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Úvodní slovo

generálního ředitele

Investice do přípravy střídá realizace projektů
Vážení,
rok 2018 byl z pohledu Ředitelství silnic a dálnic především ve znamení
investic do přípravy staveb, a to jak finančních, tak procesních.
Několikátým rokem po sobě jsme do přípravy investičních projektů
čerpali trojnásobnou sumu, než bylo zvykem před rokem 2015, kdy
naopak byla příprava staveb velmi poddimenzovaná. To se ostatně
negativně odrazilo v počtu zahajovaných a dokončovaných projektů
v následujících letech. V roce 2018 se proto nemůžeme chlubit počtem
ani délkou staveb, které by rozšířily naši silniční a dálniční síť. Čím
se však můžeme a musíme pochlubit, je počet projektů, které jsme
v roce 2018 začali realizovat, a projektů, které jsme v přípravné fázi
posunuli do stavu, že budou zahájené v roce 2019. V roce 2018 jsme
zahájili výstavbu celkem 17 investičních akcí s celkovou délkou přes
90 kilometrů, což je přibližně stejné číslo, jako bylo v roce 2017,
a za posledních nejméně deset let se jedná o nejvyšší počty nových
kilometrů. V počtu zahájených staveb bude pravděpodobně rekordní
rok 2019, kdy je velmi reálné, že rozestavíme 150 až 200 kilometrů
silnic a dálnic. O poznání lepší bude rok 2019 i z pohledu dokončených
dálničních staveb. Následující roky pak budeme sklízet ony investice
do přípravy projektů.

Ing. Radek Mátl
pověřený řízením ŘSD ČR

Velkou zásluhu na tom mají všichni zaměstnanci organizace, kteří
po personální stabilizaci odvádějí výkony mnohdy za hranicí běžného
povolání. S popsanou přípravou staveb souvisí také plánovaný
rozpočet na další rok, který požadujeme přibližně o 10 miliard vyšší.
Navýšení půjde logicky zejména do investiční složky.
Nedílnou součástí naší organizace je rovněž provozní složka.
V roce 2018 jsme pokračovali v nastaveném trendu a opravovali
jsme ucelené dálniční a silniční úseky. U oprav dálnic máme stále
stejně stanovený cíl, kterého hodláme dosáhnout. Dluh z minulosti,
kdy se opravy dálnic prováděly sporadicky, chceme smazat do roku
2020, abychom pak každoročně opravovali přibližně jen 5 % stávající
celkové sítě, jak je to běžné ve vyspělých zemích.
V roce 2018 jsme rovněž intenzivně zahájili přípravy k výstavbám
dalších středisek správy a údržby dálnic. Zejména se jedná o místa
kolem bývalých rychlostních silnic, kde je údržba doposud zajišťována
převážně smluvně. V dalších letech budou tyto úseky spravovány
výhradně prostřednictvím nových SSÚD.

Za důležité považuji také zmínit, že rozpočet pro naši organizaci,
který činil přes 31 miliard korun, se nám podařilo vyčerpat na činnosti
v gesci ŘSD ČR beze zbytku.
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Na závěr bych rád zmínil jeden z nejvýznamnějších legislativních kroků,
který vešel v platnost během roku 2018. Je jím poslanecké schválení
novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury. Klíčovou součástí této novely je i institut
tzv. mezitímního rozhodnutí, který nám může pomoci výrazným
způsobem urychlit výstavbu vybraných dálnic, silnic první třídy či
celostátních železničních tratí. Pro nás to může znamenat zkrácení
doby pro přípravu stavby až o několik let. Mnohdy právě i několik let
totiž řešíme výkupy zbytkových pozemků. Mezitímní rozhodnutí nám
u klíčových staveb umožní na konkrétních pozemcích stavět ještě před

ukončením vyvlastňovacího řízení. Toto opatření zároveň zachovává
právo majitelů na získání spravedlivé náhrady za jejich majetek. Osobně
však doufám, že se vládě podaří také novelizovat ostatní zákony, které
výrazným způsobem ovlivňují přípravu staveb. Institut mezitímního
rozhodnutí je pouze dílčí částí, která umožní zrychlit přípravu. Zdaleka
ale není tím zásadním nástrojem k urychlení přípravy dopravních staveb.
Za současné situace, kdy mohou různé ideologické organizace, ale
i jednotlivci v podstatě donekonečna podávat rozklady v jednotlivých
fázích stavebního řízení, není možné kalkulovat s dostavbou významných
tahů v řádu let.

Prezentační část

SÍDLO ORGANIZACE
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 084 111
E-mail: posta@rsd.cz
IČ: 65993390
www.rsd.cz
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Profil organizace		
Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací
zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne
11. 12. 1996 ve znění dodatků:
• č. 1 ze dne 10. 3. 2000,
• č. 2 ze dne 21. 4. 2000,
• č. 3 ze dne 28. 6. 2001,
• č. 4 ze dne 18. 9. 2001,
• č. 5 ze dne 26. 11. 2002,
• č. 6 ze dne 21. 7. 2005,
• č. 7 ze dne 17. 9. 2007,
• č. 8 ze dne 18. 1. 2010,
• č. 9 ze dne 14. 4. 2010,
• č. 10 ze dne 26. 11. 2012,
• č. 11 ze dne 11. 3. 2016,
v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. Činnost organizace řídí její generální
ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná
jménem organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností
a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního
zastupitelství a správními orgány.
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ORGANIZACE BYLA ZŘÍZENA ZEJMÉNA ZA ÚČELEM:
a)	
hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy a s jejich součástmi,
příslušenstvím a souvisejícími pozemky a stavbami,
b)	
zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím,
c)	
zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich
součástí a příslušenství a dalších staveb nutných pro provoz na
dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování
dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem,
d)	
zabezpečení a plnění závazků státu vyplývajících
z koncesionářských smluv uzavřených mezi státem
a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to
v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů,
e)	
sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem
a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic,
f)	
zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic
a dálnic,
g)	
zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním,
odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení
na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací)
a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce
komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.,

VE SMYSLU ZŘIZOVACÍ LISTINY PLNÍ ORGANIZACE
ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ ÚKOLY:
a)	
zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce
v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu,

h)	
zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy
a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map,

b)	
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim
podklady a zpracovává stanoviska,

i)	zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně
silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti
silnic a dálnic,

c)	
zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné
rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na
jejich hospodárné využití,
d)	
zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby,
modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným
správcům,
e)	
zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na
zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro
ně,

j)	provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru
silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti
včetně návrhů opatření,
k)	
zajišťuje sklady mostních provizorií,
l)	
zajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového
zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR.

f)	
zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové
evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému
nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací nebo
jsou dotčeny územní přípravou nebo výstavbou pozemních
komunikací,
g)	
zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu dle
obecně závazných předpisů,

h)	zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na
vybraných pozemních komunikacích v České republice.

Prezentační část | Profil organizace
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ORGANIZACE SE PŘI SVÉM HOSPODAŘENÍ ŘÍDÍ
PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY, PŘEDEVŠÍM
PAK TĚMITO OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI
PŘEDPISY:
a)

z ákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
v platném znění,

b)	zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění,
c)

z ákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,

d)

z ákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném znění,

e)

z ákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění,

f)

z ákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, v platném znění,

g)

z ákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění,

h)

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Činnost organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním
fondem dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“) na smluvním základě,
ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních
institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Organizace je příslušná
hospodařit s majetkem České republiky v rozsahu, který vyplývá ze
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
a jeho prováděcích předpisů. Podrobnosti pak stanoví zřizovací listina
organizace. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním
řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary
dislokovány na území celé republiky.

Prezentační část | Profil organizace
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Sídla jednotlivých
útvarů
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Provozní úsek, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10
– Silniční databanka a NDIC, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
– Středisko mostních provizorií, Koberská 402, 798 07 Brodek u Prostějova
– Střediska správy a údržby dálnice
Úsek provozovatele elektronického mýta, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
Správa Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa Jihlava, Kosovská 4951/10a, 586 01 Jihlava
Správa Olomouc, Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín
Správa Ostrava, Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava
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SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
SSÚD
		
SSÚD
SSÚD
SSÚD

1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby, okr. Praha-východ
2 Bernartice, Bernartice 7, 257 65 Čechtice, okr. Benešov
3 Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov 362, okr. Jihlava
4 Domašov, Lesní 1, 664 83 Domašov, okr. Brno-venkov
5 Kocourovec, Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy, okr. Olomouc
6 Chrlice, Rebešovická 702/40, 643 00 Chrlice, okr. Brno-město
7 Podivín, Bratislavská 867/71, 691 45 Podivín, okr. Břeclav
8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná u Prahy, okr. Praha-západ
9 Svojkovice, Volduchy 413, 338 22 Volduchy, okr. Rokycany
10 Ostrov u Stříbra, Ostrov u Stříbra 1, 349 01 Stříbro, okr. Tachov
11 Nová Ves, Nová Ves 184, 277 52 Nová Ves u Mělníka, okr. Mělník
12 Řehlovice, Hliňany 20, 400 02 Ústí nad Labem
– detašované pracoviště Petrovice, Petrovice 600, 403 37 Petrovice, okr. Ústí nad Labem
13 Poříčany, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany, okr. Kolín
14 Pravy, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny, okr. Tábor
20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané, okr. Vyškov
– detašované pracoviště Brodek u Prostějova, Koberská 402, 798 07 Brodek u Prostějova, okr. Prostějov
22 Mankovice, Mankovice 157, 742 35 Mankovice, okr. Nový Jičín
23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
30 Rozvadov, Rozvadov 286, 348 06 Přimda, okr. Tachov

13

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA		
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Lidské zdroje
I.

03

VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Původní plán počtu zaměstnanců (limit) byl stanoven ve výši
1 977 zaměstnanců a v průběhu roku 2018 nebyly prováděny žádné
změny tohoto plánu. Skutečný průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců v roce 2018 činil 1 922,79 osoby, tj. 97,26 %
plánovaného stavu. K 31. 12. 2018 organizace zaměstnávala 1 968
osob, z toho 1 283 TH profesí a 685 dělnických profesí. K tomuto datu
dělnické profese tvořily 34,81 % z celkového počtu zaměstnanců –
oproti roku 2017 u nich došlo ke snížení o 5,52 %. Toto snížení bylo
způsobeno restrukturalizací funkcí na SSÚD od 1. 4. 2018, konkrétně
zrušením systemizovaných míst pro vrátné (v kategorii dělnických
profesí) a jejich nahrazením systemizovanými místy pro dispečery
(v kategorii TH profesí).

Plán
Skutečnost – přepočtený stav za 1–12/2018
Nenaplněnost
Skutečnost – fyzický stav za 1–12/2017
Nenaplněnost

1 977,00 osoby
1 922,79 osoby
54,21 osoby
1 935,00 osoby
42 osob

Počet

% z celku

s VŠ vzděláním II. stupně

518

26,32

s VŠ vzděláním I. stupně

92

4,68

Vývoj zaměstnanosti se jevil jako odpovídající a odrážel probíhající
změny v kalendářním období dle požadavků vedení organizace
a zřizovatele. Současně je ale nutno konstatovat, že v současné
situaci, kdy na trhu práce obecně chybí kvalifikovaní zaměstnanci
(především v technických profesích), i u ŘSD ČR přetrvávají problémy
ve schopnosti obsazování některých systemizovaných míst.
Organizace nenaplnila 54,21 plánovaného pracovního místa, což
odpovídá 2,74 % nenaplnění plánovaných stavů.

s vyšším odborným vzděláním

25

1,27

s úplným středním odborným vzděláním

694

35,26

se středním odborným vzděláním

609

30,95

V souvislosti s uvedeným rušením systemizovaných míst vrátných
v organizaci proběhlo hromadné propouštění části zaměstnanců
zařazených na těchto systemizovaných místech, konkrétně se jednalo
o 46 zaměstnanců. Za rok 2018 bylo uskutečněno 274 nástupů do
pracovního poměru a 235 výstupů z pracovního poměru. Z celkového
počtu zaměstnanců je v ŘSD ČR celkem 128 zaměstnanců, kteří
pobírají starobní důchod, z toho je 70,31 % mužů a 29,69 % žen.
Odstupné bylo vyplaceno v částce 3 656 991 Kč v souladu s § 67 ZP
a Kolektivní smlouvou ŘSD ČR na rok 2018. V meziročním srovnání
došlo k podstatnému navýšení o 2 700 550 Kč, tj. o 282,35 %
vyplacené částky odstupného v roce 2017 (to samozřejmě úzce
souvisí s uvedeným propouštěním zaměstnanců). Předpokládá se,
že vývoj zaměstnanosti bude v následujícím období 2019 odpovídat
skutečné potřebě systemizovaných pracovních míst u ŘSD ČR podle
druhu a objemu stanovených úkolů (např. zahájení procesu přípravy
a realizace vybraných dálničních staveb, zvyšování kvality organizace
práce údržby dálnic apod.).

celkem

Kvalifikační struktura zaměstnanců

s nižším vzděláním
se základním vzděláním

0,20

26

1,32

1968

100,00

Počet

% z celku

20–30 let

154

7,83

31–40 let

321

16,31

41–50 let

594

30,18

51–60 let

681

34,60

nad 60 let

218

11,08

Věková struktura zaměstnanců

celkem

Zaměstnanost žen
ženy
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4

1968

100,00

Počet

% z celku

689

35,01

II.

MZDOVÁ OBLAST

STANOVENÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2018
Na základě kalkulace provedené personálním a mzdovým odborem
stanovil generální ředitel ŘSD ČR limit mzdových nákladů a počtů
zaměstnanců ŘSD ČR (IS č. 8/19310/2018 ze dne 12. 2. 2018).
Kalkulace limitů byla zpracována s ohledem na obecně závazné
právní předpisy (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyhláška
MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve
znění pozdějších předpisů) a Kolektivní smlouvu ŘSD ČR na rok 2018.
Stanovený limit byl z úrovně ekonomického úseku zapracován do
plánu provozních výdajů ŘSD ČR na rok 2018.
V průběhu roku 2018 nedošlo k úpravám stanovených limitů
mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

Ukazatel

Schválený rozpočet

Mzdové náklady celkem (Kč)

900 000 000

Z toho
limit prostředků na platy (Kč)

890 000 000

OON (Kč)

10 000 000

Počet zaměstnanců

1 977

Průměrný výdělek (Kč/měs.)

37 515

Pozn.: Limit mzdových nákladů neobsahuje náhrady mezd v době nemoci.
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SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
ZA ROK 2018 Z HLČ
Skutečné čerpání mzdových prostředků bylo 868 625 566 Kč,
tj. 96,51 % ze schváleného limitu.
Prostředky na platy byly čerpány ve výši 859 173 048 Kč,
tj. 96,54 % ze schváleného limitu. Skutečný průměrný výdělek činil
37 236 Kč/měsíčně na zaměstnance bez rozlišení kategorií.
Současně organizace uplatňovala povinnost vázání prostředků
na platy v rámci rozpočtu ve výši 24 402 221 Kč, kterým nedochází
ke změně závazného rozpočtového ukazatele podle § 23 odstavce 1
písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla).
Stanovený limit ostatních osobních nákladů byl vyčerpán do částky
9 452 518 Kč, tj. na 94,53 %.

Údaj
Počet
zaměstnanců
(osoby)
Mzdové
prostředky (Kč)

Roční
limit MP
2017

Čerpání
Čerpání
Index,
Plnění
limitu MP za
limitu MP za
rok
v%
rok 2017
rok 2016 2017/2016
97,26

1897,87

1,013

900 000 000 868 625 566

96,51

762 041 079

1,140

1 977,00

1 922,79

III.

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH PLATŮ

Prostředky
na platby (Kč)

890 000 000

859 173 048

96.54

752 467 361

1,142

Ostatní
osobní
náklady (Kč)

10 000 000

9 452 518

94,53

9 573 718

0,987

Průměrný
měsíční výdělek
(Kč/měs.)

37 515

37 236

99,26

33 040

1,127

Po celý rok 2018 platil pro odměňování zaměstnanců zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. V kalendářním období roku 2018
nedošlo k žádné novelizaci legislativy, která by měla dopad na
sledované období.
V roce 2018 nedošlo ve vztahu k roku 2017 k žádné podstatné změně
organizace pracovní doby ani ke změně v oblasti přiznávání zvláštních
příplatků pro zaměstnance zařazené na stanovených systemizovaných
místech a vykonávajících práce, u kterých zvláštní příplatek náleží
(např. údržba a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném
silničním provozu). Jedinou zásadnější změnou s dopadem do mzdové
oblasti byla restrukturalizace činností SSÚD s ohledem na zabezpečení
vyšší kvality služeb a s tím související nahrazení systemizovaných míst
pro vrátné systemizovanými místy pro dispečery.
V roce 2018 nedošlo k překročení limitu prostředků na platy a z toho
důvodu nebyly čerpány prostředky z fondu odměn dle § 59 odst. 2
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2018 činil
28 105 154 Kč.

 ERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PÉČE
P
O ZAMĚSTNANCE

Přes složitou situaci na trhu práce se nám relativně daří v oblasti
náboru nových zaměstnanců, neboť si ŘSD postupně buduje jméno
dobrého zaměstnavatele. Na tuto oblast se chceme zaměřovat i nadále
a více představit veřejnosti práci zaměstnanců a všechny činnosti
a oblasti, které má ŘSD na starosti. Tuto cestu jsme podpořili kampaní
v rádiích. Zároveň se snažíme zlepšovat a zrychlovat proces náboru
a výběru, proto vedoucí středisek správy a údržby dálnic absolvovali
školení této problematiky.
I v tomto roce pokračovala základní manažerská školení a zároveň byla
rozšířena o nadstavbový seminář zaměřený na prohloubení praktických
dovedností v oblasti řízení a vedení lidí. Někteří manažeři absolvovali
koučink. Abychom podpořili vedoucí zaměstnance v nelehké roli
vedení lidí „na dálku“, připravili jsme pro ně seminář na téma „virtuální
tým“.
Vzhledem k tomu, že v ŘSD pracuje mnoho vynikajících odborníků,
rozhodli jsme se jít také cestou interních školení. Sestavili jsme interní
lektorský tým a interní lektoři absolvovali dvoudenní trénink lektorských
dovedností a již ke konci roku 2018 proběhla první školení vedená
našimi lektory.
Samozřejmě pokračujeme ve spolupráci s vysokými školami zejména
technického zaměření. Naším cílem je představovat studentům
možnosti jejich aktuálního a budoucího uplatnění u ŘSD a zvýšit tak
jejich zájem o práci v naší organizaci a obecně povědomí o činnostech
zajišťovaných ŘSD.
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Tak jako v loňském roce pokračuje proškolování zaměstnanců
v kurzech FIDIC. V červnu a v listopadu 2018 bylo proškoleno
48 zaměstnanců ŘSD ČR ve dvou základních standardních
čtyřdenních kurzech FIDIC. Cílem certifikovaného školení CACE bylo
účastníkům poskytnout výklad vzorových smluvních podmínek FIDIC
(Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), které platí ve více
než polovině světové výstavby. Účastníci byli seznámeni s Červenou
knihou (The Red Book of FIDIC ), se Žlutou knihou (The Yelllow Book of
FIDIC ) a s Komentářem k obecným podmínkám FIDIC.
Na školicích dnech základního kurzu účastníci získali znalosti
pro správné použití smluvních vzorů, pro změnová řízení, pro řízení
času, pro možnosti nápravy při plnění díla a pro řešení sporů. Získaná
teorie byla procvičena i na praktických příkladech.
V září 2018 proběhlo s pozitivním ohlasem účastníků jednodenní
navazující školení FIDIC právníků ze všech jednotek ŘSD ČR
s cílem dalšího praktického procvičení této problematiky
na případových studiích a claimech vybraných speciálně pro cílovou
skupinu právníků.
V září a v říjnu 2018 byly úspěšně realizovány dva čtyřdenní kurzy
pro správce staveb. 42 účastníků školení získalo podrobné znalosti
ohledně časového řízení stavby z případových studií změn během
výstavby a z claimů určených pro správce. Po úspěšném závěrečném
testu obdrželi účastníci certifikát správců staveb ŘSD pro smluvní
management.

19

IV.

BEZPEČNOST

Ačkoliv se bezpečnost v roce 2018 nesla zejména v duchu novinek
v oblasti ochrany osobních údajů (účinnost obecného nařízení
o ochraně osobních údajů) a kybernetické bezpečnosti (účinnost
nové vyhlášky o kybernetické bezpečnosti), stále hlavní úlohu
v tomto odvětví hrála bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména
zaměstnanců pracujících na komunikaci za provozu.
V roce 2018 došlo oproti předešlým letům k nejvyššímu počtu
dopravních nehod s technikou a zaměstnanci ŘSD na dálnicích,
kdy jsou ohrožení na životě právě dělníci dálniční údržby. Přestože
standardy pro označování pracovních míst jsou dnes v České republice
naprosto srovnatelné se standardy v zemích na západ od nás,
nehodovost zejména v krátkodobých pracovních místech po poklesu
v letech 2012–2016 opět roste (viz tabulka).

Počet nehod

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

za celý rok

52

71

62

65

52

42

49

60

za první 4 měsíce

11

14

14

17

13

13

10

13

Situace na stavbách byla obdobná, kdy za posledních pět let eviduje
ŘSD smrtelné zranění zaměstnance zhotovitele pracujícího na stavbě
v úseku modernizace D1, a to dopravní nehodou zapříčiněnou
nepozorností řidiče s překročenou nejvyšší povolenou rychlostí
nejméně o 50 km/h, jež byla dopravním značením upravena na 80
km/h. Z tohoto důvodu přikročilo ŘSD i k většímu využití měření
rychlosti v opravovaných úsecích.
V souvislosti se zajištěním dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na stavbách bylo odborem bezpečnosti
v průběhu roku 2018 provedeno 19 kontrol staveb.
Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností zhotovitelů, na úplnost
dokumentace BOZP a kontrolu činnosti koordinátorů BOZP. V rámci
fyzických kontrol staveb se především hodnotil stav plněných opatření
týkajících se zajištění BOZP a dodržování předpisů bezpečnosti se
zaměřením především na bezpečnost při realizaci stavby, kdy může
dojít k ohrožení veřejnosti a ostatních účastníků provozu, posouzení
bezpečnosti dopravních a přístupových cest na staveništi, plnění

Odbor bezpečnosti se v rámci uvedené bezpečnostní

ustanovení SGŘ č. 4/2007, verze 3.0 – pravidla bezpečnosti práce na
dálnicích a silnicích–, aktuální posouzení základního principu zákona
č. 309/2006 Sb., týkajícího se vyloučení střetu a vzájemného ohrožení
osob několika zhotovitelů.
V celkovém rozsahu zjištěných závad byly nalezeny nedostatky
nejvíce v oblastech:
• zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob včetně
příkazových a informačních bezpečnostních tabulek,
• používání základních ochranných prostředků, tj. ochranné přilby,
výstražných oděvů a pracovní obuvi,
• zajištění okrajů konstrukcí proti pádu z výšky a do volné hloubky,
• provádění výkopových prací – dodržení základních standardů
z hlediska zajištění stěn proti sesuvu, z hlediska zabránění pádu
osob do výkopu a přístupových cest do výkopu,
• bezpečnost dopravních a přístupových cest na staveništi a jejich
označení, údržby aj. (vymezení bezpečného pohybu mechanismů,
povolená rychlost, schodiště, žebříky pro přístup osob na
pracoviště),
• opatření realizovaných v případě provádění prací v blízkosti
inženýrských sítí, zejména pak provádění prací v blízkosti el. vedení
VN.

V rámci bezpečnosti na pracovištích byly jako v každém roce ve
spolupráci s odborovou organizací provedeny prověrky BOZP, které
neodmyslitelně patří společně se školením BOZP k základním prvkům
zajištění bezpečného pracoviště a předcházení pracovním úrazům.
Bylo zaznamenáno několik běžných závad, kdy většina z nich byla
odstraněna přímo na místě nebo ve stanovených lhůtách.
Další sledovanou oblastí je úrazovost při práci. V roce 2018 bylo
zaznamenáno 28 pracovních úrazů (PÚ), čímž došlo k navýšení o dva
oproti předešlému roku. Mimo čtyři PÚ na závodech a správách vznikly
všechny na SSÚD. Jednalo se konkrétně o: uklouznutí, zakopnutí
a následný pád (12 PÚ), přiražení břemenem (1 PÚ), špatné došlápnutí
(3 PÚ), zranění prstů (1 PÚ), zranění oka (1 PÚ), bodnořezné rány
(3 PÚ), zlomení zápěstí (1 PÚ), dopravní nehody (6 PÚ) – zejména
náraz kamionu do techniky ŘSD (tento údaj se odlišuje oproti tabulce
výše z tohoto důvodu, že dva v tabulce uvedené úrazy si nevyžádaly
pracovní neschopnost delší než tři dny).

politiky zabývá:

zranění
zaměstnanci ŘSD
lehce

7

3

4

–

3

1

1

4

těžce

3

–

2

2

1

3

1

4

smrtelně

–

1

–

1

–

1

–

–

•
•
•
•
•
•
•

ochranou utajovaných informací
ochranou osobních údajů
ochranou majetku
krizovým řízením
bezpečností informací
požární ochranou
bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP)
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Význam
zkratek

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PÚ
– pracovní úraz
PN
– pracovní neschopnost
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Hodnocení činnosti
D1, km 314 směr Ostrava – po ukončení prací se vozidlo ŘSD
Citroën s přívěsným výstražným vozíkem rozjíždělo pro opuštění
pracoviště v odstavném pruhu. Současně bylo dojížděno
v pravém jízdním pruhu nákladním automobilem, který zezadu
a z boku narazil do vozidla ŘSD. Vozidlo ŘSD bylo odhozeno na
pravá vnější svodidla, kde se zaklínilo na sloupku hlásky SOS.

ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIC I. TŘÍDY A DÁLNIC
V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují
požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů a tunelů pro
zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy vozidel. Zvýšená
pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek
silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci
možností daných státním rozpočtem.
Údržba dálnic I. třídy a části dálnic II. třídy je přímo zajišťována ŘSD
prostřednictvím osmnácti středisek správy a údržby dálnic (SSÚD),
která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace
a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu,
zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále
zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku, dbají
na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení
a účastní se jejich projednávání s dálniční policií.
Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti „letní“ (od dubna
do října) a „zimní“ (listopad–březen). Letními pracemi jsou především
opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné
zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného
značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické zvláštním pracovním nepřetržitým provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi
nebezpečné.
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04
Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické
materiály. Pro zvolení správného postupu údržby jsou využívány
meteorologické předpovědi.
Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností vykonává
středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období, např. odtah
nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních
nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného
svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Souběžně
probíhají i práce uvnitř střediska, jako např. opravy strojů, údržba
dopravních značek, světel, stojanů atd.
Správa, údržba a opravy silnic I. třídy a dálnic II. třídy bez SSÚD je
zajišťována jedenácti správami a dvěma závody ŘSD. Vlastní výkony
údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených
smluv.
Rok 2018 byl z pohledu náročnosti a nákladovosti zimní údržby
průměrný v porovnání s minulými roky. Náklady na zimní údržbu
prováděnou dodavatelsky v roce 2018 činily cca 644 mil. Kč. Přímé
náklady na zimní údržbu prováděnou SSÚD činily v roce 2018 přibližně
100 mil. Kč.
Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů,
činila spotřeba SSÚD 25,6 tis. tun a dodavatelů 68,4 tis. tun
soli.
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ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ
Přehled délek silnic a dálnic ČR
Stav k 1. 1. 2019

Dálniční síťsí
Dálnièní

Dálnice v provozu

Dálnice (D)

Silnice (S)

D+S

I. tř.

II. tř

Celkem

I. třída

z toho SMV

II. třída

III. třída

Celkem

Celkem

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Délka
v km

Dálnice - výhled

stav k 1. 1. 2019
LIBEREC

29,848

39,926

84,345

2 383,351

6 236,208

9 276,433

9 627,749

6,324

1 625,066

3 807,537

6 086,176

6 149,017

414,981

13,324

1 493,022

3 103,180

5 011,163

5 120,401

37,463

183,451

2,482

472,533

1 365,524

2 021,508

2 058,971

26,125

94,821

488,388

10,267

897,175

2 747,538

4 133,101

4 227,922

4,587

4,587

346,098

43,488

487,506

1 585,966

2 419,570

2 424,157

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

10,842

33,577

44,419

10,078

K RA J STŘED OČE SKÝ

194,225

157,091

351,316

656,874

55,431

7,410

62,841

653,573

109,238

109,238

37,463

KRAJ JIHOČESKÝ
K RA J PLZEŇSKÝ
K RA J KA RLOVARSKÝ
KRAJ ÚSTECKÝ

68,696

KRAJ LIBERECKÝ

20,919

20,919

438,706

0,880

894,397

2 393,872

3 726,975

3 747,894

4,180

13,400

458,594

13,338

912,578

2 207,797

3 578 969

3 592,369

92,478

92,478

426,792

1 626,304

2 927,999

4 981,095

5 073,573

134,476

25,839

160,315

422,067

14,771

1 467,797

2 393,516

4 283,380

4 443,695

KRAJ OLOMOUCKÝ

36,168

90,516

126,684

350,939

6,304

937,732

2 173,329

3 462,000

3 588,684

KRAJ ZLÍNSKÝ

16,635

16,442

33,077

344,413

511,282

1 249,695

2 105,390

2 138,467

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ

9,220

K RA J V YSOČINA
KRAJ JIHOMORAVSKÝ

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
CELKEM

59,887
808,215

40,264
443,494

100,151
1 251,709

622,987
5 817,941

25,372
136,550

848,479
14 587,050

1 895,126
34 087,287

3 366,592
54 628,828

ÚSTÍ

NAD LABEM

KARLOVY
VARY

7
8

10

6

PRAHA

7

6

6

HRADEC
KRÁLOVÉ
11

0
0
5

PLZEŇ

5

PARDUBICE

4

OSTRAVA

1
35

35

3466,743

JIHLAVA
BRNO
ČESKÉ
BUDĚJOVICE

– dálnice II. třídy a silnice I. třídy v majetkové správě závodů a správ ŘSD ČR
z toho D46 v údržbě SSÚD Ivanovice a Kocourovec
– dálnice v majetkové správě odboru správy dálnic
Celkem silnice I. třídy a dálnice

6 151,343 km
38,272 km
904,790 km
7 084,405 km
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48

46
1

3

1

1
55

ZLÍN

52

2

56

48

3

55 743,987

V majetkové správě ŘSD ČR je celkem 7 056,133 km dálnic a silnic I. třídy:

1

OLOMOUC

4

1

Rozmístìní a pùsobnost SSÚD

2

Rozmístìní a pùsobnost støedisek správy a údržby dálnice (SSÚD)

3

SSÚD Mirošovice
(D1 km 0,000–44,800; D0 km 75,580–81,500)

SSÚD Bernartice
(D1 km 44,800–93,900)

SSÚD Velký Beranov
(D1 km 93,900–141,500)

4

SSÚD Domašov
(D1 km 141,500–188,740)

stav v roce 2019

5

SSÚD Kocourovec
(D35 km 263,672–296,469; D46 km 34,008–39,000)

12

6

LIBEREC

(D1 km 188,740–218,840; D2 km –0,400–11,315;
D52 km 9,334–26,229)

ÚSTÍ
NAD LABEM

12

PLZEŇ

10

SSÚD Podivín
(D2 km 11,315–60,471)

8

plánované úseky dálnic

SSÚD Rudná
(D5 km 0,000–28,500;
D0 km 0,000–28,913; D0 km 81,500–82,560)

PRAHA

9

SSÚD Svojkovice

Pro zajištění jednotné koncepce přípravy odpočívek na nových
dálničních tazích a doplnění chybějících odpočívek na stávající síti
(případně rozšíření při nedostatečných parkovacích kapacitách) byla
v roce 2015 zpracována koncepční studie „Typový návrh odpočívek na
dálnicích“ a dále „Studie potřeby parkovacích míst na dálnicích“. Na
základě těchto materiálů bylo následně zahájeno vyhledání odpočívek
ve zcela nových lokalitách a dále pak odpočívek vhodných k rozšíření.
V roce 2018 probíhala příprava rozšíření 27 stávajících odpočívek.
Jedná se o následující stavby:

10

HRADEC
KRÁLOVÉ

SSÚD Ostrov u Støíbra
(D5 km 80,000–131,400)

14

11

1

PARDUBICE

9

12
12

(D8 km 48,277–92,208)

OSTRAVA

2

SSÚD Øehlovice
detašované støedisko Petrovice

OLOMOUC
JIHLAVA

5

3
BRNO

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

6

13

20

14

SSÚD Pravy

17

SSÚD Chotoviny

20
20

22

D1 Mikulášov – zpracovány technické podklady pro DÚR
a schválen záměr projektu.

D4: Radobytce, Předotice

•

D2 Lanžhot – zpracovány studie a podklady pro DÚR.

D6: Stružná, Velká Dobrá

•

D8 Siřejovice – v roce 2018 zpracována PDPS, realizace
v roce 2019.

D8: Ledčice, Koštov, Klíčany

Zároveň probíhala příprava 71 nových odpočívek, ať už v rámci
stavby dálnice, nebo samostatně. Například:
•

D3 Chotýčany – zpracovaná DÚR, probíhají práce na DSP.

(D1 km 218,840–272,218; D46 km 0,000–34,008)

•

D4 Krsice, Buk – příprava ve stupni DÚR.

•

D35 Bukovina – v roce 2018 byla zpracována DUSP, předpoklad
realizace v roce 2021.

SSÚD Mankovice

23

SSÚD Ostrava
(D1 km 341,507–376,498)

www.rsd.cz

0

20

40

60

80

100 km

30

A na mnoho dalších nových a rozšiřovaných odpočívek byly
zpracovávány studie, např.:

•

SSÚD Ivanovice na Hané
detašované støedisko Brodek u Prostìjova

(D1 km 296,342–341,507; D48 km 0,000–3,006)

D11 Bernartice, Královec – je zpracovaná DÚR.

