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Anotace 

 Práce je zaměřena na výkon inženýrské činnosti převážně při výstavbě 

komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Je zde nastíněna základní 

problematika z pohledu příslušné legislativy pro tuto oblast. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o projekty financované z veřejných prostředků, je zmíněn nový zákon  

o zadávání veřejných zakázek v oblasti veřejných zakázek na stavební práce  

a služby. Ve větší podrobnosti jsou řešeny dopravní stavby realizované Jihočeským 

krajem v letech 2014 – 2016 včetně výkonu technického dozoru stavby. Je 

provedena analýza jednotlivých cen, jak za vlastní stavbu, tak činnost TDS a tato 

data byla následně použita pro určení optimalizace nákladů na činnost TDS jakožto 

procenta průměru podílu na náklad ceny z ceny staveb za daný rok. 

V aplikační části je řešen návrh softwarové podpory pro efektivní výkon technického 

dozoru stavby - program s pracovním názvem TDSoft, který je aplikován na 

praktickém příkladu. 

Abstract 

 The thesis addresses the performance of engineering activities particularly on 

the roads of class II and III owned by the South Bohemian Region. It outlines basic 

issues from the view of the legislation regulating this field. Since those projects are 

financed from public funds, the thesis mentions the new Public Procurement Act 

applying to the field of public works contracts and public service contracts. In greater 

detail, the thesis examines the transport structures built by the South Bohemian 

Region from 2014 to 2016, including the construction supervision. The thesis 

contains an analysis of prices both for the construction itself and for the construction 

supervision; this was subsequently used for determining the average percentage of 

the proportion of the price for the construction supervision to the price of the 

construction, calculated from the prices of constructions in the given year. 

The application part of the thesis describes the design of a software to support 

effective performance of construction supervision – the program with the working title 

“TDSoft”, which is demonstrated in a practical example. 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je rozbor činnosti technického dozoru při realizaci 

dopravních staveb na silnicích II. a III. třidy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Oblast 

jižní Čechy byla zvolena hlavně z důvodu budoucího profesního působení autora 

práce v tomto kraji. Důležitost dopravních staveb je v dnešním světě zcela zásadní  

a nelze o tom diskutovat. Pozemní komunikace jsou jedním ze základních pilířů 

dopravní infrastruktury, jejich výstavba a modernizace má zásadní vliv na rozvoj 

daného regionu. Jedním z důležitých kroků při realizaci těchto projektů je provádění 

inženýrské činnosti – technického dozoru stavby. Hlavním cílem práce je 

optimalizovat náklady na činnost TDS a navrhnout software, který by mohl být 

využíván při výkonu této činnosti. Užití tohoto SW by vedlo nejenom k efektivnější 

komunikaci mezi účastníky stavebního projektu, ale také např. k rychlé orientaci při 

realizaci stavby. 

Práce je členěna do 7 kapitol. První čtyři kapitoly jsou zaměřeny více na 

teoretickou část. Zaměření je orientováno na historii pozemních komunikací a jejich 

současné rozdělení z pohledu legislativy, část je věnována mostům a jejich 

rozdělení. Celá tato část je zakončena pohledem na nový zákon o zadávání 

veřejných zakázek platný od 1. 10. 2016 a jeho srovnání se zákonem platným do  

30. 9. 2016. Vzhledem k tématu diplomové práce je tato kapitola zaměřena na 

veřejné zakázky na stavební práce a služby. 

Tři kapitoly praktické části se zabývají technickým dozorem stavby a dalšími 

dozory, se kterými se lze v průběhu stavební realizace v praxi setkat. Dále je prostor 

věnován pozemním komunikacím ve vlastnictví Jihočeského kraje, jejich správou  

a údržbou. Závěrečná kapitola se zabývá softwarovou aplikací TDSoft. 

 

 V úvodní kapitole, nazvané Pozemní komunikace – historie, je popsán 

nejenom historický vývoj silnic, ale i tehdejší vlastnictví či jejich správa. Je zde vidět, 

jak se jednoduché zpevněné cesty v průběhu staletí postupně proměňovaly až do 

pozemních komunikací, jaké známe dnes. Jednoduché seznámení se s historií 

komunikací je použito jako úvod do oblasti dopravní infrastruktury současné doby. 
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 Ve druhé kapitole „Pozemní komunikace z pohledu legislativy“ jsem se zaměřil 

na základní rozdělení komunikací podle Zákona o pozemních komunikacích  

č. 13/1997 Sb. včetně uvedení charakteristiky jednotlivých kategorií. Uvádí se zde 

informace týkající se rozvoje a délky silniční a dálniční sítě ČR v letech 2011 - 2016. 

Seznámení se s rozdělením komunikací z pohledu platné legislativy je považováno 

za nutné z důvodu lepší orientace v dalších částech diplomové práce. 

  „Mosty“ je název třetí kapitoly. Ty tvoří nedílnou součást jakékoliv pozemní 

komunikace. V kapitole je uvedeno základní dělení mostů dle normy, počet mostů 

v ČR v letech 2011 – 2016 na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací. 

Kapitola obsahuje i rozdělení mostů, podle jejich stavebního stavu. Zařazení do 

jednotlivých stavebních skupin stavů má velký vliv na to, zda se bude most 

rekonstruovat či stavět nový. Aby mohl být most zařazen podle stavebního stavu do 

příslušné skupiny, musí být provedena mostní prohlídka. S typy prohlídek mostů je 

pojednáno v závěru této kapitoly. 

 Cílem čtvrté kapitoly „Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.“ je 

především shrnutí nejvýznamnějších změn v novém zákoně o zadávání veřejných 

zakázek, který je v platnosti od 1. 10. 2016. Jsou zde vyzdviženy pouze některé ze 

změn, které souvisejí se zaměřením mé diplomové práce, tedy veřejné zakázky, kde 

předmětem plnění jsou stavební práce a služby – inženýrská činnost a zpracování 

projektové dokumentace. Až čas ukáže, zda se všechna liberalizující ustanovení 

nového zákona o zadávání veřejných zakázek skutečně prosadí v praktickém životě. 

Veřejný zadavatel je povinen postupovat při výběru zhotovitele stavebních prací, 

TDS, projektanta v souladu s výše uvedeným zákonem. 

 Pátá kapitola „Technický dozor stavby“ seznamuje s jednotlivými druhy 

dozorů, se kterými se lze v praxi v průběhu realizace výstavbového projektu setkat. 

Zajisté, ne se všemi typy dozoru se lze setkat u každé stavby. Je na každém 

investorovi, jaké požadavky na výkon této činnosti nastaví – kolik členů a jakou 

odbornost by měl mít budoucí tým, jak často bude výkon požadován, zda má 

zkušenosti s dozorováním stavby obdobného charakteru apod. Ze zákona je 

veřejnému zadavateli předepsáno zajistit technický dozor stavby i autorský dozor. 

 Šestá kapitola „Pozemní komunikace ve vlastnictví Jihočeského kraje“ je již 

podrobně zaměřena na dopravní stavby fakticky realizované Jihočeským krajem 
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v letech 2014 až 2016. Je nastíněn vznik krajského zřízení a způsob, jakým 

komunikace II. a III. třídy přešly do vlastnictví krajů (včetně souhrnu komunikací  

a mostů po jednotlivých okresech) a zajištění jejich následné správy a údržby. 

Podrobněji je rozbor konkrétních dopravních staveb a výkon činnosti TDS na nich 

řešen ve výše uvedených letech. Provedena je analýza jednotlivých cen, jak za 

vlastní stavbu, tak činnost TDS. Toto je použito následně pro určení procenta 

průměru podílu z ceny staveb za daný rok, na kterých byly výkony TDS realizovány. 

Jihočeský kraj vynakládá nemalé finanční prostředky do dopravní infrastruktury  

a s tím spojené náklady i na zajištění činnosti TDS. 

 Poslední kapitola diplomové práce se zabývá návrhem programu, s pracovním 

názvem TDSoft. Tento program je navržen jako SW aplikace v rámci společnosti 

INBEST spol. s.r.o., kde v současné době vykonávám praxi. Je jednoznačné, že 

zavedením tohoto programu by se určitým způsobem zvýšila administrativní 

náročnost, ale na druhé straně by informace k danému výstavbovému projektu byly 

ucelené a snadno dostupné pro všechny zúčastněné, tj. nejen pro zhotovitele stavby. 

 

V závěru diplomové práce jsou shrnuty jak výsledky plynoucí ze zpracované 

DP, tak i finanční prostředky, jaké Jihočeský kraj vynaložil v období 2014 – 2016 

nejen do realizace dopravních projektů, ale i do zajištění činnosti technického dozoru 

stavby. Je zde analyzováno jak zajištění TDS externě, tak i zaměstnanci příspěvkové 

organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 
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1 POZEMNÍ KOMUNIKACE - HISTORIE 

1.1 Historie prvních silnic 

 Vznik prvních dopravních cest v jakékoliv podobě je připisován starověkým 

kulturám. Tak jak se vyvíjela lidská společnost, vyvíjelo se také stavitelství. Ze 

začátku se jednalo o cesty s nezpevněným povrchem, též označované jako stezky. 

Každá stezka měla svoje využití a podle toho se taky nazývaly, např. stezka 

jantarová či poutní. V letech 400 až 200 let před naším letopočtem se začaly 

objevovat první cesty se zpevněným povrchem. Tyto cesty sloužily především jako 

cesty posvátné, chrámové a v neposlední řadě také jako obchodní. 

 První zmínky z historických análů pocházejí ze starého Egypta  

a Mezopotámie. Teprve později se objevují také ve starověkém Řecku a v Římě. 

V období starověku se nejhustší dopravní sítí mohla chlubit Římská říše. Řím jako 

hlavní město celé římské říše byl výchozí bod, odkud vedla silniční síť do celé říše. 

Vždyť až dodnes se používá slavné přísloví „Mille viae ducunt hominem per saecula 

Roman“ – Všechny cesty vedou do Říma. Římští stavitelé na svoji dobu používali 

velmi propracované technické postupy, které nebyly okolními říšemi překonány ještě 

po dlouhá staletí. Jako důkaz jejich technické vyspělosti nám může posloužit 

nejznámější římská starověká silnice Via Appia, ve své době nejdelší dlážděná 

silnice v celé říši. Tato silnice spojovala město Řím s městem Kapua. Celou římskou 

říší, v dobách své největší slávy, křižovalo těžko uvěřitelných 80 000 km různých 

druhů komunikací. 



13 
 

Obrázek 1 - Silniční síť Římské říše 

 
Zdroj: Historický vývoj dopravy [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://docplayer.cz/243893-Historicky-

vyvoj-dopravy-vybrane-kapitoly. 

1.2 Historie komunikací ČR 

 Na českém území lze hovořit o významnějším rozvoji silniční sítě až od doby 

vlády císaře Karla IV. Roku 1725 byla založena tzv. reparační komise pro řízení 

silničních prací a stát se stal garantem výstavby a údržby silnic. Tímto aktem byly 

položeny základy organizačním složkám státu, které máme dnes. Rok nato byla 

vydaná první technická norma řešící např. skladbu konstrukce vozovky. V letech 

1738 – 1850 byly vystavěny první nejdůležitější silnice. Jedna z nich byla státní 

silnice Vídeňská - z Prahy přes Kolín, Německý Brod, Jihlavu, Znojmo až do Vídně. 

Její výstavba v celé délce byla ukončena až v roce 1765 (další silnice byly tzv. 

Pražská, Norimberská a Linecká). Tak jako dnes i tenkrát byl proces výstavby spojen 

s nutnými trvalými zábory pozemků, tehdy v majetku šlechty. Tehdejší šlechta 

vynakládala na stavbu silnic nemalé finanční náklady, z důvodu nařízení císaře Karla 

IV., který rozhodl, že musí dodávat na stavbu zdarma potřebný materiál jako např. 

písek, štěrk či kámen. Podílet se na stavbách silnic bylo otázkou prestiže. Ti 

nejštědřejší ze šlechty byli po zásluze vyznamenáni samotným císařem Karlem IV1. 

                                                            
1  Údržba silnic, o cestářích a pohrabáčích. In: Správa silnic Olomouckého kraje [online]. [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.ssok.cz/historie.php. 

http://docplayer.cz/243893-Historicky-vyvoj-dopravy-vybrane-kapitoly
http://docplayer.cz/243893-Historicky-vyvoj-dopravy-vybrane-kapitoly


14 
 

 Zemské silnice, jak se v té době nazývaly, byly různě široké, neudržované 

komunikace o velmi nízké kvalitě. Oproti tomu tzv. císařské silnice, v některých 

případech nazývané také jako statní, byly budovány dle francouzského vzoru od 

konce 40. let 19. století. Na konci 19. století tvořilo silniční síť v Čechách bezmála  

1 400 km. Na Moravě a ve Slezsku se silniční síť budovala mnohem pomalejším 

tempem. Na počátku 19. století se tempo výstavby silniční sítě výrazně urychlilo. 

Důvodů k tomu bylo hned několik. Tím hlavním důvodem byl neustále se zvyšující 

objem přepravovaného materiálu po těchto silnicích. Roku 1850 byla silniční síť 

v Čechách a na Moravě v podstatě dobudována, disponovala celkovou délkou přes 

4 000 km2. Ve druhé polovině 19. století docházelo k významnému rozvoji železnic, 

který měl za následek pokles důležitosti dálkových silnic. O to větší důraz byl kladen 

na dobudování sítě okresních silnic, zřizovaných a spravovaných tzv. okresní 

konkurencí. Roku 1864 byla v Čechách legislativně upravena správa okresních silnic, 

roku 1877 ke stejnému kroku došlo na Moravě a roku 1877 ve Slezsku. Zákon č. 38 

z roku 1877, označován též jako Moravský, dělil nestátní silnice na zemské, okresní 

I. třídy, okresní II. třídy a obecní. Silniční výbory rozhodovaly o stavbách  

a úpravách na okresních silnicích. Roku 1928 byla činnost těchto výborů převedena 

na výbory okresní. Díky tzv. inkameračnímu programu došlo k vyrovnání hustoty 

státních silnic v jednotlivých regionech, a to převedením velké části okresních silnic 

do sítě státních silnic3. 

1.3 Historie dálnic 

 Většina uživatelů dálnic si mylně spojuje 60. léta minulého století s počátkem 

výstavby dálnic u nás. Skutečný začátek výstavby dálnic sahá ještě před druhou 

světovou válku. Roku 1935 se objevily první myšlenky postavit silnici napříč 

republikou. Jednalo se o projekt s názvem Národní silnice Plzeň – Košice. 

Paradoxně neprocházela významnými městy jako je Praha či Brno. S dalším 

projektem na silniční magistrálu přišlo Brněnsko. Silniční magistrála měla spojovat 

města Cheb a Chrust na dnešní Zakarpatské Ukrajině. Ovšem tento návrh nezískal 

potřebné sympatie u silničních úřadů a proto nedošlo k jeho realizaci. Jako další 

přišel se zajímavým záměrem známý zlínský továrník a průmyslník Jan Antonín 

                                                            
2
 NOSEK, Jaromír. Obecné užívání pozemních komunikací. 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 

Fakulta právnická. Vedoucí práce JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., s. 10. 
3
 Údržba silnic, o cestářích a pohrabáčích. In: Správa silnic Olomouckého kraje [online]. [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.ssok.cz/historie.php. 
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Baťa. Baťa navrhl komunikaci také napříč celým Československem, a to mezi městy 

Cheb a Velký Bočkov ležící na ukrajinsko-rumunských hranicích. Stejně tak jako 

autoři předchozích návrhů i Baťa se vyhýbá důležitým centrům jak obyvatelstva, tak 

 i průmyslu. Celý návrh trasy páteřní komunikace nechal vyprojektovat na vlastní 

náklady. Oproti návrhu sousedů z Brna, Baťův záměr získal souhlasná stanoviska 

příslušných úřadů. 

Obrázek 2 - Baťova magistrála 

 
Zdroj: Historie dálnic: Historie našich dálnic v první polovině 20. století. Ceskedalnice.cz [online]. [cit. 2016-05-

27]. Dostupné z: http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/historie-dalnic. 

 

 30. září došlo k podepsání Mnichovské dohody, která měla pro celé 

Československo katastrofální následky. Československo přišlo o velkou část svého 

území. Díky této nepříjemné skutečnosti se také musely přizpůsobit i plány na 

výstavbu silniční sítě. 

Na začátku listopadu 1938 vzniká Velitelství stavby dálkových silnic, které se 

zabývalo, jak už název napovídá, výstavbou silnic. Ani ne dva měsíce po jeho 

založení bylo přejmenováno na Generální ředitelství stavby dálnic. Spolu 

s přejmenováním byl také oficiálně zaveden název dálnice. Tento název byl odvozen 

od základů slov železnice a silnice spolu s důrazem na dálkovou dopravu. 

Dne 14. března 1939 je vyhlášen samostatný Slovenský stát, tím se omezuje prostor 

Generálního ředitelství stavby dálnic pouze na nezabranou část Česka, Moravy  

a Slezska. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava přichází z Německa nařízení  

o začlenění českých dálnic do německé sítě. České dálnice se musely přizpůsobit 

přísnějším parametrům německých dálnic. Např. došlo ke zvýšení návrhové rychlosti 

ze 120 km/hod na 160 km/hod, zvětšení šířky dálnic či úprava příčných a podélných 

sklonů. 

http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/historie-dalnic
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 Ve 40. letech 20. století probíhaly přípravy dálnic na trasách Praha – Lovosice 

a Praha – Plzeň. Vypracováním projektové dokumentace byly pověřeny jednotlivé 

stavební podniky, které měly zajišťovat i následnou realizaci. Ve stejných letech se 

zpracovávaly studie na trasy Praha – Náchod a Praha – České Budějovice. Po 

skončení II. světové války se na našem území nacházely 3 nedokončené dálnice 

v celkové délce 188 km. Jednalo se převážně o dálnice budované z Německé 

iniciativy. O dostavbu těchto „německých“ dálnic na našem území neměla 

Československá republika zájem. Po válce bylo na našem území odkázáno 

k postupnému chátrání celých 188 km rozestavěných dálnic. Československá 

republika přišla natrvalo o přední místo ve výstavbě dálnic, kterou si pracně budovala 

v období První republiky. 

Začátek 2. poloviny 20. století je spojen se strmým nárůstem automobilové dopravy. 

Zvyšující se intenzita dopravy způsobila naplnění dopravních kapacit u celé řady 

úseků silnic. Proto roku 1963 byla vybrána konkrétní silniční síť k přednostní 

modernizaci, současně byl také stanoven tvar a rozsah sítě dálniční. O čtyři roky 

později byla zahájena stavby dálnice D1, spojující hlavní město Praha s městem 

Brno4. 

 

 V této úvodní části diplomové práce je krátce a jednoduše nastíněn obecně 

historický vývoj rozvoje nejen silnic, ale i vznik dálnic na našem území. Historie 

vývoje dopravní infrastruktury je velmi obsáhlé a zajímavé téma, ale vzhledem 

k tématu mé práce se tím již nebudu zabývat podrobněji. 

  

                                                            
4
 Historie dálnic: Historie našich dálnic v první polovině 20. století. In: České dálnice [online]. [cit. 2016-05-27]. 

Dostupné z: http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/historie-dalnic/. 
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2 POZEMNÍ KOMUNIKACE Z POHLEDU LEGISLATIVY 

 Pozemní komunikace tvoří spolu se železnicemi základní pilíř dopravní 

infrastruktury nejenom v České republice, ale v podstatě každého státu světa. 

Pomocí nich dochází k propojení obcí, měst, celých regionů a v neposlední řadě  

i států. Jejich výstavbou a modernizací dochází k rozvíjení daného území, k vytváření 

konkurenceschopnosti jednotlivých regionů, rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými 

státy apod. Hustota silniční sítě v jednotlivých státech je však různá, toto se odvíjí od 

ekonomické stability daného státu. 

2.1 Dělení pozemních komunikací dle zákona 

 Jedním ze základních právních ustanovení týkající se pozemních komunikací 

je zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. V § 2 tohoto zákona je uvedena 

definice pozemní komunikace: „Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití 

silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění 

tohoto užití a jeho bezpečnosti“5. 

Dle výše uvedeného paragrafu se pozemní komunikace dělí do 4 kategorií: 

a) dálnice, 

b) silnice, 

c) místní komunikace, 

d) účelová komunikace. 

