí, kde jsou už téměř všechny hlavní silnice nahrazeny dálnicemi. V přepočtu na 

obyvatele nebo rozlohu země má nejvíce kilometrů dálnic Lucembursko. Rozsáhlou dálniční 

síť mají vybudovánu např. v Německu, Itálii, Francii, Španělsku a dalších, většinou západních 

zemích Evropy. Oproti tomu země bývalého východního bloku mají v budování dálnic velké 

zpoždění. Jejich dálniční síť je většinou nesouvislá, někde dokonce žádná. Výjimkou je pouze 

Slovinsko, které má však dálniční síť téměř dokončenu díky malé rozloze státu. [17] 
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Dálniční spojení ČR s Evropou 

Před více než deseti lety, 6. října 2006, byla zprovozněna poslední část dálnice D5 dlouhá 3,5 

kilometru v úseku mezi Černicemi a Útušicemi. Dálnice D5 tak spojila v délce 151 kilometrů 

Prahu s Plzní a německými hranicemi u Rozvadova. Německo v tentýž den zprovoznilo 

dálnici A6 z Rozvadova k dálnici A93 do Mnichova a Česká republika se tak poprvé spojila  

s dálniční sítí Evropské unie. [16] 

K 1. 1. 2016 bylo dokončeno dálniční propojení se sousedními státy na pěti místech a to do 

Německa, Polska a na Slovensko. K dokončení v současnosti plánované dálniční sítě ČR 

zbývá provést cca 800km dálnic a vybudovat tak propojení se sousedními státy v rámci 

dalších šesti tras evropské dálniční sítě. [11] 

 

Obr. 2: Přehled dálniční sítě ČR, vazby na sousední státy [11] 

 

Výstavba 

Tlak na rozvoj dálniční, ale i silniční infrastruktury je dán nejen potřebou na zajištění 

vnitrostátních dopravních vztahů, ale i uspokojováním nároků mezinárodní dopravy, a to jak 

dopravy zdrojové a cílové, tak i dopravy tranzitní, která územím České republiky pouze 

projíždí. 
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Základním předpokladem pro dosažení cíle dokončení silniční a dálniční infrastruktury je 

kromě zajištění finančních prostředků i zlepšení legislativního rámce tak, aby se proces 

přípravy staveb zjednodušil, urychlil a výběr zhotovitelů zprůhlednil. 

„Disproporce mezi potřebami a disponibilními prostředky na výstavbu a modernizaci sítě 

silnic I. třídy a dálnic generuje dvě cesty řešení, které jsou však vzájemně velice úzce 

provázány. Jednak je to potřeba hledání dalších zdrojů, ať už využití fondů EU v rámci 

Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí, zahraničních 

půjček, či prověřování možností využití zapojení soukromého kapitálu formou PPP, tedy 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. Na druhé straně je pozornost zaměřena na 

prověření, že připravované projekty dosahují požadované míry ekonomické efektivnosti.  

V tomto směru je Ministerstvem dopravy zajišťováno zpracování dopravních sektorových 

strategií, ve kterých jsou infrastrukturální projekty podrobeny multikriteriální analýze, na 

jejímž základě jsou stanoveny prioritní stavby ve vazbě na finanční možnosti státu.“ 

V současnosti je hlavní důraz mířen na dopravně nejvýznamnější akce, tedy na postupnou 

dostavbu dálniční sítě. Jedná se zejména o zajištění výstavby jednotlivých úseků tahů dálnice 

D1 včetně modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka, dále dálnic D0 (Pražský okruh), D3, 

D6, D7, D8, D11, D48, D49, D52 a D55. Neméně důležitá je výstavba obchvatů kolem obcí 

na silnicích I. třídy, realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti, řešení závadných 

mostů, postupné odstraňování nehodových lokalit atp. [11] 

 

5.3 Ředitelství silnic a dálnic 

 

„Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 

dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv 

státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav 

dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.“ 

Předchůdcem současné organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR je Ředitelství dálnic Praha, 

které bylo založeno 1. července 1967. Dne 8. září 1967 byl slavnostně poklepán základní 

kilometrovník československých dálnic a došlo k obnovení stavby dálnic v Československu, 

jež byla předtím dvakrát přerušena. 

Vnitřní organizační struktura ŘSD je určena organizačním řádem. S ohledem na celostátní 

působnost organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. Organizace je 

strukturována na různé obory, úseky, závody či správy dle místa a předmětu své působnosti. 
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V čele Ředitelství silnic a dálnic ČR stojí Generální ředitel ŘSD, kterým je v současnosti  

Ing. Jan Kroupa, jmenovaný dne 10. 12. 2014. [11] 

 

 

Obr. 3: Organizační struktura Ředitelství silnic a dálnic ČR [11] 

 

 

5.4 Dálnice D1 

 

Dálnice D1 je jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy nejvytíženější komunikací na celé české 

dálniční síti. Denně po ní v různých částech projede od 10 tisíc až do 100 tisíc vozidel (viz. 

Obr. 4). 
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Obr. 4: Průměrná denní intenzita dopravy na dálnici D1 (2012-2015) [11] 

 

Délka provozované části dálnice D1 je v současnosti 352,5 kilometru. Po jejím kompletním 

dokončení bude mezi Prahou a polskou dálnicí A1 hlavní tepna dálniční sítě ČR dosahovat 

délky 377km.  

Průběh dálnice D1, včetně navazujících komunikací je v současnosti následující: Praha - 

Modletice (D 0) - Mirošovice (I/3) - Humpolec (I/34) - Pávov (I/38) - Velká Bíteš (I/37) - 

Kývalka (I/23) - Brno (I/23, I/52, I/41, D 2, I/50) - Holubice (I/50) - Vyškov (D 46) - 

Kroměříž (I/47) - Hulín (I/55) - Říkovice (I/55)- Lipník (D 35, I/35) - Bělotín (D 48) - Hladké 

Životice (I/57) - Ostrava (I/11, I/56) - Bohumín (I/58) – Polsko. 

 

5.4.1 Historie dálnice D1 

 

Jak je uvedeno v odstavci 5.1 Historie výstavby dálnic na území ČR, začátky výstavby 

dálnice D1 jsou datovány do období před druhou světovou válkou, avšak výstavba byla 

zejména z důvodu nedostatku prostředků ve válečných a poválečných letech postupně 

omezena. Obnovená výstavba dálnice D1 byla slavnostně zahájena dne 8. 9. 1967 v úseku 
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Praha – Mirošovice poklepáním základního kilometrovníku dálnic v ČSSR v Praze na 

Spořilově.  

Mezi Prahou a Brnem byla stavba dálnice rozdělena na 14 stavebních úseků a 4 stavby 

velkých mostů. Prvním úsekem dálnice na území ČSSR otevřeným pro veřejnost se stal 12. 7. 

1971 úsek Spořilov – Mirošovice v délce 22,5 km.  

Na Moravě byla zahájena výstavba dálnice D1 v roce 1969 stavbou Velká Bíteš – Brno, 

západní přivaděč, délky 14,2 km. Po prvním moravském úseku dálnice Brno-západ – Kývalka 

se mohlo jezdit od 6. 9. 1972. Výstavba dálnice D1 pak pokračovala postupnou realizací 

jednotlivých staveb směrem od Prahy a Brna. Do poloviny roku 1976 se podařilo zahájit 

stavby všech zbývajících úseků dálnice D1 mezi Mirošovicemi a křižovatkou Brno-jih, kde 

navazovala výstavba dálnice D2. V Čechách byla uvedena do provozu dálnice D1 v úseku 

Mirošovice – Hořice délky 53,7 km v roce 1977 a v úseku Hořice – Jiřice délky 10,3 km  

v roce 1979. Na Moravě byla uvedena do provozu dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí-východ 

– Velká Bíteš délky 16,2 km v roce 1975, v úseku Řehořov – Velké Meziříčí-západ délky 

12,9 km v roce 1976, v úseku Pávov – Řehořov délky 15,5 km v roce 1979.  

Mimořádně náročná byla výstavba velkého dálničního mostu přes údolí Oslavy ve Velkém 

Meziříčí, která byla realizována od dubna 1972 a uvedena do provozu společně s úsekem 

dálnice D1 mezi křižovatkami Velké Meziříčí-západ a východ 28. 11. 1978. V Brně byla 

stavba dálnice D1 mezi křižovatkami Brno, západní přivaděč, a Brno-jih délky 6,2 km 

budována postupně od roku 1973, v celé délce byla uvedena do provozu v roce 1978.  

Jako poslední na spojení Prahy a Brna byla realizována stavba dálnice v úseku Humpolec – 

Pávov délky 20,7 km.  

Při přechodu přes Českomoravskou vrchovinu se u Větrného Jeníkova překonává dosud 

nejvyšší nadmořská výška na našich dálnicích, a to 655 m nad mořem. Tento poslední úsek 

spolu s úsekem Jiřice – Humpolec z předchozí stavby byl uveden do provozu dne 7. 11. 1980, 

a tím byla zprůjezdněna celá dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. 

Ještě během výstavby tahu Praha – Brno začala na jaře 1979 i výstavba pokračování D1 od 

Brna na východ. Úsek dálnice po křižovatku Holubice, kde se připojuje silnice I/50 od 

Uherského Hradiště, byl v celé délce 14,4 km uveden do provozu v roce 1983.  

Významné bylo dokončení výstavby dálnice po Vyškov, kde se dálnice D1 napojila na 

poslední budovaný úsek rychlostní silnice R46 vedoucí k Olomouci. Ke zprůjezdnění tohoto 

úseku délky 18,7 km došlo v červenci 1992.  

Mezi Vyškovem a Kroměříží byly postupně do roku 2009 uvedeny do provozu 3 stavby  

v úhrnné délce 35,2 km. Poslední realizovanou stavbou na původní dálnici D1 je stavba 
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Kroměříž-východ – Říkovice, jejíž součástí je i složitá mimoúrovňová křižovatka Hulín. 

Dostavba této křižovatky umožnila v roce 2010 připojit na dálnici D1 rychlostní silnicí R55 

od Otrokovic a vytvořit podmínky pro napojení budoucí R49.  

Zbývající úsek po Říkovice délky 7 km byl uveden do provozu v roce 2011. V důsledku 

prudce se zvyšujícího provozu na dálnici D1 v úseku Praha – Mirošovice se začaly po r. 1990 

projevovat vážné kapacitní problémy. Z tohoto důvodu bylo v uvedeném úseku provedeno  

v období 1996 až 1999 rozšíření dálnice na šestipruhovou komunikaci.  

Výstavba dnešní dálnice D1 byla v úseku Lipník nad Bečvou – hranice s Polskem 

připravována a realizována s původním označením dálnice D47. Výstavba byla zahájena  

v úseku Ostrava-Rudná – Hrušov v říjnu roku 2003. Jako první se podařilo uvést do provozu  

v prosinci 2007 úsek dálnice od Ostravy-Rudné po Bohumín v délce 17,2 km. Následoval 

úsek od Ostravy-Rudné po Bílovec, jehož součástí je i dálniční tunel Klimkovice. Stavba 

délky 11,7 km byla uvedena do provozu v květnu 2008.  

Mimořádný dopravní význam měla výstavba dálnice v úseku Lipník nad Bečvou – Bělotín, 

neboť po dálnici je vedena i doprava z rychlostní silnice R48 a silnice I/35. S ohledem na 

očekávané dopravní zatížení byl tento úsek vybudován jako šestipruhový. Součástí stavby 

byla i výstavba napojovacího úseku R48 ve směru na Frýdek-Místek a Polsko. Zprovoznění 

této dálniční stavby délky 15,4 km v listopadu 2008 tak umožnilo podstatně zlepšit jízdní 

podmínky na mezinárodní silnici E462 a zkvalitnit silniční napojení východní části 

Moravskoslezského kraje. Od roku 2006 do roku 2009 probíhala výstavba dálnice v úseku 

Bělotín – Bílovec délky 29.8 km.  

Uvedením tohoto úseku do provozu bylo zajištěno přímé napojení Ostravy na síť rychlostních 

silnic ČR. Navázání české dálniční sítě na síť Polska zabezpečila stavba hraničního úseku 

Bohumín – státní hranice ČR/Polsko. Tato stavba délky 6.1 km byla zahájena v roce 2008, do 

provozu byla uvedena v roce 2012. [12] 

 

 

5.4.2 Modernizace D1 v úseku Mirošovice-Kývalka 

 

Potřeba modernizace je při průjezdu inkriminovaným úsekem mezi Mirošovicemi a Kývalkou 

patrná. Bohužel je situace velmi známá už nejen veřejnosti v naší zemi. Cementobetonový 

kryt vozovky vykazuje poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových 

desek, což se odráží v nepříjemném bouchání a poskakování vozidel. Na asfaltobetonovém 
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krytu se navíc objevují vyjeté koleje a plošný rozpad. Velmi špatný je i technický stav většiny 

mostů.  

Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé české 

dálniční síti. Intenzita dopravy v obou směrech za 24 hodin činí u Prahy téměř 100 tisíc 

vozidel, u Brna 70 tisíc vozidel a na Vysočině kolem 35 tisíc vozidel. Nejvyšší hodnota je 

tedy v okolí Prahy a proto bylo v letech 1996–1999 přistoupeno k rozšíření dálnice D1 na 

šestipruhové uspořádání mezi Prahou a Mirošovicemi. Přibližně 160 kilometrů dlouhý úsek 

Mirošovice–Kývalka se předpokládá provozovat nadále jako čtyřpruhový. Po desítkách let 

provozu je ale dálnice na konci plánované životnosti, proto je nyní nutné přistoupit k celkové 

modernizaci. 

 

V prostoru Brna, mezi Kývalkou a Holubicemi, se rozšíření připravuje v nejbližších letech. 

Modernizace úseku spočívá v úpravě šířky ze stávajících 26,5 metrů na 28 metrů. 

Modernizací dojde k rozšíření zpevněné krajnice dálnice na každé straně o 0,75 metrů a tím 

ke zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla. Možnost vedení provozu v režimu 2+2 

jízdní pruhy v jednom směru v době uzavírky jednoho jízdního pásu. V tuto chvíli není režim 

2+2 možný, proto vznikají při jakékoliv uzavírce či nehodě dlouhé kolony, způsobené 

zúžením jízdního proudu do jednoho jízdního pruhu (režim 2+1). 

Modernizace zahrnuje opravu konstrukce vozovky, úpravu odbočovacích a připojovacích 

pruhů a přejezdů středního dělícího pásu, rozšíření dálničních mostů a nadjezdů, opravu 

kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky, výměnu svodidel v celém úseku, opravu  

a modernizaci stávajícího systému tísňového volání SOS, doplnění telematických zařízení, 

výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělícím pásu (SDP) a doplnění 

protihlukových opatření. 

 

Modernizace je rozdělena na 21 dílčích mezikřižovatkových úseků. Součástí stavebního úseku 

je vždy s ohledem na omezení provozu jedna mimoúrovňová křižovatka. Z těchto podmínek 

vyplývají začátky a konce staveb jednotlivých úseků, které jsou dlouhé od 3 do 14,7 

kilometrů. [13] 
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5.4.3 Úseky a zhotovitelé Modernizace D1 

 

Základním kritériem projektu modernizace D1 bylo rozdělení modernizované části dálnice na 

mezikřižovatkové úseky, tj. MÚK – MÚK (EXIT – EXIT). Toto rozdělení je jednoznačně 

nejvhodnější z hlediska provizorního vedení dopravy během stavby. 

 

Celkem tedy v rámci modernizace vzniklo 21 úseků a jejich stav byl k 1. 12. 2016 následující: 

 

úsek 01, most Šmejkalka 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 

úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice 

Ve výběrovém řízení, předpoklad zahájení v roce 2017 

úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek 

Uvedeno do provozu v 10/2016 

Zhotovitel Sdružení firem Metrostav a.s., Swietelsky Stavební s.r.o., Hochtief CZ a.s 

úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov 

Ve výběrovém řízení, předpoklad zahájení v roce 2017 

úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře 

Uvedeno do provozu v 10/2014 

Zhotovitel Eurovia CS, a.s. 

úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice 

V realizaci, předpoklad uvedení do provozu 11/2017 

Zhotovitel Společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře–Soutice   

úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 

úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice 

Uvedeno do provozu ve 12/2014 

Sdružení CPI pro D1 – vedoucí účastník sdružení COLAS CZ, a.s. 

úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice 

Ve výběrovém řízení, předpoklad zahájení v roce 2017 

Zhotovitel EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10 

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 
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úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov 

Ve výběrovém řízení, předpoklad zahájení v roce 2017 

úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava 

Uvedeno do provozu v 09/2015 

Zhotovitel Sdružení CPI pro D1 – vedoucí účastník sdružení COLAS CZ, a.s. 

úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov 

V realizaci, předpoklad uvedení do provozu 06/2018 

Zhotovitel Vodohospodářské stavby, s r. o. + FIRESTA - Fišer a.s. + BT Beton – Technik 

GmbH 

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 

úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ 

V realizaci, předpoklad uvedení do provozu 11/2017 

Zhotovitel Sdružení Eurovia CS, a.s. a STRABAG a.s. 

úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 

úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka 

Ve výběrovém řízení, předpoklad zahájení v roce 2017 

úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš 

Uvedeno do provozu v 09/2015 

Zhotovitel Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš, vedoucí OHL ŽS, a.s. 

úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

V realizaci, předpoklad uvedení do provozu 07/2017 

Zhotovitel Společnost pro modernizace D1, úsek 22 (Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., 

EUROVIA CS, a. s.) 

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice 

V přípravě, předpoklad zahájení v roce 2018-2019 

úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka 

Uvedeno do provozu v 11/2016 

Zhotovitel Skanska a.s.,  

 

Přehledně jsou veškeré úseky, včetně stavu dokončení k 12/2016, uvedeny na následujícím 

obrázku 5. [11,13] 
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Obr. 5: Modernizace D1 v úseku Mirošovice – Kývalka (12/2016) [11] 
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6. PŘÍPRAVA NABÍDKY, ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY  

A SMLUVNÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍCH 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

6.1 Strategie uchazeče, příprava a odevzdání nabídky 

 

Nabídková příprava směřuje veškeré činnosti tak, aby naplnila její hlavní cíl, což je získání 

stavební zakázky a poté sjednání a podepsání Smlouvy o Dílo (SoD). Proces nabídky začíná  

u veřejné zakázky převzetím zadávací dokumentace. 

Příprava nabídky pro velkou veřejnou zakázku je sama o sobě projekt, ve kterém platí vše, co 

bylo řečeno o projektovém řízení. Nabídka obsahuje nejen všechny hlavní složky, které 

definují každý projekt, ale zdůrazňuje některé složky, kterým není věnována dostatečná 

pozornost: 

• definovaný obsah - většinou specifikovaný v zadávací dokumentaci 

• harmonogram realizace s konečným, a v tomto případě nepřekročitelným, termínem 

(lhůta podání nabídky) 

• cenu – u velkých nabídek při započítání všech nákladů desítky, stovky tisíc Kč i více 

• zákonné podmínky – zákon o zadávání veřejných zakázek definuje velké množství 

požadavků nejen na nabídku, ale i na uchazeče dané veřejné zakázky 

• požadovaná forma – zadávací dokumentace definuje specifické požadavky na formální 

náležitosti nabídky. 

 

Nabídka musí po obsahové i formální stránce odpovídat zadávací dokumentaci a zákonu  

o zadávání veřejných zakázek, jinak hrozí vyloučení uchazeče z výběrového řízení. K úspěšné 

přípravě nabídky je nutná dobrá orientace v příslušné legislativě, zejména v zákonu  

o veřejných zakázkách. 

Klíčovým bodem úspěšné nabídky je splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.  

V řadě případů není schopen splnit všechny kvalifikační předpoklady (a následně ani 

realizovat celou zakázku) uchazeč sám. Je proto nutné najít vhodné společníky, případně 

subdodavatele, se kterými uchazeč vstoupí do výběrového řízení. V této oblasti je nutné mít 

již navázané vztahy s různými dodavateli. 
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Neméně důležitá je kvalitní obsahová stránka nabídky. Dobře zpracovaná nabídka je prvotní 

verzí projektové dokumentace a je východiskem pro úspěšnou realizační fázi projektu. 

Nabídka pro velké zakázky má často několik set stran. Dokument je sestaven z desítek 

různých podkladů. To klade velké nároky na kancelářskou podporu přípravy nabídky. 

Protože projekt „nabídka“ má nepřekročitelný termín (po uplynutí lhůty podání není nabídka 

přijata), uplatní se často i krizové projektové řízení. [14] 

Prvotní činností při zpracování nabídky je tedy kontrola projektové dokumentace a ocenění 

přiloženého výkazu výměr. Nabídková dokumentace se dělí v podniku na část stavebních 

prací, které provádějí vlastní kapacity, a tudíž je cena kalkulována pomocí výrobní kalkulace, 

a na část subdodávek. Tyto subdodávky, firma poptává u potenciálních dodavatelů. Konečnou 

nabídkovou cenu stanoví vedení firmy ve vazbě na strategii a výrobním plánu podniku. 

V nabídkové přípravě se tvoří plán organizace výstavby (POV), jež je složen z časového 

plánu a základního řešení zařízení staveniště. Časový plán bývá často požadován 

objednatelem, jako součást nabídky. Náklady na zařízení staveniště obvykle výrazně ovlivňují 

celkové plánované náklady, které jsou zpracovány do nabídkové ceny. Součástí nabídkové 

přípravy může být tvorba návrhu smlouvy o dílo, pokud již nebyla součástí zadávací 

dokumentace.  

Nabídka, která je předávaná zadavateli, musí obsahově přesně odpovídat požadavkům 

investora, jinak může být snadno odmítnuta z formálních důvodů. [6] 

 

6.2 Vyhodnocení výběrového řízení, získání zakázky 

 

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek 

Pro hodnocení nabídek stanoví zákon dvě možné alternativy. Hodnocení může proběhnout 

buď podle nejnižší nabídkové ceny, nebo podle ekonomické výhodnosti nabídek. 

a) Nejnižší nabídková cena 

Z hlediska jednoduchosti je použití nabídkové ceny jako základního kritéria pro 

přidělení veřejné zakázky velmi výhodné. Po otevření obálek s nabídkami se nabídky 

pouze posoudí a následně se seřadí podle výše nabídkové ceny.  
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Minimální nabídková cena avšak není příliš vhodným nástrojem, protože následně 

evokuje riziko, že žádná stavba se nezrealizuje v požadovaném standardu za cenu, 

která byla původně nabídnuta.  

Při zadání veřejné zakázky podle základního kritéria nabídkové ceny je nezbytné 

nadefinovat podrobně všechny ostatní obchodní podmínky (placení, záruku, sankce 

apod.), aby byla nabídková cena dobře smluvně zajištěna.  

 

b) Ekonomická výhodnost nabídky  

Při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti je zadavatel povinen stanovit 

dílčí kritéria hodnocení, která v souhrnu tvoří ekonomickou výhodnost nabídky. 

Jedinou podmínkou při stanovování dílčích kritérií je skutečnost, že se musí vztahovat 

k nabízenému plnění veřejné zakázky. Z toho jednoznačně vyplývá, že dílčími kritérii 

nemohou být údaje vztahující se k uchazeči.  

Dílčími kritérii nemohou být reference, odborná způsobilost uchazeče nebo 

vyhodnocení jím dříve realizovaných zakázek. Nejběžněji se pro dílčí kritéria 

používají hodnoty obsažené v návrhu smlouvy, jako délka záruční doby, smluvní 

pokuty, lhůta pro dokončení stavby apod. Tato dílčí kritéria jsou vyjádřitelná číselnou 

hodnotou a jejich hodnocení je poměrně jednoduché.  

Rozhodl-li zadavatel o hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti, musí uvést  

u jednotlivých dílčích kritérií jejích váhu v procentech (je logické, že součet všech vah 

musí činit 100%).  

 

Metoda hodnocení 

Závazná formu pro hodnocení nabídek zákon neuvádí, nicméně zadavatel musí jím vybranou 

metodu uvést v zadávací dokumentaci. Nejčastější metodou je stanovená bodovací stupnice, 

jejíž jedinou nevýhodou je nižší transparentnost při hodnocení číselně vyjádřených kritérií. 

 

Zpráva o posouzení a hodnocení 

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu.  

Povinným obsahem této zprávy je: 

• a) Seznam posouzených nabídek 

V seznamu se uvádí soupis všech nabídek, které komise převzala od zadavatele. Uvádí se 

pořadové číslo nabídky, obchodní firma, právní forma, sídlo a identifikační číslo.  
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• b) Seznam vyřazených nabídek  

V seznamu se uvádí přehled nabídek, které nevyhověly posouzení nabídek s tím, že 

hodnotící komise musí popsat i důvody, které vedly k vyřazení každé z uvedených 

nabídek.  