D3: Soběslav, Velešín

(D3 km 62,300–109,225; km 128,080–130,300)

7

•

D1 Humpolec – v roce 2018 byla zpracována PDPS, předpoklad
realizace v roce 2019.

SSÚD Poøíèany

(D11 km 49,000–90,500; D35 km 126,000–129,135)

D3 Suchdol – probíhají práce na DSP.

•

(D11 km –1,150–49,000; D0 km 58,892–62,647)

ZLÍN

•

D1: Vyškov, Milénov, Jamenský potok, Troubsko

20

4

D3 Dunávice, Minartice – zpracovaná DÚR, žádost o územní
rozhodnutí.

D1 Střechov – v roce 2018 byla zpracována DSP, v roce 2019 		
by měla být zahájena realizace pravé části.

23
17

•

•

SSÚD Nová Ves
(D8 km –2,248–48,277)

Součástí výstavby nových dálnic budou např. tyto odpočívky:

D0: Osnice

(D5 km 28,500–80,000)

13

8
30

7

úseky mimo pùsobnost SSÚD

KARLOVY
VARY

11

SSÚD Chrlice

KONCEPCE ODPOČÍVEK NA DÁLNIČNÍ SÍTI

D2: Zeleňák, Lanžhot

D5: Rozvadov

D10: Brodce
D11: Horní Počernice, Jaroměř
D35: Střezetice, Mohelnice
D48: Polom, Dobratice
D52: Smolín

SSÚD Rozvadov
(D5 km 131,400–150,989)
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KONCEPCE ÚDRŽBY SILNIC A DÁLNIC
Přehled odpočívek na českých dálnicích
Varvažov - 78,1 L
Varvažov - 77,7 P

Liberec

Ústí n. L.

Pro zajištění jednotného systému zajištění nepřetržité letní a zimní
údržby na dálničních a vybraných silničních úsecích v majetkové
správě ŘSD ČR byla zpracována koncepce umístění středisek správy
a údržby (SSÚD). Na základě tohoto materiálu byly vyhledány vhodné
lokality na jednotlivých dálničních tazích – hlavně s důrazem na
doplnění SSÚD na bývalých rychlostních silnicích.

Příšovice - 67,2 L
Siřejovice - 43,8 P
Příšovice - 67,1 P

Siřejovice - 44,2 L

Karlovy Vary

odpočívka v provozu

Bakov nad Jizerou - 51 P

plánovaná odpočívka

Mladá Boleslav - 44 L
Cheb - 167,6 P

Odrava - 159,2 P

Mladá Boleslav - 43,9 P
Staré Sedlo - 140,3 L

Brodce - 35,5 L
Netovice - 20 P

Obilná - 161,3 L

Klíčany - 3,1 L

Netovice - 20 L

Rudná - 4,1 P

Málkovice - 123,3 L
Sv. Kateřina - 143,5 P
Rozvadov - 149,7 P

Beranka - 2,8 P
Újezd - 4,5 P

Sv. Kateřina - 144,2 L
Rozvadov - 150,7 L

Kladruby - 111,4 L

Plzeň

Řitka - 12,4 P

Rokycany - 58,8 P

Řitka - 12,6 L

Stará Huť - 27,5 P

Bříství - 19,5 P

•

D1 SSÚD Přerov – po přepracování PDPS probíhá v současné
době soutěž na zhotovitele stavby.

•

D7 SSÚD Droužkovice – zpracována technická studie, příprava ZP.

•

D3 SSÚD Borek – v roce 2018 byla zpracována DSP. V současné
době se projednává DSP s dotčenými organizacemi a orgány státní
správy.

D10 SSÚD Brodce – předložen koncept DÚR, probíhá koordinace
projektu vzhledem k rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání.

Rokycany - 61,2 L

•

D11 SSÚD Střítež – příprava DÚR, doplnění tunelového dispečinku.

D3 SSÚD Kaplice – stavba s hlediska problematiky EIA nepodléhá
zjišťovacímu řízení. Na základě požadavků CK MD opětovně
prověřeno samostatnou studií, která byla na CK MD projednána
a schválena. V současné době se na schválenou podobu SSÚD
zpracovává záměr projektu.

•

D 35 SSÚD Městec – zpracován koncept DSP. Po odsouhlasení
aktualizované DÚR bude požádáno o vydání ÚR.

•

D35 SSÚD Opatovec – probíhá zpracování DÚR.

•

Probíhá příprava SSÚD D48 Poruba (součást stavby I/35
Lešná–Palačov), D55 Napajedla (ve fázi DSP v rámci stavby D55
Otrokovice, JV obchvat) a D3 Netvořice (součást dokumentace pro
územní rozhodnutí staveb D3 0301–0303).
Modernizace stávajících SSÚD Bernartice a SSÚD Mirošovice na
D1, SSÚD Rudná na D5.

Osice - 80,7 P
Bukovina - 133,1 P

•

Dolní Roveň - 150,6 L

Pardubice

Choceň

Naháč - 29,9 L

Bělčice - 32,8 P

Příbram - 39,9 P

Bukovina - 133,1 L

Dolní Roveň - 150,6 P

Poddubí - 26,5 P

Šlovice - 83,2 P

Brtnice - 42,5 L

Obořiště - 36,4 L

Šlovice - 83,8 L

D11 SSÚD Střítež, D11 SSÚD Chomutice – byl schválen záměr
projektu CK MD. Probíhá zpracování konceptu DÚR.

Osice - 81,1 L

Vrbová Lhota - 35,6 P

Božkov - 18,9 L

Skalka - 14 P

Mníšek pod Brdy - 19 L

Vrbová Lhota - 36,1 L

Nupaky - 9,9 L

Průhonice - 6,1 P

Záluží - 37,1 L

Kladruby - 111,3 P

Hradec
Králové

Bříství - 19,8 L

Újezd - 4,7 L
Průhonice - 6,7 L

Rudná - 4,4 L

Záluží - 36,5 P

Málkovice - 123 P

Beranka - 3,1 L

Radonice - 2,8 P

Počáply - 22,7 L

•

Zdiby - -1,7 P

PRAHA Radonice - 3 L

Velká Dobrá - 16,8 L

Beroun - 16,2 P

DO SSÚD Říčany – v roce 2018 bylo dokončeno zpracování
technické studie, následně byl CK MD předložen záměr projektu.

Klíčany - 2,8 P

Zdiby - -1,6 L

Velká Dobrá - 16,7 P

•

Čtyři Kameny - 17,5 L

Nové Strašecí - 31,1 P
Stochov - 26,5 L

Brodce - 35,2 P

V současnosti jsou připravována následující SSÚD:

Blanice - 44,3 P

Střechov - 52,6 L

Střechov - 52,1 P

•

Kalná - 58,2 L
Antošovice - 368,6 L
Antošovice - 367,9 P

Studený - 70,1 P
Krsice - 67,6 P

Mitrovice - 63,3 P
Krsice - 67,6 L

Mitrovice - 63,7 L

Ostrava

Dunice - 72,4 L
Klimkovice - 344,9 L

Speřice - 84,1 L
Speřice - 83,4 P

Humpolec - 89,1 L

Humpolec - 88,7 P

Olomouc

Skrbeň - 259,2 P

Mikulášov - 95,7 P
Pávov - 111,4 L

Olomouc - 269,1 L

Pávov - 110,9 P

Kocourovec - 283,2 P
Daskabát - 286,8 P

Žerůvky - 34,9 P

Stránecká Zhoř - 137 L

Jamenský potok - 121,8 P
Kochánov - 138,8 P

Prostějov - 21,3 L

Velké Meziříčí - 145,9 L

Staříč - 50,7 L

Vražné - 319,1 L

Jamenský potok - 121,8 L

Jihlava

Klimkovice - 344,5 P
Hrabová - 41,3 P

Skrbeň - 259,3 L

Mikulášov - 95,8 L

Vražné - 317,9 P

Chlebovice - 39,7 P

Panské Dvory - 50,3 P

Majetín - 7,3 L

Majetín - 7,3 P

Osek nad Bečvou - 289,1 P
Osek nad Bečvou - 289,1 L

•

D6 SSÚD Lubenec – zahájeno projednání technické studie. Záměr
projektu byl schválen CK MD.

•

D6 SSÚD Sokolov – nepodléhá posouzení z hlediska životního
prostředí (EIA). Byl schválen záměr projektu CK MD.

•

•

D7 SSÚD Slaný, SSÚD Droužkovice – byly zpracovány technická
studie a vyhledávací studie, na základě kterých budou zpracovány
záměry projektů.

•

D10 SSÚD Brodce – byla zpracována DÚR.

Příprava jednotlivých SSÚD probíhá nezávisle na projektovaných
pracích k dálničním stavbám s ohledem na časovou koordinaci
výstavby SSÚD s předpokládanou realizací příslušné dálniční
stavby.

Velké Meziříčí - 144,6 P
Devět křížů - 166,7 L
Devět křížů - 166,4 P

Chotýčany - 122 P

Pustiměř - 5,1 L

Popůvky - 184,9 L
Troubsko - 187,7 L
St. Lískovec - 192,3 L

Chotýčany - 122 L

České
Budějovice

BRNO

Pustiměř - 3,5 P

Vyškov - 227,6 L

Křenovice - 248,9 P
Vyškov - 0,7 L

Rohlenka - 207 L

Kurovice - 21,1 P

Kurovice - 21,6 L

Zlín

Troubsko - 187,5 P
Rohlenka - 206,7 P

Chrlice - 0,6 P
Rajhrad - 10,5 P

Křenovice - 249,2 L

Br. Ivanovice - 198,6 P
Rajhrad - 10,8 L
Zeleňák - 17,3 L
Zeleňák - 17,1 P

Starovičky - 31 P
Suchdol - 171,4 P

Suchdol - 171,4 L
Ladná - 44,8 L
Ladná - 44,5 P

Lanžhot - 55,7 P

Lanžhot - 56,2 L
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ISUD – INFORMAČNÍ SYSTÉM
PRO ÚDRŽBU DÁLNICE
V roce 2018 byl zaveden na všech střediscích správy a údržby dálnic
nový informační systém, ISUD.

V období od 1. 11. do 31. 3. probíhá řízení zimní údržby pomocí
operačního plánu zimní údržby, plánování směn, vedení elektronického
deníku zimní údržby a sledování výkonů zimní údržby dle snímaných
dat z terénu.

Cílem projektu ISUD bylo nasazení komplexního řešení pro
zajištění efektivního provádění údržby dálnice a kontrolu
prováděných výkonů v prostředí střediska správy a údržby
dálnice („SSÚD“).

Souběžně je prováděna kontrola údržby na základě on-line sledování
vozidel a prováděných výkonů, dále automatické vykazování výkonů,
vedení on-line deníků zimní a běžné údržby a předávání informací do
ekonomického systému HELIOS Green.

Přínosem zavedení systému je především efektivní dispečerské řízení
údržby, tj. zadávání práce, tvorba plánu činností, plánování využití
techniky, lidských zdrojů a času.

Dalším neméně důležitým faktorem je řízení využití provozních kapacit,
kam patří řízení lidských zdrojů a řízení vozového parku (vozidla
k dispozici, v opravě, plánovaný servis apod.).
Výstupem systému je sledování ekonomiky provozu, zejména spotřeby
paliva a čerpání pohonných hmot.

HeG
Vozidla
Činnosti

Stazka
Pracovní deník
Sklad

ANeT

OctoPOS

Pracovníci

Čerpání
PHM

ZZS

IS Dálnice

NDIC

Externí
dodavatel

Počasí

Provozní
údržba

Polohy
vozíků

GPS
polohy

Plánování činností

Plán směn

Průběžná činnost a kontroly

E-stazka

Dispečerský
deník

FUNKČNÍ MODEL ISUD
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Vykazování

Controlling výkonů
vozidel

Reporty, statistiky

Kontrola činnosti
vozidel
Asistence ŘSD

Plán činností

Aktuálně je připravován nový modul ISUD pro
zajištění údržby silnic I. třídy a výkaznictví.

Telemetrie

Active
directory

Komunikační rozhraní

V neposlední řadě systém ISUD řeší bezpečnost provozu na dálnici
přenášením informací (udání skutečného času příslušné uzavírky/
omezení) na Národní dopravní informační centrum.

Zavedení systému ISUD probíhalo ve
2 etapách. Etapa 1 – pilotní projekt na SSÚD
Bernartice, následovala akceptace etapy 1
a realizace projektu na všech střediscích
správy a údržby dálnic. Akceptace etapy 2
proběhla k 28. 2. 2019.

C-ITS

Sledování vozidel

GPS polohy vozidel

Plán údržby

Validace GPS dat

Zimní údržba
Controlling výkonů
pracovníků

Kontrola schémat
vozíků
Čerpání PHM

Administrace
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AKCE ZPROVOZNĚNÉ V ROCE 2018

Ev. číslo

Název akce

AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2018
Délka
hlavní
trasy v km

Celkové
náklady
akce

Organizační jednotka

Stav
k 31. 12. 2018

Ev. číslo

Název akce

Délka
hlavní
trasy v km

Celkové
náklady
akce

Organizační jednotka

Stav
k 31. 12. 2018

3271112011

I/22 Strakonice

1,54

240 132 Správa Č. Budějovice

zprovozněná

3271113622

I/21 Trstěnice–Drmoul

5,01

540 801

Správa Karlovy Vary

zahájená

3271114033

I/62 Děčín–Vilsnice

1,78

640 561 Správa Chomutov

zprovozněná

3271116022

D55 5505 Otrokovice obchvat JV

3,14

989 314

Správa Zlín

zahájená

3271114141

I/14 Kunratice – Jablonec n. N.

2,61

460 347 Správa Liberec

zprovozněná

3271117007

D48 Frýdek-Místek – obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek – připojení na D48

2,35

2 756 083

Správa Ostrava

zahájená

3271116005

I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

2,08

207 306 Správa Jihlava

zprovozněná

3271127230

I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí

1,46

461 816

Správa Olomouc

zahájená

3271221011

D6 Nové Strašecí – Řevničov

5,55

950 763

Správa Karlovy Vary

zahájená

3271125152

I/34 Roušťany–Pohled

2,89

248 574 Správa Jihlava

zprovozněná
3271221012

D6 Řevničov, obchvat

4,20

1 402 527

Správa Karlovy Vary

zahájená

3271224002

D6 Lubenec, obchvat

4,86

1 400 631

Správa Karlovy Vary

zahájená

3272531003

D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

15,22

4 235 799

Závod Praha

zahájená

3271126327

I/53 Dobšice, průtah

2,15

41 833 Závod Brno

zprovozněná

3271131029

I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013

0,17

117 574 Závod Praha

zprovozněná

3271133006

I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2

0,23

181 120 Správa Plzeň

zprovozněná

3272531004

D11 1107 Smiřice–Jaroměř

7,15

2 389 961

Závod Praha

zahájená

3271234005

D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves

3,77

417 902 Správa Chomutov

zprovozněná

5211550017

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

7,65

1 384 321

Závod Praha

zahájená

5211550019

D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

7,20

1 173 025 Závod Praha

zprovozněná

5531540001

D35 Časy–Ostrov

14,70

4 265 063

Správa Pardubice

zahájená

5321510006

I/26 Stod, průtah

1,36

44 818 Správa Plzeň

zprovozněná

5611510002

I/19 Kámen, obchvat

2,41

204 375

Správa Jihlava

zahájená

5611550004

D1 Modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

6,50

1 131 927 Závod Praha

zprovozněná

5611550006

D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

13,58

2 327 685

Závod Praha

zahájená

5611550007

D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

5,98

799 412 Závod Praha

zprovozněná

5621510009

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

1,80

1 966 032

Závod Brno

zahájená

5621510025

I/41 Zkapacitnění ulice Dornych v Brně

1,49

193 911

Závod Brno

zahájená

5611550011

D1 Modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

6,62

1 002 018 Závod Praha

zprovozněná
5711540002

D46 MÚK Olšany

1,05

142 620

Správa Olomouc

zahájená
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AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2018

Ev. číslo

Název akce

3271111006

I/16 Slaný–Velvary

3271113046

Délka
hlavní
trasy v km

Celkové
náklady
akce

Organizační jednotka

Stav
k 31. 12. 2018

12,88

1 081 068 Závod Praha

v realizaci

I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba

2,95

188 276 Správa Plzeň

v realizaci

3271114016

I/15 Kravaře obchvat

2,72

226 930 Správa Liberec

v realizaci

3271116093

I/53 Lechovice obchvat

4,39

449 777 Závod Brno

v realizaci

3271116266

I/38 Znojmo obchvat II

3,38

457 676 Závod Brno

v realizaci

3271117001

I/57 Krnov SV obchvat

7,76

1 263 393 Správa Ostrava

v realizaci

3271117002

I/11 Opava, severní obchvat – východní část

1,63

575 289 Správa Ostrava

v realizaci

3271117017

I/58 Příbor–Skotnice

2,97

619 272 Správa Ostrava

v realizaci

3271124135

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

1,34

271 205 Správa Chomutov

v realizaci

3271267021

D48 Rybí – MÚK Rychaltice

3272421016

11,53

2 632 783 Správa Ostrava

v realizaci

I/11 Ostrava Prodloužená Rudná – hranice okr. Opava

6,66

3 622 428 Správa Ostrava

v realizaci

3272621009

D3 0309/I Bošilec–Ševětín

8,14

1 956 897 Závod Praha

v realizaci

3272621010

D3 0309/II Ševětín–Borek

10,70

1 382 839 Závod Praha

v realizaci

3272831066

D1 0137 Přerov–Lipník

14,30

3 903 786 Závod Brno

v realizaci

3272851067

D49 4901 Hulín–Fryšták

17,30

8 432 516 Správa Zlín

v realizaci

5211550004

D1 SSÚD Mirošovice

0,00

196 831 Závod Praha

v realizaci
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D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves
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STAVBY POD ODBOREM 11 100
Silniční okruh kolem Prahy – dálnice D0
•

•

•

V roce 2018 byly zpracovány technické studie pro severní část
okruhu (stavby 518, 519, 520) jako podklad pro posouzení vlivů
staveb na životní prostředí. Samostatně byla zpracována technická
studie křižovatky s dálnicí D8 (MÚK Březiněves).
Připravováno je zkapacitnění úseku 515 (Slivenec–Třebonice) na
šestipruhové uspořádání, v roce 2018 bylo podáno oznámení
záměru v rámci procesu EIA. Na přestavbu křižovatky
s D5 (MÚK Třebonice) byla zpracována technická studie.
Pro stavbu 511 (D1–Běchovice) byla dokončena aktualizace DÚR
a požádáno o územní rozhodnutí.