 

Na základě určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení rozhoduje 

příslušný silniční správní úřad o zařazení dané komunikace do kategorie dálnice, 

silnice nebo místní komunikace. Tento úřad může rozhodnout také o změně 

kategorie, dojde-li například ke změně dopravního významu pozemní komunikace. 

Pokud pozemní komunikace není zařazena v některé z výše uvedené kategorii dle 

zákona, není na ni z legislativního pohledu nahlíženo jako na pozemní komunikaci, 

ale pouze jako na zpevněnou plochu bez dalšího významu. Z toho vyplývá, že jedna 

ze základních povinností vlastníka komunikace je zajištění zařazení nově 

vybudované komunikace do příslušné kategorie. 

                                                            
5
 Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění. 
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 Silniční správním úřadem pro dálnice a rychlostní silnici je Ministerstvo 

dopravy ČR; pro silnice I. třídy jsou to jednotlivé krajské úřady a pro komunikace  

II. a III. třídy jsou to příslušné odbory dopravy obcí s rozšířenou působností. 

2.1.1 Dálnice 

 V paragrafu 4 zákona č. 13/1997 Sb., je dálnice definována jako pozemní 

komunikace určená pro rychlou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, 

která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd  

a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice jako taková není 

přístupná všem silničním vozidlům, ale pouze takovým, které mají nejvyšší 

povolenou rychlost vyšší, než stanovuje zvláštní předpis. V tomto případě je 

zvláštním předpisem zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti na pozemních 

komunikacích. Na dálnici je dle paragrafu 35 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích dovolen provoz pouze motorovým vozidlům a jízdním 

soupravám, jejichž maximální povolená rychlost je vyšší než 80 km/hod. 

V jednotlivých úsecích dálnice, procházejících obcí či městem je dovolen provoz 

motorovým vozidlům i jízdním soupravám s maximální povolenou rychlostí nižší než 

80 km/hod, ale zároveň vyšší než 65 km/hod. V těchto úsecích platí stejná pravidla 

také pro veřejnou hromadnou dopravu. Pro ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích, vyjma obslužných zařízení dálnice, je vstup na dálnici zakázán, stejně 

tak jako chůze a jízda po dálnici6. 

 Ve věcech dálnic vykonává funkci speciálního stavebního úřadu a silničního 

správního úřadu Ministerstvo dopravy ČR, které také rozhoduje o zařazení pozemní 

komunikace do kategorie dálnice. Kategorie dálnic bývá označována velkým 

písmenem „D“. Obrázek č. 3 znázorňuje aktuální dálniční síť České republiky ke dni 

1. ledna 2016. 

                                                            
6
 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 361/2000 Sb., v platném znění. 
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Obrázek 3 - Dálniční síť v České republice ke dni 1. ledna 2016 

 
Zdroj: Silnice a dálnice: Mapy. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné  

z: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/mapy 

 

 Vlastníkem dálnic je stát. Ke dni 1. lednu 2016 tvoří dálniční síť České 

republiky 1 210 km dálnic. Budování dálniční sítě u nás není ještě zdaleka 

dokončeno, některé dříve vybudované dálniční úseky již nedisponující potřebnými 

kapacitními parametry pro dnešní dopravní zátěž. Např. některé úseky naší páteřní 

dálnice byly projektovány na návrhovou rychlost 120 km/hod a nyní je již nelze 

rozšířit o další jízdní pruhy. Tato skutečnost se projevuje v plynulosti a bezpečnosti 

silničního provozu. Nedostatečná dálniční síť v České republice nutí nejenom 

tranzitní dopravu využívat silnice I. třídy, ale v některých případech i silnice nižších 

tříd. Toto vede ke zhoršujícímu se stavebně technického stavu českých silnic 7 .  

Z pohledu Jihočecha vidím jako velký problém v chybějícím dokončeném dálničním 

spojení hlavního města Prahy a Českých Budějovic, s následným protažením až na 

hranice s Rakouskem. 

Začátkem roku 2016 začalo v České republice platit tzv. nové pojetí dálniční sítě. 

Toto nové pojetí představuje v podstatě připojení všech rychlostních silnic k dálnicím. 

                                                            
7
 ŠIMONOVSKÝ, Milan. Hustota silniční sítě je jednou z největších v Evropě, v případě dálnic máme co dohánět. 

KONSTRUKCE. ISSN 1803-8493. 
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Netýká se pouze několika málo úseků o celkové délce zhruba 32 km, které byly 

připojeny k silnicím I. třídy z důvodů nesplnění požadavků pro zařazení k dálnicím. 

K novému pojetí dálniční sítě vedlo hned několik skutečností. Rychlostní silnice byly 

až doteď laickou veřejností brány jako dálnice, a to nejenom kvůli v podstatě 

stejnému vzhledu jako u dálnic, ale také kvůli stejným právním předpisům regulující 

provoz na těchto pozemních komunikací. Dalším důvodem je obecné zlepšení stavu 

a údržby rychlostních silnic. Rychlostní silnice musí nově vyhovět přísnějším 

požadavkům, které jsou kladeny na dálnice. Tato změna je zavedena také do platné 

legislativy. Tímto krokem tedy došlo dle mého názoru k „umělému“ navýšení dálniční 

sítě České republiky. Tento skokový růst je vidět z grafu č. 1, který znázorňuje počet 

kilometrů dálnic v letech 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 a 2016 vždy k 1. lednu 

příslušného roku. 

 Jak je vidět z grafu č. 1 počet kilometrů dálnic rok od roku roste, ovšem nikoliv 

tak, jak bychom si představovali. Každý účastník silničního provozu by si zajisté přál 

vyšší počet dálničních kilometrů oproti současnému stavu. Zatímco hustotu silniční 

sítě máme jako jedni z nejvyšších v rámci Evropy, s hustotou dálniční sítě je to 

v podstatě naopak. K 1. lednu 2016 bylo v provozu v ČR zhruba 1 210 km dálnic, 

tedy o skoro 400 km více oproti roku předchozímu. Díky platnosti nového pojetí 

dálniční sítě nám v podstatě ze dne na den stoupla hustota dálniční sítě z 9,6 na 

15,5 km/1000 km2. Hustota dálničních sítí vyspělých evropských států se pohybuje 

zhruba v intervalu 14 až 63 km/1000 km2 (např. Nizozemsko) 8 . Tabulka hustot 

dálničních sítí jednotlivých evropských států je uvedena v příloze č. 1 této práce. Je 

evidentní, že Česká republika zaostává za vyspělými evropskými státy. Vyrovnat se 

těmto státům bude zcela jistě trvat ještě dlouhou dobu a stát bude muset vynaložit 

nemalé finanční prostředky. 

 Dokončení výstavby dálniční sítě je důležité nejenom pro zlepšení dopravní 

dostupnosti jednotlivých krajů, ale také pro odlehčení stávajícím silnicím nižších tříd, 

které de facto v některých místech nahrazují funkci chybějících dálnic. Není třeba 

zdůrazňovat, že lokalita s dobrou dopravní dostupností pro tranzitní dopravu je pro 

investory daleko lákavější. Danému regionu by to přineslo mnoho možností pro další 

rozvoj. 

                                                            
8
 HAK, František, Jolana HLADKÁ, Karel HORNÍČEK, Stanislava KUBEŠOVÁ, Radek MÁTL, Vlasta MICHKOVÁ, 

Jana ŠRAJEROVÁ a Vladimír VOREL. Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR. Praha: Agentura Lucie spol. 
s.r.o., 2013. ISBN 9788087138526, str. 32. 
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Graf 1 - Délka dálniční sítě vždy k 1. lednu příslušného roku 

 
Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky vydaný Ředitelstvím silnic  

a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

2.1.2 Silnice 

 Podle paragrafu 5 zákona č. 13/1997 Sb., je silnice pozemní komunikací, která 

je určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice spolu tvoří tzv. silniční síť. 

Z hlediska svého určení a dopravního významu jsou rozděleny na silnice I., II. a III. 

třídy. Silnice I. třídy jsou určené především pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

silnice II. třídy jsou určené k dopravě mezi okresy a silnice III. třídy pro spojení obcí 

nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. Ze silnic I. třídy se dříve ještě 

vyčleňovaly tzv. rychlostní silnice, označovány velkým písmenem „R“. Tyto rychlostní 

silnice byly určené, jak už samotný název napovídá, pro rychlou dopravu a byly 

přístupné pouze silničním vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost je vyšší než 

stanovil zvláštní předpis. Rychlostní silnice se velmi podobaly dálnicím a to 

především stavebně technickým vybavením. 

 Vlastníkem silnic I. třídy je stát. Na základě ustanovení paragrafu 9 zákona  

č. 13/1997 Sb., může Ministerstvo dopravy ČR na základě smluvního ujednání 

převést výkon některých práv a povinností státu na organizace správy a údržby 

silnic, jejichž zřizovatelem jsou příslušné kraje, za cenu sjednanou v souladu 

s cenovými předpisy. 
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Vlastníkem ostatních tříd, tedy II. a III. jsou kraje, na jejichž území se tyto silnice 

nacházejí. Nebylo tomu tak vždy; až do 1. října roku 2001 byly veškeré silnice II. a III. 

třídy v majetku státu. V roce 2000 nastala změna v celém uspořádání českého státu 

a tím došlo také ke změnám v silničním hospodářství. Vznikly vyšší územně správní 

celky – kraje. Se vznikem krajů a na základě změny některých zákonů byly silnice  

II. a III. třídy převedeny do majetku krajů, nutno podotknout ve velmi špatném 

stavebním stavu. Počet kilometrů jednotlivých tříd silnice je patrný z tabulky č. 1. 

Tabulka 1 - Délka silniční sítě ČR v letech 2011 až 2016 v km 

rok 
rychlostní 

silnice 
silnice I. 

třídy 
silnice II. 

třídy 
silnice III. 

třídy 
celkem 

2011 422,3 5 832,3 14 634,8 34 128,6 55 018,0 

2012 427,0 5 827,1 14 626,2 34 116,6 54 996,9 

2013 442,1 5 807,9 14 542,9 34 172,3 54 965,2 

2014 458,3 5 791,4 14 566,3 34 169,5 54 985,5 

2015 459,4 5 773,8 14 577,5 34 161,1 54 971,8 

2016 0 5 810,7 14 586,7 34 129,0 54 526,4 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky v letech 2011 až 2016 vydaný 

Ředitelstvím silnic a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

2.1.3 Místní komunikace 

Místní komunikace je definována v paragrafu 6 zákona č. 13/1997 Sb. jako 

veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na 

území obce. Z hlediska dopravního významu se jedná o nejdůležitější sběrné 

komunikace obce či města. 

Stejně tak jako silnice, i místní komunikace jsou rozděleny do několika tříd. Jsou 

rozlišovány místní komunikace I., II., III. a IV. třídy. A to podle dopravního významu, 

určení a také stavebně technického vybavení. Stejně tak, jako u ostatních kategorií 

se i zde stává dopravní cesta komunikací místní až po zařazení do této kategorie. 

V tomto případě to provádí obecní nebo městský úřad, jakožto silniční správní úřad. 

 Místní komunikace II. třídy je podle zákona č. 13/1997 Sb. označení pro 

dopravně významnou sběrnou komunikaci s omezením přímého připojení 

sousedních nemovitostí. Úkolem těchto komunikací je mimo jiné spojení jednotlivých 

městských částí nebo napojení měst či obcí na pozemní komunikace vyšší třídy nebo 

jiné kategorie. Místní komunikace III. třídy jsou tzv. obslužné komunikace, které 

zajišťují dopravní obslužnost jednotlivých objektů. Poslední skupinou jsou místní 

komunikace IV. tříd. Jedná se o komunikace uzavřené pro provoz silničních 
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motorových vozidel nebo takové, kde je umožněn smíšený provoz. Do komunikací 

IV. třídy patří stezky pro pěší, cyklostezky, chodníky, lávky apod. 

Vlastníkem místních komunikací jsou jednotlivé obce, na jejichž území se tyto 

komunikace nacházejí. 

2.1.4 Účelové komunikace 

Poslední kategorií pozemních komunikací jsou komunikace účelové. Tyto 

komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 

nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 

Účelovou komunikací je nazývána také pozemní komunikace v uzavřeném prostoru 

nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka, nebo provozovatele uzavřeného 

prostoru nebo objektu. Tyto komunikace nejsou veřejně přístupné. Vlastník nebo 

provozovatel uzavřeného objektu či prostoru určí rozsah a způsob zpřístupnění 

účelové komunikace. 

Účelové komunikace se oproti zbývajícím kategoriím pozemních komunikací výrazně 

liší. Vlastníkem těchto komunikací mohou být také fyzické či právnické osoby. 

Z tohoto důvodu zde neplatí určité zaběhlé správní procesy či postupy, tak jako je 

běžné u dálnic, silnic a místních komunikací. 

 

 Hlavním cílem této kapitoly je seznámení se s dělením pozemních komunikací 

dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na jednotlivé kategorie.  

U každé kategorie komunikace jsou uvedena její zákonná vymezení  

a charakteristika, jejího vlastníka a příslušný silniční správní úřad. Dálnicím a silnicím 

je v kapitole věnováno více prostoru na úkor komunikací místních a účelových, a to 

především z toho důvodu, že společně tvoří nejrozsáhlejší síť pozemních 

komunikací. Těmto typům komunikací je práce dále věnována. 
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3 MOSTY 

„Konstrukce mostů ukazuje na kulturu národů“ 

Stanislav Bechyně 

 

Výše zmíněný citát slavného českého konstruktéra mostů podtrhuje nejenom 

jejich potřebnost a důležitost, ale v mnoha případech také neotřelé konstrukční 

řešení. Mostní stavitelství je právem považováno za vrchol stavebního umění, neboť 

mosty jsou stavěny v náročných podmínkách, musí odolávat velkému zatížení či 

překonávat velká rozpětí. 

Most, jako dopravní stavba nahrazuje zemní těleso pozemních komunikací, železnic, 

cyklostezek apod. v místech, kde je třeba překonat ať přírodní nebo umělou 

překážku. Most je nazýván mostem tehdy, je-li jeho světlost (vodorovná vzdálenost 

mezi líci podpěr) větší než 2 m. V opačném případě se jedná o propustek. 

3.1 Rozdělení mostů 

Rozdělovat mosty lze dle celé řady kritérií. Pro účely této diplomové práce 

jsem si zvolil pouze základní rozdělení podle: 

a) typu převáděné komunikace, 

b) materiálu použitého ke stavbě, 

c) statického působení nosné konstrukce. 

Při třídění mostů jsem vycházel z českých státních norem, konkrétně z české státní 

normy 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění. 

a) Dělení podle typu převáděné komunikace: 

 silniční mosty – převádí různé kategorie pozemních komunikací, 

 železniční mosty – převádí drážní dopravu přes překážku, 

 vodohospodářské mosty – převádí vodní cesty apod. přes 

překážku, 

 sdružené mosty – mosty převádějící dvě a více dopravních cest, 

 migrační mosty – umožňují migraci živočichů přes uměle 

vytvořené překážky, např. pozemní komunikace. 

b) Dělení podle materiálu: 

 zděné mosty – nosná konstrukce je provedena z materiálů jako 

kámen, cihly a jiné, 
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 betonové mosty – nosná konstrukce je zhotovena z prostého 

betonu, ze železobetonu, z předpjatého betonu či kombinací 

výše uvedených, 

 kovové mosty – hlavní nosná konstrukce je vyrobena z kovu, 

 dřevěné mosty – nosná konstrukce je vyrobena ze dřeva nebo 

z materiálu na jeho bázi, 

 kombinované mosty – hlavní nosná konstrukce se skládá 

z různých materiálů, 

 spřažené ocelové mosty – betonová část průřezu hlavní nosné 

konstrukce je spřažena s ocelovou částí nosné konstrukce, 

 spřažené betonové mosty – nosná konstrukce mostu je složena 

z různých druhů betonů (např. železobeton a beton předpjatý), 

 integrovaný most – nosná konstrukce spolupůsobí společně se 

spodní stavbou a zároveň je ovlivněna zemním tělesem 

přechodových oblastí. 

c) Dělení podle statického působení nosné konstrukce: 

 trámové 

 deskové 

 rámové 

 obloukové 

 visuté 

 zavěšené 

 Každý mostní objekt je unikátní stavba. Jednotlivé typy mostů mají své výhody 

a nevýhody. Na základě toho jsou také stavěny. V zásadě ne každý most lze postavit 

kdekoliv. Těžko si lze například představit masivní betonový most uprostřed 

národního parku Šumava. Již při přípravě mostních staveb je důležité vhodně zvolit 

takový typ mostu, který je do daného území či krajiny nejvíce vhodný, bude splňovat 

požadovanou životnost a v neposlední řadě bude jeho budoucí údržba co nejméně 

finančně náročná pro jeho vlastníka, resp. správce. Jednotlivé části mostu by měly 

být bez větších problémů přístupné, aby mohla být v budoucnu prováděna jejich 

bezproblémová údržba. 
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V tabulce číslo 2 je uveden počet a délka mostů na jednotlivých typech pozemních 

komunikací v letech 2011 až 2016. Celková délka mostů je uvedena vždy jako suma 

délek jednotlivých mostů vyjádřená v metrech. 

Tabulka 2 - Počet a délka mostů v metrech na jednotlivých typech pozemních komunikacích - vždy  

k 1. lednu příslušného roku 

rok 
dálnice rychlostní silnice silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy celkem 

počet délka počet délka počet délka počet délka počet délka počet délka 

2011 945 75 760 541 35 935 3 238 107 663 4 507 70 408 8 052 84 687 17 283 374 453 

2012 957 76 081 566 42 577 3 282 106 719 4 519 70 531 8 074 85 748 17 398 381 656 

2013 974 76 902 594 44 086 3 286 110 707 4 516 70 386 8 075 85 990 17 445 388 071 

2014 1 018 84 119 602 43 444 3 305 111 874 4 531 71 877 8 085 86 116 17 541 397 430 

2015 1 012 82 666 624 44 666 3 295 114 733 4 543 72 913 8 076 86 534 17 550 401 512 

2016 1 599 124 718 0 0 3 350 118 340 4 553 73 840 8 063 87 513 17 565 404 411 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky vydaný Ředitelstvím silnic  

a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

3.2 Stavební stav mostů 

 V předchozí kapitole je uvedeno základní dělení mostů podle druhu převáděné 

komunikace, použitého materiálu a statického působení nosné konstrukce. Ovšem je 

nutné konstatovat, že mosty jsou také dělené podle stavebního stavu na tzv. 

klasifikační stupně. Rozdělení na 7 klasifikačních stupňů je velmi vhodné z hlediska 

údržby mostů. Jednotlivé klasifikační stupně jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 - Klasifikační stupně stavu mostu 

klasifikační stupeň stavu stav konstrukce 

I bezvadný 

II velmi dobrý 

III dobrý 

IV uspokojivý 

V špatný 

VI velmi špatný 

VII havarijní 

Zdroj: ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací; zpracování vlastní. 

  

Stavební stav každého mostu se v čase postupně mění vlivem užívání, 

degradace stavebního materiálu nebo působením vody a atmosférických vlivů. Ze 

začátku se nově postavené či rekonstruované mosty řadí do klasifikačního stupně I, 

tedy stav bezvadný. V praxi mohou nastat případy, kdy i např. nově zrekonstruovaný 

most se zařadí do klasifikačního stupně II, stav velmi dobrý. Důvodů nezařazení 
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nově zrekonstruovaného mostu do klasifikačního stavu I může být celá řada. Uvedl 

bych zde např. špatně připravenou projektovou dokumentaci, technologickou 

nekázeň v průběhu výstavby apod. 

 Všechny mosty jsou do klasifikačních stupňů I až VII zařazeny na základě 

vizuální prohlídky jednotlivých částí mostu, spodní stavby mostu a jeho hlavní nosné 

konstrukce. Vizuální hodnocení je velice často podloženo např. povrchovým 

měřením, diagnostickým průzkumem, geodetickým zaměřením aj. Tyto prohlídky je 

oprávněna provádět pouze odborná osoba k tomu určená. 