• c) Popis způsobu hodnocení s odůvodněním 

V popise způsobu hodnocení hodnotící komise více méně zopakuje popis, který 

zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci.  

• d) Výsledek hodnocení nabídek 

Výsledkem hodnocení představuje celkové pořadí nabídek od nejvhodnější po nejméně 

vhodnou. 

• e) Údaj o hodnocení nabídek v kritériích 

Hodnotící komise musí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek popsat výsledky 

hodnocení v každém hodnotícím kritériu s uvedením, proč té které nabídce přidělila 

určitý počet bodů.  

f) Složení hodnotící komise 

Jde o výčet členů hodnotící komise přítomných při hodnocení nabídek  

 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni přítomní členové hodnotící 

komise a předávají ji zadavateli. Protože tento dokument obsahuje údaje rekapitulující celý 

systém posouzení a hodnocení nabídek a umožňuje kontrolu postupu hodnotící komise, je 

udavatel povinen umožnit všem uchazečům (všem, tedy i vyloučeným) na jejich žádost do 

zprávy nahlédnout a pořídit si z ní opis nebo výpis. [1] 

 

6.3 Smlouva o Dílo podle mezinárodní vzorové smlouvy FIDIC 

 

FIDIC je francouzská zkratka pro Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů (Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils). Organizace FIDIC byla založena v roce 1913 ve 

Francii a v současnosti sídlí ve švýcarském Lausanne. Jedná se o nevládní organizaci 

uznávanou Spojenými národy, světovými bankami, Evropskou komisí i dalšími 

mezinárodními institucemi. Federace byla založena zejména z důvodu podpory obecných 

zájmů svých členských asociací. Svůj hlavní význam získala až po druhé světové válce, kdy 

se rozrostla tak, že dnes spojuje asociace z více než 100 zemí všech kontinentů. 
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V roce 1957 vznikly první vzorové smlouvy, které byly stavěny dle vorových smluv pro 

inženýrská díla od britského ICE (Institution of Civil Engineers), a ty založily tradici tzv. 

Červené knihy FIDIC (celosvětově známá jako Red Book). Jelikož jde technický vývoj ve 

stavebnictví stále dopředu, bylo nutné provést několik revizí původní verze.  

K zásadním revizím došlo zejména v roce 1978 a následně v roce 1999, kdy vznikla dnes 

nejpoužívanější First Edition se čtyřmi základními knihami (jak jsou někdy také vzory 

nazývány). 

 

Základními aktuálními cíli federace FIDIC, jenž jsou zakotveny přímo ve stanovách, jsou: 

• zastupovat globálně odvětví konzultačních inženýrů 

• zvyšovat image konzultačních inženýrů 

• být autoritou ve vztah k obchodní praxi  

• podporovat vývoj globálního růstu schopného odvětví konzultačních inženýrů 

• podporovat kvalitu 

• aktivně podporovat shodu s etickými kodexy a poctivost obchodníků 

• podporovat závazek udržitelného rozvoje. 

 

Jeden z členů federace FIDIC je také Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE). 

V současnosti se pro dodávku stavebních prací a technologických zařízení nejčastěji využívají 

tři základní vzory smluvních podmínek ve verzích z roku 1999. FIDIC vydává ale také další 

dokumenty např. pro zakázky s nižší předpokládanou hodnotou, případně podmínky pro 

projekty, které předpokládají provozování díla zhotovitelem. 

Soubor základních vzorových smluvních podmínek FIDIC tedy tvoří následující tři 

dokumenty: 

1) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb = Conditions of 

Contract for Construction (Červená kniha / zkratka CONS) 

• s vyrovnanou alokací rizik 

• riziko spojené s projektovou dokumentací nese větší měrou objednatel 

• pro zakázky generálního dodavatelství s použitím specifikací a výkresů objednatele 

• pro zadání a realizaci zakázky, včetně měření skutečně provedených prací při použití 

paušálních položkových cen ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr 

• celková cena podléhá úpravám prostřednictvím zejména změn díla a v důsledku 

uplatnění nároků na dodatečné platby a čas 



53 
 

• správou zakázky je pověřen správce stavby 

 

2) Smluvní podmínky pro dodávku stavebních prací a technologických zařízení  

a projektování a výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních  

a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem = Conditions of Contract for Plant 

and Design-Build (Žlutá kniha / zkratka P&DB) 

• s vyrovnanou alokací rizik pro zakázky design-build 

• rizika spojené s projektovou dokumentací nese větší měrou zhotovitel 

• dle požadavků objednatele, které definují zejména účel, funkci, rozsah, standard, 

výkon a jiná technická kritéria podle představ objednatele 

• dle požadavků objednatele pak vytváří zhotovitel vlastní návrh, který se stává součástí 

smlouvy 

• cena je paušální, ale i zde může dojít k její úpravě na základě změn díla a v důsledku 

uplatnění nároků na dodatečné platby a čas 

• správou zakázky je pověřen správce stavby 

 

3) Smluvní podmínky pro projekty EPC/„na klíč“ = Conditions of Contract for 

EPC/Turnkey Projects (Stříbrná kniha / zkratka EPC) 

• typické pro projekty design-build s přesunutím větší míry rizik na zhotovitele 

• jsou doporučovány v případě velkých investičních celků 

• v případě požadavků na větší spolehlivost zajištění celkové ceny a doby výstavby 

• cena je koncipována jako paušální 

• neprovádí se měření skutečně provedených prací 

• nevyužívá správce stavby, ale zástupce objednatele 

 

Pro odlišení podmínek P&DB a EPC uvádí FIDIC případy, kdy je doporučeno použít 

podmínky P&DB. Jedná se především o situace, kdy: 

• uchazeči o zakázku nemají dostatek času a informací pro kontrolu a zpracování 

požadavků objednatele v zadávací dokumentaci 

• některé části výstavby nebo celá realizace stavby jsou v podzemí nebo v těžko 

prozkoumatelných podmínkách 
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• objednatel chce ve větší míře dozorovat provádění prací nebo schvalovat projektovou 

dokumentaci zhotovitele 

• předpokládá se pravidelná kontrola fakturace objednatelem 

V rámci jednotlivých civilních kodexů je obvykle definováno, že všeobecné obchodní 

podmínky, které byly vypracovány odbornými či zájmovými organizacemi, se stávají součástí 

smlouvy již na základě samotného odkazu ve smlouvě. [7] 

 

6.4 Smlouva o dílo v projektech Ředitelství silnic a dálnic  

 

Součástí Smlouvy o dílo ve většině výstavbových projektů ŘSD, Modernizaci D1 nevyjímaje, 

tvoří následující dokumenty sestavené dle vzorových smluv FIDIC (Červená kniha): 

a) Souhrn smluvních dohod 

• Smluvní dokument, který vymezuje smluvní strany, popisuje přijetí nabídkové 

ceny objednatelem, zavazuje zhotovitele provést dílo v souladu s ustanoveními 

Smlouvy o dílo a objednatele zavazuje za takové dílo zaplatit způsobem 

předepsaným ve Smlouvě o dílo. Dále informuje, že případné spory mezi stranami 

projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky. Nutnou součástí, 

kterou vstupuje Souhrn smluvních dohod v platnost, jsou podpisy oprávněných 

osob smluvních stran s uvedením data podpisu. 

b) Dopis o přijetí nabídky 

• Objednatelem podepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně 

jakýchkoli přiložených memorand obsahujících vzájemné dohody podepsané 

oběma stranami. 

c) Dopis nabídky  

• dokument, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku 

Objednateli na Dílo 

Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce  

• vyplněné stránky připojené k Dopisu nabídky a tvořící jeho součást 

d) Dodatky smluvních podmínek 

Dodatečné informace vydané v průběhu výběrového řízení, zejména z důvodu dotazů 

vznesených účastníky výběrového řízení 
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e) Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky Smlouvy o dílo sestávají ze dvou částí: 

• Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 

Smluvní podmínky, které odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek 

publikace „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem“ (The Red Book of FIDIC/Červená kniha FIDIC) 

• Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) 

Jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní 

ustanovení. Články, které nejsou ve Zvláštních obchodních podmínkách 

zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP. 

f) Technické podmínky 

Technické podmínky obsahují taktéž dvě části: 

• Technické kvalitativní podmínky (TKP) 

Uvedeny formou jednotlivých kapitol, týkajících se dané stavby. TKP vydává  

a schvaluje Ministerstvo dopravy pod určitým číslem jednacím s uvedením 

konkrétního data účinnosti. 

• Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 

ZTKP jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 

komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, 

které nejsou v ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny 

Ministerstvem dopravy – odborem pozemní komunikace (MD-OPK) ve znění 

platném k základnímu datu. 

g) Dokumentace stavby 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

• Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR k postupování při vzniku změn během 

výstavby (ZBV) 

• Dokumentace k PDPS (doklady ke stavebnímu řízení, zaměření, průzkumy, 

stanoviska a vyjádření a jiná související dokumentace) 

• Stavební povolení (veškerá vydaná správní rozhodnutí) 

• Vyjádření vlastníků dotčených sítí a pozemků 

• Nájemní smlouvy 
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h) Úplné související dokumenty, které zahrnují: 

• Oceněný soupis prací-výkaz výměr 

• Závazek integrity 

• Závazek odkoupení vytěženého materiálu 

• Program prací, časový plán 

• Systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) 

• Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně 

• Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů 
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7. MODERNIZACE D1 - ÚSEK 22, EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ 

- EXIT 168 DEVĚT KŘÍŽŮ  

 

 

Obr. 6: Modernizace D1 – úsek 22, EXIT 162 – EXIT 168 [13] 

 

7.1 Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby: D1 Modernizace – úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů 

Stavba se nachází na rozhraní Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v katastrálním území 

obcí Velká Bíteš, Košíkov, Přibyslavice u Velké Bíteše, Lesní Hluboké, Zálesná Zhoř  

a Domašov u Brna. 

Délka hlavní trasy modernizovaného úseku činí 5420 m (km 162,750–168,170) a komunikace 

je v tomto úseku navržena a realizována v kategorii D 28/120. 

Plocha obnovovaných vozovek zaujímá celkovou výměru 151 760 m2. 

V rámci úseku 22 EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů je řešeno celkem 20 

stavebních objektů. 
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Hlavním objektem je samozřejmě obnova vozovkových vrstev a rozšíření tělesa dálnice. 

Ve výčtu stavebních objektů jsou zahrnuty také tři mostní objekty. Jeden most na hlavní trase 

projde kompletní rekonstrukcí a dva nadjezdy přes dálnici, budou odstraněny, přičemž  

k obnově dojde pouze u jednoho z nich. Délka nových mostů bude po modernizaci 48m. 

Modernizace se dotkne také přeložky a úpravy inženýrských sítí.  

V rámci vodohospodářských objektů dojde ke kompletní rekonstrukci kanalizační sítě, včetně 

modernizace odvodnění obou odpočívek. 

Budou modernizovány také objekty elektrozařízení a objekty dálničního systému SOS. 

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění: 

Stávající vozovka dálnice D1 v řešeném úseku je ve špatném stavu, úsek 22 ve směru Praha – 

Brno, ale i opačném je v nejhorším stavu z úseků ve správě Závodu Brno. Vozovka je na 

konci životnosti a i přes průběžně prováděné opravy vykazuje značné množství poruch. 

Vyskytují se trhliny, dochází ke korozi a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, vyskytují se 

odrolené hrany, ulomené hrany a rohy desek a značné vertikální posuny desek. Proto bylo 

rozhodnuto o celkové modernizaci dálnice D1 v úseku 22. 

Současně s opravou vozovky bude provedeno i její rozšíření tak, aby v základním příčném 

uspořádání byla šířka každého jízdního pásu min. 11,5 m, což odpovídá kategorii D 28. Tato 

šířka již umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu  

(2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) při budoucích opravách. 

V rámci modernizace budou upraveny návrhové parametry podle platných norem  

ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 (příčný sklon vozovky, úprava délek připojovacích  

a odbočovacích pruhů) budou upraveny mosty a provedena oprava odvodnění a vybavení 

dálnice . 

Smluvní strany se dohodli na realizaci zakázky dle nabídkové ceny zhotovitele  

685 096 502,- Kč bez DPH. 