Dálnice D3
•

•

Ve středočeské části dálnice (stavby 0301–0305/I Praha–Mezno)
probíhala inženýrská činnost k podání žádosti o ÚR. Pro stavby
0304 a 0305/I byly podány žádosti o ÚR. Byla zpracována
technická studie způsobu napojení na dálnici D0. Byly zpracovány
doplňkové studie a průzkumy na základě požadavků DOSS
z projednání a jednotlivých správních řízení.
Pro stavbu D3 0311 (Třebonín – Kaplice nádraží) byla dokončena
dokumentace EIA, předána k projednání, dne 24. 1. 2019 bylo
vydáno stanovisko. Zároveň probíhalo zpracování dokumentace
dílčích změn územního rozhodnutí a příprava k jejich vydání, hl. m.
Praha, MŽP a ŘSD ČR nadále koordinuje všechny kroky vedoucí
k získání ÚR a realizaci stavby v co nejkratším možném termínu.

•

Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí v 07/2018.

•

Probíhaly výkupy a další majetkoprávní činnost ke stavebnímu
povolení.

•

Obdobně probíhal proces EIA i u stavby D3 0312 (Kaplice nádraží –
Dolní Dvořiště), který však ještě nebyl ukončen závěrečným
stanoviskem. Zároveň probíhalo zpracování dokumentace dílčích

změn územního rozhodnutí a příprava k jejich vydání, probíhaly
výkupy a další majetkoprávní činnost ke stavebnímu povolení.

•

Dálnice D6
•

Ve středočeské části dálnice (stavby Krupá, Hořesedly, Hořovičky)
byl dokončen proces EIA vydáním stanoviska. Probíhaly výkupy
a další majetkoprávní činnost pro vydání stavebního povolení. Dále
probíhají v dotčených obcích v souvislosti s projektem dálnice
komplexní pozemkové úpravy. Na základě vydaného stanoviska
EIA probíhá aktualizace DSP pro stavbu Krupá, přeložka,
a příprava k vydání dílčích změn ÚR u staveb Hořesedly, přeložka,
a Hořovičky, obchvat.

•

U stavby Petrohrad–Lubenec byly zahájeny práce na DSP, bylo
vydáno stanovisko EIA, probíhá příprava podkladů pro aktualizaci
ÚR.

•

Pro stavby v úseku Bošov – Karlovy Vary byla dokončena
dokumentace EIA a předána k projednání. Vyjma úseku Olšová
Vrata – Žalmanov mají stavby vydaná územní rozhodnutí.

D7 Praha–Chomutov
•

Byla odevzdána DÚR a probíhala inženýrská činnost k získání
územního rozhodnutí.

•

Pro stavební řízení byla stavba D7 Slaný – hranice Stč. kraje
rozdělena na úseky Slaný západ, Kutrovice, Knovíz – Slaný západ,
Kutrovice – Panenský Týnec.

•

Na všech stavbách byly dokončeny diagnostiky vozovek
a vizualizace. V roce 2018 probíhaly práce na zpracování DSP.

•

Na stavbu D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, byl zpracován
podrobný IG průzkum.

D11 1108 Jaroměř–Trutnov
•

V 02/2017 byla na MŽP doručena žádost o prodloužení platnosti
stanoviska EIA, které bylo prodlouženo do 17. 2. 2022.

•

V roce 2018 byl odevzdán čistopis DÚR, následně byla podána
žádost o ÚR.
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Na tunel byla zpracována expertiza, která byla projednána,
a připomínky byly zapracovány do čistopisu DÚR, tunel byl
přeprojektován z kategorie T-9,5 na T-8,0.

•

Je dokončena vizualizace stavby.

•

Je podepsána smlouva na zhotovitele DSP/IČ vč. majetkoprávní
přípravy.

•

Součástí stavby 1108 je oboustranná malá odpočívka v k. ú.
Brusnice. Odpočívka je zahrnuta v DÚR stavby 1108.

D35 Ostrov – Staré Město
•

Zahrnuje úseky Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov,
Džbánov–Litomyšl, Litomyšl–Janov, Janov–Opatovec, Opatovec –
Staré Město.

•

Zpracování DÚR byla zahájena na všechny úseky 10/2015,
čistopisy předány v 10/2017. V 04/2017 došlo ke změně kategorie
tunelu Homole na T8.

•

Během roku 2017 byly postupně podány žádosti o územní řízení na
jednotlivé úseky s předpokladem vydání během roku 2019, vyjma
úseku Janov–Opatovec, kde bylo ÚR vydáno v 11/2018.

•

Jsou vydány verifikace EIA.

•

V roce 2015 byly zpracovány předběžné GTP, v současné době
probíhá zpracování podrobných GTP.

•

Probíhá příprava pro zadání zpracování DSP.

•

V rámci D35 mezi Ostrovem a Starým Městem se předpokládá
výstavba několika oboustranných odpočívek:
Hrušová (malá), Litomyšl (velká), Staré Město (střední).

•

Údržba připravovaných staveb bude zajištěna pomocí SSÚD
Městec a SSÚD Opatovec. Příprava obou SSÚD probíhá
samostatně (předpoklad zprovoznění současně s D35).

D11 1109 Trutnov – st. hranice ČR/PL
•

Na MŽP byl v dubnu 2016 předložen podklad pro prodloužení
platnosti stanoviska EIA a podklad k vydání závazného ověřovacího
stanoviska EIA. Stanovisko EIA bylo v 08/2016 prodlouženo
s platností do 14. 4. 2021.

•

Byla dokončena expertiza k tunelům na trase a její závěry byly
zahrnuty do DÚR stavby.

•

Je dokončen čistopis DÚR a byla podána žádost o vydání ÚR.

•

Bylo podáno odvolání Dětí Země proti výjimce na zvláště chráněné
druhy. MŽP odvolání Dětí Země spolku zamítlo a potvrdilo
rozhodnutí KÚ KHK.

•

Byl zahájen proces ÚR stavebním úřadem Trutnov po vyřešení
všech účastníků řízení.

•

Byla podepsána smlouva na zhotovitele PD DSP/IČ
vč. majetkoprávní přípravy.

•

Součástí stavby jsou velké odpočívky v k. ú. Bernartice a Královec
(vždy jedna v každém směru).

•

V začátku stavby je umístěno SSÚD Střítež s plánovaným
rozsahem údržby pro úseky 1108 a 1109 dálnice D11, na které byl
schválen záměr projektu CK MD a probíhá zpracování konceptu
DÚR.
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D35 Staré Město – Mohelnice
•

•

Od roku 2018 probíhá aktualizace ekonomických dopadů stavby
včetně aktualizace modelu dopravy pro tah D49 – stavby
4903–4905 v úseku Lípa – hranice ČR/SR.

V průběhu roku 2017 probíhal proces k získání stanoviska
posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Závazné stanovisko EIA
vydalo MŽP v 01/2018.

Dálnice D55

•

Je schválen záměr projektu.

•

•

Byly provedeny předběžné i podrobné GTP.

Pro stavbu 5506 Napajedla–Babice byla zahájena aktualizace DUR
a byla zahájena IČ k získání ÚR.

•

V současné době probíhá zpracování DÚR.

•

•

Součástí stavby je malá oboustranná odpočívka Křemačov.

Pro stavby 5507 Babice – Staré Město a 5508 Staré Město –
Moravský Písek byla dokončena DSP, bylo požádáno o SP.

•

Pro stavbu 5509 Moravský Písek – Bzenec bylo požádáno o SP
a byla zahájena majetkoprávní příprava a výkupy.

•

Pro D55 v úseku Bzenec–Rohatec (stavby 5510 a 5511) probíhá
posouzení průchodu územím, proběhl celoroční biologický
průzkum.

•

Pro stavby v úseku Rohatec–Lužice–Břeclav (stavby 5512
a 5513) byly zhotoveny projekty pro předběžný geologický průzkum
a zaměření stavby.

Dálnice D43
•

•

V roce 2018 byla dokončena technicko-ekonomická studie pro
úsek Bořitov – Staré Město. Studie ověřila ekonomickou efektivitu
několika variant šířkových uspořádání. Pro definitivní rozhodnutí
o kategorii v úseku Svitávka – Staré Město bude nutno dopracovat
na základě rozhodnutí Centrální komise MD podrobnější technické
posouzení možností využití tělesa nedokončené německé dálnice.
Pro úsek Bořitov–Svitávka byly zpracovány podklady pro DÚR
(technická studie, průzkumy, zaměření atd.). V úseku bylo
potvrzeno šířkové uspořádání v kategorii S 26,0/130.

Dálnice D52
•

V roce 2018 byly zpracovány dokumentace DÚR pro jednotlivé
stavební úseky a technická studie možností průchodu přes vodní
dílo Nové Mlýny.

•

Zároveň byla zahájena inženýrská činnost k žádostem o ÚR.

Dálnice D49
•

Pro stavbu 4901 Hulín–Fryšták byly dokončeny rozestavěné
stavební objekty, byla započata IČ ke změně ÚR na některé objekty
a začalo stavební řízení na většinu stavebních objektů hlavní trasy.

•

Pro stavbu 4902.1 Fryšták–Lípa 2. etapa, probíhaly práce na DÚR.

Mimo uvedené dálniční tahy byly zahájeny studijní práce na
prověření úseků dálnic kolem Prahy určených ke zkapacitnění
na 6pruh (D5 Praha–Beroun, D8 Zdiby – Nová Ves, D10 Praha
– Mladá Boleslav, D11 Jirny–Poděbrady) včetně modernizace
zbývajících dálnic, původem rychlostních silnic (D4, D7). Dále
probíhala příprava rekonstrukcí křižovatek na dálnici D46
Vyškov–Olomouc včetně projektu doplnění nouzových zálivů
za účelem zvýšení bezpečnosti této dálnice.D35 Staré Město –
Mohelnice.
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Další významné stavby na silnicích I. tříd
•

Celkem bylo evidováno v přípravě téměř 200 velkých investičních
akcí silnic I. tř. v různých fázích přípravy (od studie až po zadávací
dokumentaci stavby) v úhrnné délce přes 800 km.

•

Z dopravně přetížených úseků, které nahrazují zatím neexistující
dálniční úseky, ŘSD ČR intenzivně připravuje obchvat Olbramovic
na silnici I/3. Stavba je téměř připravena k realizaci, její
zahájení se odkládá z důvodu nedokončeného výkupu jednoho
pozemku (vyvlastnění soudně napadeno). Na silnici I/3 jsou
dále připravovány k realizaci okružní křižovatky Červené Vršky
a U Topolu u Benešova. Dále je připravován projekt modernizace
úseku mezi oběma křižovatkami (rozšíření a zahloubení), kde byla
v roce zpracována DÚR. Obdobně jsou připravovány dílčí úpravy
křižovatek a úseků na silnici I/43 mezi Kuřimí a Svitávkou.

•

Z dalších významných staveb lze jmenovat modernizaci silnice
I/53 v úseku Pohořelice–Znojmo, obchvat Náchodu na silnici I/33,
Klatov na silnici I/27, Nové Paky na silnici I/16, Žiželic, Církvic,
Břeclavi, Karviné, Opavy, dokončení obchvatu Chrudimi (vše ve fázi
DSP či zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele). V souvislosti
s úseky dálnic jsou jako přivaděče připravovány i stavby na sil.
I. třídy, např. obchvat Jaroměře na silnici I/33, Sezemic včetně
úseku Časy–Holice na silnici I/36, stavba I/12 Běchovice–Úvaly
v návaznosti na pražský okruh, stavby I/44 Mohelnice–Vlachov,
obchvat Zábřehu a další, kompletující celý úsek mezi Mohelnicí
a Šumperkem v návaznosti na dálnici D35.

•

V rámci krajských měst a jejich okolí jsou připravovány stavby jako
severní spojka v Českých Budějovicích (budoucí silnice I/20), I/34
Lišov–Vranín, přeložka silnice I/20 v Plzni (Plaská –
Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa), přeložka silnice I/36
v Pardubicích (Trnová–Fáblovka–Dubina), části VMO v Brně.

•

Mimo uvedených byla dále zahájena příprava přestavby úseku
silnice I/20 mezi Českými Budějovicemi (od konce projektovaného
čtyřpruhu u Pištína) a Pískem na uspořádání 2 + 1. Studijně je ve
fázi prověřování úsek silnice I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem
nad Ohří.

•

V souvislosti s rozvojem průmyslových zón Mladá Boleslav
a Kvasiny jsou připravovány přeložky silnic I. třídy I/16 Mladá
Boleslav – Martinovice (zpracována DÚR), I/14 obchvat Rychnova
n/K (před zahájením DÚR), I/11 obchvat Častolovic (ve fázi EIA),
I/36 Holice–Čestice (ve fázi studie).

•

Dále byla v roce 2018 zahájena příprava obchvatů na silnici I/16
mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví včetně modernizace (rozšíření
na uspořádání 2 + 1) úseku Velvary–Mělník (ve fázi studie).

•

Dále jsou ve fázi studijních prací dlouhodobě prověřovány úseky
silnic, kde najít všeobecně akceptovatelnou trasu, projít úspěšně
procesem EIA a stabilizovat ji v územněplánovací dokumentaci není
jednoduché. Týká se to např. přeložky silnice I/13 v Bílině, úseku
I/13 od D8 do Děčína a dále od Děčína po napojení na silnici I/9
u Nového Boru, přeložky silnice I/14 v Novém Městě nad Metují,
silnice I/43 v prostoru Brna a dalších.
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REALIZACE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH STAVEB
V ROCE 2018
MODERNIZACE D1
Průběh přípravy modernizace D1 v roce 2018
V průběhu roku 2018 probíhala projektová a investiční příprava na
zbývajících stavbách modernizace dálnice D1. Na základě zpracované
dokumentace pro stavební povolení byla vydána pravomocná stavební
povolení (SP) na hlavní trasu dálnice pro úsek 02 (EXIT 21 Mirošovice –
EXIT 29 Hvězdonice), úsek 07 (EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket),
úsek 11 (EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec) a úsek 19 (EXIT 141
V. Meziříčí, západ – EXIT 146 V. Meziříčí, východ).
V roce 2018 probíhala výběrová řízení na zhotovitele na úseku 07
(EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket), úseku 11 (EXIT 81 Koberovice –
EXIT 90 Humpolec), úseku 16 (EXIT 119 V. Beranov – EXIT 134 Měřín),
úseku 19 (EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ)
a úseku 23 (EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice) a koncem
roku 2018 byla zahájena příprava výběrového řízení na nového
zhotovitele pro úsek 12 (EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov).
V roce 2018 byly zahájeny stavební práce na úseku 02 (EXIT 21
Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice) a úseku 12 (EXIT 90 Humpolec –
EXIT 104 Větrný Jeníkov).
V roce 2018 byly dokončeny (předány) nebo zprovozněny stavby: úsek
04 (EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov), úsek 06 (EXIT 49 Psáře –
EXIT 56 Soutice), úsek 10 (EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice),
úsek 11a (nadjezdy D1-083, D1-085, etapa úseku 11: EXIT 81
Koberovice – EXIT 90 Humpolec), úsek 15 (EXIT 112 Jihlava – EXIT 119
Velký Beranov), úsek 18 (EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí, západ)
a úsek 20 (EXIT 146 V. Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka).