V tabulce číslo 4 je uveden počet mostů v ČR podle jednotlivých aktuálních 

stavebních stavů mostů. Z tabulky je možno vypozorovat nárůst počtu mostů 

v stavebních stavech V až VII, tedy stavy špatný až havarijní. Počet mostů v těchto 

stavech přibývá výrazně rychleji, než je možno zrekonstruovat. Důvodů zapříčiňující 

tuto nepříznivou skutečnost je hned několik. Jednak nedostatek finančních 

prostředků na straně vlastníka mostu - investora, či chybějící odborní a kvalifikovaní 

pracovníci, jak na straně zadavatele stavby, tak i na straně zhotovitele. Tento 

personální problém se netýká v dnešní době pouze stavebnictví, ale i dalších 

technických oborů. Na druhou stranu počet mostů zařazených do stavů I a II, tedy 

bezvadný a velmi dobrý, se zvyšuje a to především díky výstavbě nových úseků 

dálnic a rychlostních silnic, jejichž součástí je i výstavba zcela nových a moderních 

mostů. 

Tabulka 4 - Počet mostů v ČR podle stavu nosné konstrukce - vždy k 1. lednu let 2011 až 2016 

rok stav I stav II stav III stav IV stav V stav VI stav VII neurčeno 

2011 2 587 2 455 4 111 5 103 2 188 598 74 176 

2012 2 637 2 493 4 055 5 094 2 191 601 88 239 

2013 2 740 2 544 3 971 5 037 2 260 622 85 186 

2014 2 711 2 523 3 881 5 141 2 319 621 86 259 

2015 2 712 2 684 3 871 5 104 2 257 611 82 229 

2016 2 371 2 691 3 633 5 244 2 530 832 106 158 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky vydaný Ředitelstvím silnic a 

dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

Je třeba konstatovat, že ne všechny závady mostu mají přímý vliv na jeho 

zatížitelnost. Na druhou stranu můžou mít velký vliv na bezpečnost silničního 

provozu na mostě. Typické závady, které nemají vliv na zatížitelnost mostu, jsou 

závady mostního svršku (vozovka, chodníky, římsy aj), či vybavení mostu (svodidla, 

zábradlí, osvětlení aj). Z tohoto důvodů byly nově definovány stupně použitelnosti 
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zohledňující především bezpečnost silničního provozu. Je rozlišováno pět stupňů 

použitelnosti, které jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka 5 - Stupně použitelnosti mostu 

stupně použitelnosti 
mostu 

stav použitelnosti 

1 použitelný 

2 podmíněně použitelný 

3 použitelný s výhradou 

4 omezeně použitelný 

5 nepoužitelný 

Zdroj: ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací; zpracování vlastní. 

 

3.4 Prohlídky mostů 

 Na mostech se vykonávají různé druhy prohlídek a to: běžné, hlavní  

(1. hlavní), mimořádné a kontrolní. Četnost provádění jednotlivých prohlídek je 

určená normou ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Závisí 

především na stavebně technickém stavu mostu a druhu prohlídky. Stejně tak je 

v této normě definováno, kdo smí provádět jednotlivé druhy prohlídek. Zabezpečit 

provedení prohlídek mostů je povinností vlastníka mostu, popřípadě jeho správce. 

Tato povinnost platí i v době dočasného vyloučení mostu z provozu. Na základě 

postřehů z jednotlivých druhů mostních prohlídek lze konstatovat, že pravidelná 

údržba mostu spolu s včas vykonanou opravou zvyšuje nejenom životnost mostu, ale 

také bezpečnost silničního provozu. 

3.4.1 Běžné prohlídky 

 Vykonávání běžných mostních prohlídek zajišťuje správce nebo vlastník 

mostu. Četnost provádění běžných prohlídek se odvíjí od klasifikačních stupňů stavu 

mostu. U mostů, které jsou zařazeni do klasifikačních stupňů stavu I-III se běžné 

prohlídky vykonávají minimálně jedenkrát ročně. U zbylých mostů v klasifikačních 

stupních stavu IV-VII se běžné prohlídky vykonávají minimálně dvakrát do roka. 

Běžné prohlídky mohou vykonávat pouze ti, kteří jsou držiteli osvědčení k výkonu 

běžných prohlídek mostů pozemních komunikací. Toto osvědčení vydává 

Ministerstvo dopravy České republiky. 
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3.4.2 Hlavní prohlídky 

 Výkon hlavních prohlídek zajišťuje stejně jako u prohlídek běžných vlastník či 

správce mostu. Interval provádění hlavních prohlídek je odvislý nejenom od stavebně 

technického stavu mostu, ale také např. od stavu materiálu, ze kterého je zhotoven. 

U trvalých mostů betonových, ocelových, ocelobetonových, kamenných a cihelných 

se provádí hlavní prohlídka v maximálně 6 - letých intervalech pro mosty ve 

kvalifikačních stupních stavu I až III. Pro mosty ve kvalifikačním stupni stavu IV je to 

minimálně jednou za čtyři roky. U zbylých stavů je to alespoň jednou za dva roky. Pro 

mosty dřevěné a provizorní se hlavní prohlídky vykonávají v maximálně dvouletých 

intervalech. Pro vykonávání hlavních prohlídek je třeba vlastnit oprávnění k výkonu 

hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací. 

Specifickým druhem hlavní prohlídky je 1. hlavní prohlídka. První hlavní prohlídka se 

vykonává vždy, když je uváděn do provozu nový či zrekonstruovaný most. Hlavním 

cílem těchto prohlídek je posouzení připravenosti mostu k bezpečnému provozu. 

První hlavní prohlídka je jedním z důležitých podkladů pro uvedení mostu do provozu 

resp. ke kolaudaci stavby. 

3.4.3 Mimořádné prohlídky 

 Tyto prohlídky se vykonávají pro stanovení okamžitého stavu mostu po 

mimořádných situacích, jako jsou např. povodně. Porovnává se aktuální stav mostu 

se stavem z poslední hlavní prohlídky. Rozsah provádění mimořádných prohlídek 

odpovídá prohlídkám hlavním. Ovšem mohou být také zaměřeny pouze na konkrétní 

části mostu. 

3.4.4 Kontrolní prohlídky 

 Při těchto prohlídkách se provádí kontrola vykonávání a provádění hlavních  

a běžných prohlídek mostu. Kontrolní prohlídky zajišťuje nadřízený správní úřad 

správce mostu. 

 V této kapitole je uvedeno základní dělení mostů dle normy, počet mostů v ČR 

v letech 2011 – 2016 na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací. Kapitola 

obsahuje i rozdělení mostů podle jejich stavebního stavu, na základě kterého se 

rozhodne, zda se bude most rekonstruovat či stavět nový. Aby mohl být most 

zařazen podle stavebního stavu do příslušné skupiny, musí být provedena mostní 

prohlídka.  
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4 ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Č. 134/2016 Sb. 

 Výše uvedený zákon prošel složitým schvalovacím procesem Parlamentu 

České republiky. Byl podroben široké diskusi a zájmu; kritice jak od odborné, tak  

i laické veřejnosti, stal se předmětem i politického boje (přišlo na 3 500 připomínek 

z mnoha stran). Před uvedením uvedeného zákona v platnost panovaly ve 

společnosti určité obavy, protože neustálé změny v legislativě přinášely již 

v minulosti spíše komplikace a zvyšovaly složitost uvedené do praxe 9 . Tato 

skutečnost dělala problém státním institucím a hlavně menším a středním obcím, 

které si nemohly dovolit vlastní právní aparát a odborně vyškolené zaměstnance. 

Nový zákon vznikl proto, aby do české národní legislativy začlenil nové zadávací 

směrnice Evropské unie. Povinnost promítnout směrnice do svého právního systému 

mají všechny členské státy EU. 

 Dne 1. 10. 2016 vešel v platnost zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek. Vzhledem k zaměření diplomové práce se budu převážně zaměřovat na 

veřejné zakázky na služby a stavební práce. 

Vzhledem k tomu, že tento zákon je v platnosti poměrně krátkou dobu, nejsou zatím 

k dispozici metodické příručky či další odborné publikace, vycházel jsem proto při 

zpracování této kapitoly především z Komentáře k zákonu o zadávání veřejných 

zakázek, který byl zpracován Pavlem Hermanem, Vlastimilem Fidlerem a jejich 

kolektivem v roce 2016. 

4.1 Srovnání nového zákona č. 134/2016 Sb. se zákonem  

č. 137/2006 Sb. v platném znění 

 Do 30. 9 2016 platil zákon č. 137/2006 Sb., v platném znění o veřejných 

zakázkách. V novém zákoně došlo k několika zásadním změnám oproti doposud 

platnému výše uvedenému zákonu. Jestli se bude jednat o krok správným směrem, 

ukáže teprve čas a praxe. V následující podkapitole jsou uvedeny některé z mého 

pohledu zásadní změny, jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu uchazeče. 

4.1.1 Limity veřejné zakázky 

 Jeden z hlavních rozdílů je zvýšení limitu pro stavební práce  

u zjednodušeného podlimitního řízení. U tohoto typu řízení není výběr uchazeče  

s nejvhodnější nabídkou tak složitý a časově náročný. U doposud platného zákona 

                                                            
9 BLAŽEK, Vojtěch. Od října platí nový zákon o zakázkách, proteče jím 600 miliard ročně. HOSPODÁŘSKÉ 

NOVINY. 2016, 2016(194), s. 1. 
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byl tento typ řízení používán u zakázek na stavební práce do 10 miliónů bez DPH, 

kdy zadavatel byl povinen obeslat k podání nabídky minimálně 5 uchazečů. Pokud 

se jednalo o zakázku s vyšší předpokládanou hodnotou, musel zadavatel vypsat 

veřejnou zakázku formou otevřeného řízení, do kterého se mohl přihlásit každý 

zájemce o zakázku. Jednalo se o legislativně složitější a časově náročnější proces, 

což z pohledu zadavatele nebylo vždy to nejvhodnější. 

 Novým zákonem je možno tento typ řízení používat u veřejných zakázek na 

stavební práce, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude do 50 miliónů Kč 

bez DPH10. Pro velké zadavatele veřejných zakázek jako jsou například jednotlivé 

kraje, větší města apod., kde je předpokládaná hodnota většiny investic vyšší než  

10 mil. Kč bez DPH, přináší zvýšení limitu pro tento typ řízení nejenom značné 

zjednodušení nutné administrativy, ale také významnou časovou úsporu. Pro firmy to 

znamená sledovat více profily zadavatele. 

4.1.2 Zvýšení limitu pro vícepráce 

 Podle doposud platného zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění nesměl 

zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy 

s vybraným uchazečem. Změna rozšiřující předmět plnění, tzv. vícepráce, musela 

být vždy brána jako změna podstatná, kterou zadavatel nemohl v době zadání 

zakázky předpokládat. Jejich rozsah nesměl být vyšší než 30 % z ceny bez DPH 

původního rozsahu veřejné zakázky. Vícepráce musejí být řešeny vždy podle 

platného zákona. Zadavatel může využít standardní zadávací řízení (např. otevřené 

nebo užší), ale to je pro něj poměrně časově náročné vzhledem k tomu, že případné 

vícepráce je nutno řešit v poměrně krátkém čase a ne vždy je lze oddělit od původní 

veřejné zakázky. Proto zadavatel mohl využít takzvané jednací řízení bez uveřejnění, 

kde vícepráce mohl zadat předem určenému zájemci – původnímu dodavateli 

stavebních prací. Jedná se o typ řízení nejméně transparentní. Řízení však muselo 

být provedeno před provedením víceprací. Výše uvedený zákon neumožňovat 

započtení případných víceprací a méněprací. Méněpráce zákon neřešil. 

Podle nového zákona je použití jednacího řízení bez uveřejnění u stavebních prací 

možno jen za určitých jasně daných podmínek. Vícepráce do výše 15 % hodnoty 

veřejné zakázky je možno řešit bez dalšího řízení – zadavatel může uzavřít s již 

vybraným dodavatelem dodatek ke smlouvě. Vícepráce až do výše 50 % původní 

                                                            
10

 HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7380-595-1. 
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hodnoty zakázky mohou být, pokud nedojde ke změně celkové povahy veřejné 

zakázky a cenový nárůst nepřekročí 30 % její původní hodnoty (po započítání 

víceprací a méněprací). Toto však zadavatel musí uvést jako podmínku již 

v zadávacích podmínkách. 

Pro velké projekty a především pak pro rekonstrukce je typické, že v průběhu 

výstavby se vyskytnou okolnosti, se kterými se v průběhu přípravy stavebního 

projektu nepočítalo. Důvodů vzniků těchto nepředvídaných skutečností oproti 

vypracované PD může být mnoho. Jedna z nejběžnějších příčin může být obsažena 

již v projektové přípravě, resp. při zpracování projektové dokumentace. Jedním ze 

základních podkladů pro vypracování projektové dokumentace jsou jednotlivé 

diagnostické průzkumy. Jako příklad z možných diagnostik v praxi často 

prováděných, zde uvedu např. diagnostiku konstrukce a podloží komunikace, mostní 

konstrukce apod. Na základě výsledků a závěrů z těchto průzkumů se určí rozsah 

prováděných prací, typ konstrukce apod. I přesto, že se diagnostický průzkum 

provede, tak zjištěné výsledky nemusí platit po celé trase komunikace či stavby. Tak 

aby výsledky jednotlivých diagnostik byly relevantní a odpovídaly po celé délce 

stavby, je potřeba je dělat ve větší četnosti, než jsou v praxi často prováděny. Dále  

u jednotlivých průzkumů je vedle četnosti velmi důležité také vhodně vybrat místo pro 

provedení diagnostiky. Dle mého názoru by se měla pro diagnostiku vybírat „horší“ 

místa. V průběhu stavby je pak vždy jednodušší provádět práce menšího rozsahu 

nežli opačně. Z těchto důvodů by měl být projektové přípravě věnován dostatek času 

tak, aby zpracovaný projekt se co nejvíce přibližoval skutečnému stavu na místě 

stavby. 

 Současně mezi odborníky ohledně této úpravy v zákoně panují negativní 

názory. Názor ze strany odborné veřejnosti je takový, že firmy mohou při 

zpracovávání nabídek některé položky úmyslně podhodnotit (ceny jsou v současné 

době nabízeny ze strany dodavatelů cca 55 – 65 % z předpokládané hodnoty 

zakázky) a následně při realizaci se na základě víceprací budou snažit o navýšení 

ceny. Z tohoto pohledu se navýšení možných víceprací může v praxi zneužívat. Do 

jisté míry tomu lze předcházet tím, že zadavatel si zajistí během výstavby smluvně 

inženýrskou činnost – výkon technického dozoru trvalého charakteru na vysoké 

odborné úrovni. 
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4.1.3 Nepovinné komise 

 Nový zákon již neukládá zadavateli ustanovování komisí např. pro otevírání 

obálek pro posouzení a hodnocení nabídek. Toto je hlavně velkým přínosem pro 

menší obce, které měly se sestavováním komisí problémy. Ne vždy se podařilo 

jmenovat členy komise a jejich náhradníky tak, aby její složení odborně odpovídalo 

předmětu plnění veřejné zakázky. Rovněž se svolávání členů komise to nebylo 

jednoduché, protože byla povinnost pozvat členy komise min. 7 kalendářních dnů 

před jejím jednáním. Počet členů komise, kteří měli povinnost účastnit se jednání, 

musel být min. 2/3 z celkového počtu členů komise, aby mohla být komise usnášení 

schopná. Pokud toto nebylo splněno, muselo být jednání odročeno na jiný vhodný 

termín. 

Podle nového zákona není zadavatel obecně povinen ustanovit žádnou z dřívějších 

komisí a je pouze na zadavateli, jakým způsobem provede otevírání obálek, 

posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel může své konání konzultovat 

s přizvanými odborníky, kteří samozřejmě nesmí být ve střetu zájmů s předmětem 

zakázky. Pouze u veřejné zakázky s hodnotou nad 300 miliónů Kč musí být 

ustanovena minimálně pětičlenná komise. Z pohledu praxe bude toto značným 

ulehčením pro zadavatele veřejných zakázek. 

 Jiná situace ovšem může nastat v okamžiku, kdy veřejná zakázka bude 

částečně financována z Evropských fondů. Dá se předpokládat, že vzhledem 

ke shovívavosti současného zákona v této věci bude toto přísněji upraveno 

poskytovatelem dotace v jeho metodické příručce pro žadatele. 

4.1.4 Mimořádně nízká nabídková cena 

 V současné době je známo, že v podstatě všichni zadavatelé veřejných 

zakázek mají často jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. 

V praxi se dost často stávalo, že nejnižší cena odpovídala např. 50% předpokládané 

hodnoty zakázky a v některých případech i níže. V takovýchto případech 

samozřejmě přicházely otázky kladené nejenom politiky, ale také prostými občany 

týkající se kvality budoucích prací, splnění termínu dokončení díla či spolehlivosti 

dodavatele předmětu díla. Zákon, který předcházel tomu současnému, pojem 

mimořádně nízká nabídková cena neznal. Jednoduše řečeno, zadavatel neměl 

mnoho možností, jak zakázku nezadat uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. Nový 

zákon umožňuje zadavateli definovat již v zadávacích podmínkách, jakou cenu či 
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náklady považuje za mimořádně nízkou nabídkovou cenu zakázky. Nová legislativa 

umožňuje předem říct, jaké nabídky bude považovat za mimořádně nízké, a které na 

základě tohoto vyřadí. Doposud měl zadavatel možnost písemně požádat uchazeče 

o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, ale ve většině případů bylo toto z jeho 

strany vysvětleno tak, že zadavatel musel vysvětlení přijmout a nabídku dále 

hodnotit. 

 Je otázkou, jestli zadavatelé této možnosti využijí. Doposud se způsobem 

určení mimořádně nízké nabídkové ceny v zadávacích podmínkách neměli 

zkušenosti. Rovněž k novému zákonu nejsou metodiky, které by zadavateli 

napomohly jak přesně a jasně tuto problematiku vyspecifikovat v zadávacích 

podmínkách tak, aby nedocházelo k podávání námitek ze strany dodavatelů či 

případných odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím nejsou 

vydána žádná rozhodnutí v této problematice od tohoto úřadu (ani rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu). 

4.2 Veřejné zakázky na služby a stavební práce 

4.2.1 Veřejné zakázky na služby 

 Hlavním rozdílem mezi starým a novým zákonem při zadávání veřejných 

zakázek na služby s předpokládanou hodnotou nad 2 mil. Kč bez DPH (inženýrská 

činnost, zpracování projektové dokumentace apod.) je to, že již u těchto zakázek 

nemůže být jediné hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena. Nabídka musí být 

hodnocena podle více kritérií. Záleží na zadavateli, jaká další kritéria pro hodnocení 

nabídky zvolí. Může to být např. termín zpracování u projektové dokumentace, 

reference, odborná kvalifikace uchazeče apod. Jsou to ale taková kritéria, která lze 

jasně a objektivně hodnotit? Dle mého názoru jde o subjektivní pohled každého 

zadavatele (případně hodnotitele). Při těchto kritériích musí dojít zákonitě k tomu, že 

uchazeči budou daleko více podávat námitky proti diskriminaci uchazeče. 

 Pokud budou tyto služby zadávány jako veřejná zakázka malého rozsahu, tzn. 

že předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude do 2 mil. Kč bez DPH, bude moci 

být jediným hodnotícím kritériem opět nejnižší nabídková cena. 

4.2.2 Veřejné zakázky na stavební práce 

 Největší přínos nového zákona je dle mého názoru ve zvýšení limitu hodnoty 

veřejné zakázky na stavební práce u zjednodušeného podlimitního řízení. Tato 

problematika je řešena v  kapitole 4. 1. 1. Limity veřejné zakázky. Zpracování 
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nabídky nebude pro uchazeče tak administrativně náročné. Pokud předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky na stavební práce byla vyšší než 10 mil Kč bez DPH, musel 

zadavatel podle starého zákona zveřejnit tzv. předběžné oznámení o zakázce na 

dobu min. 30 kalendářních dnů. Tato povinnost pro zadavatele měla značný vliv na 

časový harmonogram veřejné zakázky. Podle nového zákona je tato povinnost pro 

zadavatele zrušena. Rovněž došlo ke zrušení institutu významné zakázky (tj. veřejná 

zakázka, kde předpokládaná hodnota je vyšší než 50 mil. Kč bez DPH u krajů a hl. 

města Prahy a jejich zřizovaných organizací), kde byla povinnost prodloužit lhůtu pro 

podání nabídek o jednu polovinu. Tímto dojde ke značné časové úspoře při výběru 

zhotovitele stavebních prací. Zkrácení lhůt při realizaci veřejné zakázky se může 

pozitivně projevit i při vlastní realizaci stavby např. tím, že stavba bude zahájena tak, 

aby práce mohly probíhat ve vhodných klimatických podmínkách stavební sezóny 

apod. Doposud je téměř běžné, že výběrové řízení a vlastní realizace projektu (doba 

realizace stavby je cca 6 měsíců) nelze provést v jednom kalendářním roce. Běžně 

jsou předávána staveniště zhotoviteli v červnu, červenci a někdy i déle. Potom se 

stavební práce dokončují až v zimních měsících, kde jsou již nevhodné klimatické 

podmínky pro provádění některých technologií. 