 

7.2 Historie výstavby úseku 

 

Výstavba dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Brno, obsahující tedy předmětný a také 

v současnosti modernizovaný úsek 22 Velká Bíteš – Devět křížů, byla zahájena v dubnu 1969 

stavbou 28 km dlouhého úseku z Brna-západ do Velké Bíteše. Část tohoto úseku od exitu 

Brno-západ k exitu Kývalka byla dokončena a zprovozněna už v září 1972. Navazující úsek 

Velká Bíteš – Kývalka dlouhý 19,5 km, dle provozního staničení dálnice D1 úsek od km 
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162,774 do km 182,281, se dočkal zprovoznění více než o rok později, konkrétně v listopadu 

roku 1973. 

Od tohoto data byla v úseku prováděna pouze běžná údržba a výjimečně lokální opravy 

poškozených cementobetonových desek. Je tedy zřejmé, že je nutně dálnice v tomto úseku za 

hranicí své životnosti a je žádoucí provedení určité formy obnovy. 

 

7.3 Smluvní strany 
 

Objednatel:          

Ředitelství silnic a dálnic ČR - státní 

příspěvková organizace zřízená 

ministerstvem dopravy ČR se sídlem: 

Čerčanská 12, 140 00 Praha; www.rsd.cz 

Zhotovitel: 

Společnost pro modernizace D1-úsek 22 byla založena za účelem získání veřejné zakázky 

„D1 Modernizace – úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ a dále uzavření 

Smlouvy o dílo na realizaci předmětné zakázky, tj. společnou realizaci uvedené zakázky. 

Jedná se o sdružení společností ALPINE BAU CZ, a.s., OHL ŽS, a.s. a  EUROVIA CS, a. s.. 

ALPINE BAU CZ, a.s. – vedoucí společník 

Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13 

www.alpine.cz 

OHL ŽS, a.s. – společník 

Brno, Burešova 938/17 

www.ohlzs.cz  

EUROVIA CS, a. s. – společník 

Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město 

www.eurovia.cz 
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7.4 Termíny provedení modernizace úseku 22 

 

V měsíci dubnu 2012 došlo ke schválení investičního záměru stavby D1 modernizace, úsek 

22 a v měsíci srpnu 2012 bylo následně vydáno stavební povolení.  

Dne 27. 10. 2015 bylo zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby. ŘSD ČR obdrželo 

sedm nabídek. Hodnotící komise, kterou jmenovala vláda ČR, nabídky zhodnotilo a vydalo 

doporučující stanovisko. Zhotovitelem stavby se stala Společnost pro modernizace D1, úsek 

22 (vedoucí společník Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.). 

Práce na modernizaci zmíněného úseku byly zahájeny 14. 4. 2016.  

Do 30. 11. 2016 byly dokončeny etapy 0, 1, 2 a 3, které obnášely opravy před stavbou, 

snesení nadjezdů, rozšíření levého jízdního pásu (LJP), provedení kanalizace a sítí ve 

středním dělícím pásu (SDP) a kompletní modernizaci pravé poloviny dálnice. 

Dle aktuálního harmonogramu prací probíhá od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017 zimní 

technologická přestávka. Od 1. 3. 2017 je naplánováno zahájení etapy 4 (modernizaci pravé 

poloviny dálnice) a následně etapy 5 (dokončení prací v SDP) s předpokládaným termínem 

dokončení prací a zprovoznění dálnice bez dopravního omezení do 14. 7. 2017. 

 

7.5 Rozsah modernizace 

 

Stávající cementobetonová vozovka dálnice D1 je v daném úseku na konci své životnosti.  

Cementobetonový kryt sice vykazuje velmi dobrou kvalitu a vysokou odolnost proti 

chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL), cementová stabilizace však vykazuje vysokou 

míru porušení v oblasti příčných a podélných spár. I po lokálních opravách vykazuje 

cementobetonový kryt množství poruch. Zejména z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o celkové 

opravě vozovky.  

Po odstranění stávajícího CB krytu s asfaltovou mezivrstvou v celkové tloušťce 280 mm, 

bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt.  

Poté bude provedena případná vyrovnávací vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm 

pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě tloušťky 

120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace taktéž tloušťky 120 mm. 

Následuje finální vrstva cementobetonový kryt tloušťky 280 mm. 
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Současně s opravou vozovky bude provedeno její rozšíření tak, aby v základním příčném 

uspořádání byla šířka každého jízdního pásu minimálně 11,5 metru, tedy rozšíření z kategorie 

D 26,5 na kategorii D 28. Toto rozšíření umožní provizorní vedení dopravy po polovině 

dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) například během 

oprav.  

Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo 

rozšíření přídatných pruhů, dále stavební úpravy dálničních mostů a nadjezdů, odvodnění  

a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů. Rozšíření je navrženo na vnější strany, kromě 

mýtné brány, kde bude rozšíření provedeno na úkor SDP, jenž bude zúžen na 3,50 m.  

Nadjezd v MÚK Devět Křížů byl opraven v roce 2011, bude ponechán bez dalších úprav. 

Vozovka dálnice bude rozšířena z tohoto důvodu do SDP, který bude zúžen na 2,50 m.  

Kromě toho budou prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velká Bíteš, MÚK 

Devět Křížů a odpočívky Devět Křížů na normovanou délku a odstraněno omezení rychlosti  

u odpočívky Devět Křížů vlevo.  

Most D1-202 bude rekonstruován a upraven na kategorii D 28. Část nosné konstrukce 

stávajících dálničních nadjezdů D1-203 a D1-204 zasahuje do rozšířeného jízdního profilu, 

proto dojde k jejich demolici. Nadjezd D1-203 bude postaven jako dvoupolový s rozpětím 

polí 24 + 24 m a bude vyhovovat pro výhledové rozšíření na šestipruhovou vozovku.  

Nadjezd D1-204 bude zbourán bez náhrady.  

Realizace je navržena v pěti etapách s dílčími podetapami. V 1. etapě budou sneseny nadjezdy 

během úplné uzavírky dálnice, dále proběhnou přípravné práce a nejnutnější opravy povrchu 

před samotným zahájením stavby. Ve 2. etapě bude realizováno rozšíření levého jízdního 

pásu (LJP) a následně proběhnou práce ve středním dělícím pásu (SDP), včetně opravy 

kanalizace a výstavby pilíře nadjezdu. Ve 3. etapě proběhne modernizace pravé poloviny 

dálnice a ve 4. etapě pak levé poloviny dálnice. V poslední 5. etapě se uskuteční dokončovací 

práce v SDP.  

 

7.6 Objektová skladba úseku 22 

 

Stavební objekty jsou v rámci celé modernizace D1 členěny do jednotlivých číselných řad 

s předem stanovenými pravidly zařazení části stavby do určité řady.  

Do číselné řady 100 tak spadají veškeré vozovky a cesty, samozřejmě včetně hlavní trasy, ale 

jsou zde zahrnuty také nutné opravy vozovek v rámci provozu při výstavbě.  
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V číselné řadě 100 jsou také obsaženy přidružené objekty vozovek, jako jsou dopravní 

značení, protihluková opatření, propustky či oplocení. 

Číselná řada 200 obsahuje primárně mostní objekty, řada 300 pak odvodnění ve smyslu 

kanalizační sítě a objektová řada 400 zahrnuje objekty elektro a dálniční systém SOS. 

Řada 800 je vyhrazena pro veškeré vegetační úpravy. 

 

OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ ÚSEKU 22 

Objekty řady 100 

SO 22-101.1 Dálnice D1 km 162.750 - 168.170 

SO 22-101.2 Opravy větví MÚK 

SO 22-101.3 Opravy před stavbou 

SO 22-101.4 Propustky 

SO 22-101.5 Oplocení 

SO 22-150 Lesní cesta v km 164.483 

SO 22-172.1 Dopravní opatření během výstavby 

SO 22-172.2.1 Provizorní stavební úpravy - komunikace 

SO 22-172.2.2 Provizorní stavební úpravy - mosty 

SO 22-172.3.1 Oprava odpočívek Devět Křížů - Stavební úpravy 

SO 22-172.3.2 Oprava odpočívek Devět Křížů - Dopravní značení 

SO 22-172.3.3 Oprava odpočívek Devět Křížů - VO 

SO 22-172.3.4 Oprava odpočívek Devět Křížů - Úprava kabelů NN 

SO 22-173.1 Dopravní značení 

SO 22-173.3 Dopravní značení proměnné 

Objekty řady 200 

SO 22-201.1 Most ev. č. D1 – 202 – pravý most 

SO 22-201.2 Most ev. č. D1 – 202 – levý most 

SO 22-221.1 Nadjezd ev.č. D1 – 203 

SO 22-221.2 Nadjezd ev.č. D1 – 203 (snesení) 

SO 22-222 Nadjezd ev.č. D1 – 204 (snesení) 

Objekty řady 300 

SO 22-301 Kanalizace D1 v km 162.750 - 168.170 

Objekty řady 400 

SO 22- 451 Ochrana kabelů Telefónica O2 v SDP dálnice D1 

SO 22- 490 Ochrana kabelů ŘSD v SDP dálnice D1 po dobu stavby 
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SO 22- 491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení 

SO 22- 492 Dálniční systém SOS - hlásky 

SO 22- 493 Dálniční systém SOS – meteostanice 

SO 22- 494 Dálniční systém SOS – kabelové šachty a prostupy 

SO 22- 495 Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely 

SO 22- 496 Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy 

SO 22- 497 Dálniční systém SOS - optický kabel DIS 

SO 22- 498 Dálniční systém SOS – kamerový systém 

SO 22- 499 Úpravy na dispečinku SSÚD Domašov 

Objekty řady 800 

SO 22-801 Vegetační úpravy 
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8. PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY MODERNIZACE 
D1 – ÚSEK 22 Z POHLEDU ZHOTOVITELE   
 

 

Příprava zakázky 

Příprava stavby, někdy nazývaná jako stavebně technologická příprava, se člení do dvou 

stupňů dle časové polohy k zahájení výstavby na předvýrobní a výrobní přípravu. Hlavním 

úkolem přípravy je stanovení nejvhodnějšího režimu pro realizaci dané stavby. Stavebně 

technologická příprava se stává základem pracovního řádu na stavbě a vytváří podmínky 

zejména pro: 

• technicky vyspělý způsob provedení stavby 

• optimální plynulost výstavby 

• dosažení, eventuálně zkrácení stanovených milníků výstavby 

• účinné operativní řízení prací na stavbě 

• efektivní využití přidělených základních prostředků a materiálů 

• dosažení plánované výkonnosti na staveništi 

• maximální úspornost vlastních nákladů na stavbu [4] 

Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem stavby D1 MODERNIZACE – ÚSEK 22 je Společnost 

pro Modernizaci D1-úsek 22, která vznikla sdružením firem ALPINE BAU CZ, a.s., OHL ŽS, 

a.s. a  EUROVIA CS, a. s. došlo v rámci kompromisu a efektivnosti, také ke koordinovanému 

sloučení složek přípravy a to jak ve fázi přípravy nabídky, tak následně po získání zakázky 

také přípravy předvýrobní a výrobní. 

Realizace zakázky 

Realizace stavby podléhá řízení výrobních procesů, což lze obecně označit jako cílevědomou 

přeměnu výchozích materiálů v požadovaný produkt. Ve stavební výrobě probíhá řada 

dílčích, etapových a objektových procesů, než vznikne hotový výrobek, jímž je stavební 

objekt nebo jejich soubor. Aby byl tento souhrnný výrobní proces cílevědomý a efektivní, 

musí být také promyšleně koordinován a racionálně řízen. [4] 

Společníci ALPINE BAU CZ, a.s., OHL ŽS, a.s. a  EUROVIA CS, a. s. uzavřeli před 

podáním nabídky na předmětnou zakázku Společenskou smlouvu, která upravuje základní 

parametry a definuje postupy od odevzdání nabídky až po, v případě získání zakázky, 

ukončení veškerých závazků plynoucí ze Smlouvy o dílo s objednatelem.  
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Společenská smlouva uvádí zejména postup při zpracování nabídky, určuje vedoucího 

společníka a stanovuje postupy pro hospodaření a rozhodování ve věcech Společnosti. 