Průběh realizace modernizace D1 v roce 2018
Úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., EUROVIA Beton GmbH
Stavba byla zahájena v 10/2018 etapou 0 – byly provedeny opravy
před stavbou, provizorní přejezdy SDP a rozšíření části zpevněné
krajnice. Práce byly ukončeny před zimní přestávkou v 11/2018.
Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
Zhotovitel: Sdružení, vedoucí účastník HOCHTIEF CZ, a.s.
V 03/2018 byla na stavbě zahájena 2. stavební sezona. Probíhaly práce
na pokládce cementobetonového krytu, byl zmodernizován levý most
přes Křešický potok a byla provedena náročná sanace skalního zářezu.
Ke zprovoznění úseku došlo v 09/2018 a do konce roku 2018 probíhaly
dokončovací práce bez omezení provozu na dálnici D1.
Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
Zhotovitel: Metrostav a.s., SWIETELSKY
V 10/2017 byla stavba zprovozněna a v 1. pololetí roku 2018 probíhaly
dokončovací práce bez omezení provozu na dálnici D1. Stavba byla
dokončena v 06/2018.

Úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Zhotovitel: TGS JOINT VENTURE – Toto S.p.A. Construcioni Generali,
GEOSAN GROUP, a.s., a společnost s ručením omezeným SP Sine
Midas Stroy
Dne 17. 12. 2018 oznámilo ŘSD ČR odstoupení od smlouvy o dílo
z důvodu soustavného hrubého porušování smluvních podmínek ze
strany zhotovitele (zastupovaného firmou GEOSAN GROUP, a.s.).
Následně provedlo ŘSD ČR úpravy pro zajištění zimní údržby
a veřejného provozu na tomto úseku D1 bez podstatného omezení.
Bezodkladně byla zahájena příprava na výběr nového zhotovitele.
Zadávací dokumentace byla rozdělena na tři samostatné stavby: práce
k realizaci v roce 2019, dokončovací práce na nadjezdu SO 12-221
(Humpolec–Bystrá) a práce k realizaci v letech 2020–21.
Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o., FIRESTA-Fišer,
BT Beton
V roce 2018 probíhaly práce na pravém jízdním pásu dálnice
a dokončovací práce. Stavba byla zprovozněna v 07/2018, dále
probíhaly práce na odstranění vad a nedodělků bez omezení provozu
na dálnici D1.

Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ
V roce 2018 probíhaly práce na pravém jízdním pásu dálnice a stavba
byla zprovozněna bez omezení provozu na dálnici D1 v 09/2018.

Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí, západ
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
V 11/2017 byla stavba zprovozněna. V roce 2018 probíhaly
dokončovací práce bez podstatného omezení provozu na dálnici D1,
stavba byla dokončena 03/2018.

Úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085 (etapa úseku 11: EXIT 81
Koberovice – EXIT 90 Humpolec)
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Stavba byla zahájena v 04/2018, v 05/2018 byly sneseny dva nadjezdy
a následně byly nahrazeny novými konstrukcemi. V 11/2018 byl úsek
11a zprovozněn bez omezení provozu na dálnici D1.

Úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka
Zhotovitel: Sdružení COLAS CZ, a.s.; Inžinierske stavby, a.s., Košice
V roce 2018 probíhaly práce na levém jízdním pásu dálnice a dokončovací
práce. Stavba byla zprovozněna v 10/2018, dále probíhaly dokončovací
práce bez omezení provozu na dálnici D1.
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DÁLNICE
D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Skanska a. s.
V roce 2018 probíhaly intenzivní práce mimo jiné na mostních
objektech, byly položeny cementobetonové kryty na velké části hlavní
trasy dálnice. Byly zprovozněny přeložky komunikací II. a III. tříd,
které byly dotčeny stavbou. Dle aktuálního předpokladu bude stavba
zprovozněna pro veřejný provoz v 12/2019.
D3 0309/I Bošilec–Ševětín
Zhotovitel: Společnost MTS (Metrostav a.s.) + Swietelsky s.r.o. +
Doprastav a.s., D3 Bošilec–Ševětín
V roce 2018 probíhaly práce na hlavní trase a mostních objektech.
Předpoklad zprovoznění v 07/2019.
D3 0309/II Ševětín–Borek
Zhotovitel: Eurovia CS a.s.
V roce 2018 probíhaly práce na hlavní trase a mostních objektech.
Předpoklad zprovoznění ve 12/2019.
D6 Lubenec, obchvat
Zhotovitel: Společnost R6(D6) – SWIETELSKY + STRABAG
Stavba byla zahájena v 03/2018. Probíhal archeologický průzkum,
skrývky ornice, zemní práce a vrtání pilot u mostních objektů.

SILNICE I. TŘÍD
D6 Nové Strašecí – Řevničov
Zhotovitel: Společnost R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov – Berger
Bohemia a.s., Habau CZ a.s., Alpine Bau CZ a.s., Berger Bau Gmbh
Stavba byla zahájena v 03/2018. Na hlavní trase byly budovány násypy,
na mostních objektech probíhaly zemní práce a budování spodní
stavby. Dále se prováděly přeložky inženýrských sítí.

D6 Řevničov, obchvat
Zhotovitel: Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav – Eurovia –
Swietelsky
Stavba byla zahájena v 02/2018. Byly provedeny práce na hlavní
trase – těžba zářezu, budování násypů a propustků. U mostních
objektů proběhla betonáž základů a vrtání pilot.
D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
Zhotovitel: Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D11
1106 Hradec Králové – Smiřice
Došlo k dohodě mezi odpůrci stavby a ŘSD ČR a stavba byla zahájena
v 10/2018. Byly zahájeny práce na hlavní trase skrývkami ornice
a sanacemi podloží.

I/21 Trstěnice–Drmoul
Zhotovitel: Společnost I/21 Trstěnice–Drmoul – Eurovia a.s.,
Berger Bohemia a.s., Algon a.s.
Stavba byla zahájena v 03/2018. Na hlavní trase byly provedeny
drenáže, upravena parapláň a následně probíhaly práce na násypovém
tělese a mostních objektech.
I/22 Strakonice
Zhotovitel: Společnost I/22 STRAKONICE, M - SILNICE a ROBSTAV
STAVBY
V roce 2018 probíhaly práce na hlavní trase a mostních objektech.
Stavba byla zprovozněna v 09/2018.
I/37 Sklené nad Oslavou obchvat
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s
V roce 2018 byly prováděny zemní práce na napojení obce Sklené
nad Oslavou a místní komunikaci (napojení na železniční stanici
z obchvatu). Stavba byla uvedena do provozu v 11/2018.
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno (STRABAG, a. s., IMOS Brno,
a. s.)
Stavba byla zahájena v 10/2018 pracemi na přeložkách inženýrských
sítí a zemními pracemi na přístupových komunikacích.
I/57 Krnov – severovýchodní obchvat
Zhotovitel: Sdružení Silnice.cz s.r.o. + Aktor ATE
V roce 2018 probíhaly práce na přeložkách inženýrských sítí a byly
provedeny sanace podloží na hlavní trase. Následně byly prováděny
zemní práce na hlavní trase a práce na mostních objektech.
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BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Úsek výstavby, ve spolupráci s dalšími úseky, v roce 2018 pokračoval
ve svých aktivitách implementace metody informačního modelování
BIM (Building Information Modeling). Tyto aktivity souvisí s celostátní
koncepcí zavádění metody BIM v České republice schválenou vládou
ČR dne 25. září 2017, č. 682.
Implementace metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury,
resp. silniční stavby má svá úskalí daná charakterem liniové
stavby. Od prvních kroků bylo zřejmé, že po procesní stránce (např.
role objednatel–zhotovitel) bude BIM modelování obdobné jako
u pozemních staveb (kde jsou výhody BIM nesporné), avšak samotné
měřitelné přínosy se mohou projevit až v dlouhodobějším horizontu,
a to jak při přípravě staveb a jejich realizaci, tak především ve fázi
majetkové správy. První poznatky byly získány z pilotních projektů
zadaných ŘSD ČR, kterými byly „Úprava křižovatky silnic I/32 a II/125
na exitu 42 dálnice D11 – přestavba na okružní křižovatku“ (pracovně
označená jako „OK Poděbrady“) a dále „D1 Modernizace – úsek 04,
EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov – SO 04-221 Nadjezd ev. č.
D1-040 a SO 04-151 Polní cesta v km 37,170“ (pracovně označený
jako „nadjezd D1“).
Pro rok 2018 byl připraven další pilotní projekt stavby ŘSD ČR,
a to informační model stavby „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa
I.“ (pracovní název „BIM Žabovřeská“). Jedná se o model stavby
intravilánové, čtyřpruhové, směrově dělené komunikace. Tento pilotní
projekt pokračoval v principu ověřování technologie BIM v souběhu

s přípravou a realizací reálné stavby. Samotnou tvorbu zadávací
dokumentace veřejné zakázky BIM modelu předcházela předběžná
tržní konzultace (dále PTK), která byla pořádaná v prostorách
ŘSD ČR dne 29. 3. 2018. Institut PTK byl využitý především
z důvodu otevřené komunikace s komerční sférou, tj. potenciálními
uchazeči o předmětnou zakázku. Během PTK byly představeny
cíle a očekávání, která ŘSD ČR na pilotní projekt velkého rozsahu
má, a zároveň ověření reálných možností, schopností a znalostí
dosažitelných na trhu. I za přispění informací získaných z PTK byla
zdárně zahájena veřejná soutěž na zhotovitele informačního modelu,
do které se přihlásilo a kvalifikační kritéria splnilo několik subjektů
a sdružení.
Pilotní projekty implementace metody BIM nejsou pouze realizovány
ŘSD ČR, ale i dalšími investorskými resortními organizacemi, kde
vzájemná spolupráce může přinést i nečekané obohacení vlastních
poznatků a může odhalit i vzájemné podobnosti a přesahy různých
infrastruktur, což je v podstatě i myšlenka BIM o určité nezávislosti
informačních modelů a jejich využitelnosti i jinými subjekty, než
pro které primárně vznikly. Dalším pilotním projektem, který tyto
myšlenky může ověřit, je pilotní projekt Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC) – stavba „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické
trati“, na kterém ŘSD ČR částečně spolupracuje. Jedná se primárně
o stavbu na dráze, kde součástí výstavby jsou i silniční stavební
objekty a jejich příslušenství spadající do budoucí správy ŘSD ČR.
Tento pilotní projekt se týká především samotné realizace stavby,
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kde je zajímavé sledovat vztah zhotovitel stavby – objednatel
(SŽDC) – budoucí správce (SŽDC, ŘSD ČR), neboť výstupem má být
informační model reálné stavby, ovšem pro více následných správců
a jejich specifických potřeb.
Pilotní projekty BIM obecně mají za cíl definovat a ověřovat reálné
potřeby organizace v oblasti digitalizace vstupů a výstupů, procesů
a strojového zpracování dat. Nejedná se tedy pouze o tvorbu
vícerozměrných modelů, ale i o nastavení jednotného „komunikačního
jazyka“ informačních subsystémů všech úseků ŘSD ČR. Zde se jasně
ukazuje využití BIM modelů realizovaných staveb jakožto např. vstupů
do analytických systémů hospodaření (s vozovkou, mosty atd.) či do
pasportních systémů.

Zcela jasně se ukazuje, že nastolený směr v implementaci metody
BIM do organizačních struktur ŘSD ČR formou pilotních projektů
přináší značné poznatky jak o vývoji technologií, tak i o potřebách
vlastní IT infrastruktury. Pro rok 2019 se připravují další pilotní
projekty s větším důrazem především na definici negrafických
informací a na sjednocení klasifikace prvků komplexních modelů.
Úsek výstavby také aktivně vystupuje při odborných debatách,
ať už s odbornou veřejností v rámci prestižních oborových konferencí
jako např. Silniční konference 2018, anebo v rámci diskuzí na půdě
státních autorit (MPO, MD, SFDI), které se zaváděním metody BIM
zabývají na celoresortní úrovni.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V roce 2018 ŘSD ČR navázalo na předchozí rok v řešení otázky
posuzování vlivů u všech připravovaných silničních dopravních staveb
na jednotlivé složky životního prostředí v souladu s novelami zákona
EIA.
Dne 1. 11. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů, tzv. transpoziční novela č. 326/2017 Sb., do které
byla transponována revidovaná směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2016, s cílem časově náročný proces
EIA zjednodušit a zrychlit.
Tato novela přinesla několik zásadních změn; mezi ty nejvýznamnější
patří povinnost investora zajistit platnosti stanovisek EIA až do
vydání posledního stavebního povolení, nově je platnost závazného
stanoviska EIA stanovena na 7 let s možností jejího opakovaného
prodlužování o dalších 5 let; novela přináší kompletní revizi příloh
zákona EIA a zavádí uzavřený výčet tzv. navazujících řízení, pro která je
stanovisko EIA podkladem. Z důvodu urychlení procesu posuzování již
není posudek EIA projednáván s veřejností a není v průběhu procesu
posuzování vůbec zveřejňován, je podkladem pro příslušný úřad při
zpracování stanoviska EIA a s ním je zveřejněn atd.
V této souvislosti bylo v roce 2018 jedním z hlavních úkolů ŘSD ČR
zadat zpracování podkladů pro prodloužení platnosti stanovisek EIA
u všech staveb, u kterých nebyla dokončena povolovací řízení, a poté
do konce roku 2018 podat žádosti o prodloužení jejich platnosti na
příslušné úřady k posouzení.

O prodloužení platnosti stanovisek EIA bylo požádáno celkem
u 22 dopravních staveb, z toho na MŽP pro 12 záměrů, pro 5 na MŽP
OVSS a pro dalších 5 záměrů na krajské úřady.
V tomto roce zároveň významně pokračovala po získání závazných
prioritních stanovisek EIA podle § 23a zákona o EIA investiční příprava
prioritních dopravních záměrů.
V rámci navazujících povolovacích řízení byla zajišťována jako jeden
z povinných kroků investora závazná stanoviska k ověření změn
staveb v souladu s § 9a odst. 6 jmenovaného zákona o EIA. Všechna
závazná stanoviska byla dosud vydána ke 3 prioritním dopravním
záměrům z 8, a to pro:
•
•
•

D6 – obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice,
D11 Hradec Králové – Smiřice,
D48 Frýdek-Místek, obchvat.

Vedle zmíněných prioritních dopravních záměrů ŘSD ČR zajišťovalo
posuzování EIA i pro neprioritní záměry s původním stanoviskem
EIA vydaným podle starého zákona č. 244/1992 Sb., u kterých bylo
rozhodnuto na základě novely zákona EIA o opakování posuzování
vlivů na životní prostředí.
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V roce 2018 byla vydána nová závazná stanoviska EIA
například k těmto významným dopravním stavbám:
•
•
•
•

D48 MÚK Bělotín–Rybí,
D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření,
D6 – střední Čechy,
D6 – Ústecký kraj.

V řadě případů u staveb silnic I. třídy bylo posuzování ukončeno
vydáním rozhodnutí, že stavba nemá významné vlivy na životní
prostředí a není ji třeba posuzovat v celém procesu EIA.
V procesu přípravy dopravních staveb v rámci obecné ochrany
přírody a krajiny ŘSD ČR posuzuje a řeší mimo jiné také migrační
prostupnost dopravních liniových staveb. V této oblasti se ŘSD ČR
osvědčila nastavená pravidelná odborná spolupráce s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR. Problematiku, např. vhodnost umístění
a parametry navrhovaných migračních objektů v dané lokalitě atd.,
diskutuje a řeší s příslušnými odborníky AOPK s cílem zajistit
co nejcitlivěji k životnímu prostředí vhodná kompenzační opatření
minimalizující dopad liniových staveb na životní prostředí. Potřebné
informace o využívání stávajících migračních objektů živočichy
a potvrzení jejich smysluplnosti jsou získávány z monitoringu těchto
migračních objektů, zajišťovaného příslušnými pracovníky ŘSD ČR.