4.3 Přínosy nového zákona z pohledu zadavatele 

 Až čas ukáže, zda se všechna liberalizující ustanovení nového zákona  

o zadávání veřejných zakázek skutečně prosadí v praktickém životě. Je otázkou jestli 

obce, města a kraje využijí některá zjednodušení, která zákon umožňuje. Podobných 

situací, kdy zadavatel něco „MŮŽE“ namísto stávajícího „MUSÍ“, přináší nový zákon 

desítky a zadavatel prakticky nepochybí, když bude i po účinnosti nového zákona 

v počátcích postupovat tak, jak byl zvyklý dosud. Tento postup bude určitě 

upřednostněn tam, kde se bude jednat pro zadavatele o významný projekt, kde 

případné námitky či podaný návrh proti úkonům zadavatele na ÚOHS ze strany 

uchazeče může způsobit zrušení veřejné zakázky a tím časové zpoždění projektu, 

neposkytnutí dotace či nevyčerpání financí z rozpočtu. Pochybnost, jak nový zákon 

bude fungovat v praxi, se projevil na počtu vypsaných výběrových řízení poslední 

zářijové dny. Zadavatelé se snažili vypsat co nejvíce výběrových řízení ještě dle 

pravidel starého zákona. V pondělí 26. září 2016 bylo vypsáno 50 výběrových řízení 

za celkem 7,1 mld. Poslední zářijový den se vypsalo dokonce 230 výběrových řízení 
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v celkové hodnotě 9,1 miliardy Kč. Tyto sumy výrazným způsobem překračují 

průměr11. 

 Cílem této kapitoly bylo především shrnutí nejvýznamnějších změn v novém 

zákoně o zadávání veřejných zakázek, který je v platnosti od 1. 10. 2016. Jsou zde 

vyzdviženy pouze některé ze změn, které souvisejí se zaměřením mé diplomové 

práce, tedy veřejné zakázky, kde předmětem plnění jsou stavební práce a služby – 

inženýrská činnost a zpracování projektové dokumentace. Jak bylo popsáno výše, 

určitě se v počátcích projeví absence prováděcích vyhlášek a metodických pokynů. 

  

                                                            
11

 BLAŽEK, Vojtěch. Od října platí nový zákon o zakázkách, proteče jím 600 miliard ročně. HOSPODÁŘSKÉ 
NOVINY. 2016, 2016(194), s. 1. 
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5 DRUHY DOZOROVÉ ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE 

STAVBY 

V současné době je na zhotovitele staveb vlivem konkurenčního prostředí 

vyvíjen velký tlak, což má za následek, že firmy nabízejí investorovi mimo jiné 

krátkou dobu vlastní realizace stavby a nízkou cenu oproti předpokládané hodnotě 

daného projektu. Cílem každého investora je postavit stavbu ve smluveném termínu, 

v požadované vysoké kvalitě a za smluvně dohodnutou cenu. Čas, cena a kvalita 

jsou tedy v rámci stavebního projektu často skloňované pojmy. Ovšem ne vždy jdou 

jednoduše skloubit. Požadavek na co nejkratší termín výstavby se může projevit 

např. tím, že firmy nebudou dodržovat dané technologické postupy dle platných 

norem, TKP a dalších předpisů tak, aby plnily předem smluvené termíny. Nedodržení 

výše uvedeného se v lepším případě může projevit snížením kvality provedených 

prací na stavbě, v krajním případě až samotnou destrukcí či nefunkčnosti celé stavby 

nebo její části. Dle mého názoru se bude nízká kvalita provedených prací odrážet 

v nabízené ceně za provedené dílo. V poslední době se velmi často stává, že firmy, 

aby vyhrály stavební zakázku, jdou vědomě pod své náklady. Cílem každého 

podnikaní je tvorba peněžního zisku, proto je v celku velká pravděpodobnost, že 

stavební firmy se budou snažit tento deficit určitým způsobem vyrovnat. Jednou 

z možností jak toho dosáhnout, je snaha o navýšení množství prací či kubatur 

použitého materiálu v průběhu realizace stavby nebo použití materiálu s menší 

životností, většími nároky na údržbu apod. Ne vždy je investor či objednatel 

stavebního projektu zároveň odborník na dané stavební práce. Aby výstavbový 

projekt byl proveden v souladu se všemi platnými předpisy, za předem dohodnutou 

cenu, ve vysoké odborné kvalitě a bez případných možných víceprací, využívají 

investoři za tímto účelem služby odborných firem zabývajících se převážně činností 

výkonu technického dozoru. 

5.1 Technický dozor stavebníka 

 Podle zákona č. 183/2006 Sb. technický dozor stavebníka (někdy také běžně 

nazýván technický dozor stavby či investora) může vykonávat fyzická nebo právnická 

osoba, která zastupuje investora především ve věcech technických během realizace 

výstavby. Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) je taková pozice, jejíž činnost, 

odpovědnost a především pak náplň práce není v žádném zákoně či vyhlášce 

závazně stanovena. Zákon č. 183/2006 Sb., tzv. stavební zákon v platném 
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znění tento pojem užívá, aniž by ho jasně definoval. Stejně tak jako nedefinuje jeho 

činnost a náplň, nedefinuje zákon ani vzdělání nutné pro výkon této funkce. 

Technický dozor v obecné rovině představuje dozorčí a kontrolní činnost, vztahující 

se k technické stránce předmětu, jeho kvalitě a k souladu s technickými pravidly  

a požadavky na stavbu12. 

 Naopak co stavební zákon velmi přesně definuje, je typ staveb, u kterých je 

investor povinen zajistit činnost TDS. Z pohledu stavebního zákona nezáleží na tom, 

zda jde o pozemní stavby, dopravní stavby či vodní dílo, ale je velice důležité jakým 

způsobem je tato stavba financována. Stavební zákon předepisuje zajištění TDS 

pouze u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí stavební 

podnikatel13 jako zhotovitel. 

5.1.1 Činnost TDS 

Jak již bylo uvedeno výše, činnosti v rámci provádění výkonu TDS nejsou 

nikde závazně definované a mohou se napříč stavebním trhem velmi lišit. Činnosti 

TDS se také odvíjí od doby, kdy je TDS přizván k výstavbovému projektu. Zda je to  

v prvotní fázi při zpracovávání projektové dokumentace v různých stupních nebo 

před výběrem generálního dodavatele, či až po jeho výběru. V praxi je ve většině 

případů vybrán až v době, kdy je projektová dokumentace zpracovaná a již probíhá 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tím, že TDS bývá přizván k výstavbovému 

projektu bohužel až jako jeden z posledních partnerů výstavby, již nemá možnost 

podílet se a případně připomínkovat projektovou dokumentaci v rozpracovanosti. Ne 

vždy, co je navrženo v projektové dokumentaci je to nejlepší, jak lze stavební dílo 

„postavit“. V některých případech může projektant navrhnout technické řešení, které 

stavbu zbytečně prodraží či konstrukci, která se bude v budoucnu špatně udržovat 

apod. 

Pro provádění výkonu činnosti TDS existují tzv. metodické pokyny. Například 

pro dopravní stavby zde uvedu metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací“, který zpracovalo Ministerstvo dopravy České 

republiky, odbor pozemních komunikací. Tento metodický pokyn byl zpracován 

k popisu činností prováděných v rámci výkonu technického dozoru na stavbách 

                                                            
12 MATĚJKA, Vladimír a Jan MOKRÝ. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard, metodická řada, DOS M 

01. 01. 1. vyd. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, 2000. Doporučené standardy metodické (DOS M). ISBN 80-86364-08-9, s. 47. 
13 Stavební podnikatel je označení, které je ukotveno v §2 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., pro osobu oprávněnou 

k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. 
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pozemních komunikací. Velice často bývá v zadávacích podmínkách jednotlivých 

výběrových řízení na výkon TDS požadavek, že jeho činnost se bude řídit tímto 

metodickým pokynem, včetně všech jeho dodatků a aktualizací. Výkon TDS je 

dozorová funkce osoby, která je tím pověřená objednatelem stavby, a to na základě 

zaměstnaneckého nebo smluvního vztahu. 

V případě, že výkon TDS je zajišťován smluvně, jsou jednotlivé činnosti 

prováděné v rámci výkonu ve většině případů vždy součástí přímo příkazní smlouvy 

nebo její přílohy. Z praxe vyplývá, že jednotliví investoři mají na činnost dozoru různé 

požadavky (podle složitosti stavby). 

Činnosti prováděné společností INBEST spol. s.r.o., jež je zvolena pro praktickou 

aplikaci řešení v rámci výkonu TDS, vycházejí nejenom z výše uvedeného MP 

Ministerstva dopravy ČR, ale také z dlouholetých zkušeností získaných na velkém 

počtu staveb realizovaných nejenom v České republice, ale také v zahraničí. Níže je 

uveden základní výčet činností, které tato firma provádí: 

1. kontrolu nad dodržováním základních podkladů a podmínek pro realizaci 

stavby, jmenovitě se jedná o projektovou dokumentaci v různých stupních 

provedení, podmínek smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení, 

příslušných prováděcích norem, technicko - kvalitativních podmínek staveb 

pozemních komunikací, technických podmínek apod., 

2. předání staveniště zhotoviteli a to dle zákona č. 183/2006 Sb., vydaného 

stavebního povolení, podmínek projektové dokumentace, technicko -

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací kapitoly 1 Všeobecně, 

3. zajištění potřebných údajů o technickém stavu sousedních a dotčených 

objektů včetně inženýrských sítí, 

4. průběžné sledování postupu prací na stavbě a porovnávání s časovým 

harmonogramem, 

5. kontrolu výměr měřičského deníku, zda fakturované množství odpovídá 

skutečně provedeným pracím na stavbě, 

6. po celou dobu výstavby dohled nad dodržováním kvality prováděných prací,  

a to především dle příslušných norem, TKP, projektové dokumentace  

a technologických předpisů, 
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7. kontrolu kvality a provedení takových částí konstrukcí, které budou v dalším 

postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tento akt je vždy 

stvrzen zápisem do stavebního deníku, 

8. dohled nad prováděním příslušných předepsaných zkoušek materiálů, 

výrobků, konstrukcí a dalších pracích. Současně provádí dohled nad 

předkládání dokladů prokazujících kvalitu výrobků před jejich zabudováním do 

konstrukce (atesty, prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti), 

9. průběžnou kontrolu vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a zároveň 

provádění zápisů TDS týkajícího se kvality provádění prací, v případech 

navýšení výměr oproti projektové dokumentaci, řádně odůvodněné, jej 

stvrzuje svým podpisem, 

10. v rámci svěřených pravomocí případné změny oproti projektové dokumentaci, 

tak aby pokud možno nedošlo ke zvýšení předem sjednané ceny, 

neprodloužení doby výstavby a v neposlední řadě také, aby nedošlo ke 

snížení kvalitativních parametrů stavby, 

11. předkládání zásadních změn oproti projektu neprodleně investorovi 

s doporučením, zda změnu přijmout či nikoliv. V případě schválení změny 

investorem potvrdí tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku  

a následně sleduje jejich řádné provedení, 

12. kontrolu plnění smluvních termínů připravenosti pro nástup subdodavatelů 

stavby, 

13. dohled nad věcnou a cenovou správnosti účtování záloh a faktur dle 

podmínek ukotvených ve smlouvě o dílo. Zároveň po celou dobu výstavby 

vede evidenci všech proběhlých fakturačních plateb až do konečného 

vyúčtování stavby, 

14. v průběhu celé stavby systematické doplňování projektové dokumentace  

o revize stávajících výkresů i výkresů nově zpracovaných, které vznikly ze 

změn během výstavby, 

15. organizaci a vedení pravidelných kontrolních dní včetně vyhotovení zápisu 

z kontrolního dne, 

16. pravidelně v předem dohodnutém termínu a dohodnutou formou informuje 

investora o postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu stavebních prací, 

finančnímu plnění a kvalitě prováděných prací, 

17. součinnost a kooperace s projektanty vykonávající autorský dozor, 
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18. zajištění všech podkladů nutných pro předání dokončené stavby investorovi  

a následné uvedení stavby do plného provozu, 

19. dohled nad řádným odstraněním vad a nedodělků ve stanoveném termínu, 

20. po celou dobu trvání záruky na provedené dílo zastupování investora ve věci 

uplatňování reklamace se zhotovitelem stavby. 

5.2 Stavební dozor 

 Jedním z dalších typů dozorů, se kterými se lze ve stavební praxi setkat, je 

dozor stavební. Pojem stavební dozor bývá laickou veřejností často využíván jako 

jiný název pro technický dozor stavby nebo za něj bývá zaměňován. Z pohledu 

stavebního zákona se ovšem jedná o dva různé pojmy. U stavebního dozoru (na 

rozdíl od dozoru technického) se předepisuje nejenom nutné minimální vzdělání  

a délka praxe pro výkon této funkce, ale také jeho odpovědnost a rozsah činností 

vykonávaných během výstavby. 

Stavební dozor je pojem, který je vymezen v § 2 odst. 2 zákona č. 183/2006, pro 

odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, který může vykonávat osoba 

s dosaženým vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru 

nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a současně alespoň tří 

letou praxi při provádění staveb. Pro výkon této funkce se nevyžaduje autorizace dle 

zákona č. 360/1992 Sb.14. 

Odpovědnost a hlavní činnosti stavebního dozoru jsou popsány v § 153 odst. 3  

a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Osoba vykonávající stavební dozor nad 

prováděním stavby svépomoci spolu se stavebníkem15 jsou odpovědni za soulad 

prostorové polohy stavby s ověřenou a schválenou dokumentací, za dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 

technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 

k uskutečnění stavby. Dále během výkonu stavebního dozoru sleduje způsob  

a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických 

zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů  

a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

                                                            
14

 Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2013. ISBN 978-80-7380-430-5, s. 33. 
15

 Stavebník je označení, které je ukotveno v §2 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., pro osobu, která pro sebe žádá 
vydání SP nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, a dále také osoba, která stavbu, terénní 
úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci provádění své 
podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí také investor a objednatel stavby. 
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Dále se angažuje k odstranění závad vzniklých při provádění stavby. V případě, že 

se závady v rámci výkonu stavebního dozoru nepodaří odstranit, oznámí je 

neprodleně stavebnímu úřadu. 

Jihočeský kraj jako veřejný zadavatel uzavírá na výkon technického dozoru stavby 

příkazní smlouvu, kde jsou nastaveny povinnosti pro obě smluvní strany a další 

podmínky. Rovněž ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací je uvedena 

firma (či osoba) vykonávající tuto činnost včetně povinností zhotovitele stavby vůči 

TDS. 

5.3 Autorský dozor 

 Autorský dozor je dalším z jednotlivých typů dozorů, se kterým je možno se ve 

stavebnictví setkat. Zde platí, že pokud je stavba financována z veřejného rozpočtu 

 a projektovou dokumentaci zpracovávala osoba oprávněná podle zvláštního 

předpisu, je stavebník povinen zajistit autorský dozor projektanta. Povinnost zajistit  

u těchto staveb jak technický tak i dozor autorský je pod sankcí dle § 178 a § 180 

stavebního zákona. Autorský dozor je činnost, kterou obvykle provádí zpracovatel 

projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Výkon autorského dozoru 

je prováděn na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a obvykle 

zpracovatelem projektové dokumentace. Stejně jako u TDS, tak i u tohoto dozoru 

žádné ustanovení přesně nedefinuje rozsah prováděných činností. Z tohoto důvodu 

je třeba rozsah činností mít uveden pokud možno opět co nejpřesněji, ve smluvním 

vztahu s projektantem. Činnosti by měly samozřejmě korespondovat s technickou 

náročností stavby a jejím významem pro společnost. Dále by ve smlouvě mělo být 

uvedeno, zda AD bude dle potřeby trvalý nebo občasný. 

 Stejně jako u technického dozoru, tak ani autorský dozor není právně 

definován. I přesto že pojem AD není právně vymezen, tak jej používá nejenom 

zákon č. 183/2006 Sb., ale také zákon o autorizacích č. 360/1992 Sb. Podle tohoto 

zákona může funkci autorského dozoru provádět pouze autorizovaný architekt, 

inženýr či technik, a to pouze v takové oblasti, ve které mu bylo autorizační 

oprávnění uděleno. Jak je uvedeno výše, činnosti, které by autorský dozor 

projektanta měl provádět v rámci výkonu své funkce, nejsou nikde přesně 

definované, mohou se lišit dle požadavků investora či zadavatele. Mezi základní 

činnosti patří především: na začátku stavby účast na předání staveniště 

objednatelem a na konci stavby při opětovném předání dokončené stavby 
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zhotovitelem, odsouhlasení realizační dokumentace stavby v případě, kdy není jejím 

zpracovatelem, kontrola shody provádění díla dle schválené projektové 

dokumentace, v průběhu výstavby v případě potřeby zpracovává dodatečné výkresy 

či detailnější upřesnění k projektové dokumentaci. Zpracovávání dalších 

dodatečných výkresů během výstavby je typické především pro rekonstrukce staveb, 

kdy se velice často na stavbě objeví něco, co projekt nepředpokládal. V neposlední 

řadě se vyjadřuje k požadavkům zhotovitele na případné vícepráce oproti předem 

odsouhlasené dokumentaci a rozpočtu stavby apod. v rozsahu jeho kompetence. 

Jinak záleží na smluvní dohodě objednatele a zhotovitele. Zajistí-li si investor 

autorský dozor v klasickém dodavatelském systému, je třeba zakotvit již do smlouvy 

o dílo mezi zhotovitelem stavby a jejím objednatelem povinnosti zhotovitele 

k autorskému dozoru a stejně tak kompetence AD16. V opačném případě nebude 

zhotovitel vázán jakýmkoliv rozhodnutím, požadavkem či stanoviskem AD a funkce 

AD by tím postrádala smysl. 

5.4 Státní dozor 

 Posledním z možných typů dozorů, se kterým se lze setkat během výstavby, 

je dozor státní. Na rozdíl od TDS či AD tento druh dozorové činnosti zajištuje stát  

a nikoliv stavebník. Dle § 132 odst. 1 zákona č. 183/2006 jednotlivé stavební úřady 

vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním nejenom ochrany veřejných zájmů, ale 

také ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob  

a nad plněním jejich povinností vyplývající z tohoto zákona a právních předpisů 

vydaných k jeho provedení. Stavební zákon také velmi přesně definuje, kdo provádí 

státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Státní dozor ve 

smyslu § 171 provádí ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování, 

úřady územního plánování a stavební úřady. Dohlížejí na dodržování ustanovení 

stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakožto i na 

dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě SZ. 

Ministerstvo při výkonu státního dozoru sleduje, jakým způsobem orgány veřejné 

správy vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem a státní dozor nad činností 

autorizovaných inspektorů, který je součástí státního dozoru ve věcech stavebního 

řádu. Při zjištění nedostatků příslušným orgánem státní správy s přihlédnutím k jejich 

                                                            
16

 TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-
12-7, s. 84. 
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charakteru a následkům, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží 

povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě. V rozhodnutí může do doby, než bude 

zjednána náprava, pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází 

k porušování právní povinnosti. Působnost jiných orgánů veřejné správy není 

ustanoveními výše uvedenými dotčena. Jedním z nástrojů státního dozoru jsou tzv. 

kontrolní prohlídky stavby. Při těchto prohlídkách stavební úřad kontroluje především 

takové konstrukční části stavby, které budou postupem dalších prací zakryty, či se 

stanou trvale nepřístupné. Jednotlivé kontrolní prohlídky probíhají dle takzvaného 

plánu kontrolních prohlídek stavby. Tento plán přikládá stavebník spolu se žádostí  

o stavební povolení na příslušný stavební úřad. V drtivé většině případů se 

kontrolních prohlídek účastní stavebník, autorský dozor, osoba odpovědná za 

provedení stavby/stavbyvedoucí a stavební dozor. SÚ ovšem muže k prohlídce 

přizvat i další osoby, např. koordinátora BOZP. Při zjištění jakýchkoliv závad či jiných 

porušení vyzve stavebníka spolu s osobou stavbyvedoucího ke sjednání nápravy. 