Společenskou smlouvou se také společníci zavazují, že jsou vůči zadavateli a třetím osobám 

z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázání 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky, jakož i po dobu trvání jiných 

závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

Společníci následně po získání nabídky uzavřeli Dodatek ke Společenské smlouvě v podobě 

Stanov společnosti, který upřesňuje, doplňuje a podrobněji upravuje vzájemná práva  

a povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy. Dodatek stanovuje zejména zásady 

společného provádění díla, upřesňuje odpovědnost společníků, hospodaření společnosti  

a koordinaci společné činnosti společníků. Dále také stanovuje zástupce vedení stavby, jakož 

i jednotlivé pracovníky realizačního týmu. 

8.1 Plán realizace projektu, strukturní plán 
 

Projekt lze považovat za úspěšný v případě, pokud po jeho dokončení můžeme konstatovat, že 

byly dosaženy cíle v požadované kvalitě, včas a v rámci daného finančního rozpočtu při 

optimálním využití zdrojů. 

Nutnou podmínkou pro dosažení úspěšnosti je vypracovaný a dodržovaný plán realizace 

projektu. 

Důležitou a prvotní aktivitou pro vytvoření takového projektového plánu je sestavení 

hierarchické struktury prací (WBS- Work Breakdown Structure), neboli strukturního plánu, 

jenž rozpracovává projekt do podrobností a to zejména na základě projektové dokumentace. 

[1,3] 

Pozice v životním cyklu projektu je, z pohledu Zhotovitele, zejména ve fázi realizační  

a částečně ve fázi provozní, kdy odpovídá za odstranění případných reklamačních vad.  

 

Na následujícím obrázku je znázorněn možný strukturní plán projektu od iniciace až po jeho 

ukončení. 
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Obr. 7: Strukturní plán projektu – Modernizace D1 – úsek 22 
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8.2 Organizační struktura Zhotovitele 
 

Organizační struktura Zhotovitele je pro předmětnou zakázku členěna na 3 úrovně.  

Na vrcholné úrovni jsou zástupci jednotlivých společníků jmenovaní oprávněnými zástupci, 

obvykle členy představenstva, kteří tvoří Radu Společnosti a zastupují Společnost ve věcech 

smluvních. Druhou úroveň představuje realizační tým zhotovitele. V čele realizačního týmu je 

vedoucí projektu, který je Radou Společnosti pověřen k řízení realizace zakázky. Na třetí 

úrovni pak nalezneme dodavatele dílčích objektů či ucelených částí a to buď složky vlastních 

kapacit jednotlivých společníků, nebo externí subdodavatele. 

Organizační struktura Zhotovitele je uvedena v Příloze 1 

 

 

8.3 Organizační struktura realizačního týmu Objednatele  
 

Organizační struktura Objednatele, respektive struktura realizačního týmu Objednatele je 

sestavena v souladu se vzorovou smlouvou FIDIC. Objednatel uvedené veřejné zakázky je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené generálním ředitelem ŘSD ČR, 

Ing. Janem Kroupou. 

Důležitou pozicí v projektech realizovaných dle „červené knihy FIDIC“ je Správce stavby. 

Správce stavby je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby, která 

musí vykonávat povinnosti stanovené mu ve smlouvě o dílo. Dále má Správce stavby také 

řadu pravomocí, mezi které však nepatří měnit Smlouvu o dílo. 

Správcem stavby je pro stavbu D1 MODERNIZACE – ÚSEK 22 ředitel závodu Praha 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.. 

Dále jsou v organigramu uvedeny další pozice pro členy realizačního týmu Objednatele, 

zastoupené zaměstnanci ŘSD ČR, Závod Praha, osoby technické dozorčí správy (TDS) 

a technického dozora investora (TDI). 

Kompetence a pravomoc Správce stavby jsou stanoveny v obchodních podmínkách smlouvy 

o dílo, který pak dále na základě pověření může určit pravomoc, kterou deleguje na jednotlivé 

členy realizačního týmu objednatele. 
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Obr. 8: Organizační struktura projektového týmu Objednatele – Modernizace D1 – úsek 22 
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8.4 Časový plán 
 

Po sestavení strukturního plánu je nutné stanovit délky trvání jednotlivých činností. Jelikož se 

plán sestavuje s časovým předstihem, je obvyklé uvažovat při definování délek trvání činností 

s metodou odborných odhadů. Důležitým prvkem, který vytvoří základní kostru v časovém 

plánování, jsou milníky, neboli klíčové události, které jsou snadno ověřitelné, případně jsou 

spojeny se schválením výsledků předcházející činnosti. [1,4] 

V rámci zpracování nabídky projektu D1 MODERNIZACE – ÚSEK 22 byl vytvořen časový 

plán ve formě řádkového harmonogramu se základní strukturou po stavebních objektech, 

s konkretizací činností u rozsáhlých objektů a časovou jednotkou ½ měsíce. Harmonogram do 

nabídky byl zpracován včetně předpokládaného čerpání finančních prostředků s ohledem na 

požadavky v zadávacích podmínkách a byl následně použit jako příloha smlouvy o dílo. Při 

tvorbě harmonogramu sloužila jako podklad zejména etapizace výstavby daná zadávací 

projektovou dokumentací a s tím spojené přerušení prací v zimní technologické přestávce od 

prosince do února, z důvodu nutného provádění zimní údržby a tím znemožnění jakéhokoliv 

dopravního omezení na trase dálnice. Popsaný nabídkový časový plán je zobrazen na 

následujícím obrázku. 
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Obr. 9: Časový plán uchazeče použitý do nabídky – Modernizace D1 – úsek 22 
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8.5 Ganntův diagram v MS Project 
 

V rámci smluvních podmínek předmětné zakázky je povinností Zhotovitele předložit do určité 

lhůty Správci stavby podrobný harmonogram prací. Tento je zpracovaný v prostředí MS 

Project ve formátu Ganntova diagramu. Zpracování harmonogramu předcházelo vytvoření 

hierarchické struktury prací (WBS- Work Breakdown Structure) s podrobným rozpracování 

činností v jednotlivých stavebních objektech při respektování smluvního harmonogramu. 

Zásadním prvkem je dále přesné definování milníků, jejichž případné překročení by mohlo 

vést k uplatnění penále ze strany Objednatele.  

Harmonogram prací zakázky D1 MODERNIZACE – ÚSEK 22 je součástí Přílohy 2 této 

diplomové práce. 

 

8.6 Finanční rozbor zakázky 
 

Před zahájením zakázky je nutné, a to nejen z pohledu zhotovitele, provést finanční analýzu 

projektu. První a zásadní část finanční analýzy zhotovitele probíhá už při oceňování výkazu 

výměr v rámci přípravy nabídky do soutěže. Po získání zakázky dochází už spíše 

k upřesňování zdrojů nebo případně k jejich koordinaci s možným variantním řešením. Proto 

bývá značným rizikem, pokud uchazeč do nabídky uvede nepodložené nebo nekalkulované 

zdroje, které pak při realizaci vyplynou jako nereálné a které tak není schopen zajistit. 

V rámci přípravy nabídky je určitě zásadním úkolem důkladně prověřit a podmínečně zajistit 

nejobjemnější položky rozpočtu a v nich obsažené zdroje. Je nutné se při tvorbě nabídky 

zaměřit také na smluvní podmínky. Příkladem může být možný požadavek zadavatele 

provádět určité činnosti výlučně vlastními kapacitami nebo z finančního hlediska, v rámci 

smluvních ujednání o platebních podmínkách, možnosti poskytování záloh investorem. 

Součástí finančního plánu předmětné zakázky je jak plán výnosů a nákladů, tak také plán 

peněžních toků zakázky (Cashflow) udávající přehled příjmů a výdajů. Výsledným 

sledovaným produktem je pak u plánu výnosů a nákladů hospodářský výsledek a u plánu 

peněžních toků stav účtu. Přiložený finanční plán je aktualizovaný k 15. 11. 2016.  
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Obr. 9: Finanční plán zakázky Modernizace D1 – úsek 22 (k 11/2016) 
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9. MODIFIKACE PLÁNU VÝSTAVBY PROJEKTU 

MODERNIZACE D1 – ÚSEK 22 

 

9.1 Aktualizace plánů projektu se zahrnutím směnného – 

nepřetržitého provozu při výstavbě 

 

Ve skutečnosti realizovaný projekt D1 MODERNIZACE – ÚSEK 22, v souladu s aktuálním 

harmonogramem prací, předpokládá ve většinové části své realizace jednosměnný provoz 

veškerých kapacit. Pro kontinuální výstavbu je nastavena pracovní doba na průměrných  

10 hodin denně a to 7 dnů v týdnu. V letních měsících je pracovní doba prodloužena až na 

maximálních 12 hodin a v jarních či podzimních zkrácena na hodin 8, s ohledem na světelné 

podmínky. S důrazem na dodržení podmínek v zákoníku práce 262/2006 Sb. jsou sestaveny 

pracovní skupiny, které dodržují pravidelný pracovní cyklus. Tento „turnusový 

harmonogram“ je nastaven na optimální využití pracovních kapacit, tak aby nedocházelo ke 

znevýhodnění některých čet s ohledem na práci o víkendech. 

Pracovní cyklus vychází ze základních ustanovení o pracovní době a době odpočinku a je 

vytvořen zejména v souladu s následujícími články zákoníku práce: 

• § 83 Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin 

• § 90 článek 1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby 

zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý 

odpočinek po dobu alespoň 11 hodin 

• § 91 článek 4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, 

které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu a práce 

v nepřetržitém provozu 

• § 92 článek 1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby 

zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin [15] 

 

Výjimku tvoří speciální pracovní činnosti, které jsou limitované lhůtou realizace spojenou 

zejména s úplnou uzavírkou dálnice nebo technologií provádění. Jedná se například 

o demolici nadjezdů vedoucích nad dálnicí, kdy je z hlediska technologického 

i bezpečnostního značně rizikové až nereálné provést tyto práce za provozu. Další činností 
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plánovanou a realizovanou v nepřetržitém provozu je realizace finálních vrstev komunikace, 

konkrétně pokládku cementobetonového krytu, kde je technologicky výhodnější provádět tyto 

práce kontinuálně. Ve většině ostatních činností jsou ale práce mimo stanovenou pracovní 

dobu považovány za rezervu na práce spojené s nevhodnými klimatickými podmínkami (např. 

betonáž v noci při denních teplotách nad 35°C, či opravy znehodnocených konstrukcí vlivem 

extrémního počasí) nebo pro nepředvídatelné okolnosti (poškození konstrukcí cizím vlivem). 

Základní kostra pro sestavení postupů výstavby v nabídkách zhotovitelů, nejen úseků 

Modernizace D1, je zadavatelem vytvořená projektová dokumentace. Z ní je pak jednoznačná 

etapizace výstavby, umocněná podmínkou nemožnosti provádění prací v zimním období. 

Tyto fakta určují mantinely při sestavení harmonogramu výstavby pro uchazeče o jednotlivé 

úseky. 

V této práci se pokusím změnit běžné zadávací podmínky a aplikovat tak nepřetržitý provoz 

při výstavbě úseku dálnice D1. Cílem této práce je tedy odhalit maximum kladů a záporů 

nepřetržité činnosti při výstavbě jednoho z úseků Modernizace D1 a porovnat je se zaběhlým 

postupem používaným při realizaci dosud modernizovaných úseků. 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které panují dlouhodobě na našem území v období 

prosinec – únor, se nebudu zabývat možností realizace v zimním období. I přes mírnější zimy 

v posledních letech, není v současnosti reálné provádět práce kontinuálně bez neefektivních 

opatření v souladu s technologickými podmínkami zakotvenými v platné legislativě 

a v pracovních postupech. Dalším argumentem je značně komplikované provádění zimní 

údržby a pohyb integrovaného záchranného systému za dopravního opatření v režimu 2+2 

jízdní pruhy v jednom jízdním pásu. Z uvedených důvodů tedy zůstanou zadávací podmínky 

v pohledu zimní přestávky nezměněny a nově vytvořená etapizace výstavby tak bude muset 

respektovat zimní technologickou přestávku. 

Aplikace směnného provozu při výstavbě 

• Čas 

Důležitým parametrem, který je nutné v počátku rozhodnout je, kolika-směnný bude provoz 

při nepřetržitém provozu při výstavbě. Jako optimální se jeví třísměnný provoz, kdy je 

předpoklad provádění 8,5 hodiny každé směny (8 hodin činnosti a 2x15 minut na převzetí, 

resp. předání pracoviště). I toto ovšem způsobí určité úskalí, kdy v současnosti dochází ve 

stavebnictví v důsledku nerovnoměrně rozdělené pracovní doby, k „naspoření“ hodin 

pracovníky v letních měsících a využití tohoto „fondu“ v zimních měsících.  
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Toto řešení tedy způsobí, že uchazeči budou kalkulovat vyšší náklady na mzdy těchto 

pracovníků i s podílem uvažovaným na zimní měsíce.  