Související činností s výše uvedenými bylo v uplynulém roce provedení
auditu ochranných prvků proti nárazům ptáků na průhledných výplních
protihlukových stěn na dálnicích s cílem vytipovat rizikové protihlukové
stěny (např. na D4, D5, na D8, D10 nebo D11), u kterých je třeba
provést formou dodatečných polepů PHS vhodné opatření proti
nárazům ptáků.
Velkou pozornost si opět v roce 2018 vyžadovala problematika hluku,
tedy zajištění ochrany obyvatel před hlukem, a to jak v průběhu
přípravy staveb, tak v rámci jejich výstavby a následně v průběhu
samotného provozu.
V roce 2018 bylo v rámci nových staveb nebo samostatných akcí
realizováno téměř 6 km nových protihlukových stěn. Ke konci roku bylo
evidováno více než 410 km protihlukových stěn podél komunikací ve
správě ŘSD.
V reakci na Metodický návod pro měření a hodnocení hluku
v mimopracovním prostředí vydaný Ministerstvem zdravotnictví
a na požadavky na stanovení a sjednocení postupů při práci s daty
o intenzitách dopravy byl zpracován materiál „Výpočet hluku
z automobilové dopravy. Manuál 2018“. Materiál aktualizuje postupy
související s výpočty hluku právě v kontextu vstupních podkladů
o dopravním proudu, ale i v souvislosti s nízkohlučnými obrusnými
vrstvami, které byly blíže definovány technickými podmínkami TP
259 a jejichž hlukové parametry jsou průběžně sledovány i v reálném
provozu.
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Mýto

05

V roce 2018 se zvýšená pozornost úseku provozovatele
elektronického mýta realizuje hlavně v oblasti kontroly kvality
dodavatelem poskytovaných služeb. Neustálým středem pozornosti
je oblast definovatelná jako služby poskytované dopravní veřejnosti,
tj. služby poskytované prostřednictvím DM – distribučních míst
a KM – kontaktních míst. Dalším předmětem náplně oddělení
jsou činnosti spojené s dohledem nad bezporuchovým provozem
centrálního systému a s oblastí řešení reklamací dopravců. Na základě
výsledků kontrol lze konstatovat, že úroveň poskytovaných služeb
dopravcům je na velmi dobré úrovni, v neposlední řadě spolupráce
a koordinace enforcementu s Celní správou MF ČR. V souladu se
zněním organizačního řádu ŘSD kromě toho ÚPEM i v roce 2018
zajišťoval problematiku rozvoje a kontroly funkcí mýtného systému
v ČR. V návaznosti na činnosti předcházejících let byla úsekem dále
zpracovávána problematika slev na mýtném pro dopravce, jejíž
realizace byla ŘSD uložena Ministerstvem dopravy. V roce 2018
byly dopravcům vyplaceny slevy na mýtném ve výši 208 351 094 Kč
pro 16 783 vozidel, kde byly splněny všechny náležitosti vyplácení
slev. V celkovém souhrnu jsou zahrnuty výplaty všech provozovatelů
přihlášených v systému slev, kteří uplatnili svůj nárok v předchozím
roce, tj. za rok 2017.
O oblasti vymáhání dlužného (neuhrazeného) mýta za minulá
období, a to jak tuzemských, tak zahraničních provozovatelů, v obou
kategoriích (tj. post-pay i pre-pay), bylo dosaženo hranice cca 2,37
mil. Kč, které se podařilo v systému elektronického mýta identifikovat,
vyzvat k jejich úhradě a rovněž je převést ve prospěch SFDI.

V roce 2018 proběhlo otevřené výběrové řízení organizované MD ČR
na nového provozovatele mýtného systému v letech 2020 až 2030.
Výhercem soutěže se stalo konsorcium firem SkyToll a CzechToll.
Koncem roku zahájil úsek PEM spolupráci s projektovým manažerem
a Ministerstvem dopravy ČR na projektu SEM (systém elektronického
mýta) s konsorciem firem SkyToll a CzechToll.
Rok 2018 byl rokem prodloužení původně desetiletého kontraktu
konsorcia společností Kapsch (prodloužení do konce roku 2019).
Je možné hodnotit spolupráci a kvalitu poskytovaných služeb
spojených s výstavbou a provozováním mýtného systému v ČR velmi
dobře. Za 12 let provozování mýtného systému se vybralo na mýtném
cca 88,9 miliardy Kč.
Ze zpracovaných dat uvádíme pro informaci základní grafy vypovídající
o výběru mýtného, podílu jednotlivých kategorií dopravců a výkonech
(podílech) zahraničních dopravců.
Elektronický systém výkonového zpoplatnění „MYTO CZ“ zahájil
v České republice provoz 1. ledna 2007. Mýto se od nákladních
vozidel s hmotností nad 3,5 tuny vybírá na 1 472 kilometrech
zpoplatněných pozemních komunikací, tj. dálnic (cca 1 238 km)
a vybraných úseků silnic I. třídy (cca 234 km). Uživatelům je k dispozici
servis 250 distribučních a 15 kontaktních míst, internetový portál se
samoobsluhou na www.mytocz.eu a nepřetržité call centrum.
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Provozovatelem elektronického mýtného systému je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, odhalování neplatičů řeší Generální ředitelství cel.
Za dvanáct let fungování mýta autodopravci zaplatili 98,7 miliardy
korun. Z této sumy připadlo 55,0 % na tuzemské kamiony, 44,4
miliardy; zaplatili zahraniční dopravci. Mezi nimi dominovali Poláci
s 11,9 % podílem, následovaní slovenskými (11,8 %), maďarskými
(5,5 %) a rumunskými vozidly (4,7 %).
Nákladní automobily s hmotností mezi 3,5 a 12 tunami, které se
k mýtné povinnosti přidaly teprve začátkem roku 2010, se na výběrech
mýta podílí přibližně 9 %. Za uplynulý rok (2018) mýtný systém
předepsal 10,8 miliardy korun, což je o 4,0 procenta více než v roce
2017.
Dosud je v mýtném systému registrováno dopravci 950 tisíc palubních
jednotek (OBU).
Z hlediska pracovních činností majetkové správy elektronického
mýta bylo uplynulé období na aktivity velmi pestré. Probíhala
spolupráce se zúčastněnými subjekty na modernizaci dálnice D1,
dále v provozování elektronického systému výkonového zpoplatnění
(ESVZ), jeho vlastní rozšiřování a rozvoj, optimalizace nákladů při
provozu vozidel mobilní kontroly, obecný výkon majetkové správy
ESVZ, příprava deimplementace ESVZ z hlediska likvidace majetku
systému, v neposlední řadě i příprava na spuštění nového systému
elektronického mýta.
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Při modernizaci dálnice D1, která je rozdělena na celkem 25 úseků,
probíhá i nadále velmi těsná a pestrá součinnost poskytování podkladů
k vedení inženýrských sítí elektronického mýta na té které konkrétní
stavbě, účasti na technických prohlídkách staveb
a další aktivity na výrobních poradách a kontrolních dnech staveb.

zpoplatněných pozemních komunikací a údržbu vozidel mobilní
kontroly. Konstatuje se, že úroveň poskytování těchto služeb je na
vysoké úrovni. Každodenní prací majetkové správy je poskytování
informací z dokumentace systému projekčním kancelářím
a zhotovitelům pracujícím pro různé útvary ŘSD.

100 % -

Probíhající stavební činnost při rozšiřování elektronického systému
výkonového zpoplatnění přinesla v tomto období novou mýtnou stanici,
která se vybudovala na dálnici D7 v úseku Postoloprty–Bitozeves
a byla úspěšně zprovozněna. Další objednaná mýtná stanice na dálnici
D3 v úseku Ševětín–Borek vztyčena nebyla z důvodu neefektivního
jejího dalšího využití při provozování nového systému elektronického
mýta. Došlo tedy k přerušení prací již při projektových pracích před
její výstavbou, a tak se podařilo ušetřit celkem významné finanční
prostředky.

V oblasti škod se uplynulé období příliš nelišilo od normálu a nebyl
zaznamenán jejich nárůst.

70 % -

Stoupla efektivita výkonu dohledové činnosti hlídek mobilní kontroly
pohybujících se na zpoplatněných komunikacích a podařilo se i snížit
souhrnné náklady na provoz celkem 29 vozidel.
Majetková správa elektronického systému výkonového zpoplatnění
řešila jak obnovu technologických a programových komponent,
tak i likvidaci komponent ze systému vyjmutých a vyřazených.
Probíhala a probíhá permanentní kontrola výkonu sjednaných
služeb se společností Kapsch na údržbu infrastruktury ESVZ podél

Řešila a řeší se příprava na plynulý přechod provozování SEM. Nově
vysoutěžený dodavatel a zároveň technický provozovatel služeb pro
výběr mýtného převezme 49 kontrolních mýtných stanic stávajícího
systému výkonového zpoplatnění. Z toho vyplývá organizace a řízení
součinnosti se společností Kapsch nejen v této oblasti tak, aby byl
nový systém elektronického mýta od počátku jeho spuštění plně
funkční a efektivní.
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80 % -

Podíl v %

Majetková správa započala pracovat na přípravě deimplementace
elektronického systému výkonového zpoplatnění v souvislosti
s ukončením jeho provozu ke 30. 12. 2019 a plynulým přechodem
na nový systém elektronického mýta. Byly zpracovány plány demontáží
komponent majetku, a to objem prací a jejich rozsah, plány svozů
a uskladnění, plány dalšího možného využití staveb a komponent,
likvidace vozidel mobilní kontroly atd.

90 % -

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

domácí

61,06 %

60,29 % 57,89 % 58,52 % 57,65 % 57,03 % 55,69 % 55,07 % 53,38 % 52,11 % 50,69 % 49,70 %

zahraniční

38,94 %

39,71 % 48,11 % 41,48 % 42,32 % 42,97 % 44,30 % 44,93 % 46,62 % 47,89 % 49,31 % 50,30 %
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Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném 2007–2018 v Kč
12 000 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

domácí

3 398

3 704

3 209

3 848

4 685

4 950

4 764

4 799

5 195

5 152

5 152

5 376

zahraniční

2167

2 440

2 334

2 727

3 441

3 730

3 790

3 916

4 537

4 735

5 130

5 441
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Mýtné podle zemí

PL		

Polsko		 1 8 4 4 0 9 6 6 8 4 		

33,89%

SK		

Slovensko		

1 0 9 9 6 8 6 6 4 9 		

20,21%

RO		

Rumunsko		

6 2 4 0 1 8 1 2 0 		

11,47%

HU		

Maďarsko		

5 4 3 0 3 1 5 4 1 		

9,98%

BG		

Bulharsko		

2 2 9 8 9 0 1 6 1 		

4,23%

RS		

Srbsko		 1 9 5 4 9 5 6 7 3 		

3,59%

DE		

Německo		

1 6 0 1 8 4 0 5 8 		

2,94%

LT		

Litva			

1 7 2 4 0 7 2 0 1 		

3,17%

TR		

Turecko		

9 6 4 6 7 0 8 8 			

1,77%

MK		

Makedonie		

5 6 3 7 7 7 2 7 			

1,04%

		Ostatní		

4 1 9 2 1 8 7 8 7 		

7,70%

					5 440 873 694		

Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27
zákona o finanční kontrole a výsledků interních auditů
podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole
I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol za rok 2018
zajišťovaných v organizaci ŘSD ČR a přiměřenosti a účinnosti
zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu
o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle
zvláštních předpisů
V rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) se interním
auditem a kontrolou zabývá odbor interního auditu a kontroly (dále jen
OIAK). Vedoucí OIAK je přímo podřízena generálnímu řediteli. Vlastní
kompetence a činnost OIAK upravují Statut interního auditu na ŘSD1
a Manuál – zásady provádění interního auditu2. Nezávislost a objektivita
interního auditu3 jsou respektovanými principy, aplikovatelné v podobě
tzv. doporučení, o nichž se zmiňuje základní dokument pro činnost
interního auditu „Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu“.
Interní audit je zaměřen mj. na hodnocení a kvalitu fungování vnitřního
kontrolního systému a identifikaci rizik. Přiměřenost a účelnost
vnitřního kontrolního systému jsou posuzovány podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

79,79%

Směrnice GŘ č. 7/2014 verze 2.0 – Statut interního auditu ŘSD ČR
Směrnice GŘ č. 8/2014 verze 2.0 – Manuál – zásady provádění interního auditu
3
Doporučení pro praxi 1100 – Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu
1
2
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1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27 zákona
o finanční kontrole a výsledků interních auditů podle § 28 a § 29
zákona o finanční kontrole
Interní audity a kontroly byly zaměřeny na vyhodnocování vnitřního
řídícího a kontrolního systému z hlediska přiměřenosti a účinnosti
fungování kontrolních mechanizmů. Audity byly plánovány a provedeny
v souladu s usnesením vlády ČR č. 509 ze dne 8. června 2016. Byly
zaměřeny na dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou upraveny interními
směrnicemi č. 5/2016 a 5/2018 v platném znění.
Dále byly zaměřeny na odhalování porušování rozpočtové kázně
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a na
odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při
hospodaření s finančními prostředky a majetkem. Lze konstatovat,
že systém finančních kontrol nevykazoval zásadní nedostatky
nasvědčující porušování rozpočtové kázně nebo spáchání trestného
činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem. Na základě
požadavku bezpečnostního ředitele bylo v 1 případě prošetřeno
oznámení zaměstnance ŘSD, které bylo postoupeno k dalšímu řízení
dle čl. 4.1 v souladu s protikorupčním programem.
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Vnitřní řídící a kontrolní systém se řídí v ŘSD směrnicí GŘ č. 21/2005
„Zavedení jednotného uplatňování závazných pravidel a doporučení
pro vnitřní řídící a kontrolní systém ŘSD ČR“. Nastavení vnitřního
systému finanční kontroly v rámci aplikace zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, je upraveno v SGŘ č. 6/2010 „Procesy ŘSD
ČR – příručka kvality“, příloha č. 19 – Oběh účetních dokladů a řídící
(finanční) kontrola.
V hodnoceném období byly provedeny 3 plánované interní audity,
6 plánovaných kontrol a 7 mimořádných kontrol. Celkem OIAK provedl
auditní a kontrolní činnost opakovaně na 54 útvarech ŘSD.
V roce 2018 bylo na jednotlivých útvarech ŘSD provedeno 12 řídících
kontrol se zaměřením na dodržování zákona o veřejných zakázkách.
Tyto kontroly nedetekovaly porušení zákona. Celkem bylo provedeno
1236 tzv. řídících kontrol, 33 externích kontrol a 21 externích auditů.
Bylo evidováno 147 stížností a podnětů.

•

•

•

•

Z rozhodnutí generálního ředitele bylo provedeno
7 mimořádných kontrol na 29 útvarech ŘSD. Byly zaměřeny
především na prověřování stížností a podnětů.
•

•

•

•

•
Interní audit č. 1 byl zaměřen na dodržování zákonných lhůt
u projektů OPD. Na základě zjištění z interního auditu bylo
odpovědným útvarem přijato nápravné opatření.
Interní audit č. 2 se zaměřil na využívání záruční doby na zjištěné
vady na stavbách pozemních komunikací v souladu se smlouvami.
Na základě zjištění z interního auditu budou odpovědnými útvary
přijata nápravná opatření v termínu do 31. 1. 2019.
Interní audit č. 3 – plánovaný audit na vykazování činnosti TDI byl
z organizačních důvodů zrušen, audit obdobného zaměření provedl
Úsek kontroly kvality staveb.
Interní audit č. 4 – audit SLA byl zrušen z důvodu provádění
externí kontroly NKÚ obdobného zaměření.

a kontrolou provedených prací. Na základě zjištění z kontroly
nebylo nutno přijímat nápravná opatření.

V hodnoceném roce bylo provedeno 6 plánovaných kontrol
na 17 útvarech ŘSD.

V roce 2018 byly provedeny 3 interní audity na 8 útvarech
ŘSD.
•

Interní audit č. 5 – se zaměřil na prověření plnění ustanovení
čl. 5.10 SGŘ č. 5/2016 verze 3.0 aplikace zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, týkajícího se povinnosti dbát na
to, aby nebyl opakovaně vyzýván stejný okruh dodavatelů veřejné
zakázky. Na základě zjištění z interního auditu budou odpovědnými
útvary přijata nápravná opatření v termínu do 28. 2. 2019.

•

•

•

Kontrola č. 1 se zabývá prověřením uzavírání rámcových dohod
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na
jednotlivé druhy činností a porovnání se stavem v roce 2017.
Kontrola stále probíhá.
Kontrola č. 2 se zabývala posouzením dodržování pravidel
využívání referentských vozidel v souladu s platnou směrnicí
GŘ „Pravidla pro provoz služebních vozidel na ŘSD ČR“.
Kontrolou byly zjištěny nedostatky při vedení evidence o provozu
referentských vozidel. Na základě zjištění z kontroly bylo
odpovědným útvarem přijato nápravné opatření.
Kontrola č. 3 se zabývala kontrolou a evidencí běžných mostních
prohlídek a běžných prohlídek silnic I. třídy v systému DIKOS.
Na základě zjištění z kontroly byla odpovědnými útvary přijata
nápravná opatření.
Kontrola č. 4 byla zaměřena na provedení inventarizace majetku,
především namátkové fyzické kontroly na SSÚD. Na základě
zjištění z kontroly byla odpovědným útvarem přijata nápravná
opatření.
Kontrola č. 5 byla zaměřena na plnění opatření přijatých v roce
2017 na základě výsledků externích kontrol provedených na ŘSD
ČR. Na základě zjištění z kontroly bylo odpovědným útvarem přijato
nápravné opatření.
Kontrola č. 6 se zabývala opravami a rekonstrukcemi silnic I. třídy
se zaměřením na zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci
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•

•

•

•

•

Mimořádná kontrola č. 7/1/2018 – Zpráva byla postoupena
bezpečnostnímu řediteli dle čl. 4.1 v rámci protikorupčního
programu.
Mimořádná kontrola č. 7/2/2018 – účelem kontroly bylo ověření
informací uvedených v anonymním oznámení na zneužívání
služebních vozidel na Správě Karlovy Vary. Na základě zjištění
z kontroly byla odpovědným útvarem přijata nápravná opatření.
Mimořádná kontrola č. 7/3/2018 – účelem mimořádné kontroly
bylo prověřit vybrané veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součástí byla kontrola
provedených prací na místě u vybraných správ a SSÚD. Na základě
zjištění z kontroly byla odpovědnými útvary přijata nápravná
opatření.
Mimořádná kontrola č. 7/4/2018 – byla zaměřena na prověření
podání stěžovatele na přidělování zakázek na Správě Liberec.
Podání bylo vyhodnoceno jako neopodstatněné.
Mimořádná kontrola č. 7/5/2018 – prověření anonymního
oznámení, které se týkalo způsobu zadávání veřejných zakázek
v oblasti dopravního značení na Závodě Brno. Anonymní oznámení
bylo vyhodnoceno jako neopodstatněné.
Mimořádná kontrola č. 7/6/2018 – účelem kontroly bylo prověření
vybraných dodatků ke smlouvám u veřejných zakázek zaměřených
na služby. Nápravná opatření byla přijata.
Mimořádná kontrola č. 7/7/2018 – prověření anonymní stížnosti
na nehospodárné vynakládání veřejných prostředků na Správě
Chomutov. Stížnost byla vyhodnocena jako neopodstatněná.