V případě, že k nápravě ze strany stavebníka nedojde, stavební úřad podmíní 

sjednání nápravy vydáním svého rozhodnutí, jehož nesplnění může býti  

i sankciováno. 

 

Účelem páté kapitoly diplomové práce bylo seznámení se s jednotlivými druhy 

dozorů, se kterými je možné se v průběhu realizace výstavbového projektu setkat. 

Ne na všechny typy dozoru lze narazit u každé stavby. Je na každém investorovi, 

jaké požadavky na výkon této činnosti nastaví – kolik členů a jakou odbornost by měl 

mít budoucí tým, jak často bude výkon požadován, zda má zkušenosti 

s dozorováním stavby obdobného charakteru apod. Pokud má investor odborníky ve 

vlastních řadách – odborné zaměstnance, může technický dozor stavebníka 

zajišťovat vlastními kapacitami. Závěrem je nutno konstatovat, že výkon dozorové 

činnosti (obecně) popsané v této kapitole se určitě projeví na vyšší kvalitě 

prováděných prací, delší životností stavby, úspoře finančních prostředků apod. 
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6 POZEMNÍ KOMUNIKACE VE VLASTNICTVÍ JIHOČESKÉHO 

KRAJE 

V roce 2000 nastala významná změna v oblasti silničního hospodářství 

v našem státu. Tohoto roku vstoupil v platnost zákon č. 347/1997 Sb., na základě 

kterého vznikly vyšší územně správní celky, tedy jednotlivé kraje. 

Vznikem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem  

o okresních úřadech a zákonem o hl. městě Praze přešly silnice II. a III. třídy do 

majetku kraje. Dále na základě zákona č. 157/2000 Sb., o převodu některých věcí, 

práv a povinností přešly do vlastnictví krajů státní příspěvkové organizace správy  

a údržby silnic, a to z majetku České republiky. Obě výše uvedené změny v oblasti 

silničního hospodářství se provedly ke stejnému datu a to k 1. 10. 2001. Délky silnic 

kategorie II. a III. v Jihočeském kraji představují téměř 89% délky silniční sítě. 

Ke dni 1. 7. 2016 bylo ve vlastnictví Jihočeského kraje celkem 5 445,1 km 

komunikací II. a III. třídy spolu s 1 055 mosty. Komunikací II. třídy je celkem  

1 634,7 km. Na těchto komunikacích je evidováno celkem 400 mostních objektů. 

Komunikací III. třídy je dohromady 3 810,4 km a zde je evidováno 655 mostů. 

Skladba silniční sítě ve všech okresech Jihočeské kraje rozdělena podle kategorií 

silnic je zřejmá z tabulky č. 6. 

Tabulka 6 - Skladba silniční sítě v Jihočeském kraji v km 

okres dálnice 
silnice I. 

třídy 
silnice II. 

třídy 
silnice III. 

třídy 
celkem 

České 
Budějovice 

0 84,3 290,9 716,3 1 091,5 

Český Krumlov 0 68,4 177,8 437,6 683,8 

Jindřichův 
Hradec 

0 138,7 350,1 689,7 1 178,5 

Písek 7,4 112,7 158,5 447,7 726,3 

Prachatice 0 65,2 226,8 386,6 678,6 

Strakonice 0 96,8 167,2 541,5 805,5 

Tábor 40 84,4 263,4 591 978,8 

Celkem 47,4 650,5 1 634,7 3 810,4 6 143,0 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky pro Jihočeský kraj vydaný 

Ředitelstvím silnic a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, rozsah silniční sítě je odlišný a to napříč 

jednotlivými okresy. Tato skutečnost je odvislá především od hustoty osídlení okresu, 
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zeměpisné polohy či výskytu silnic vyšších kategorií. Počet mostních objektů na 

komunikacích dle kategorie silnic v jednotlivých okresech je vidět v tabulce č. 7. 

Tabulka 7 - Počet mostů na jednotlivých typech pozemních komunikací v Jihočeském kraji 

okres dálnice 
silnice I. 

třídy 
silnice II. 

třídy 
silnice III. 

třídy 
celkem 

České 
Budějovice 

0 45 70 121 236 

Český Krumlov 0 36 60 71 167 

Jindřichův 
Hradec 

0 47 67 121 235 

Písek 8 49 35 74 166 

Prachatice 0 25 64 79 168 

Strakonice 0 37 42 92 171 

Tábor 61 43 62 97 263 

Celkem 69 282 400 655 1 406 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky pro Jihočeský kraj vydaný 

Ředitelstvím silnic a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

Přehled mostů v kraji dle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby je 

uveden v tabulce č. 8. 

Tabulka 8 - Přehled počtu mostů dle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby 

okres 
stav 1 

bezvadný 

stav 2 
velmi 
dobrý 

stav 3 
dobrý 

stav 4 
uspokojivý 

stav 5 
špatný 

stav 6 
velmi 

špatný 

stav 7 
havarijní 

neurčen celkem 

České 
Budějovice 

43 29 83 49 29 3 0 0 236 

Český 
Krumlov 

26 21 42 56 19 3 0 0 167 

Jindřichův 
Hradec 

23 26 54 95 34 2 1 0 235 

Písek 21 20 42 56 22 5 0 0 166 

Prachatice 26 18 52 49 18 5 0 0 168 

Strakonice 18 24 63 57 8 1 0 0 171 

Tábor 67 31 33 72 35 13 2 10 263 

Celkem 224 169 369 434 165 32 3 10 1 406 

Zdroj: Přehled z informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky pro Jihočeský kraj vydaný 

Ředitelstvím silnic a dálnic, odbor silniční databanky a NDIC. Zpracování vlastní. 

 

Finanční deficit z dob minulých se negativně projevil na špatném technickém stavu 

převzatých komunikací. Některé z komunikací nevyhovují normovým hodnotám 

předepsaných pro dané kategorie či nesplňují požadavky pro plynulý a hlavně 

bezpečný provoz silniční dopravy. Nedostatek finančních prostředků se logicky 

projevil také na stavebně technických stavech mostů. Ještě dnes, po více jak 15 
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letech od převedení vlastnictví do rukou Jihočeského kraje, je stále ještě více než  

14 % mostů zařazeno do stavů V až VII, tedy špatný, velmi špatný a havarijní. 

 Na základě výše uvedeného nechal Jihočeský kraj v roce 2010 zpracovat 

strategický materiál s názvem Koncepce optimalizace dopravní sítě na území 

Jihočeského kraje, jehož hlavním cílem bylo optimalizovat vynakládání finančních 

prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic v koordinaci s rozvojem 

dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a Zásadami 

územního rozvoje. Tento dokument rozdělil dopravní síť ve vlastnictví kraje na 

páteřní síť – zajišťující vazby příhraniční, mezikrajské a mezi obcemi s rozšířenou 

působnostní a základní síť, která zajišťuje vazby uvnitř obcí s rozšířenou působností. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje každoročně schvaluje Program investiční výstavby 

a oprav na silnicích II. a III. třídy, tzv. „Bílou knihu“. V tomto dokumentu jsou uvedené 

jednotlivé konkrétní investiční akce a opravy komunikací podle priority důležitosti 

vzhledem ke stavebnímu a technickému stavu a projektové připravenosti akce. 

6.1 Správa a údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Jihočeského 

kraje 

Správu a údržbu komunikací ve vlastnictví Jihočeské kraje, tedy silnic II. a III. 

třídy, zabezpečuje příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 

dále jen jako SÚS JčK. Organizace SÚS JčK byla založena na základě zřizovací 

listiny jako příspěvková organizace Jihočeského kraje dne 1. července 2002. Vznikla 

jako nástupce bývalých Správ a údržeb silnic České Budějovice, Prachatice, 

Strakonice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec a Český Krumlov. Dnes má SÚS JčK 

sedm oblastních závodů, vždy pro každý z bývalých okresů a jedno ředitelství, které 

sídlí v Českých Budějovicích. V rámci jednotlivých závodů jsou ještě tzv. 

cestmistrovství. 

Tato organizace se zabývá především evidencí silnic včetně jejich součástí  

a příslušenství, provádí prohlídky silnic a mostů, opravuje závady vzniklé 

opotřebením nebo mechanickým poškozením silnice. Po celý rok zabezpečuje 

odstraňování závad bránících v jejich bezpečné sjízdnosti. Další činnosti organizace 

vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. SÚS JčK se také 

podílí na investičních činnostech na silnicích, které jsou vlastněny krajem. Jedná se 

hlavně o investiční akce menšího rozsahu, zhruba do 20 milionů Kč. V neposlední 
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řadě také zajištuje inženýrskou činnost a to především u technicky méně složitých 

staveb. 

6.2 Dopravní stavby realizované Jihočeským krajem v letech 2014 

až 2016 

 Jihočeský kraj vynakládá do investic a oprav dopravní infrastruktury nemalé 

finanční prostředky. Protože rozpočet kraje nemůže pokrýt dané potřeby, využívá 

Jihočeský kraj i finanční prostředky z operačních programů Evropské unie a dotace 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Aby byly takovéto projekty v konečné fázi 

úspěšné, je zapotřebí značné administrativní úsilí zainteresovaných pracovníků při 

zajištění všech potřebných dokumentů dle pravidel poskytovatelů dotace. 

6.2.1  Investiční akce v roce 2014 až 2016 

Jihočeský kraj realizoval v roce 2014 celkem 19 investičních akcí v celkové 

hodnotě 476 501 275 Kč bez DPH (s DPH 576 566 543 Kč). Z těchto akcí bylo 

z fondů EU realizováno 6 projektů, ze Státního fondu dopravní infrastruktury 1 projekt 

a z rozpočtu kraje celkem 12 projektů. Finanční objem jednotlivých akcí je patrný 

z tabulky č. 9. 

Tabulka 9 - Investiční akce Jihočeského kraje do dopravních staveb v roce 2014 

ROK 2014 

název akce 
cena stavby dle 
SOD v Kč bez 

DPH 

cena stavby dle 
SOD v Kč s DPH 

Projekty financované z prostředků EU 339 559 926  410 867 510  

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P6 214 369 389  259 386 961  

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 2. etapa 24 597 503  29 762 979  

Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - I. 
etapa 

38 955 195  47 135 786  

Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí 41 598 362  50 334 018  

Modernizace silnice II/152 mezi hraničními 
přechody Slavonice - Fratres a Nová 

Bystřice - Grametten 
10 396 190  12 579 390  

Modernizace silničního spojení z obce 
Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu 

Stražný - Philippsreut 
9 643 286  11 668 376  

Projekty financované ze SFDI 480 165  581 000  

Opravy komunikací 480 165  581 000  

Projekty financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

136 461 184  165 118 033  

Silnice - opravy 82 614 669  99 963 749  

Starostové - opravy komunikací 42 666 298  51 626 220  
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II/160 opěrná zeď Větřní 12 501 515  15 126 833  

II/137 Křižíkovo náměstí Tábor 8 426 821  10 196 453  

III/1515, 1504 průtah Suchdol nad Lužnicí  
 II. etapa 

7 598 432  9 194 103  

Oprava III/15433 Kojákovice - Domanín 8 919 124  10 792 140  

II/409 Planá nad Lužnicí - přechod pro 
chodce 

2 502 479  3 028 000  

Mosty 53 846 516  65 154 284  

most ev. č. 13522-1 Přehořov 11 558 792  13 986 138  

most ev. č. 154-0013 Třeboň 8 982 595  10 868 940  

most ev. č. 152-002 Albeř 8 038 332  9 726 382  

mosty ev. č. 14221-2 a 14221-3 Protivce 13 473 944  16 303 472  

most ev. č. 14539-1 Žabovřesky 4 970 855  6 014 735  

most ev. č. 00431-3 Přední Zborovice 6 821 998  8 254 617  

Dopravní stavby celkem 476 501 275  576 566 543  

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

 

 V roce 2015 Jihočeský kraj realizoval celkem 13 investičních akcí a to 

v celkové hodnotě 1 339 635 072 Kč bez DPH. Jednotlivé investiční akce včetně 

nákladů na stavební práce jsou uvedeny v tabulce č. 10. Z fondů Evropské unie bylo 

realizováno celkem 7 stavebních projektů a jeden projekt ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Zbývající investiční projekty byly financované z rozpočtu kraje pro 

daný rok. 

Tabulka 10 - Investiční akce Jihočeského kraje do dopravních staveb v roce 2015 

ROK 2015 

název akce 
cena stavby dle 

SOD v Kč bez DPH 
cena stavby dle 

SOD v Kč s DPH 

Projekty financované z prostředků EU 1 038 005 598  1 255 986 774  

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P7 265 399 100  321 132 912  

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P8 337 418 927  408 276 902  

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P9 166 019 377  200 883 447  

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB -  
1. etapa, část 1.1 

114 303 045  138 306 684  

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB -  
4 .etapa 

132 647 834  160 503 880  

Modernizace přístupové komunikace od 
Zadova k hraničnímu přechodu Strážný - 

Philippsreut 
12 906 175  15 616 472  

Modernizace II/145 v úseku ČB-Vimperk 
jako přístupové komunikace k I/4 Strážný - 

Philippsreut 
9 311 139  11 266 478  

Projekty financované ze SFDI 225 677 686  273 070 000  

Opravy komunikací 225 677 686  273 070 000  
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Projekty financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

75 951 788  91 901 663  

Silnice - opravy 52 276 033  63 254 000  

Starostové - opravy komunikací 33 447 107  40 471 000  

Oprava sil. II/122 křiž. I/20 Podeřiště - 
Netolice 

7 854 545  9 504 000  

Oprava propustků na území JčK 7 005 785  8 477 000  

Oprava silnice III/14519 Bořanovice - křiž. 
I/4 

3 968 595  4 802 000  

Mosty 23 675 755  28 647 663  

most ev. č. 15558-1 přes ČD u obce 
Bošilec 

23 675 755  28 647 663  

Dopravní stavby celkem 1 339 635 072  1 620 958 437  

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

 

Za rok 2016 Jihočeský kraj realizoval celkem 16 investičních akcí a to v celkové 

hodnotě 464 692 001 Kč bez DPH. Jednotlivé investiční akce, včetně nákladů na 

stavební práce, jsou uvedeny v tabulce č. 11. Z fondů Evropské unie byly realizovány 

celkem 4 stavební projekty a jeden projekt ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Zbývající investiční projekty byly financované z krajského rozpočtu. 

Tabulka 11 - Investiční akce Jihočeského kraje do dopravních staveb v roce 2016 

ROK 2016 

název akce 
cena stavby dle 

SOD v Kč bez DPH 
cena stavby dle 

SOD v Kč s DPH 

Projekty financované z prostředků EU 49 173 919  59 500 442  

Okružní křižovatka na silnici II/145 ve 
Vimperku, Lidl a Penny 

23 268 359  28 154 714  

Most ev. č. 135-008 Vlastiboř 10 932 220  13 227 986  

Most ev. č. 137-014 Švehlův v Táboře 7 205 287  8 718 397  

Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 
Husinec - Běleč 

7 768 054  9 399 345  

Projekty financované ze SFDI 199 069 422  240 874 000  

SFDI 199 069 422  240 874 000  

Projekty financované z rozpočtu Jihočeského 
kraje 

216 448 660  261 902 879  

Silnice - investice 116 563 517  141 041 856  

Opravy komunikací 113 880 884  137 795 870  

Revitalizace centrální části obce Lipno nad 
Vltavou - SO 101 Okružní křižovatka 

2 682 633  3 245 986  

Mosty 99 885 143  120 861 023  

most ev. č. 157-001 Porákův most, Český 
Krumlov 

3 034 291  3 671 492  



51 
 

most ev. 170-005 a 170-004 Nihošovice 12 450 000  15 064 500  

most ev. č. 12259-2 Nebahovy 9 161 593  11 085 528  

most ev. č. 12118-2 Čimelice 7 998 093  9 677 693  

mosty ev. č. 1403-1,2 Zátaví 40 415 379  48 902 608  

most ev. č. 00422-1 Mirotice 2 397 766  2 901 297  

most Třebanice 12257-1 7 270 728  8 797 581  

most Slubice 1608-1 5 319 516  6 436 614  

most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce 11 837 777  14 323 711  

Dopravní stavby celkem 464 692 001  562 277 321  

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

 Jak je patrné z grafu č. 2, suma finančních prostředků investovaných do 

dopravních staveb se napříč jednotlivými roky velmi liší. Sumy, které jsou 

v jednotlivých letech proinvestovány v dopravním stavitelství, ovlivňuje celá řada 

proměnných. Jako nejzásadnější vidím z mého pohledu úspěšnost či neúspěšnost 

v dotačních programech. V roce 2015 se podařilo Jihočeskému kraji proinvestovat 

z dotačních prostředků Evropské unie celkem přes 1 miliardu Kč. To je 

mnohonásobně více, než bylo v roce 2014 - proinvestováno 340 mil Kč bez DPH;  

a v roce 2016 - proinvestováno pouze 49 mil Kč bez DPH. Nutno podotknout, že do 

konce roku 2015 musely být dokončeny projekty, které byly financovány z druhého 

programového období EU, tj 2007 – 2013. Tato skutečnost byla pro všechny 

žadatele nejen pro Jihočeský kraj, velkým „hnacím motorem“, aby tyto prostředky 

vyčerpaly. Výše čerpání prostředků z EU je problém řešený na vládní úrovni. 

Stavebnictví je cyklický obor, proto v určitých letech může nastat a také v minulosti 

několikrát nastala situace, kdy pro stavební projekt nemohli investoři najít např. 

zpracovatele projektové dokumentace, technický dozor stavebníka či zhotovitele 

stavby, kteří nabízeli cenu daleko převyšující předpokládanou hodnotu z důvodu 

vytížených kapacit. V jiných letech tomu však může být i naopak. 
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Graf 2 - Investice do dopravních staveb v letech 2014 až 2016 

 
Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

6.3 Výkon technického dozoru stavebníka na dopravních stavbách 

Jihočeského kraje v letech 2014 až 2016 

 Jihočeský kraj na všech svých dopravních stavbách má zajištěn technický 

dozor stavebníka, tak jak mu ukládá zákonná povinnost. Tuto činnost v současné 

době zabezpečuje prostřednictvím externích firem, u jednodušších staveb 

prostřednictvím zaměstnanců Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové 

organizace. Jihočeský kraj má omezený počet vlastních zaměstnanců, kteří mají na 

starosti dopravní investice. Mají na starosti přípravu projektu, financování, zajištění 

výběrových řízení na projektanta, technického dozoru stavby a zhotovitele stavebních 

prací apod. Pokud je projekt financován z dotačních prostředků, zajištují zaměstnanci 

veškerou administrativní činnost spojenou s poskytnutím dotace. 

Jihočeský kraj na výkon technického dozoru vypisuje výběrová řízení na služby, typ 

výběrového řízení je dán předpokládanou hodnotou. U běžných staveb se jedná  

o veřejnou zakázku malého rozsahu, u velkých staveb je dozor vybírán v otevřeném 

řízení. Oslovovány jsou takové firmy, které mají dostatečné odborné zkušenosti, jsou 

znalé poměrů v místě stavby apod. Jak z přílohy č. 5 této diplomové práce vyplývá, 

jsou oslovovány jak firmy z jihočeského regionu, tak i z celé republiky. 