Zavedením směnného provozu při výstavbě může dojít, z laického pohledu k názoru, že 

rychlost výstavby se znásobí 2,4 krát (z původních 10hodin denně bude realizace probíhat 24 

hodin denně). Při podrobnější analýze je ovšem zřejmé, že lze uvažovat maximálně 

o dvojnásobném výkonu. Po odečtení zákonné přestávky pro 2 skupiny x 30 min., dále 

odečtení nutných přejímek staveniště mezi skupinami 3 x 15min. x 2 skupiny a odečtení 

předpokladu 90 min z důvodu snížení efektivity práce v noci, případně za snížené viditelnosti 

se dostáváme na pracovní výkon cca 20 hodin. Z uvedeného usuzuji, že pracovní výkon bude 

při nasazení třísměnného provozu v průměru dvojnásobný. Ovšem ne všechny činnosti bude 

možné realizovat v nočních hodinách, zejména s ohledem na technologie, bezpečnost práce 

a hygienické podmínky. Nicméně z pohledu nasazení kapacit při takovém režimu lze lhůty 

většiny činností zkrátit na polovinu. 

• Náklady 

Už z časového hlediska vyplývá, že při třísměnném provozu budou náklady na pracovní 

kapacity přibližně trojnásobné. Nejedná se však jen o profese dělnické a techniky na stavbě. 

Nutně budou znásobeny i téměř veškeré technické pozice v realizačních týmech, a to jak na 

straně zhotovitele, tak na straně objednatele. Jelikož se třísměnný provoz nedotkne všech 

technických pracovníků, předpokládám zde nárůst pouze dvojnásobný. Dále může dojít až 

k trojnásobnému nárůstu nákladů na dopravu a mechanizaci. Vlivem nutnosti zajistit materiál 

přes den bude nutné posílit realizační tým o pozice, které budou zajišťovat dostatečné 

zásobování. Tím však dále porostou náklady na nutné překládání a převážení materiálu 

dovezeného na mezideponii přes den a zabudovaného v noci. U materiálové složky ale dojde 

k nárůstu nákladů jen minimálně. Přesuny materiálů však můžou způsobit nárůst nákladů na 

mechanizaci a dopravu v rozsahu několika procent, právě z důvodu nutné logistiky nad rámec 

denního režimu.  

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ve zvoleném režimu výrazně stoupne riziko nehod a zranění pracovníků. Bude nutné vytvořit 

takové opatření proti působení rizik, aby se v nejvyšší míře minimalizovalo.  

V rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci tedy dojde ke značnému nárůstu nákladů 

na zvýšení bezpečnostních opatření. Jedná se zejména o opatření na zajištění dostatečného 

osvětlení při práci, případná protihluková a další opatření.  
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Související navýšení nákladů způsobí zvýšené kontroly a školení všech výrobních kapacit. Ne 

všechny práce však bude efektivní či možné z bezpečnostního hlediska v noci vůbec provádět. 

Například hluboké výkopy pro kanalizaci, jakož i veškeré práce při kompletaci a zásypu 

potrubí a kabelového vedení ve středním dělícím pásu lze vyhodnotit jako vysoce rizikové. 

• Životní prostředí a vliv na veřejnost 

Vzhledem k hygienickým limitům hluku budou nutně omezeny činnosti v zastavěném území, 

případně v jeho dosahu. Některé práce nebude z hygienického hlediska také možné provádět 

vůbec, zejména jsou to práce demoliční, ale také například odvoz vytěžených materiálů na 

skládku v případě průjezdu přes zastavěnou oblast. Tím mohou být případně opět zvýšeny 

náklady na překládku materiálů a jeho odvoz. Dalším faktorem ovlivňujícím podmínky 

životního prostředí je možné oslnění veřejnosti od osvětlení staveniště, a to jak obyvatel 

v blízkém okolí, tak projíždějících řidičů. Vzhledem k místním podmínkám úseku 22, je 

pravděpodobné, že dlouhodobé noční práce budou moci probíhat pouze v lesním úseku, který 

však tvoří až 4/5 celkové délky. 

• Kvalita 

S ohledem na technologie provádění a dodržení požadované kvality opět nebude možné 

některé práce v nočních hodinách realizovat. Tím dojde k dalšímu navýšení nákladů na 

koordinaci prací tak, aby postup prací probíhal plynule. V případě provedení některých 

činností spojených se striktní výškovou tolerancí v nočních hodinách je pravděpodobné, že 

dojde ke zhoršení kvality provedených prací. 

Veškeré rizika spojené s výše uvedenými oblastmi bude muset zhotovitel zahrnout do 

nabídkové ceny a tím náklady na výstavbu opětovně navýšit. 

 

9.1.1 Strukturní plán a organizační struktura 
 

V rámci strukturního plánu nedojde při použití směnného nepřetržitého provozu při výstavbě 

k žádným změnám. Veškeré činnosti a fáze projektu proběhnou dle strukturního plánu 

projektu uvedeného v odstavci 8.1. 

V organizační struktuře dojde dle odhadu k dvojnásobnému nárůstu pracovníků, a to jak na 

straně zhotovitele, tak na straně objednatele.  
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Jelikož se jedná o plošný odhad nárůstu technických pracovníků, nemá význam přikládat 

modifikované organizační struktury jednotlivých smluvních stran. 

Naznačím tedy alespoň rozdíl v měsíčních nákladech na pracovníky obou realizačních týmů. 

Uvažuji-li počet technických pracovníků uvedených v organigramech a průměrný měsíční 

náklad na pracovníka 70 000,- Kč (dle průměrných měsíčních nákladů zhotovitele úseku 22), 

dojdu v porovnání s aplikovaným zadáním k následnému vyhodnocení: 

Původní zadání:  

Počet technických pracovníků v realizačním týmu zhotovitele: 27 osob 

Počet technických pracovníků v realizačním týmu objednatele: 31 osob 

Měsíční náklady na technické pracovníky celkem: (27+31) x 70 000,- = 4 060 000,-Kč 

Modifikované zadání: 

Počet technických pracovníků v realizačním týmu zhotovitele: 54 osob 

Počet technických pracovníků v realizačním týmu objednatele: 62 osob 

Měsíční náklady na technické pracovníky celkem: (54+62) x 70 000,- = 8 120 000,-Kč 

Použitím předpokladu, zjištěném v následném časovém plánu, totiž že výstavba se aplikací 

směnného provozu zkrátí ze 12 měsíců na 9 měsíců, lze vyčíslit možný rozdíl v nákladech. 

Původní zadání: 

Měsíční náklady na technické pracovníky (4,06 mil. Kč) x lhůta výstavby (12 měsíců) 

Náklady na technické pracovníky celkem: 48,72 mil. Kč 

Modifikované zadání: 

Měsíční náklady na technické pracovníky (8,12 mil. Kč) x lhůta výstavby (9 měsíců) 

Náklady na technické pracovníky celkem: 73,08 mil. Kč 

Použití směnného provozu představuje předpokládaný nárůst nákladů na technické 

pracovníky v hodnotě 24,36 mil. Kč. 
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9.1.2 Změny v etapizaci výstavby 
 

Zásadní otázkou je rozložení etapizace v případě zkrácení lhůt výstavby. Původní lhůty 

provedení jednotlivých etap dle zadávací dokumentace jsou následující: 

Etapy 0 a 1 - Opravy před stavbou, přípravné práce – trvání 0,5 měsíce 

Etapa 2a - Realizace rozšíření LJP – trvání 1,5 měsíce 

Etapa 2b - Modernizace inženýrských sítí v SDP – trvání 2 měsíce 

Etapa 3 - Modernizace PJP – trvání 3,5 měsíce 

Etapa 4 - Modernizace LJP – trvání 3,5 měsíce 

Etapa 5 - Dokončovací práce v SDP – trvání 1 měsíc 

Celková doba trvání realizace bez zimní technologické přestávky je tedy 12 měsíců dle 

původní zadávací dokumentace.  

Na základě poznatků řešených v předcházejících bodech a daných technologických postupů 

včetně přihlédnutí ke zkušenostem z už zrealizovaného úseku 21 a nyní realizovaného úseku 

22 upravuji lhůty realizace jednotlivých etap následovně: 

• Etapy 0 a 1 - Opravy před stavbou, Přípravné práce 

Při těchto etapách mají být provedeny specifické činnosti za proměnných dopravně 

inženýrských opatření, které nejsou možné z bezpečnostního hlediska provádět za snížených 

světelných podmínek. Dochází zde k proměnnému převádění veřejné dopravy s ohledem  

na realizovanou část oprav vozovky, lokalizovanou pochůzkami obvykle bezprostředně  

po uzavření jízdních pruhů. Pracovní místa nejsou chráněny dočasným betonovým svodidlem, 

ale jsou pouze vymezeny provizorním dopravním značením, tak aby bylo možné toto značení 

operativně a rychle přemístit při změně režimu provozu. Dále je v této etapě nutné vybudovat 

dočasný přejezd středního dělícího pásu (SDP), kde technologie provádění nedovoluje 

realizaci jednotlivých vrstev bezprostředně po sobě. To znamená, že po provedení jedné 

vrstvy je nutná technologická přestávka, tak aby byly splněny požadované parametry 

únosnosti. Například u vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva je tato technologická 

přestávka 2-5 dnů zejména v závislosti na vlhkosti v ovzduší. Z těchto důvodů nelze lhůtu 

výstavby těchto etap v žádném ohledu zkrátit. 

Etapa 0 a 1 – lhůta výstavby beze změn - trvání etap 0,5 měsíce 
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• Etapa 2a - Realizace rozšíření LJP 

V této etapě je naplánováno odstranění části stávající krajnice až na úroveň zemní pláně, 

případná sanace aktivní zóny, rozšíření násypového tělesa a realizace drenážního systému 

v zářezech. Po dokončení těchto prací je možné obnovit konstrukční vrstvy už v rozšířené 

poloze a následně realizovat montáž bezpečnostních prvků dálnice (zejména dopravního 

značení a svodidel). 

V  první části této etapy, při provádění výkopových prací, je možné využití nepřetržitého 

provozu, avšak s důrazem na hygienické podmínky zejména při odvozu, tzn. nutné 

lokalizování polohy skládek, včetně tras k nim, mimo zastavěné území. Při provádění 

konstrukčních vrstev vozovky dochází k obdobné situaci, jako při realizaci přejezdu SDP, 

tedy nutné dodržení technologické kázně mezi prováděním jednotlivých vrstev a tím 

nemožnost využití kontinuální výstavby. Dokončovací práce mohou, stejně jako práce 

výkopové, taktéž probíhat nepřetržitě. Z uvedeného lze usuzovat možné zkrácení lhůty 

výstavby této etapy, avšak pouze částečně. 

Etapa 2a – zkrácení lhůty výstavby o 0,5 měsíce – trvání etapy 1 měsíc 

• Etapa 2b - Modernizace inženýrských sítí v SDP 

V rámci této etapy dojde k provizornímu přepojení optických kabelů v SDP, k odstranění 

středových svodidel, odkopu materiálu na úroveň zemní pláně a postupnou modernizaci 

hlavního kanalizačního řádu ve středním dělícím pásu. Ta spočívá ve vybourání stávajících 

šachet a potrubí kanalizačního řádu a zpětnou montáž nových prvků odvodnění do upravené 

nivelety. Po provedení kanalizace následuje obnova trasy kabelového vedení a provedení 

středové drenáže. Poté už probíhají dokončovací práce v podobě zpětného zásypu SDP 

zeminou do úrovně nivelety vozovky a zpětná montáž středových svodidel. 

Vzhledem ke značně rizikovým činnostem v této etapě popsaným už v rámci článku 9.1, 

odstavec Bezpečnost a ochrana zdraví při práci není reálné tuto etapu termínově upravit bez 

značně neefektivních opatření, které i přes vysoké náklady nemusí zajistit tížený efekt. Právě 

z těchto důvodů nebude termín etapy 2b v modifikovaném plánu upraven. 