Zjištěné nedostatky z provedených interních auditů a kontrol byly
předány ve formě zpráv generálnímu řediteli a odpovědným vedoucím
zaměstnancům dotčených útvarů. Bylo přijato celkem 40 nápravných
opatření, která jsou průběžně plněna a monitorována.
Zvyšování odbornosti a profesionality v souladu se „Základním
standardem 1200“ pro profesní praxi interního auditu se uskutečňuje
průběžným vzděláváním auditorů prostřednictvím účastí na akcích
pořádaných Českým institutem interních auditorů (ČIIA).
Finanční řízení a kontrolu zákon definuje jako řídící kontrolu. Vedoucí
zaměstnanci plánují a provádějí vlastní kontrolní činnost podle příslušné
směrnice4 , se zaměřením na nedostatky a zjišťování odchylek od
cílů stanovených ŘSD. Bylo provedeno celkem 1236 kontrol, z nichž
vyplynulo 143 zjištění, na která bylo reagováno 108 opatřeními. Plány
kontrol jsou vedoucími zaměstnanci sestavovány podle identifikovaných
rizik a zahrnovaly zejména oblasti, jako jsou financování staveb,
zadávání veřejných zakázek, hospodaření, příprava a realizace staveb,
údržba a opravy pozemních komunikací. Z výsledků těchto kontrol
nevyplynula zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
Řídící kontrola je upravena směrnicí GŘ5 , která průběžně a aktuálně
v podmínkách ŘSD aplikuje ustanovení § 25 až § 27 zákona o finanční
kontrole č. 320/2001 Sb., s důrazem na správnost hospodaření
s finančními prostředky a stanovená pravidla. Stav a jejich plnění bylo
předmětem 1124 řádných a 112 mimořádných kontrol.
Za rok 2018 bylo evidováno 147 stížností. Z toho bylo 10 stížností
vyhodnoceno jako opodstatněných, 1 stížnost jako částečně
opodstatněná a ostatní byly vyhodnoceny jako neopodstatněné.
Celkem 3 stížnosti byly anonymní.
Směrnice GŘ č. 21/2005 – Zavedení jednotného uplatňování závazných pravidel
a doporučení pro vnitřní řídící a kontrolní systém ŘSD ČR
5
SGŘ č. 6/2010 – Procesy ŘSD ČR – příručka kvality, příloha č. 19 – Oběh účetních
dokladů a řídící (finanční) kontrola.
4
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2. Z
 hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných
podle § 7 zákona o finanční kontrole
Centrální evidenci protokolů o provedených externích kontrolách
zabezpečuje úsek GŘ (manažer rizik). Tato evidence je k dispozici
auditorům, kontrolorům, externím kontrolním orgánům i dalším
oprávněným zaměstnancům ŘSD. Za rok 2018 bylo zaevidováno
33 externích kontrol a 21 externích auditů v souladu se SGŘ č. 19/2017
„Centrální evidence kontrol prováděných vnějšími kontrolními orgány
v ŘSD ČR“.
Ministerstvo dopravy ČR provedlo 13 kontrol: kontroly proběhly na
úseku výstavby GŘ ŘSD, dále na jednotlivých správách se zaměřením
na zadávání veřejných zakázek a 1 audit kybernetické bezpečnosti.
SFDI provedl celkem 6 kontrol: kontroly proběhly na úseku výstavby
se zaměřením na realizaci jednotlivých projektů spolufinancovaných
v rámci OPD a na úseku provozním – protihlukové stěny.

NKÚ provedl 2 kontroly: implementace inteligentních systémů v silniční
infrastruktuře ČR (dosud nezveřejněn kontrolní závěr) a kontrola
výstavby a modernizace silnic I. třídy – stále probíhá, ukončení v roce
2019.
Česká inspekce životního prostředí provedla 2 kontroly v oblasti
kácení dřevin.
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký
kraj provedl 1 kontrolu BOZP na Středisku mostních provizorií Brodek
u Prostějova.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provedl
1 kontrolu na Správě Ostrava – dodržování povinností krizového plánu.
Opatření k nápravě zjištěných nedostatků byla přijata a jsou hlášena
kontrolním orgánům.

Finanční úřad Praha provedl 7 kontrol: daňové kontroly na jednotlivé
stavební akce se zaměřením na porušení rozpočtové kázně.

PŮSOBENÍ V OBLASTI KONTROLY KVALITY STAVEB
KONTROLA KVALITY STAVEB
Úsek kontroly kvality staveb (ÚKKS) měl v roce 2018, stejně
jako v roce 2017, 51 pracovníků.

•
ÚKKS v roce 2018 pokračoval ve zvyšování odbornosti pracovníků.
Počty pracovníků ÚKKS s příslušným osvědčením, certifikátem či
oprávněním byly v roce 2018 následující:
•
•

•

•

Finanční úřad pro Pardubický kraj provedl 1 kontrolu na stavební
akce se zaměřením na porušení rozpočtové kázně na Správě
Pardubice.

•
•
•

Ministerstvo financí provedlo 20 auditů operací, a to projektů OPD na
úseku výstavby.

•
•
•

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj provedl
1 kontrolu na SSÚD Podivín se zaměřením na dodržování bezpečnosti
práce.

•
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•

oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací, stupeň I (1 pracovník)
oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací, stupeň II – mostní objekty betonové, ostatní a zdi
(3 pracovníci)
oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací, stupeň II – mostní objekty ocelové a ocelové
konstrukce, výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
(1 pracovník)
oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů
(1 pracovník)
oprávnění k provádění běžných prohlídek mostů (2 pracovníci)
oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací, stupeň II – trubní vedení (1 pracovník)
povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti pozemních
komunikací (1 pracovník)
osvědčení koordinátora BOZP (1 pracovník)
mezinárodní svářečský inženýr (1 pracovník)
osvědčení Technického dozoru pro vedení důlních děl
a podzemních děl dle ČBÚ č. 298/2005 Sb. – oprávnění k zajištění
bezpečného a odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem (1 pracovník),
certifikát na smluvní podmínky pro výstavbu pozemních

inženýrských staveb projektovaných objednatelem FIDIC
(10 pracovníků)
certifikát interního auditora systémů managementu podle ISO
9001:2015 a ISO 14001:2015 (2 pracovníci)
certifikát vizuální kontroly svarů VT2, sektor MS (1 pracovník)

V roce 2018 získalo 11 zaměstnanců ŘSD ČR oprávnění k výkonu
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (PK) ve smyslu
směrnice GŘ č. 14/2017 – Pravidla udělování oprávnění k výkonu
stavebního dozoru – a metodického pokynu Ministerstva dopravy
Výkon stavebního dozoru na stavbách PK.
Kvalita stavebních prací a technologií byla pravidelně
kontrolována na stavbách modernizace D1, jmenovitě:
•
•
•
•

D1 modernizace – úsek 4, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov,
D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice,
D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký
Beranov,
D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ –
EXIT 153 Lhotka,

a na dalších významných stavbách, např. dálnice D3 Bošilec–Ševětín
a Ševětín–Borek, D8 Lovosice–Řehlovice, D11 107 Smiřice–Jaroměř,
D1 0137 Přerov–Lipník, D6 Nové Strašecí – Řevničov, Řevničov,
obchvat, Lubenec, obchvat, I/16 Slaný–Velvary a další.
Ředitel ÚKKS byl pověřen za objednatele k přejímání dokončených
staveb dálnic D1, D3, D8 a D11. V roce 2018 se jednalo o následující
dokončené stavby: Modernizace D1, D3 0308/C Veselí nad Lužnicí –
Bošilec, D3 0309/I Bošilec–Ševětín, D3 Ševětín–Borek,
I/11 Nebory–Oldřichovice a I/11 Oldřichovice–Bystřice.
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V roce 2018 byly stavebně dokončeny modernizované úseky D1:
úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov; úsek 10, EXIT 75
Hořice – EXIT 81 Koberovice; úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119
Velký Beranov; úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – EXIT 153 Lhotka.
Bylo ukončeno přejímací řízení stavby D3 0308C Veselí nad Lužnicí –
Bošilec, I/11 Nebory–Oldřichovice, D1 úsek 18, EXIT 134 Měřín –
EXIT 141 Velké Meziříčí západ.
Kontroloři kvality ÚKKS prováděli kontrolní činnost na základě
schváleného metodického postupu č. 1/2015 – Zásady pro výkon
kontrolní činnosti objednatele v rámci realizace vybraných staveb.
Nedílnou součástí tohoto metodického postupu je informační systém
TEMPUS, prostřednictvím kterého kontroloři kvality kontrolují postup
výstavby, výkon činností stavebních dozorů, dodržování technických
a zejména kvalitativních parametrů staveb.
V roce 2018 byly naplňovány hlavní cíle informačního systému
TEMPUS, tj.:
•
•
•
•

sledování procesu výstavby po stránce technických a kvalitativních parametrů
řešení neshod v reálném čase v součinnosti se správcem stavby
odsouhlasení prací v návaznosti na postup výstavby jednotlivých
stavebních objektů
kompletace všech dokladů rozhodujících v době realizace díla

Od května 2018 odbor technické kontroly staveb (18100) zahájil
kontroly objednatele, které probíhaly z pověření generálního ředitele
ŘSD ČR. Účelem kontroly objednatele je provedení kontroly realizace
stavby v souladu s platným organizačním řádem ŘSD ČR, SGŘ
č. 6/2010 (Procesy ŘSD ČR – příručka kvality), SGŘ č. 9/2016
(Realizace staveb pozemních komunikací) a smlouvou.
Kontroly objednatele jsou směřovány:
• na stavby pozemních komunikací prioritního významu

•

na stavby, kde na základě průběžné supervize stavby byl
zaznamenán výrazný počet neshod, které nejsou v procesu
výstavby zástupcem objednatele aktivně řešeny.

Stavby, kde byly provedeny kontroly objednatele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I/11 Opava, severní obchvat – východní část
D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný
Jeníkov
D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou
I/53 Lechovice – obchvat
I/56 Frýdek-Místek – Ostravice, oplocení PK, km 56,200–66,200
D6 Řevničov, obchvat
D48 Rybí – MÚK Rychaltice
I/56 Ostrava – Frýdek-Místek, oplocení úseku, km 40,500–52,500
I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-143B a 11-144
D35, km 292,8–294,9, oprava
D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves
D3 0309/1 Bošilec–Ševětín
I/22 Strakonice
I/19 Žďákovský most – Kostelec nad Vltavou
I/37 Svítkov–Dražkovice, OŽK
D1 modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 V. Beranov
D11, km 0,0–8,0, výměna vozovkových vrstev včetně modernizace
D3 0309/1 Bošilec–Ševětín, SO 300
I/21 Trstěnice–Drmoul

Samostatná oddělení zkušebnictví (Praha, Brno) provádějí jako
svou hlavní činnost schvalování receptur asfaltových směsí, betonů,
stmelených směsí a mechanicky zpevněného kameniva (MZK), dále
pak poskytují odborná stanoviska ostatním útvarům ŘSD ČR. Součástí
každého z těchto oddělení je zkušební laboratoř (Praha, Brno), která
provádí zkoušky stavebních materiálů a vrstev.
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V Laboratoři Praha probíhala od jara 2017 až do srpna 2018
rekonstrukce prostor. Rekonstrukcí prošly jak kanceláře, tak především
zkušební prostory. Provádění většiny zkoušek asfaltových směsí bylo
z kanceláří přesunuto do nových zkušebních prostor. Došlo ke zklidnění
kanceláří, poklesu prašnosti a odstranění zápachu rozpouštědel.
Laboratoř nyní plně vyhovuje všem hygienickým nárokům. Po
dokončení rekonstrukce Laboratoře Praha má ÚKKS opět v provozu
dvě zkušební laboratoře – Laboratoř Praha a Laboratoř Brno.
Laboratoř Praha absolvovala v listopadu a prosinci akreditaci Českým
institutem pro akreditaci, o.p.s., a to již dle nové evropské normy ČSN
EN ISO/IEC 17025:2018 (mezi prvními v ČR). Laboratoř Brno úspěšně
absolvovala pravidelnou dozorovou návštěvu ČIA dne 9. 11. 2018.
Rozsah akreditace obou laboratoří zahrnuje zkoušení asfaltových
směsí, litých asfaltů, betonů, zemin, kameniva a zkoušky povrchových
vlastností vozovek. Laboratoř Praha má rovněž akreditovány odběry
vzorků v oblastech své činnosti.
Po dobu rekonstrukce Laboratoř Praha využila uvolněnou zkušební
kapacitu k pokračování namátkových kontrol stavu obaloven
asfaltových směsí, betonárek a lomů. Obdobné kontroly prováděla
i Laboratoř Brno. I přes postupné zlepšování stavu výroben stavebních
směsí obě laboratoře opět shodně konstatují tyto nedostatky:
1) Z
 atímco se díky dlouhodobému tlaku laboratoří ŘSD ČR znatelně
zlepšuje technický stav obaloven, nadále přetrvává nefunkčnost
systému kontroly vstupních materiálů na obalovnách. Často jde
i o záměrné tolerování některých méně důležitých kvalitativních
parametrů požadovaných normou, protože lomy prostě nenabízejí
obalovnám frakce kameniva plně svou zrnitostí odpovídající
požadavkům normy. Nedostatky nacházíme i v součinnosti
obaloven s jejich vlastními laboratořemi, v nerespektování
požadavků norem a předpisů. Na základě těchto zkušeností jsou do

právě probíhající revize TKP 7 (základní předpis MD pro asfaltové
směsi) navrhována zástupcem ÚKKS odpovídající preventivní
opatření. Certifikace obaloven dle norem řady ISO bohužel nemá
takový rozsah, aby zaručila plnění požadavků ŘSD ČR na tyto
výrobny.
2) Souběžně probíhají i inspekce betonárek. Situace v betonárkách
je již z dřívějších let výrazně lepší než na obalovnách, ale ani tady
nelze stav označit jako plně uspokojivý.
3) Laboratoř Praha provádí též kontroly lomů (např. na pokyn správce
stavby) a výroben mechanicky zpevněného kameniva.
Vzhledem k zjišťovaným nedostatkům v oblasti kameniva, asfaltových
směsí a obaloven pracovníci laboratoří provádějí osvětu (seminář na
VUT Brno, tým pro kamenivo, tým pro asfaltové technologie).
Vybraní pracovníci laboratoří jsou zapojeni v připomínkových řízeních
při vydávání norem a předpisů, aktivně pracují v týmech pro asfaltové
technologie za horka, pro asfaltová pojiva, cementobetonový kryt a pro
kamenivo.
Laboratoře jsou průběžně dovybavovány zařízením. Laboratoř Praha
v roce 2018 zakoupila např. temperovací lázeň pro zkoušky asfaltových
směsí, Laboratoř Brno byla vybavena statickou zatěžovací deskou ke
kontrole předepsaného statického modulu přetvárnosti a zařízením pro
sítový rozbor kameniva.
Ředitel ÚKKS je pověřen za objednatele k přejímání dokončených
staveb dálnic D1, D3, D8 a D11. V roce 2018 se jednalo o následující
dokončené stavby: Modernizace D1, D0 510 Satalice–Běchovice,
D3 0306/II Tábor – Veselí n. L., D3 0308/C Veselí n. L. – Bošilec,
D3 0309/I Bošilec–Ševětín, D3 0309/III Borek–Úsilné, D4 Skalka –
křižovatka II/18, D8 0805 Lovosice–Řehlovice, D11 05-2 Osičky –
Hradec Králové, I/11 Nebory–Oldřichovice a I/11
Oldřichovice–Bystřice.
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SYSTÉM JAKOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ŘSD ČR zajišťovalo v roce 2018 správu a aktualizaci webu Politika
jakosti pozemních komunikací – www. pjpk.cz.