 

  Z tabulky č. 12 jsou patrné finanční částky, za kolik byl zajištěn na konkrétních 

stavbách za rok 2014 technický dozor stavebníka. V posledním sloupci tabulky je 
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uveden procentuální podíl ceny technického dozoru na ceně stavby. Celkem 

Jihočeský kraj vynaložil za rok 2014 na výkon dozoru stavby cca 4,212 mil. Kč bez 

DPH, to je v průměru 2,25 % z ceny jednotlivé realizované stavby. Nejlevnější 

technický dozor vzhledem k ceně stavby byl „vysoutěžen“ na akci přeložky silnice 

II/409 v Plané nad Lužnicí, při ceně stavby 41,598 mil. Kč bez DPH se podařilo 

zajistit TDS za 429 tis. Kč, tj. 1,03% z ceny stavby. Naopak nejdráže byl sjednán na 

mostě v Přehořově, kdy při ceně stavby 11,558 mil. Kč se TDS zajistil za 560 tis. Kč, 

tj. 4,84% z ceny stavby. Při zpracovávání nabídek na TDS je nutné zohlednit celou 

řadu faktorů. Jako jeden z nejzásadnějších faktorů, který z mého pohledu ovlivňuje 

cenu nejvíce, je například komplikovanost stavby či vzdálenost na dojíždění. 

Procentuální podíl ceny TDS na ceně stavby se s její velikostí snižuje a naopak. 

Tabulka 12 - Přehled staveb Jihočeského kraje v roce 2014, na kterých byl TDS zajištěn externě 

název akce 
cena stavby dle SOD 

v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 

TDS+BOZP 
nejnižší 

nabídka v 
Kč bez DPH 

% podíl 
TDS+BOZP na 
ceně stavební 

zakázky 

ROK 2014 

Projekty financované z prostředků EU 105 151 060 16 1 704 000 1,62% 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 2. 
etapa, část 2.2 

24 597 503 5 456 000 1,85% 

Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - 
1. etapa 

38 955 195 5 819 000 2,10% 

Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí 41 598 362 6 429 000 1,03% 

Projekty financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

82 373 283 31 2 508 100 3,04% 

Silnice - opravy 28 526 768 11 789 900 2,77% 

II/160 opěrná zeď Větřní 12 501 515 5 450 000 3,60% 

II/137 Křižíkovo náměstí Tábor 8 426 821 3 200 000 2,37% 

III/1515, 1504 průtah Suchdol nad 
Lužnicí - II. etapa 

7 598 432 3 139 900 1,84% 

Mosty 53 846 516 20 1 718 200 3,19% 

most ev. č. 13522-1 Přehořov 11 558 792 5 560 000 4,84% 

most ev. č. 154-0013 Třeboň 8 982 595 3 255 000 2,84% 

most ev. č. 152-002 Albeř 8 038 332 3 132 000 1,64% 

mosty ev. č. 14221-2 a 14221-3 Protivce 13 473 944 3 436 500 3,24% 

most ev. č. 14539-1 Žabovřesky 4 970 855 3 204 700 4,12% 

most ev. č. 00431-3 Přední Zborovice 6 821 998 3 130 000 1,91% 

Dopravní stavby za rok 2014 187 524 344 47 4 212 100  2,25% 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

 

V tabulce níže jsou uvedeny spolu s náklady na jednotlivé stavby také ceny, za které 

byl na té či oné stavbě zajištěn technický dozor. V součtu za rok 2015 Jihočeský kraj 
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na dopravních stavbách zajistil výkon technického dozoru za 2,786 mil. Kč, 

v průměru za 1% z ceny stavby. Malý počet realizovaných dopravních staveb se 

odrazil také v nákladech na zajištění inženýrské činnosti, resp. technického dozoru. 

Oproti roku 2014, se podařilo zajistit výkon TDS o 1,25 procentního bodu levněji 

vzhledem k ceně stavby. Nejlevněji se podařilo zajistit TDS na stavbě mostu přes ČD 

u Bošilce, nedaleko Veselí nad Lužnicí. Při ceně stavby 23,675 mil. Kč se TDS 

podařilo zajistit za 189 tis. Kč, tj. 0,8 % z ceny stavby. Naopak „nejdráže“ se podařilo 

zajistit TDS na stavbě rekonstrukce mostu v Netolicích, který byl realizován v rámci 

projektu Modernizace II/145 v úseku ČB-Vimperk jako přístupové komunikace  

k I/4 Strážný – Philippsreut. Cena této stavby byla 9,311 mil. Kč, cena TDS 160 tis. 

Kč. Vztaženo k ceně stavby se jedná o 1,72 %. 

Tabulka 13 - Přehled staveb Jihočeského kraje v roce 2015, na kterých byl TDS zajištěn externě 

název akce 
cena stavby dle SOD 

v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 

TDS+BOZP 
nejnižší 

nabídka v 
Kč bez DPH 

% podíl 
TDS+BOZP na 
ceně stavební 

zakázky 

ROK 2015 

Projekty financované z prostředků EU 256 262 018 16 2 597 500 1,01% 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB -  
1. etapa, část 1.1 

114 303 045  8 1 102 500 0,96% 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB -  
4. etapa 

132 647 834 5  1 335 000 1,01% 

Modernizace II/145 v úseku ČB-Vimperk 
jako přístupové komunikace k I/4 

Strážný - Philippsreut 
9 311 139 3 160 000 1,72% 

Projekty financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

23 675 755 3 189 000 0,80% 

Mosty 23 675 755 3 189 000 0,80% 

most ev. č.15558-1 přes ČD u obce 
Bošilec 

23 675 755 3 189 000 0,80% 

Dopravní stavby za rok 2015 279 937 773 19 2 786 500 1,00% 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

 

V tabulce č. 14, stejně tak jako v předchozích dvou, jsou uvedeny ceny jednotlivých 

staveb spolu se sumami vynaloženými na zajištění činnosti TDS v roce 2016. 

Celkem tedy Jihočeský kraj za tento rok vydal 3,253 mil. Kč za služby technického 

dozoru, tedy v porovnání s cenou staveb v průměru za 2,14%. Vzhledem k většímu 

počtu realizovaných staveb oproti předcházejícímu roku se toto procento zvýšilo  

o 1,14% procentního bodu. Nejlevněji vzhledem k ceně stavby se podařilo zajistit 

výkon TDS na rekonstrukci historického mostu v Třebanicích nedaleko Netolic  
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u Českých Budějovic. Cena této stavby dle smlouvy o dílo byla 7,2 mil. Kč. Výkon 

činnosti TDS byl na této stavbě zajištěn za 77 800 Kč bez DPH. Naopak nejdráže se 

zajistil výkon TDS na rekonstrukci Porákova mostu v Českém Krumlově, kdy při ceně 

stavby mírně nad 3 mil. Kč byl výkon TDS za 90 200 Kč, tedy za 2,97% z ceny díla. 

Tabulka 14 - Přehled staveb Jihočeského kraje v roce 2016, na kterých byl TDS zajištěn externě 

název akce 
cena stavby dle SOD 

v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 

TDS+BOZP 
nejnižší 

nabídka v 
Kč bez DPH 

% podíl 
TDS+BOZP na 
ceně stavební 

zakázky 

ROK 2016 

Projekty financované z prostředků EU 49 533 919 27 762 935 1,55% 

Okružní křižovatka na silnici II/145 ve 
Vimperku, Lidl a Penny 

23 628 359 6 266 500 1,13% 

Most ev. č. 135-008 Vlastiboř 10 932 220 7 163 535 1,50% 

Most ev. č. 137-014 Švehlův v Táboře 7 205 287 9 229 000 3,18% 

Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 
Husinec - Běleč 

7 768 054 5 103 900 1,34% 

Projekty financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

102 667 776 30 2 490 500 2,43% 

Silnice - opravy 2 682 633 2 71 500 2,67% 

Revitalizace centrální části obce Lipno 
nad Vltavou - SO 101 Okružní křižovatka 

2 682 633 2 71 500 2,67% 

Mosty 99 985 143 28 2 419 000 2,42% 

Most ev.č. 157-001 Porákův most, 
Český Krumlov 

3 034 291 1 90 200 2,97% 

Most ev. 170-005 a 170-004 Nihošovice 12 450 000 3 270 000 2,17% 

Most ev. č. 12259-2 Nebahovy 9 161 593 3 159 600 1,74% 

most ev. č. 12118-2 Čimelice 7 998 093 3 140 000 1,75% 

mosty ev. č. 1403-1,2 Zátaví 40 515 379 5 1 179 100 2,91% 

most ev. č. 00422-1 Mirotice 2 397 766 3 175 000 7,30% 

Most Třebanice 12257-1 7 270 728 4 77 800 1,07% 

Most Slubice 1608-1 5 319 516 3 91 000 1,71% 

Most ev. č. 00421-1 Dolní Neresce 11 837 777 3 236 300 2,00% 

Dopravní stavby za rok 2016 152 201 695 57 3 253 435 2,14% 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

  Finanční souhrn staveb Jihočeského kraje za roky 2014 až 2016, kde byla 

činnost TDS zajišťována externě, je přehledně shrnut v tabulce č. 15. Za tyto roky 

vynaložil Jihočeský kraj za zajištění TDS na stavbách celkem 10,252 mil. Kč při 

celkové ceně staveb 619,663 mil. Kč. V průměru se tedy Jihočeskému kraji podařilo 

sjednat výkon TDS za 1,65% z cen staveb. 
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Tabulka 15 – Souhrn staveb a zajištění TDS na dopravních stavbách Jihočeského kraje v letech 2014 až 

2016 

  

cena stavby dle SOD 
v Kč bez DPH 

počet 
účastníků 

TDS+BOZP 
nejnižší 

nabídka v 
Kč bez DPH 

% podíl 
TDS+BOZP na 
ceně stavební 

zakázky 

Dopravní stavby za rok 2014 187 524 344 47 4 212 100 2,25% 

Dopravní stavby za rok 2015 279 937 773 19 2 786 500 1,00% 

Dopravní stavby za rok 2016 152 201 695 57 3 253 435 2,14% 

Dopravní stavby 2014 až 2016 619 663 812 123 10 252 035 1,65% 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 

6.3.1 Výkon činnosti TDS zajišťovaný Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje 

 Jihočeský kraj jako investor nezajištuje vždy činnost TDS externím subjektem. 

V případech, kdy se jedná o stavby jednoduššího charakteru, jako např. výměny 

povrchů apod. činnost TDS vykonává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, resp. 

zaměstnanci jednotlivých závodů. Jedná se většinou o zaměstnance technického 

úseku, kteří jsou znalí místních poměrů a prováděných technologií. 

V letech 2014 až 2016 Jihočeský kraj touto organizací zajištoval činnost TDS na 

celkem 18 investičních akcí v hodnotě 1 743,997 mil. Kč. Tímto zapojením Správy  

a údržby silnic JčK do jednotlivých stavebních projektů jako TDS se podařilo kraji 

ušetřit v průměru necelých 26 mil. Kč, viz tabulka č. 16. Výše ušetřené částky za 

takto vykonávané činnosti, jež přísluší funkci TDS, je počítána podle % z ceny 

zajišťované externě (viz tabulky č. 12 – 15). Souhrnný seznam dopravních staveb, 

které Jihočeský kraj realizoval v letech 2014 - 2016 včetně uvedení cen za stavební 

práce a výkon TDS, je uveden v přehledné příloze č. 3 – 5 diplomové práce. 

Tabulka 16 - Dopravní stavby Jihočeského kraje za rok 2014 - 2016, kde byla činnost TDS zajišťována 

Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje 

rok  
celkem stavby 
v Kč bez DPH 

externí zajištění 
TDS- průměr % 

ušetřena částka za 
TDS v Kč bez DPH 

2014 371 350 215 2,25% 8 355 380 

2015 1 059 697 299 1,00% 10 596 973 

2016 312 950 306 2,14% 6 697 137 

celkem 1 743 997 820 - 25 649 489 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 

investic. Zpracování vlastní. 

 

 V této kapitole jsem se zabýval projekty dopravních staveb, které byly 

realizovány Jihočeským krajem v letech 2014 - 2016. Nastínil jsem zde vznik 

krajského zřízení, způsob jakým komunikace II. a III. třídy přešly do vlastnictví krajů 
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(včetně souhrnu komunikací a mostů po jednotlivých okresech) a zajištění jejich 

následné správy a údržby. Podrobněji jsou v práci řešeny konkrétní dopravní stavby 

a výkon činnosti TDS na nich. Provedl jsem analýzu jednotlivých cen, jak za vlastní 

stavbu, tak činnost TDS. Toto jsem následně použil pro určení procenta průměru 

podílu z ceny staveb za daný rok, na kterých byly výkony TDS realizovány. Jak 

z výše uvedeného vyplývá, Jihočeský kraj vynakládá nemalé finanční prostředky do 

dopravní infrastruktury a s tím spojené i zajištění činnosti TDS. Tím, že na 

jednodušších stavbách výkon TDS zajišťovali zaměstnanci SÚS JčK, ušetřil kraj 

25,649 mil Kč, to jsou finanční prostředky ve výši ceny jedné průměrné dopravní 

stavby např. stavby nového mostu. 

 Otázkou do budoucna zůstává, jakým způsobem by kraj měl tuto činnost 

zajišťovat, zda externě nebo svými odborně vyškolenými pracovníky. 
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7 PROGRAM TDSoft – SW aplikace 

 Hlavním cílem tohoto programu bude zefektivnit a urychlit komunikaci mezi 

všemi účastníky stavebního projektu. Tento program bude mít za cíl ulehčit práci 

především investorům staveb. Z tohoto důvodu je založen především na 

jednoduchosti, aby mohl být využíván všemi účastníky výstavby bez nutnosti 

složitého zaškolování jako u jiných programů využívaných ve stavebnictví. Tímto 

programem může nabídnout firma provádějící inženýrskou činnost na daném 

projektu investorovi službu, která bude zajišťovat rychlou orientaci v problematice 

stavby, provedených zkouškách, dodržování harmonogramu prací apod.; něco co 

konkurence v současné době ještě nenabízí. V budoucnu již nebude nejnižší 

nabídková cena jediné hodnotící kritérium. Čím dál více se bude přihlížet také 

k jiným hodnotícím kritériím. Již podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (platný od 1. 10. 2016) nebude možno hodnotit nabídky pouze 

podle nejnižší nabídkové ceny, ale budou muset být i další hodnotící kritéria. Jednou 

ze služeb, kterou by se společnost INBEST spol. s.r.o. mohla odlišit od 

konkurenčních firem nabízejících inženýrskou činnost ve výstavbě, je vedení 

technického dozoru za pomocí softwaru TDSoft. 

 Součástí každého stavebního projektu je velké množství informací, které je 

nutno předat konkrétním účastníkům projektu v daném čase. Jedná se například  

o výsledky potřebných zkoušek prováděných akreditovanými laboratořemi, vyjádření  

a stanoviska autorského dozoru, správce stavby apod. V praxi se často stává, že ne 

každá informace se dostane koncovému odběrateli v potřebnou dobu nebo se 

k němu dostane, ale až když je pozdě. Absence či pozdní přísun informací může mít 

v některých případech na výstavbový projekt až fatální následky. Software TDSoft je 

navržen tak, aby do něj měly kdykoli a kdekoliv přístup všechny zainteresované 

strany jako: investor, projektant, koordinátor BOZP, zhotovitel stavby, správce stavby 

apod. 

Možností jak distribuovat software TDsoft je několik. Jedna z možností je instalace 

programu přímo na dané klientské PC, další možností je přístup do programu online, 

tedy bez nutnosti přímé instalace programu na klientské PC. Pokud by se jednalo  

o desktopovou distribuci, tzn. nutnost instalace, mohla by distribuce vypadat 

následovně. Uživatel by obdržel médium s instalačním souborem či odkaz, ze 

kterého by instalační soubor stáhnul a aplikaci poté jednoduše nainstaloval. Po 
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nainstalování by se přihlásil do aplikace pod svými registračními údaji. V případě 

úspěšného přihlášení by došlo k aktualizaci databázového souboru, který by se 

stáhnul ze serveru, na kterém by byl uložen. Aktualizace by byla potřeba pro práci  

s aktuálními daty. Nicméně aplikace by mohla běžet i v režimu offline (v případě 

nedostupnosti internetového připojení), ale s neaktuálními daty. V případě, že by se 

jednalo o online software, byla by aplikace uložena na serveru a do aplikace by se 

přistupovalo po zadání daného odkazu do internetového prohlížeče. Místo na 

serveru potřebné pro aplikaci by bylo možno pronajmout u libovolného providera 

(poskytovatele) internetového připojení, který tuto službu nabízí a společně s tím 

zaregistrovat doménu. Druhou možností by bylo investovat do vlastního serveru. 

Server by byl fyzicky umístěn u tvůrce aplikace (výhodnější možnost z hlediska 

ochrany zdrojového kódu aplikace). Na serveru by byla zřízena doména, byla by na 

něm nahrána aplikace a server by byl připojen k internetu. V obou případech by se 

uživatel po zadání odkazu přihlásil do aplikace pod svými registračními údaji  

a pracoval by v ní online, tzn veškeré úpravy údajů by se zobrazovaly okamžitě  

a veškerá data by byla stále aktuální. V tomto režimu distribuce by byla nutnost 

internetového připojení pro práci v aplikaci. 

 

 Uživatel se do programu dostane po úspěšném zadání přihlašovacího jména  

a hesla. Každý uživatel dostane přidělené své vlastní přihlašovací jméno, které 

vygeneruje samotný program. Přihlašovací jméno se bude vždy skládat z prvních 

několika počátečních písmen příjmení a jména. Např. v mém případě by přihlašovací 

jméno bylo frdlimar. Další nutný údaj pro přihlášení je heslo. Heslo pro prvotní 

přihlášení by opět bylo automaticky vygenerováno programem, následně by si ho 

každý uživatel změnil tak, aby si ho co nejlépe zapamatoval. Každý subjekt podílející 

se na stavebním projektu by byl o vygenerovaném přihlašovacím jménu a prvotním 

heslu informován pomocí elektronické pošty. Každý uživatel se po přihlášení dostane 

ke všem stavbám, na kterých se určitým způsobem podílí. Nikoliv pouze k jedné 

konkrétní stavbě. Grafická vizualizace přihlašovací stránky je znázorněna na obrázku 

č. 4. 
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Obrázek 4 - Přihlašovací stránka 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

  Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavebních prací poskytuje určitou záruku na 

jím provedené stavební dílo, budou v tomto programu archivovány všechna data 

minimálně po dobu trvání celé délky záruční doby. V oblasti dopravních staveb je 

běžná záruka na dílo v délce trvání 60 měsíců, tedy 5 let. Takto uložené informace 

z průběhu výstavby mohou sloužit např. jako podklad při uplatňování reklamačních 

vad nebo při řešení případných soudních sporů. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o velké množství dokumentů u každé realizované stavby, které jsou ne vždy 

skladovány ve vyhovujících prostorech, může někdy během archivace dojít k jejich 

ztrátě či poničení. Takto ztracené dokumenty mohou postupem času chybět, např. při 

uplatňování výše zmíněných reklamačních vad, při kontrole auditních orgánů  

a neexistence dokladů je velkým problémem u staveb financovaných z dotačních 

prostředků, např. z fondů Evropské unie. 

Grafický návrh další stránky, která následuje ihned po přihlášení, je vidět na obrázku 

č. 5. 
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Obrázek 5 – Seznam jednotlivých roků 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Ikony představují jednotlivé roky výstavby dopravních investičních projektů. 

Jako názornou ukázku uvádím pouze letošní rok 2016 a dva roky zpět. V případě, že 

stavba bude mít dobu výstavby delší než jeden rok, budou informace o dané stavbě 

obsaženy po kliknutí na jednotlivé roky, ve kterých probíhá (nebo probíhala) 

realizace. V pravém horním rohu bude vždy uveden aktuálně přihlášený uživatel  

a tlačítko odhlásit se. 

 Aby byl popis funkcí programu co nejnázornější, rozhodl jsem se nastínit jeho 

fungování na konkrétní stavbě. Z mnoha staveb, na kterých se firma INBEST spol.  

s. r. o. podílela jako technický dozor stavebníka, jsem si vybral rekonstrukci 

historického mostu ev. č. 00421 – 1 v Dolních Nerestcích v Jihočeském kraji. 

 Po úspěšném přihlášení do programu TDSoft se objeví výčet organizací, pro 

které společnost, kde jsem zaměstnán, vykonává funkci technického dozoru na 

stavbách. Jak jsem uvedl v předchozích kapitolách, společnost, kde v současné 

době absolvuji praxi, vykonává technický dozor převážně u stavebních projektů 

financovaných Jihočeským krajem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. 
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Z tohoto důvodu jsou také tyto organizace zobrazeny na jednoduché vizualizaci 

stránky, která je zobrazena na obrázku č. 6. 