Etapa 2b - lhůta výstavby beze změn - trvání etapy 2 měsíce 

• Etapa 3 - Modernizace PJP a Etapa 4 - Modernizace LJP 

Obě etapy lze posuzovat současně, neboť činnosti v nich realizované jsou téměř shodné.  
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Jediným rozdílem je absence rozšíření vozovky v levém jízdním pásu v etapě 4, protože toto 

je již vybudované v rámci etapy 2a. Etapy 3 a 4 jsou hlavními etapami výstavby. V průběhu 

jejich realizace dojde k modernizaci pravé, respektive levé poloviny dálnice (jízdního pásu). 

Zásadními činnostmi v trase jsou vybourání stávajících vrstev a pokládka vrstev nových  

do upravené nivelety vozovky (v rámci etapy 3 též realizace rozšíření tělesa dálnice 

a odvodnění zemní pláně) a dále v rámci mostních objektů demolice stávajících a vybudování 

nových mostů. Mimo hlavní trasu je to pak zejména obnova odpočívek Devět Křížů. 

U těchto etap vzniká částečný prostor pro možné využití nepřetržitého provozu v rámci 

většiny prací, avšak nelze zkrátit lhůty pro technologické přestávky (například v rámci „zrání“ 

konstrukčních vrstev). Konkrétně například realizace vrstvy R-SC C3/4 proběhne v případě 

kontinuální pokládky o polovinu rychleji (místo plánovaných 14 dnů proběhne za 7dnů),  

ale následná technologická přestávka bude v každém případě trvat dalších 7 dnů. V původním 

harmonogramu prací jsou obě etapy plánovány na shodnou délku trvání a tato vize bude 

dodržena i v modifikovaném plánu, i když by z mého pohledu měla být v rámci rozdílových 

prací v etapě 3, tato nejméně o 0,5 měsíce delší. Tím by ovšem v součtu všech etap celá 

výstavba nebyla realizovatelná v jednu stavební sezónu mimo zimní technologickou 

přestávku (viz. Odstavec 9.1.3 časový plán).  

Komplexním pohledem na všechny předchozí faktory je v případě využití nepřetržitého 

provozu při výstavbě možné zkrácení realizace etap 3 a 4, každou o 1 měsíc. 

Etapa 3 – zkrácení lhůty výstavby o 1 měsíc – trvání etapy 2,5 měsíce 

Etapa 4 – zkrácení lhůty výstavby o 1 měsíc – trvání etapy 2,5 měsíce 

• Etapa 5 - Dokončovací práce v SDP 

V rámci této poslední etapy dojde k dokončení definitivních přejezdů středního dělícího pásu, 

a obnově středových ocelových svodidel a k terénním úpravám SDP. V této etapě je reálné 

plně využít nepřetržitý provoz a etapu tak zkrátit o polovinu. 

Etapa 5 – zkrácení lhůty výstavby o 0,5 měsíce – trvání etapy 0,5 měsíce 

Celková doba realizace bez zimní technologické přestávky je tedy součtem jednotlivých etap  

a činí 9 měsíců. Proti původnímu plánu (12 měsíců) došlo tedy, aplikací nepřetržitého 

provozu, ke zkrácení termínů výstavby o 3 měsíce. 
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Graf 1: Přehled trvání jednotlivých etap výstavby 

 
9.1.3 Časový plán 

 

Struktura časového plánu je pro přehlednost omezena pouze na stavební objekty a dílčí etapy 

bez uvedení jednotlivých činností v rámci hierarchické struktury prací. Časový plán vychází 

z předchozího odstavce 9.1.2 a v něm stanovených délek trvání etap.  

V případě snahy o dodržení shodného data zahájení prací jako ve skutečně realizovaném 

projektu, tedy 14. 4. 2016, by se dokončení prací celého projektu, posunulo do termínu 14. 1. 

2017, což jak už bylo výše řešeno, termínu nerealizovatelného. Z tohoto důvodu byl  

do modifikovaného časového plánu uveden termín zahájení prací 1. 3. 2016 tak, aby realizace 

proběhla v jednu stavební sezonu a zároveň výstavba neprobíhala v období zimní 

technologické přestávky.  

Modifikovaný časový plán tedy ukazuje, že v případě zahájení prací v nejbližší možný termín 

po zimní technologické přestávce tedy 1. 3. je reálné dokončení prací do nejzazšího termínu 

tedy 30.11. Je však patrné, že lhůty výstavby neobsahují žádnou časovou rezervu a jsou 

z určitého pohledu nepřekročitelné.  

Vzniká tak značné riziko, že klimatické podmínky v listopadu a potažmo v následujících 

měsících nedovolí dokončení prací a provoz i údržba na dálnice D1 by pak fungovala  

za omezené dopravní situace zřejmě až do jarních měsíců.  

0,5

1

2

2,5

2,5

0,5

0,5

1,5

2

3,5

3,5

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

etapy 0,1

etapa 2a

etapa 2b

etapa 3

etapa 4

etapa 5

Délka trvání v měsících

P Ř E H L E D  T R VÁ N Í  J E D N O T L I V ÝC H  E TA P  V Ý S TAV BY

Původní varianta Modifikovaná varianta



82 
 

Proto by v případě realizace projektu dle takto modifikovaného plánu muselo dojít, v rámci 

dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, k rozhodnutí zda etapu 4 skutečně zahájit, a to 

zřejmě i podle dlouhodobé předpovědi počasí. 

 

9.1.4 Finanční plán 
 

Z důvodu přesného určení dopadů na finanční stránku projektu by musela být provedena 

podrobná finanční analýza, obsahující zejména kompletní ocenění výkazu výměr dle 

modifikovaných podmínek. Tento postup by ovšem rozsahem odpovídal spolehlivě další 

samostatné diplomové práci. Já se tedy, v rámci možného prostoru a zvoleného tématu, 

zaměřím pouze na obecnější pohled, vlivu modifikovaných podmínek na finanční stránku 

projektu. Konkrétně se pokusím, rozkladem celkové ceny stavby na procentuální podíly 

pomocí kalkulačního vzorce, určit jednotlivé složky nákladů a následně jejich přepočtem, dle 

vlivu směnného provozu, stanovit cenu díla při modifikovaném provozu. 

 

Graf 2: Podíl nákladů dle kalkulačního vzorce – původní varianta 

 

Nejobjemnější nákladovou položkou, která se při použití nepřetržitého směnného provozu při 

výstavbě téměř nezmění, je materiál. Na základě poskytnutých podkladů od Zhotovitele 

projektu Modernizace D1-úsek 22 lze, dle kalkulací jednotlivých položek, uvažovat materiál 

na tuto zakázku v objemu 49% celkové ceny stavby.  
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Další položkou, kterou modifikovaný postup v podstatě neovlivní, jsou projekční práce. 

Zejména jde o realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení 

stavby (DSPS).  Shrnutím nákladů na projektovou dokumentaci dostaneme podíl z celkové 

ceny stavby ve výši 2%. 

Ostatní drobné položky, u kterých se nezmění náklady třísměnným provozem, lze sloučit do 

jedné složky. Jedná se zejména o část výrobních a správních režií, které nebudou podléhat 

směnnému provozu a kalkulovaný zisk. Tato sloučená položka představuje podíl cca 3% 

z celkové ceny díla. 

Celkový podíl nákladových položek, u nichž nedojde k žádné změně v případě zavedení 

nepřetržitého provozu při výstavbě, tedy činí 54% z ceny díla. Dosazením do absolutní 

hodnoty řešené zakázky zjistíme, že z celkové ceny stavby 685 096 502,- Kč (bez DPH), 

budou náklady v hodnotě 369 952 111,- Kč nezměněny i v případě ocenění položek za 

modifikovaných podmínek. 

V následující části budou řešeny zbývající položky, které zavedení směnného provozu 

ovlivní.  

Významnou položkou při realizaci dopravních staveb je vždy mechanizace a doprava. 

Zavedením třísměnného provozu lze kalkulovat, že náklad na srovnatelné období bude 

trojnásobný. Pro upřesnění dodávám, že v původním zadání je sice průměrný výkon 

mechanizmů 10 hodin denně a při modifikovaném pouze 8,5 hodiny denně na směnu, 

nicméně zde dochází zejména při noční směně k nutnému snížení efektivity prací a naopak 

navýšení sazeb z důvodu příplatků a to minimálně o 10%, právě za provádění prací v noci.  

Pro relevantnost kalkulace je však nutné zohlednit také pozitivní vlivy. Zejména zkrácení 

termínu výstavby z 12 na 9 měsíců tak, jak je to vyjádřeno v modifikovaném časovém plánu. 

Dalším pozitivním vlivem, který je do kalkulace mechanizace a dopravy nutné zahrnout, je 

snížení „prostojů“ způsobených vlivem slabšího veřejného provozu zejména v nočních 

hodinách. Tento faktor je nákladově dost výrazný a z tohoto důvodu je v celkové kalkulaci 

nákladů na stroje a dopravu snížen násobek z původně uvažované hodnoty 3 na 2,5.  

Pokud tedy podíl mechanizace a dopravy kalkulovaný na předmětnou zakázku ve výši 26% 

z ceny díla použijeme ke zjištění nákladu, dostaneme se k hodnotě 178 125 091,- Kč. Tuto 

částku pak tedy v rámci kratší lhůty výstavby upravíme na nákladovou cenu za mechanizaci  

a dopravu v hodnotě 133 593 818,- Kč.  
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Výpočtem 2,5 násobku se pak dostáváme na celkovou nákladovou cenu za dopravu  

a mechanizaci při modifikovaném postupu výstavby v hodnotě 333 984 545,- Kč, což 

představuje navýšení proti původní variantě o 88%. 

Další významnou položkou, u které dojde k navýšení nákladů, jsou přímé mzdy. Společně 

s ostatními přímými náklady (OPN) představují podíl 16% z celkového objemu stavby, což 

v řešené zakázce odpovídá částce 109 615 440,- Kč. Do přímých mezd jsou uvažovány pouze 

mzdy výrobních dělníků, kteří bezprostředně provádí práce nebo obsluhují výrobní stroje  

a zařízení. OPN pak zahrnují náklady například na převozy strojů, provoz skladů materiálů či 

dopravu pracovníků na pracoviště.  

Obdobným postupem jako u dopravy a mechanizace, s jedinou změnou a tou je vliv snížení 

„prostojů“ způsobených slabším provozem v nočních hodinách. Toto nákladové pozitivum 

není u řešené položky tak zásadní, a proto je upraven násobek původních nákladů z hodnoty 

3 pouze na 2,8.  Dosazením pak dostaneme hodnotu nákladů na mzdy a OPN původní 

varianty v hodnotě 109 615 440,- Kč a dále pak úpravou dle směnného provozu (násobkem 

2,8) určíme hodnotu nákladů na mzdy a OPN modifikovaného řešení, která tedy činí 

230 192 425,- Kč. 

Poslední kapitolou jsou pak zbývající výrobní režie a část správních režií, které budou 

směnným provozem dotčeny. Z jejich objemu v zakázce 4% opětovně získáme podíl a finální 

částku nákladů opět násobkem 2,8, která tedy představuje hodnotu 57 548 106,- Kč. 

Celkové náklady, zjištěné součtem jednotlivých položek dosahují hodnotu téměř jednu 

miliardu korun, přesněji 991 677 187,- Kč. Zde je ovšem nutné poznamenat, že 

pravděpodobně budou uchazeči do nabídek uvažovat další náklady spojené zejména se 

zvýšenými riziky prací v noci a vysokým rizikem nedodržení termínu dokončení z důvodu 

absence jakékoliv rezervy. Výše rezervy se může pohybovat i nad hranici 1% z celkové ceny 

díla v závislosti na strategii jednotlivých zhotovitelů. Já pro zjednodušení uvádím v kalkulaci 

právě 1%, což v absolutní hodnotě představuje částku 9 916 772,- Kč. 

Odborným odhadem všech předvídatelných okolností a s přihlédnutím k výše uvedeným 

poznatkům a rizikům lze tedy, aplikací směnného provozu na stavbu Modernizace D1-úsek 

22, uvažovat navýšení kompletních nákladů zhotovitele v absolutní hodnotě o 316,5 mil. Kč. 

Což představuje navýšení ceny předmětné zakázky o 46% na celkovou částku ceny díla 

1 001 593 959,- Kč. 
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Graf 3: Vliv směnného provozu na celkovou cenu stavby 

 

9.2 Efektivnost výstavby v případě použití modifikovaného plánu 
 

Z předchozích kapitol je patrné, že zavedením směnného provozu dochází ke značnému 

nárůstu nákladů výstavby (zvýšení o 46% proti původní ceně zakázky). Výsledkem zavedení 

směnného provozu je pak dle časového harmonogramu zkrácení lhůty výstavby „pouze“ 

o 3 měsíce. 