Obrázek 6 - Výčet organizací pro které společnost INBEST vykonává funkci TDS 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Počet organizací není omezen. V  případě že by se společnosti INBEST spol. 

s. r. o. podařilo uspět ve výběrovém řízení na výkon technického dozoru i pro jinou 

organizaci, byla by zde tato organizace také uvedena. 

   

Po vybrání konkrétního roku, kdy se stavba realizovala (realizuje), se objeví 

výčet staveb, na kterých se uživatel programu daný rok podílí, jak je znázorněno na 

obrázku č. 7. 
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Obrázek 7 - Rozdělovník staveb, technický dozor 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Bude se jednat samozřejmě pouze o stavby, kde technický dozor bude 

vykonávat firma INBEST spol. s.r.o. Jednotliví účastníci budou rozděleni do několika 

„skupin“ a to podle svých pravomocí. Výrazem pravomoc je v tomto případě myšlena 

možnost editovat informace u jednotlivých staveb nebo informace pouze prohlížet. 

Na výše uvedeném obrázku je znázorněn výčet staveb uživatele technický dozor 

stavby. Technický dozor stavby spolu s vedoucími jednotlivých investičních oddělení 

či odborů, spadají do skupiny s pravomocí editovat data u všech uvedených staveb. 

To, že je uživatel oprávněn editovat data u konkrétní stavby, vyznačuje aktivní zelená 

ikona nacházející se vedle ikony znázorňující lupu. V případě, že zelená ikona 

nebude aktivní, může uživatel pouze data staveb prohlížet. 

 

 Další skupinou s menšími pravomocemi oproti vedoucím oddělení, odboru či 

TDS, jsou jednotliví investiční technici. Každý investiční technik má v rámci své 

organizace na starosti určitý počet staveb. U staveb, které bude daný investiční 

technik zajišťovat, bude mít pravomoc editovat data. U ostatních staveb bude moci 

pouze prohlížet a to hlavně z důvodu přístupu k informacím při vzájemné 
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zastupitelnosti. Rozdělovník staveb pro investiční techniky je zobrazen na obrázku 

 č. 8., kde investiční technik může editovat pouze u mostu ev. č. 00421-1 v Dolních 

Nerestcích, u ostatních staveb může pouze prohlížet. 

Obrázek 8 - Rozdělovník staveb, investiční technik 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Poslední skupinou jsou uživatelé, kteří se na stavbě přímo nepodílejí, ale 

zajímají se o průběh výstavby. Proto budou mít pouze možnost všechny stavby 

prohlížet, ale nikoliv editovat. Rozdělovník staveb, u kterých je možné pouze 

prohlížení, je znázorněn na obrázku č. 9. Aktivní je pouze ikona pro možnost 

prohlížet. 
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Obrázek 9 - Rozdělovník staveb, představitelé kraje 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Jedná se například o hejtmana kraje a jeho náměstky, tiskové mluvčí apod. Je 

třeba, aby tito vrcholoví představitelé kraje, i jiných organizací, byli obeznámeni s 

aktuální situací na jednotlivých stavbách. Každá stavba, ať více či měně negativně 

ovlivňuje životy občanů žijících v okolí dotčené stavby. A tito představitelé velmi 

často musí nejenom občanům, ale i novinářům a dalším médiím neustále odpovídat 

na otázky typu: „Kdy se to dokončí?“, „Probíhají práce podle harmonogramu?“, „Proč 

se na stavbě nepracuje?“ apod. Po přihlášení do SW TDSoft můžou mít potřebné 

informace k dispozici ihned a odkudkoliv. 

 

 Po „rozkliknutí“ konkrétní stavby, v našem případě mostu ev. č. 00421-1 Dolní 

Nerestce, se nám zobrazí hlavní stránka celého SW TDSoft, obrázek č. 10. Na levém 

okraji se objeví sloupec s jednotlivými odkazy na popis stavby, fotodokumentaci, 

fakturaci apod. Odkaz, který bude vždy aktivní ihned po kliknutí na konkrétní stavbu, 

jsou aktuality. Zde budou zobrazeny veškeré události, které se na stavbě uskutečnily 

a uskuteční, a to týden zpět a týden dopředu, vždy k aktuálnímu datu. Události, které 

se tedy již uskutečnily, jsou znázorněny šedým písmem, ty které se budou teprve 
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provádět písmem modrým. Zároveň každá událost bude mít současně i funkci 

odkazu, který nás odkáže dál, např. na zápisy, pozvánky, fotodokumentaci apod. 

Výňatek událostí, které zde budou běžně uváděny lze vidět na obrázku č. 10. 

Obrázek 10 - Aktuality 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Další z odkazů je popis stavby. Ve sloupci je zařazen hned pod odkazem 

aktuality. Zde se budou nacházet základní informace o výstavbovém projektu. 

Základními informacemi je zde myšleno především rozdělení stavby na jednotlivé 

stavební objekty, v jakém kraji se stavba nachází, kdo je investorem, správcem 

stavby, cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo, jednoduchý popis stavby apod. Tím, 

že každá stavba je originál; v některých případech se jedná pouze o rekonstrukci, 

v jiných např. o novostavbu, se údaje o popisu stavby budou zveřejňovat s ohledem 

na její charakter. Jinými slovy: co je zveřejněno u jedné stavby, nemusí být zcela 

identicky zveřejněno u stavby jiné. Jako zdroj informací pro popis stavby bude sloužit 

zpracovaná projektová dokumentace, mostní listy, provedené prohlídky mostu, apod. 

Názorný popis konkrétní stavby lze vidět na obrázku č. 11. 
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Obrázek 11 - Popis stavby 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Pod popisem stavby je odkaz zaměřený na jednotlivé účastníky výstavbového 

projektu. Zde bude uveden každý, kdo se přímo či nepřímo určitým způsobem podílí 

na stavbě, ať už ve fázi investiční nebo ve fázi provozní. Jako první budou uvedeny 

vždy informace o investorovi, tzn. adresa, identifikační číslo, telefonní čísla, osoby 

oprávněné podepisovat smlouvy, osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby 

apod. U účastníků výstavbového projektu, kteří se na něm aktivně podílí, např. 

investiční technici, bude uvedena i aktivní e-mailová adresa. Aktivní e-mailovou 

adresou je myšleno, že po kliknutí na tento odkaz se automaticky otevře nová zpráva 

v e-mailovém klientu. Další důležitý účastník stavby, který bude následovat po 

investorovi je stavební firma. U zhotovitele stavby budou uvedeny podobné 

informace jako u investora, pouze s tím, že investičního technika nahradí u stavební 

firmy osoba pověřená vedením stavby a jeho zástupcem. Dále budou následovat 

informace o zpracovateli projektové dokumentace, stavebním dozoru, koordinátoru 

BOZP apod. Na obrázku č. 12 jsou znázorněny konkrétní informace o účastnících 

výstavbového projektu rekonstrukce mostu ev. č. 00421 -1 v Dolních Nerestcích. 
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Obrázek 12 - Informace o účastnících projektu 

 Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Za informacemi o jednotlivých účastnících výstavby následují základní 

dokumenty výstavby. Některé z dokumentů musí v průběhu výstavby projít určitým 

schvalovacím procesem. Proto veškeré již schválené dokumenty jsou znázorněny 

modře. Ostatní, tedy prozatím neschválené, jsou označeny černě. Vpravo vedle 

odkazu na jednotlivé dokumenty jsou umístěny ikony pro tisk a uložení. Smlouva  

o dílo je základní stěžejní dokument každé stavby. Touto smlouvou se zavazuje 

zhotovitel objednateli, že pro něho provede konkrétní dílo na svůj náklad a riziko, 

objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit17. V neposlední řadě jsou ve smlouvách 

ukotveny délka záruční doby, způsob fakturace, sankce, možnost prodloužení doby 

realizace apod. Z těchto důvodů bude smlouva o dílo uvedená jako první. V případě, 

že v průběhu výstavby dojde ke zpracování dodatků ke smlouvě o dílo, budou 

jednotlivé dodatky zařazeny přímo pod smlouvu o dílo. Následovat bude stavební 

povolení. Ve stavebním povolení jsou uvedené podmínky, za kterých je možné 

provádět samotnou výstavbu tak, aby na konci stavby proběhla úspěšně závěrečná 

                                                            
17 TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Vyd. 1. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-
86590-12-7. 
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kontrolní prohlídka stavby. Z dalších dokumentů bude následovat ohlášení na 

oblastní inspektorát práce, zápis z předání staveniště zhotoviteli stavby, zápis  

o předání dokončené stavby, soupis vad a nedodělků apod. Vizualizace této stránky 

je vidět z obrázku č. 13. 

Obrázek 13 - Základní dokumenty výstavby 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

Dalším velice důležitým dokumentem pro zdárný průběh výstavby je 

harmonogram stavebních prací. Harmonogram stavebních prací rekonstrukce mostu 

v Dolních Nerestcích je zobrazen na obr. č. 14. Jednotlivé pracovní úkony jsou do 

harmonogramu vkládány pomocí ikony znázorňující modré plus. U každé činnosti 

bude uvedena její celková doba trvání, datum zahájení a ukončení. Každá činnost 

bude rozvinuta do času, délka je znázorněna pomocí žlutých čtverečků. Nad 

harmonogramem bude vždy uvedeno aktuální datum, ke kterému se příslušný 

harmonogram vztahuje. Podrobnost harmonogramu se dá měnit, od jednotlivých dnů 

až např. po měsíce. Pro změnu podrobnosti nám slouží ikony znázorňující dvě lupy, 

z nichž jedna je s plusem a druhá s mínusem. Lupa s plusem logicky zvětšuje 

podrobnost, lupa s minusem naopak snižuje podrobnost. V aktuální den bude 
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harmonogramem probíhat modrá čára, která bude protínat všechny činnosti, které 

mají v aktuální den realizovat, současně tato přímka bude sloužit pro zpřehlednění 

harmonogramu, který obsahuje velký počet činností. Harmonogram se velice podobá 

tabulce vytvořené v programu Microsoft Excel, a to hlavně z toho důvodu, že pro 

stavby menšího rozsahu na kterých se společnost INBEST spol. s.r.o. převážně 

podílí, je v této formě také stavebními firmami předkládán. 

Obrázek 14 - Harmonogram stavebních prací 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Za harmonogramem stavebních prací následuje kalendář akcí. Vizualizace je 

jasně patrná z obrázku č. 15. Vždy bude zobrazen aktuální měsíc. Po obou stranách 

jsou šipky pro přejíždění mezi jednotlivými měsíci. V případě, že se na stavbě v určitý 

den vykonala konkrétní činnost jako např. převzetí výztuže a bednění opěr, betonáž 

monolitické mostovky apod., bude tento den, ve kterém se daná činnost uskutečnila, 

„podsvícen“ modře. Den, kdy se na stavbě nic mimořádného neodehrálo, takto 

zvýrazněn nebude. Jako další možnost zde vidím využití kalendáře akcí také jako 

stavební deník v elektronické podobě. V kterýkoliv okamžik a odkudkoliv bychom 
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mohli po rozkliknutí daného dne vidět, co se na stavbě provádělo, seznam 

pracovníků či jaké pracovní stroje byly na stavbě použity. Ovšem dle mého názoru, 

vedení stavebního deníku v elektronické podobě je pro stavbyvedoucího další 

„časovou zátěží“, a proto si myslím, že tento program v současné době nebude ze 

strany zhotovitele využíván, až do doby, kdy to bude z hlediska vývoje informačních 

technologií nevyhnutelné, nebo pokud to zadavatel nebude požadovat již 

v zadávacích podmínkách. 

Obrázek 15 - Kalendář akcí 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Na dalším v pořadí již 16. obrázku lze vidět, činnosti jednoho dne v průběhu 

realizace stavby. Den zde bude rozdělen na 3 časové úseky. První úsek začíná 

spolu s počátkem pracovní doby a trvá do 10:00. Další úsek je mezi hodinami 10. až 

13. hodiny. Poslední časový úsek je od 13. hodiny až do konce pracovní doby. Na 

první pohled se to může zdát zbytečné, dělit den na několik intervalů, ale v některých 

případech může být čas, kdy se jednotlivé činnosti udály velice důležité. Např. při 

schvalování konceptů realizační dokumentace stavby, která je pro mostní stavby 

povinná. Bez zpracované a schválené realizační dokumentace stavby minimálně ze 
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strany technického a autorského dozoru a investora by neměly být zahájeny stavební 

práce. Z tohoto hlediska je např. čas schválení výše uvedené dokumentace pro 

zhotovitele stavby velice důležitý údaj, obzvláště v době, kdy jsou kladeny na 

stavební firmy neustále větší nároky na co nejkratší dobu realizace stavby. 

Obrázek 16 - Konkrétní činnosti v rámci jednoho dne 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

Pod ikonou kalendář akcí je ikona zápisy. Zde budou vkládány jednotlivé 

zápisy od různých účastníků výstavbového projektu. Jako první budou uvedeny 

zápisy z pravidelných kontrolních dnů konaných minimálně 1x za 14 dní. Předmětem 

těchto zápisů je především shrnutí provedených stavebních prací, které již proběhly. 

Tyto práce jsou zároveň porovnávány s časovým harmonogramem. Dále jsou zde 

popsány doplňující věci a požadavky vyplývající z aktuální situace na stavbě. Další 

ze zápisů, které zde budou vkládány, jsou zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Technický dozor stavby kontroluje stavbu průběžně a to v četnosti minimálně 2x až 

3x za týden, vyjma kontrolních dnů. Z každé kontroly stavby TDS sepíše stručný 

zápis o tom, co se na stavbě provádí, kontrolu úkolů, přehled nových úkolů na další 

období apod. Cílem těchto kontrol je především neustálý dohled nad kvalitou 
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prováděných prací, měření výměr pro odsouhlasení soupisů skutečně provedených 

prací, případných změnových listů a v neposlední řadě také informovanost investorů 

stavebních projektů o průběhu prací. Další ze zápisu uvedených na obrázku č. 17 je 

zápis koordinátora BOZP. Jednotlivé zápisy výše uvedené nejsou jistě jediné, které 

se sepisují v průběhu výstavby, ale jsou nejběžnějšími. K těmto zápisům samozřejmě 

mohou být vkládány i jiné zápisy, např. zápisy z výrobních výborů stavby, 

mimořádných kontrolních dnů či předpřejímek stavby. 

Obrázek 17 - Přehled možných zápisů v rámci stavby 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Po rozkliknutí ikony řádné kontrolní dny se nám zobrazí seznam jednotlivých 

kontrolních dnů, viz obrázek č. 18. Budou zde odkazy na všechny kontrolní dny, 

které se na stavbě již odehráli včetně nejbližšího kontrolního dne, který se teprve 

uskuteční. Každý kontrolní den bude označen číselným symbolem. Jednotlivé 

kontrolní dny, které se již odehrály, budou znázorněny černým písmem. Aktuální 

kontrolní den, který se bude teprve konat, bude znázorněn modře. Po kliknutí na 

jednotlivé odkazy se nám odkryjí veškeré dokumenty zpracovávané v rámci 

kontrolních dnů. Jako první bude uvedena vždy pozvánka. Pod pozvánkou je 
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umístěn odkaz pro samotný zápis z kontrolního dne. Samotný zápis bude 

následován prezenční listinou. Vedle každého odkazu budou umístěny také ikony pro 

rychlý tisk a uložení. Na obrázku č. 19 je vyobrazen kontrolní den č. 6, resp. 

pozvánka, samotný zápis a prezenční listina z tohoto kontrolního dne. 

Obrázek 18 - Seznam kontrolních dnů 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 
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Obrázek 19 - Jednotlivé dokumenty z kontrolního dne 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Dalším odkazem pro vkládání je správa fotodokumentace v průběhu výstavby. 

V průběhu stavby je důležité při každé pravidelné kontrole stavby, přejímkách dílčích 

úseků stavby, výztuže, zakrývaných konstrukcí apod. pořizovat fotodokumentaci. 

Takto pořízené fotografie mohou sloužit jako důležitý pomocník např. při schvalování 

měřičského deníku či v budoucnu při uplatňování reklamačních vad. Nejenom z výše 

uvedených důvodů, ale i dalších, budou mít všechny zainteresované strany v rámci 

výstavbového projektu možnost vkládat fotografie. Jednotliví uživatelé budou 

fotografie vkládat vždy v rámci nějaké události. Jako událost si je možné představit 

např. kontrolní den, předání a převzetí dokončené stavby či běžné kontroly stavby.  

U jednotlivých událostí, resp. složek fotodokumentací bude uvedeno také, kdo a kdy 

fotografie pořídil. Jednoduchý návrh této stránky je znázorněn na obrázku č. 20. 
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Obrázek 20 - Seznam fotodokumentace 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Další z funkcí programu TDSoft je evidence vad a nedodělků. Při předání  

a převzetí dokončené stavby mohou být zjištěny případné vady a nedodělky díla, 

které mají různý stupeň závažnosti. Podle samotné závažnosti mohou ovlivňovat 

např. úspěšné předání a převzetí dokončené stavby. Takovéto vady a nedodělky 

budou vyznačeny červenou barvou. Veškeré vady a nedodělky se evidují do tabulky, 

která je znázorněna na obr. č. 21. Převážná většina stavebních projektů je rozdělena 

na jednotlivé stavební objekty. Z tohoto důvodu se do našeho programu budou 

jednotlivé vady, resp. nedodělky vkládat po stavebních objektech. V rámci každého 

stavebního objektu budou mít i své číslo. Číslo před podtržítkem bude vždy 

korespondovat s číslem stavebního objektu, číslo za podtržítkem bude udávat pořadí 

vady v rámci stavebního objektu. Vedle vady bude uveden jednoduchý a stručný 

popis, který bude doplněn termínem zapsání vady a nepochybně termínem 

odstranění. V posledním sloupci je graficky uveden stav. V případě, že vada nebo 

nedodělek dosud nebyl odstraněn, je aktivní červený křížek. V okamžiku, kdy dojde 



77 
 

k odstranění vady nebo nedodělku, červený křížek se zneaktivní a je nahrazen 

zelenou fajfkou. 

Obrázek 21 - Seznam vad a nedodělků 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

 Vizualizace stránky, která se objeví po kliknutí na ikonu fakturace v levém 

sloupci, je znázorněna na obrázku č. 22. Vždy tam bude uveden aktuální den, ke 

kterému se budou dané informace vztahovat. Pod aktuálním dnem bude uvedena 

celková cena stavby, kolik je k aktuálnímu dni vyfakturováno a kolik zbývá ještě 

vyfakturovat. Jednotlivé částky budou i barevně odlišeny, cena stavby bude 

zobrazena černě, prozatím vyfakturováno bude zobrazeno zeleně a poslední částka 

bude vyobrazena barvou červenou. Vzhledem k tomu, že na stavbách, kde působí 

společnost INBEST spol. s.r.o. ve funkci technického dozoru, je nejběžnější způsob 

fakturace po měsících. Dle skutečně provedených prací v daném měsíci budou pod 

aktuálním stavem fakturace uvedeny jednotlivé měsíce, ve kterých proběhla 

fakturace. Za jednotlivými měsíci budou uvedeny případné změnové listy, které jsou 

již schváleny všemi stranami. 
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Obrázek 22 - Přehled fakturace 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

 Po kliknutí na kterýkoliv z měsíců, ve kterých již proběhla fakturace, se zobrazí 

seznam všech stavebních objektů a k nim přiřazené fakturační částky. Je třeba 

upozornit, že se zde uvádí ceny bez DPH. Na konci bude uvedená celková 

fakturovaná částka za konkrétní měsíc. Jelikož každé fakturaci předchází schválení 

skutečně provedených prací zrealizovaných v daném měsíci ze strany objednatele, 

resp. technického dozoru, bude pod celkovou sumou za všechny stavební objekty 

uveden odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném měsíci. Pod 

soupisem bude vždy uvedena také samotná faktura nebo její scan. Vedle obou 

odkazů bude samozřejmě ikona pro rychlý tisk a uložení. Na obrázku č. 23 lze vidět 

jednotlivé částky rozdělené po stavebních objektech za měsíc květen roku 2016 na 

rekonstrukci historického mostu v Dolních Nerestcích. 
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Obrázek 23 - Přehled fakturace květen 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Jako předposlední bude odkaz pro ostatní dokumenty. Zde se budou vkládat 

dokumenty, které svým charakterem neodpovídají zařazení do jednotlivých složek 

uvedených výše. Na toto místo se budou ukládat stanoviska jednotlivých účastníků 

výstavby, především stanoviska zpracovatele projektové dokumentace. Dále se zde 

budou zveřejňovat výsledky jednotlivých zkoušek, které jsou předepsané příslušnými 

normami, technicko – kvalitativními předpisy, kontrolním a zkušebním plánem aj. 