Následuje shrnutí všech zásadních kladů a záporů, zjištěných v této práci v rámci použití 

modifikovaného postupu výstavby zahrnutím nepřetržitého směnného provozu. 

Přínosy (klady): 

• Realizace zakázky v rámci jedné stavební sezóny 

• Zkrácení lhůty výstavby 

• Zkrácení dopravních omezení 

• Teoretické zkrácení doby strávené v kolonách a tím kladný ekonomický dopad na 

veřejnost 
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Negativa (zápory): 

• Ekonomický dopad, výrazné zvýšení nákladů 

• Zvýšení bezpečnostního rizika pro pracovníky, reálné zvýšení počtu úrazů, včetně 

smrtelných 

• Zvýšení rizika veřejnosti při průjezdu stavbou v nočních hodinách 

• Zhoršení hygienických podmínek veřejnosti v okolí staveniště (hluk, vibrace a oslnění 

v nočních hodinách) 

• Reálné zhoršení kvality prováděných prací při špatných světelných podmínkách 

• Negativní vliv na pracovníky i veřejnost, narušení biologického spánkového cyklu, 

fyziologický a psychologický stres, poruchy spánku 

• Absence rezerv, existence rizika nedokončení prací v jednu stavební sezónu a tím 

vyvolaná nutnost dopravního omezení přes celé zimní období  

 

Už z poměru uvedených kladů a záporů je tedy patrné, že aplikace směnného provozu 

způsobí řadu zásadních negativních vlivů proti minimu přínosů. 

Model modernizace D1, odsouhlasený Ministerstvem dopravy, vytvořený Ředitelstvím silnic 

a dálnic a v současnosti skutečně prováděný, je tedy z tohoto pohledu jednoznačně 

efektivnější, než mnou zvolené modifikované zadání se zahrnutím směnného nepřetržitého 

provozu. 

 

9.3 Porovnání jednotlivých částí a dopadů na projekt 
 

 
Na základě vstupních dat zjištěných v rámci předchozích kapitol jsou vytvořeny následující 

rekapitulace zpřehledňující jednotlivé dopady na projekt. 

Tabulka 1, členěná dle nákladových položek kalkulačního vzorce, udává jednotlivé podíly 

v celkové ceně stavby a jejich konkrétní hodnoty včetně rozdílů vzniklých aplikací 

modifikovaného postupu výstavby. 
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Tabulka 1: Přehled podílů v nákladech v porovnání obou variant 

Z předcházející tabulky je patrný konkrétní nárůst jednotlivých nákladových složek z důvodu 

zavedení nepřetržitého provozu při výstavbě. Nejvýraznější nárůst nákladů lze zaregistrovat 

v části stroje a doprava. Zajímavý je taktéž rozdíl v procentuální změně nákladů k celkové 

ceně stavby, zřejmý zejména z následujícího grafu.  

 

 

Graf 4: Změny v procentuálním členění nákladů obou variant 

Původní zakázka Modifikovaná zakázka

Druh nákladu dle 

kalkulačního vzorce

Podíl v ceně 

zakázky

Hodnota podílu 

v Kč

Druh nákladu dle 

kalkulačního vzorce

Podíl v ceně 

zakázky

Hodnota podílu 

v Kč
Rozdíl

Materiál 49% 335 697 286 Kč Materiál 34% 335 697 286 Kč 0,000 mil. Kč

Mzdy 11% 75 360 615 Kč Mzdy 16% 158 257 292 Kč 82,897 mil. Kč

Stroje a doprava 26% 178 125 091 Kč Stroje a doprava 33% 333 984 545 Kč 155,859 mil. Kč

Ostatní přímé náklady 5% 34 254 825 Kč Ostatní přímé náklady 7% 71 935 133 Kč 37,680 mil. Kč

Režie výrobní 5% 34 254 825 Kč Režie výrobní 6% 56 863 010 Kč 22,608 mil. Kč

Režie správní 3% 20 552 895 Kč Režie správní 3% 28 088 957 Kč 7,536 mil. Kč

Zisk včetně rizik 1% 6 850 965 Kč Zisk+rizika 2% 16 767 737 Kč 9,917 mil. Kč

Celkem 100% 685 096 502 Kč Celkem 100% 1 001 593 959 Kč 316,497 mil. Kč

685 096 502 Kč 1 001 593 959 KčCena původní zakázky Cena modifikované zakázky
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Z přiloženého prstencového grafu lze dále vyčíst, že aplikací směnného provozu ve výstavbě 

dojde ke zvýšení podílu zejména nákladových složek na stroje a mzdy. Naopak podíl nákladů 

za materiál klesne v poměru k celkové ceně stavby z 49% na 34%. 

 

Graf 5: Porovnání rozdílů v nákladech dle kalkulačního vzorce 

 

Z grafu č. 5 je patrný zásadní nárůst nákladů na stroje a dopravu v porovnání s původní 

variantou téměř o 156 miliónů korun. 

 

Následující tabulka a graf zobrazuje vliv směnného provozu na jednotlivé kategorie nákladů. 

 

Tabulka 2: Přehled jednotlivých složek nákladů a jejich vývoj v případě aplikace 

modifikované varianty 

Přehled jednotlivých složek nákladů a jejich vývoj v závislosti na aplikaci nepřetržitého provozu ve výstavbě

Kategorie nákladů
Rozdělení nákladů dle 

kalkulačního vzorce

Podíl v 

původní 

ceně 

stavby

Realizace 12 měsíců 

původní varianta

Realizace

9 měsíců 

původní 

varianta

Součinitel 

ovlivnění 

směnným 

provozem

Realizace 9 měsíců 

modifikovaná varianta

Rozdíl  v 

nákladech při 

porovnání 

variant

Procentuální 

navýšení ceny 

původní 

varianty

Náklady neovlivněné 

směnným provozem

Materiál (49%)+zisk (1%)+ část 

RS (2%) + část RV (2%)
54% 369 952 111 Kč 369 952 111 Kč 1,00 369 952 111 Kč 0 Kč 0%

Mzdy (11%) + OPN (5%) 16% 109 615 440 Kč 82 211 580 Kč 2,80 230 192 425 Kč 120 576 984 Kč 110%

Stroje a doprava (26%) 26% 178 125 091 Kč 133 593 818 Kč 2,50 333 984 545 Kč 155 859 454 Kč 88%

Část RV (3%) + část RS (1%) 4% 27 403 860 Kč 20 552 895 Kč 2,80 57 548 106 Kč 30 144 246 Kč 110%

Riziko modifikované varianty 0% 0 Kč 0 Kč 1% z ceny 9 916 772 Kč 9 916 772 Kč

100% 685 096 502 Kč 606 310 404 Kč 1 001 593 959 Kč 316 497 457 Kč 46%

OPN-ostatní přímé náklady, RS-režie správní, RV-režie výrobní

Náklady ovlivněné 

směnným provozem

Celkem
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Graf 6: Změny podílů složek nákladů v závislosti na modifikované variantě 

 

Porovnáním jednotlivých částí a dopadů na projekt z ekonomického hlediska je doloženo 

patrné zvýšení nákladů v případě použití modifikované varianty, tedy zavedení nepřetržitého 

směnného provozu při výstavbě projektu „Modernizace D1 – úsek 22“. 

 

9.4 Vyhodnocení projektu při použití modifikovaného plánu 
výstavby 

 

S ohledem na porovnání efektivity projektů lze konstatovat, že negativní dopady 

modifikovaného zadání jednoznačně převažují nad těmi pozitivními. Na základě 

vypracovaných podkladů lze navíc záporné stránky, z určitého pohledu, vyhodnotit jako 

zásadnější. Například, pokud bychom si představili modelový případ, kdy při provádění 

nočních prací zahyne, byť jediný člověk, ale stavba je dokončena v plánovaném (zkráceném) 

termínu, obtížně by se vyhodnocovala vysoká úspěšnost či efektivita projektu. 

Mezi zásadními negativy je tedy nutné zdůraznit zvýšení bezpečnostního rizika a zhoršení 

životních podmínek jak pracovníků na staveništi, tak obyvatel v okolí stavby. Dalším 

významným dopadem je také výrazné navýšení nákladů na realizaci stavby zřejmé 

z porovnání jednotlivých částí a dopadů na projekt. 
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Pokud jde o pozitiva modifikovaného postupu tak jsou, dle mého názoru, nedostatečná 

a nejsou schopná vyrovnat dopady negativní. V zásadě lze konstatovat, že aplikace 

podobného modelu by byla zcela neadekvátní dané situaci. 

Osobně také nejsem zastáncem dlouhodobých plánovaných prací v noci při výstavbě 

dopravních staveb, zejména z důvodu více než desetiletých zkušeností získaných při realizaci 

pozemních komunikací na pozici stavbyvedoucí. Mohu tak ze zkušenosti potvrdit zejména to, 

že při realizaci prací v noci nebo pouze za snížených světelných podmínek dochází téměř 

vždy ke zhoršení kvality provedených prací a často také k nárůstu úrazů na pracovišti.  

Částečně, u méně rizikových prací či u prací vyvolaných technologickým postupem v rámci 

zefektivnění procesu výstavby, lze na noční práce přistoupit, avšak je nutné mít na paměti 

výrazné navýšení nákladů spojených s výše řešenými okolnostmi a zejména klást důraz na 

zvýšení opatření proti působení rizik. 

Nehledě na to, že provádění nočních prací je psychicky i fyzicky vysoce náročné a vyžaduje 

maximální odhodlání a připravenost. 

Za téměř „kacířské“ myšlenky pak považuji některé názory, jako je stavět dopravní stavby, 

zejména rekonstrukce vozovek, pouze v noci. 

Zde je můj pohled jednoznačný. Došlo by tak ke zvýšení bezpečnostního rizika, zhoršení 

podmínek jak obyvatel v okolí, tak i pracovníků na stavbě a navíc k minimálně 

dvojnásobnému nárůstu nákladů. Proti těmto negativním vlivům by ale nefiguroval téměř 

žádný přínos.  

Význam by měla tato myšlenka pouze v ojedinělých případech, kdyby bylo reálné provést 

veškeré činnosti během jedné noci a to tam, kde by přes den při dopravním omezení doprava 

kolabovala (například obnova obrusné vrstvy asfaltových vozovek, ale zase pouze mimo 

zastavěné území z důvodu hlukových limitů).  

Tato vize je, nejen z mého pohledu, absolutně neefektivní, ale navíc z pohledu nakládání 

s veřejnými prostředky jednoznačně nehospodárná. 
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10.  ZÁVĚR 
 

Obecným cílem této diplomové práce bylo na základě teoretických znalostí sestavit 

alternativní plán přípravy a realizace stavební zakázky, porovnat ho se zhotovitelem 

navrženým průběhem zakázky a vyhodnotit rozdíly. 

Konkrétním řešením pak tedy bylo, ve vybraném projektu jednoho z úseků Modernizace D1, 

sestavení modifikovaného plánu výstavby, definování maxima kladů a záporů nepřetržité 

činnosti při výstavbě a porovnání tohoto alternativního plánu se zaběhlým postupem 

používaným při realizaci dosud modernizovaných úseků. 

Z vyhodnocení projektu při použití modifikovaného plánu výstavby je patrné, že lze 

nepřetržitý pracovní režim při výstavbě dálnic vyhodnotit jako neefektivní případně také 

neadekvátní daným podmínkám.  

V porovnání jednotlivých dopadů na projekt v modifikovaném režimu vychází celá řada 

negativních vlivů. Tato negativa jsou navíc v celkovém pohledu na danou problematiku 

významnější než pozitiva, která by tento režim přinesl.  

Skutečný model realizace modernizace D1, odsouhlasený Ministerstvem dopravy a vytvořený 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a v současnosti aplikovaný, je tedy z celkového pohledu 

výhodnější a efektivnější.  

Věřím, že při plánování dalších zakázek v dopravní infrastruktuře, bude nadále respektován 

názor většiny odborné veřejnosti v České republice v pohledu na noční práce. Obzvláště 

zástupci zhotovitelů dopravních staveb, kterých by se tento režim nejvíce dotýkal, poukazují 

zejména na dopady v oblasti ekonomické, bezpečnostní a hygienické. 

 

Na závěr této mojí diplomové práce uvádím motto úzce spojené s danou tématikou:  

„V NOCI SPÁT, VE DNE STAVĚT“ M. Mudrák 
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