V neposlední řadě zde budou vkládány také jednotlivé technologické předpisy na 

prováděné technologie během výstavby např. na betonářské práce, vrtání mikropilot, 

demolice, izolace apod. Tato část softwaru TDSoft je znázorněna na obrázku č. 24. 
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Obrázek 24 - Ostatní dokumenty výstavby 

 
Zdroj: Zpracování vlastní. 

 

Poslední odkaz je určen pro zhotovitele stavby. Zde bude vkládat kompletní 

závěrečnou zprávu. Tato zpráva bývá nejenom přílohou protokolu o předání 

dokončené stavby, ale také jeden ze základních podkladů pro kolaudaci stavby. 

 
 Výše navržený a popsaný program TDSoft vychází z prozatímních zkušeností 

autora diplomové práce, získaných ve společnosti INBEST spol. s.r.o. Je možné, že 

pro jiné společnosti zajišťující inženýrskou činnost, by tento program nevyhovoval, 

protože je zvyklá provádět výkon technického dozoru stavby jiným způsobem. Jsem 

si vědom, že zavedením tohoto programu by se nám určitým způsobem zvýšila 

administrativní náročnost, ale na druhé straně by informace k danému výstavbovému 

projektu byly ucelené a snadno dostupné pro všechny zúčastněné. Dnes se 

informace o ukončených stavebních projektech ukládají do archivů. Čas od času je 

nutné zpětně vyhledat konkrétní informace o již realizované stavbě a již několikrát se 

stalo, že informace nebyly v archivu nalezeny. 

I přes náročnější administrativu vidím provádění inženýrské činnosti s využitím tohoto 

programu jako další krok k neustálému zvyšování kvality nabízených služeb 
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inženýrských organizací, jež by mohly SW využívat a přednostně naší společnosti 

INBEST spol. s.r.o., kde by mohl být zahájen pilotní projekt na vybraném projektu 

v roce 2017. 
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ZÁVĚR 

Jihočeský kraj, jako vlastník pozemních komunikací II. a III. třídy, mezi lety 

2014 až 2016 vynaložil na investice a opravy těchto komunikací celkem 2,28 mld. Kč. 

Tyto akce byly financované nejen z rozpočtu kraje a Státního fondu dopravní 

infrastruktury, ale také z fondů Evropské unie. I přesto, že celková suma vynaložená 

na investice a opravy se může zdát na první pohled velmi vysoká, dle mého názoru 

tomu tak není. Na převzatých komunikacích od státu se stále záporně projevuje 

finanční dluh z dob minulých. Velká část silnic nevyhovuje normám a požadavkům na 

bezpečný a plynulý provoz současné doby, u mostů i po více než 15 letech po 

změně vlastnické struktury je stále více než 14 % mostů (u kterých se eviduje 

technický stav, resp. provádí se pravidelné mostní prohlídky) ve stavech V až VII, 

tedy špatný, velmi špatný a havarijní. K tomu, aby tento dluh byl postupem času 

smazáván je třeba, aby Jihočeský kraj spolu se svou příspěvkovou organizací 

Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje realizovali ročně alespoň tolik stavebních 

projektů jako dosud. S tím logicky souvisí také přípravy jednotlivých projektů, které 

bývají jak z časového, tak také z odborného hlediska velmi náročné. Cesta 

k úplnému smazání dluhu z minulosti bude ještě velmi dlouhá a finančně náročná. Je 

nutný optimistický přístup, že do 15 let bude počet mostů ve stavu špatný, velmi 

špatný a havarijní minimální. 

Vzhledem k tomu, že projekty dopravních staveb (ať se jedná pouze  

o opravy komunikací či stavby nových přeložek a obchvatů) jsou financované 

z veřejného rozpočtu, je povinností stavebníka zajistit po celou dobu realizace výkon 

technického dozoru. S přihlédnutím k technické náročnosti či složitosti stavby 

Jihočeský kraj zajištuje tuto funkci pomocí zaměstnanců Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje. Ve složitějších případech externím subjektem. Jihočeský kraj 

realizoval v letech 2014 až 2016 celkem 30 stavebních projektů, kde výkon TDS byl 

zajišťován externě. Při nákladech na jednotlivé projekty v celkové výši 619 mil. Kč, 

zajistil výkon této funkce za celkem 10,25 mil. Kč. Při porovnání s cenou stavby, se 

TDS podařilo zajistit v průměru za 1,65%. Nutno podotknout, že v některých letech 

byl procentuální podíl větší nebo naopak menší. Vše se odvíjelo od počtu 

realizovaných dopravních staveb. Nejlépe je to vidět na letech 2015 a 2016. V roce 

2015 se realizovalo poměrně málo stavebních projektů s externím zajištěním TDS, 

který se podařilo zajistit za 1% z ceny stavby. O rok později se realizoval téměř 
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trojnásobný počet staveb, tento fakt se logicky také projevil na ceně funkce TDS. 

Vzhledem k celkové ceně staveb se TDS zajistil v průměru za 2,14 % z ceny stavby. 

Tj. o 1,14 procentního bodu výše, než rok předcházející. 

Nepochybně další z věcí, která zcela jistě pomůže ke zlepšení technického 

stavu nejen komunikací II. a III. třídy, je dostavba dálnice D3 až do Českých 

Budějovic jakožto krajského města. V současné době je v provozu úsek dálnice 

v délce 42 km mezi Meznem a Veselím nad Lužnicí. Kompletní dokončení dálnice 

(alespoň v rámci Jihočeského kraje) pomůže silnicím II. a III. třídy už jenom tím, že 

na těchto komunikacích dojde ke snížení dopravní zátěže, a to především zátěže 

tranzitní dopravy. Proto převedením této dopravy na dálnici, která pro tuto dopravu 

splňuje potřebné parametry, dojde k tomu, že nebude docházet k tak významnému 

pustošení tzv. „dvojek“ a „trojek“ jako dnes. 

Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj jako zadavatel vypisoval společná 

výběrová řízení jak pro zajištění činnosti TDS, tak také pro činnost koordinátora 

BOZP, nebylo možné porovnávat pouze cenu za TDS. Cena koordinátora se obvykle 

pohybuje zhruba mezi 5 až 12 % z celkové ceny na TDS a koordinátora BOZP, 

zbytek připadá na samotný výkon TDS. V současné době již Jihočeský kraj vypisuje 

samostatné výběrové řízení na zajištění výkonu TDS a samostatně na zajištění 

koordinátora BOZP. 

Mezi roky 2014 až 2016 zajišťoval Jihočeský kraj na 18 projektech 

z celkového počtu 48 činnost technického dozoru za pomoci zaměstnanců Správy  

a údržby silnic Jihočeského kraje. Na tyto stavby bylo vynaloženo celkem 1,74 mld. 

Kč. To představuje více než 75 % výdajů do dopravních staveb za poslední tři roky. 

Tím, že TDS byl zajišťován příspěvkovou organizací, podařilo se kraji „ušetřit“ cca  

25,6 mil. Kč. Při stanovení této částky se vychází z průměrného procentuálního 

podílu ceny technického dozoru zajišťovaného externě na ceně stavby v jednotlivých 

letech. Jedná se o poměrně vysokou částku. Proto zde logicky nastává otázka, zda 

by nebylo pro kraj výhodné zajišťovat výkon této funkce na všech svých stavbách 

vlastními zaměstnanci. 

Jak je uvedeno v 5. kapitole této práce, v žádném legislativním předpisu není 

definována jak činnost a náplň práce technického dozoru, tak ani požadované 

vzdělání. Je evidentní, že tuto pozici nemůže zastávat každý. Dopravní stavby se 
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řadí do té kategorie staveb, jež jsou veřejností detailně sledovány. Hlavně velké 

projekty, které mají pro daný region zásadní význam, jsou sledovány i po stránce 

politické a každé pochybení či nečinnost je řešena prostřednictvím médií. Nejen 

z důvodů zde uvedených je nutné, aby kontrolní funkci TDS vykonávala osoba 

dostatečně odborně zdatná, zkušená a nejlépe i s příslušnou autorizací ČKAIT. Pro 

výkon této funkce je nutná určitá psychická odolnost dané osoby a její velká 

zodpovědnost při prováděné činnosti. Takových lidí je na českém pracovním trhu 

málo, a proto jsou také náležitě finančně ohodnoceni. Jihočeský kraj v současné 

době není schopen zaměstnat a finančně ohodnotit takovéto odborníky. Veřejná 

správa je může ohodnotit pouze na základě tabulkových platů s přihlédnutím k délce 

zaměstnaneckého poměru a praxe. I kdyby umožnila svým zaměstnancům další 

vzdělávání např. získání autorizace apod., neprojevilo by se to na jeho finančním 

ohodnocení. Je velmi pravděpodobné, že zaměstnanec po určité době tak bude 

raději hledat lepší odborné uplatnění i finanční ohodnocení mimo veřejnou správu. 

Za současných podmínek proto vidím zajišťování TDS na složitějších stavbách 

vlastními kapacitami veřejného investora jako nereálné. Jak je uvedeno v kapitole  

5. 3 diplomové práce, veřejný zadavatel musí mít ze zákona zajištěn autorský dozor 

na stavbě. 

 V letech 2014 až 2016 bylo při výběrech TDS osloveno celkem 28 odborníků. 

Jednalo se jak o právnické osoby, tak i fyzické osoby. Byly oslovovány firmy 

zabývající se touto problematikou z celé ČR. Proto jsem dospěl k názoru, že 

v budoucnu už nebude stačit investorům nabízet to, co nabízí v podstatě všichni, ale 

bude nutné se odlišit a nabídnout něco více. Z tohoto důvodu je navržena přehledná 

jednoduchá SW aplikace pro výkon činnosti TDS pracovně nazvána TDSoft. A právě 

tento program by mohla v budoucnu využít společnost INBEST spol. s.r.o. pro 

odlišení se od konkurence. Implementace tohoto programu by zajisté nebyla 

jednoduchá. Vzhledem k rychlému vývoji moderních technologií může být 

v budoucnu jedno z hodnotících kritérií - požadavek na výkon technického dozoru 

stavby nastaveno tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího předávání informací 

všem účastníkům výstavby. Po určité době by zajisté tento program byl pro všechny 

účastníky velkým přínosem a průběh realizace projektu by to co nejvíce zpřehlednilo. 

Pokud by se uvedený postup osvědčil, mohl by být následně implementován 

do vyhlášek k zákonu či metodik. Vzhledem k tomu, že firma INBEST spol. s.r.o. je 
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velice malá firma, musela by se tato problematika řešit na jiné úrovni. V případě že 

by se tento program osvědčil i ze strany veřejných investorů, mohla by jeho 

implementace být řešena na politické úrovni (např. úprava stávajícího zákona či 

metodický předpis). 
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stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Dále bylo čerpáno 

z podkladů, které byly poskytnuty Krajským úřadem Jihočeského kraje, Odborem 

regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. 
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Příloha 1 - Délka a hustota dálnic evropských států k roku 2010  

Stát 
rozloha 
[km2] 

délka dálnic 
[km] 

hustota dálnic 
[km/1000 km2] 

Belgie 30 528 1 763 57,8 

Česká 
republika 

78 866 734 9,3 

Dánsko 43 094 1 130 26,2 

Francie 547 030 11 392 20,8 

Chorvatsko 56 528 1 126 19,9 

Itálie 301 230 6 668 22,1 

Kypr 9 250 257 27,8 

Lucembursko 2 586 152 58,8 

Německo 357 021 12 819 35,9 

Nizozemsko 41 526 2 651 63,8 

Portugalsko 92 391 2 737 29,6 

Rakousko 83 870 1 719 20,5 

Slovensko 48 845 416 8,5 

Slovinsko 20 273 771 38,0 

Španělsko 504 782 14 262 28,3 

Švýcarsko 41 293 1 406 34,0 

Velká Británie 244 820 3 673 15,0 

Zdroj: HAK, František, Jolana HLADKÁ, Karel HORNÍČEK, Stanislava KUBEŠOVÁ, Radek MÁTL, Vlasta 
MICHKOVÁ, Jana ŠRAJEROVÁ a Vladimír VOREL. Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR. Praha: Agentura 
Lucie spol. s.r.o., 2013. ISBN 9788087138526, str. 32. Zpracování vlastní. 
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Příloha 2 - Seznam společností, které se účastnili v letech 2014 až 2016 výběrových řízení na výkon TDS 

na dopravních stavbách, kde zadavatelem byl Jihočeský kraj 

název společnosti město 

IBR Consulting s.r.o. Praha 

SGS Czech Republic s.r.o. Praha 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 

INBEST spol. s.r.o. České Budějovice 

ČECH-ENGINEERING a.s. Ostrava 

WINGS CZ s.r.o. České Budějovice 

STAVCON s.r.o. Brno 

SUDOP Praha a.s. Praha 

Stavební poradna, spol. s.r.o. České Budějovice 

VSB engineering, a.s. České Budějovice 

FRAM Consult a.s. Praha 

IMDS s.r.o. Moravany 

Rostislav Toman Číměř 

WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec 

BAU Engineering s.r.o. Ševětín 

MAURING spol. s.r.o. České Budějovice 

Ing. Luboš Vávrů Český Rudolec 

PONTEX s.r.o. Praha 

ALFA INVEST s.r.o. České Budějovice 

DOREKO s.r.o. Český Krumlov 

Ing. Petr Nezval Praha 

PRAGOPROJEKT a.s. Praha 

Ing. Josef Hlavnička REKO Plzeň 

RUŠAR mosty s.r.o. Brno 

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. Brno 

Ing. Rudolf Plechata České Budějovice 

Antonín Kazil České Budějovice 

INFRAM Praha 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu  

a investic. Zpracování vlastní. 
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Příloha 3 - Souhrnný seznam dopravních staveb realizovaných Jihočeským krajem v roce 2014 včetně cen za stavební práce a výkon TDS 

název akce 
cena stavby dle 

SOD v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 
TDS+BOZP nejnižší 

nabídka v Kč bez DPH 
TDS+BOZP nejvyšší 

nabídka v Kč bez DPH 

ROK 2014 

Projekty financované z prostředků EU 339 559 926 16 1 704 000 2 952 400 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 2. etapa, část 2.2 24 597 503 5 456 000 661 400 

Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - 1. etapa 38 955 195 5 819 000 1 420 000 

Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí 41 598 362 6 429 000 871 000 

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P6 214 369 389 

zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. 
Modernizace silnice II/152 mezi hraničními přechody 
Slavonice - Fratres a Nová Bystřice - Grametten 

10 396 190 

Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve 
směru k hraničnímu přechodu Stražný - Philippsreut 

9 643 286 

Projekty financované ze SFDI 480 165 
 
 

Opravy komunikací 480 165 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Projekty financované z rozpočtu Jihočeského kraje 136 461 184 32 2 508 100 4 049 300 

Silnice - opravy 82 614 669 11 789 900 1 916 000 

Starostové - opravy komunikací 42 666 298 

zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. Oprava III/15433 Kojákovice - Domanín 8 919 124 

II/409 Planá nad Lužnicí - přechod pro chodce 2 502 479 

II/160 opěrná zeď Větřní 12 501 515 5 450 000 1 250 000 

II/137 Křižíkovo náměstí Tábor 8 426 821 3 200 000 356 000 

III/1515, 1504 průtah Suchdol nad Lužnicí - II. etapa 7 598 432 3 139 900 310 000 

Mosty 53 846 516 21 1 718 200 2 133 300 

most ev. č. 13522-1 Přehořov 11 558 792 6 560 000 725 000 

most ev. č. 154-0013 Třeboň 8 982 595 3 255 000 310 000 

most ev. č. 152-002 Albeř 8 038 332 3 132 000 189 000 

mosty ev. č. 14221-2 a 14221-3 Protivce 13 473 944 3 436 500 455 300 

most ev. č. 14539-1 Žabovřesky 4 970 855 3 204 700 244 000 
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most ev. č. 00431-3 Přední Zborovice 6 821 998  3 130 000  210 000  

Dopravní stavby celkem za rok 2014 476 501 275  48  4 212 100 7 001 700 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Zpracování vlastní. 

 
 

Příloha 4 - Souhrnný seznam dopravních staveb realizovaných Jihočeským krajem v roce 2015 včetně cen za stavební práce a výkon TDS 

název akce 
cena stavby dle 

SOD v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 
TDS+BOZP nejnižší 

nabídka v Kč bez DPH 
TDS+BOZP nejvyšší 

nabídka v Kč bez DPH 

ROK 2015 

Projekty financované z prostředků EU 1 038 005 598  16 2 597 500 6 357 740 

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P7 265 399 100  

zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P8 337 418 927  

Modernizace komunikací II. a III. třídy - P9 166 019 377 

Modernizace přístupové komunikace od Zadova 
k hraničnímu přechodu Strážný - Philippsreut 

12 906 175 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 1. etapa, část 1.1 114 303 045 8 1 102 500 3 859 430 

Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 4. etapa 132 647 834 5 1 335 000 2 238 400 

Modernizace II/145 v úseku ČB-Vimperk jako 
přístupové komunikace k I/4 Strážný - Philippsreut 

9 311 139 3 160 000 260 000 

Projekty financované ze SFDI 225 677 686   

Opravy komunikací 225 677 686 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Projekty financované z rozpočtu Jihočeského kraje 75 951 788 3 189 000 288 000 

Silnice - opravy 52 276 033       

Starostové - opravy komunikací 33 447 107 

zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. Oprava sil. II/122 křiž. I/20 Podeřiště - Netolice 7 854 545 

Oprava propustků na území JčK 7 005 785 
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Oprava silnice III/14519 Bořanovice - křiž. I/4 3 968 595 

Mosty 23 675 755 3  189 000  288 000 

most ev. č. 15558-1 přes ČD u obce Bošilec  23 675 755 3 189 000 288 000 

Dopravní stavby celkem za rok 2015 1 339 635 072 19   2 786 500  6 645 740 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Zpracování vlastní. 

 
 

Příloha 5 - Souhrnný seznam dopravních staveb realizovaných Jihočeským krajem v roce 2016 včetně cen za stavební práce a výkon TDS 

název akce 
cena stavby dle 

SOD v Kč bez DPH 
počet 

účastníků 
TDS+BOZP nejnižší 

nabídka v Kč bez DPH 
TDS+BOZP nejvyšší 

nabídka v Kč bez DPH 

ROK 2016 

Projekty financované z prostředků EU 49 173 919 27 762 935 2 612 535 

Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a 
Penny 

23 268 359 6 266 500 1 055 000 

Most ev. č. 135-008 Vlastiboř 10 932 220 7 163 535 194 535 

Most ev. č. 137-014 Švehlův v Táboře 7 205 287 9 229 000 1 054 000 

Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - 
Běleč 

7 768 054 5 103 900 309 000 

Projekty financované ze SFDI 199 069 422       

Opravy komunikací 199 069 422 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. 

Projekty financované z rozpočtu Jihočeského kraje 216 448 660  30 2 490 500 3 284 200 

Silnice - opravy 116 563 517  2 71 500 110 000 

Opravy komunikací 113 880 884 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou - 
SO 101 Okružní křižovatka 

2 682 633 2 71 500 110 000 

Mosty 99 885 143 28  2 419 000  3 174 200  

most ev. č. 157-001 Porákův most, Český Krumlov 3 034 291 1 90 200 0 

most ev. č. 170-005 a 170-004 Nihošovice  12 450 000 3 270 000 344 000 
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most ev. č. 12259-2 Nebahovy  9 161 593 3 159 600 200 700 

most ev. č. 12118-2 Čimelice 7 998 093 3 140 000 215 000 

mosty ev. č. 1403-1,2 Zátaví  40 415 379 5 1 179 100 1 459 000 

most ev. č. 00422-1 Mirotice  2 397 766 3 175 000 195 500 

most Třebanice 12257-1 7 270 728 4 77 800 280 000 

most Slubice 1608-1 5 319 516 3 91 000 240 000 

most ev. č. 00421-1 Dolní Neresce  11 837 777 3 236 300 240 000 

Dopravní stavby celkem za rok 2016 464 692 001 57  3 253 435   5 896 735 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Zpracování vlastní. 

 