K odstranění shora uvedených nedostatků ÚKKS zorganizoval a ve
spolupráci s úsekem provozním GŘ provedl v roce 2018 školení cca
150 pracovníků závodů, správ a SSÚD.
V roce 2018 se plně projevily zejména následující přínosy SMK:

V rámci činnosti technického koordinačního centra pak ŘSD
ČR zajišťovalo podklady a projednání 31 technických předpisů
systému jakosti pozemních komunikací, z nichž 12 jich bylo v roce
2018 schváleno Ministerstvem dopravy ČR (technické kvalitativní
podmínky staveb PK – 3x, technické podmínky – 8x, směrnice – 1x).
Z uvedených předpisů považujeme za zásadní schválení technických
kvalitativních podmínek staveb PK, kapitoly 19B – Protikorozní ochrana
ocelových mostů a konstrukcí – a technických podmínek TP 262 –
Ložiska mostů pozemních komunikací.
SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ISO 9001
Systém managementu kvality ŘSD ČR (dále i „SMK“) byl v ŘSD ČR
zaveden k 1. 7. 2010 (nejdříve pro procesy výstavby a modernizace
dálnic a silnic I. třídy a následně pro všechny ostatní procesy
zajišťované ŘSD ČR). ŘSD ČR v roce 2018 obhájilo certifikát shody
s ISO 9001.
Manažer kvality společně s auditorem SMK provedl celkem
6 procesních auditů SMK na závodech, správách a SSÚD.
S výsledky auditů SMK a opatřeními přijatými auditovanými subjekty
byl průběžně seznamován generální ředitel ŘSD ČR.
Při shora uvedených auditech bylo zjištěno, že přetrvávají nedostatky
při vedení stavebních deníků, v oblastech technologických předpisů,
kontrolních zkušebních plánů zhotovitelů a souhrnných závěrečných
zpráv zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací (SZZ).

•

•
•

•
•
•

sjednocení pravidel realizace procesů v rámci celého ŘSD ČR
vytvořilo příznivé podmínky pro účinnou kontrolu a včasné
odhalování neefektivního nakládání s veřejnými prostředky,
transparentnost realizace procesů,
zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků při
přípravě a výstavbě dálnic a silnic I. třídy a provádění jejich oprav
a údržby,
identifikace oblastí se zvýšeným rizikem ztrát a možného
korupčního jednání,
zvýšení kvality výstupů procesů,
zvýšení stability plnění úkolů ŘSD ČR.

Dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti plnění cílů kvality, které si
ŘSD ČR stanovilo pro rok 2018, mimo jiné:
•
•

byl zaveden systém čárových kódů pro inventarizaci zařízení
v prostorách GŘ ŘSD ČR,
byla zavedena elektronická finanční kontrola došlých faktur.

PROBLEMATIKA STAVEB DÁLNICE D47 (D1)

ŘSD ČR zjistilo a reklamovalo zhotovitelům uvedených staveb
(zejména na úseku Ostrava-Rudná – Bohumín v celkové délce
17,2 km) mimořádné množství závažných vad spočívajících zejména
ve zvlnění vozovky a podélných i příčných trhlinách vozovkového krytu
v důsledku nevhodných materiálů použitých zhotoviteli do násypů, ve
vadách mostů, opěrných zdí a dalších stavebních objektů.

S ohledem na stále probíhající arbitrážní a soudní spory se zhotoviteli není
možné komunikaci definitivně opravit, dokud v daném sporu nerozhodne
rozhodčí či obecný soud. ŘSD ČR opakovaně, bohužel však marně,
vyzvalo rozhodčí soud k vydávání alespoň částečných rozhodčích nálezů,
které by umožnily provádění oprav dálnice a stanovily, na čí náklady
budou opravy probíhat.

ŘSD ČR v současné době uplatňuje nároky na odstranění vad
v probíhajících arbitrážních a soudních sporech ohledně 4 staveb
dálnice D47 (D4708.2 km 146,600–153,054, D4708.2 km 153,054–
155,140, D47091/1 a D47091/2).

ŘSD ČR s odkazem na výše uvedené přistoupilo v listopadu 2018
k zahájení provizorní opravy vybraných částí dálnice D47 s tím,
že náklady bude vymáhat na zhotovitelích staveb. ŘSD ČR pokračuje
v provizorních opravách dálnice D47 i v roce 2019.

Závazná soudní rozhodnutí nebo rozhodčí nálezy ve vztahu
k žalovaným vadám dosud nebyla vydána. Technický stav vad
a potažmo celých předmětných staveb se postupně zhoršuje,
což negativně vnímají zejména jejich uživatelé, tj. řidiči. Dlouhodobé
neodstraňování závažných vad na stavbách D47 má zásadní dopady
také na bezpečnost silničního provozu.
V roce 2018 bylo ukončeno řízení č. Rsp 2175/12 týkající se mostů SO
201 a SO 216 stavby D4708.2 (spor o zaplacení částky odpovídající
ceně nedodané části oceli do ocelových nosných konstrukcí).
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
v rozhodčím nálezu rozhodl, že zhotovitelé úseku D4708.2 dálnice D47
musí ŘSD ČR zaplatit částku 25,899 mil. Kč spolu s úrokem z prodlení.
Zhotovitel uhradil ŘSD ČR částku 35 983 998,75 Kč v souladu
s rozhodčím nálezem.

Výstavba dálnice D47 (po uvedení do provozu součást dálnice D1)
probíhala v letech 2003–2012 a byla rozdělena do 9 úseků
v celkové délce 80,156 km (Lipník nad Bečvou – státní hranice ČR/
PR). Poslední úsek dálnice D47 (Bohumín – státní hranice ČR/PR) byl
zprovozněn v listopadu roku 2012.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘSD ČR ZA ROK 2018
o činnosti v oblasti poskytování informací zpracovaná
podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2018 bylo přijato celkem 185 žádostí o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt vydal v roce 2018 celkem 24 rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, přičemž následně přijal 4 odvolání k těmto rozhodnutím.

V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o odvoláních
podaných dle ust. § 16 a stížnostech podaných dle ust. § 16a zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění, je generální ředitel ŘSD ČR.

Povinný subjekt přijal v roce 2018 dvě stížnosti podané podle
ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, z toho
jedna byla na výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.
Stížnost byla oprávněná a požadované informace byly poskytnuty.
Druhá stížnost byla na formu vyřízení – doručení žádosti – a byla
zamítnuta.
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2/ STÁTNÍ ROZPOČET – MINISTERSTVO DOPRAVY (hodnoty v Kč)
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

na rok 2018

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2018

3 000 000

77 862 914

866 695 196

2. Výnosy z hlavní činnosti vč. neinvestičního příspěvku a transferu zřízeným PO

13 000 000

87 862 914

876 695 196

3. Náklady v hlavní činnosti

13 000 000

87 862 914

866 695 196

3 000 000

77 862 914

866 695 196

Skutečné čerpání záv. ukazatelů
Souhrnné ukazatele

V roce 2018 čerpalo ŘSD ČR finanční prostředky na hlavní činnost
z více zdrojů, a to:
•

ze SFDI (včetně příjmů z EU)

•

ze státního rozpočtu (včetně příjmu z EU)

•

z ostatních zdrojů

ŘSD převážnou většinu transferů obdrželo od SFDI na základě
smlouvy, která byla podepsána v lednu a postupně byla upravována
dodatky. Výše čerpání dosáhla 97 %.

1. Neinvestiční příspěvky a transfery zřízeným PO

Specifické ukazatele – výdaje
1. Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu
v tom:

investiční transfery zřízeným PO
neinvestiční příspěvky a transfery zřízeným PO
v tom:

1/ STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (hodnoty v Kč)

Zdroje
CELKEM ČR

kryté příjmem z rozpočtu EU
na zajištění provozu střediska Kojetín

Rozpočet –

Skutečnost –

Rozpočet –

Skutečnost –

Celkem

Skutečnost

investice

investice

neinvestice

neinvestice

rozpočet

k 31.12.2018

12 674 548 470

11 744 702 608

19 509 864 410

19 436 618 855

32 184 412 880

31 181 321 463

V%

		

0

0

48 808 341

3 000 000

77 862 914

817 886 855

0

0

0

3 000 000

3 000 000

2 953 000

vratka SFDI

0

na zaplacení pokut a penále vyměřených FÚ

0

66 691 377
74 862 914

rezervní fond ŘSD na zaplacení pokut a penále vyměřených FÚ

748 242 479
8 416 674

		
97

Z toho:
Prostředky z rozpočtu SFDI
(národní zdroje)
Financování z prostředků
OPD
Dotace na spolufinancování
projektů EU v rámci OPD
Ostatní fondy EU

V roce 2018 činily čerpané neinvestiční finanční prostředky celkem 817 886 855,48 Kč.
6 387 080 470

5 957 733 746

19 509 816 410

19 436 395 855

25 893 896 880

25 394 129 601

98

4 353 082 000

3 948 899 993

4 353 082 000

3 948 899 993

91

1 873 088 000

1 786 871 702

1 873 088 000

1 786 871 702

95

61 298 000

51 197 168

64 346 000

51 420 168

80

3 048 000

223 000
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Vývoj čerpání byl ovlivněn především výzvou SFDI ke vrácení finančních prostředků ve výši 66 691 376,79 Kč.
Na zaplacení pokut a penále vyměřených finančním úřadem za porušení rozpočtové kázně byla poskytnuta částka 748 242 479,69 Kč.
Na zajištění provozu a správy výcvikového střediska Kojetín bylo čerpáno 2 953 000 Kč.
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3/ OSTATNÍ ZDROJE (hodnoty v Kč)
Zapojení ostatních zdrojů a prostředků plynoucích z jiné (hospodářské) činnosti – rok 2018
Evidenční dotační systém státního rozpočtu
Čerpání prostředků za jednotlivé programy v roce 2018 (hodnoty v Kč)
Program

Název

12702

Rozvoj a obnova mat. techn. základny syst. řízení MD-PO

12706

Provoz
Celkem

Prostředky

Prostředky

SFDI

SR

Rezervní fond

7 599 371

Rozvoj a obnova mat. techn. základny syst. řízení ŘSD, SFDI

41 208 970

41 208 970

32724

Výstavba dálnice D47 Lipník n/Bečvou – Ostrava – st. hranice ČR/Polsko

98 816 426

98 816 426

Dotace od České kanceláře pojistitelů

32725

Výstavba dálnice D11 Praha – Hradec Králové – st. hranice ČR/Polsko

62 543 251

62 543 251

Prostředky z jiné (hospodářské) činnosti

210 168 019

161 359 678

Celkem

Ostatní zdroje získané v hlavní činnosti*

Důvod zapojení
platba za pokuty FÚ

8 416 674

Fond reprodukce majetku

7 599 371

Investice

462 724 541
10 397 330 991

pořízení dlouhodobého majetku a opravy majetku
časové rozlišení přijatého investičního transferu a finančně nepokryté odpisy

4 598 000
6 460 512

pořízení signalizačních vozíků
z prodeje služeb

48 808 341

V rámci programu „Rozvoj a obnova mat. techn. základny syst. řízení ŘSD, SFDI“ bylo zakoupeno celkem 6 (šest) kusů zametacích strojů.

V rámci hospodaření organizace byly zapojeny i tzv. ostatní zdroje.
Prostředky rezervního fondu byly použity na penále za dobu posečkání
daně za porušení rozpočtové kázně Generálnímu finančnímu ředitelství.

majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně
z investičního transferu, a to ve výši 8 452 mil. Kč, a časové rozlišení
neinvestiční dotace ve výši 216 908 tis. Kč.

Z fondu reprodukce bylo financováno pořízení dlouhodobého
majetku, konkrétně pořízení osobních vozidel, nákladních vozidel,
signalizačních zabezpečovacích přívěsů, softwarových produktů IBM
a opravy budov dvou středisek.

V částce jsou zahrnuté finančně nepokryté odpisy ve výši
1 167 mil. Kč, dále výnosy z prodeje materiálu, výnosy z pronájmu,
výnosy ze smluvních pokut, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku a výnosy z prodeje služeb. Tyto prostředky sloužily jako
doplňkový zdroj k pokrytí nákladů vyplývajících z činnosti organizace.

Nejvýznamnější částku tvoří výnosy, které představují časové
rozlišení přijatého investičního transferu v případě dlouhodobého
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EVROPSKÉ FONDY

Výsledek hospodaření organizace za rok 2018
Výsledek hospodaření organizace

V Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018
Ke konci roku 2018 mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR na účtech
u ČSOB (6 účtů) a u ČNB (18 účtů) vedeny prostředky v celkové výši
3 757 067 168,78 Kč.
Na základě změny zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,
byly účty u Komerční banky a u Českomoravské záruční a rozvojové
banky zrušeny v únoru 2017. V případě šesti účtů mýta vedených
v Československé obchodní bance ŘSD dostalo od Ministerstva financí
výjimku ze zákona, a to, že účty mohou zůstat, ale na nich budou
udržovány zůstatky pouze v nezbytné výši.
Nejvýznamnější zůstatek mělo ŘSD ČR na účtech ČNB, který činil
3 666 668 812,62 Kč. Výrazné snížení zůstatku oproti roku 2017
způsobily dotační zálohy Státního fondu dopravní infrastruktury na
Operační program Doprava, které se na rozdíl od roku 2017 na konci
roku 2018 vracely do fondu.
Na mýtných účtech v ČNB zůstatek ve výši 1 183 764 937,80 Kč tvořily
zejména složené kauce za OBU jednotky a zálohy za předplacené
mýto. Zůstatek je závislý na počtu zaregistrovaných uživatelů
v mýtném systému.

– z hlavní činnosti

28 136 705

– z jiné činnosti

2 700 607

Celkem k 31. 12. 2018 před zdaněním

30 837 312

Předpokládané zdanění celkem

24 519 630

Celkem k 31. 12. 2018 po zdanění

6 317 682

Hospodaření Ředitelství silnic a dálnic za rok 2018 skončilo podle
účetních výkazů kladným hospodářským výsledkem celkem (hlavní
a hospodářská činnost) před zdaněním ve výši 30 837 312,38 Kč.
Celkový dosažený hospodářský výsledek běžného období je
6 317 682,38 Kč.
Pokles hospodářského výsledku v roce 2018 proti roku 2017 způsobila
vratka do fondu SFDI ve výši 3 105 179,32 Kč, která byla pokryta
z vlastních výnosů.
Jednotlivé nákladové a výnosové položky účetnictví jsou zobrazeny
v následujících účetních sestavách, tj. ve výkazu zisků a ztráty
a v rozvaze.
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Pro programové období 2014–2020 je finanční podpora pro projekty
ŘSD ČR realizována zejména prostřednictvím Operačního programu
Doprava (OPD) a je alokována z prostředků Fondu soudržnosti
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. ŘSD ČR jakožto příjemce
podpory zajišťuje přípravu a realizaci projektů a provádí veškeré
činnosti spojené s administrací a financováním předložených/
schválených projektů. Spolufinancování projektů je poskytováno
v rámci dvou prioritních os.

Stav projektových žádostí OPD k 31. 12. 2018 1)
Alokace 2)

Předloženo

v tis. Kč

v tis. Kč

PO.2 (TEN-T)

28 683 019

34 298 327

120

PO.3 (mimo TEN-T)

23 545 079

11 724 858

50

Prioritní osa

%

Schváleno
v tis. Kč

%

30 353 876

106

8 689 466

37

Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná
infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu
Projekty ŘSD ČR jsou financovány prostřednictvím plnění specifického
cíle 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti
a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy
a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
rozvoje systémů ITS – a specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení
dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu.
Zdrojem financování je Fond soudržnosti s alokací cca 28,68 mld. Kč.

1)

 bjem předložených a schválených projektových žádostí se
O
v průběhu implementace OPD mění v návaznosti na průběžné
upřesňování a aktualizaci předpokládaných projektových dat (např.
s ohledem na výsledky zadávacích řízení).

2)

 odnota alokace jednotlivých prioritních os je informativní s ohledem
H
na vývoj směnného kurzu Kč/EUR a je převzata z podkladů
stanovených pro přípravu návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020
a střednědobého výhledu.

Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Projekty ŘSD ČR jsou financovány prostřednictvím plnění
specifického cíle 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.
Zdrojem financování je Evropský fond regionálního rozvoje s alokací
cca 23,55 mld. Kč.
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Výkaz zisku a ztráty
Kromě OPD využívá ŘSD ČR i prostředky v rámci Nástroje pro
propojování Evropy (dále jen CEF). CEF je zaměřen na poskytování
finanční pomoci EU na rozvoj transevropských sítí prostřednictvím
podpory projektů společného zájmu v odvětvích dopravních,
telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání
potenciální synergie mezi těmito odvětvími.
CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové
dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající.
Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých
míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T, problematiku
bezpečného parkování na síti TEN-T a dále na financování
horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy.
Dalším nástrojem EU využívaným ŘSD ČR je projekt CROCODILE,
který finančně podporuje zavádění moderních systémů
pro řízení dopravního provozu, systémů pro sběr, výměnu
a zobrazování informací o dopravním provozu a o cestování –
tj. inteligentní dopravní systémy (ITS). Projekt CROCODILE má
za cíl koordinované zavádění ITS pro řízení silničního provozu,
zejména pomocí kvalitních dopravních informačních služeb. Tento
projekt také zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska,
Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Rumunska,
Řecka a Kypru při zavádění nařízení EK týkajícího se poskytování
informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech
pro nákladní a užitková vozidla a poskytování dopravních informací
a informací o cestování.

Číslo pol.

NÁZEV POLOŽKY

Číslo pol.

HLAVNÍ ČINNOST

SU
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BĚŽNÉ OBDOBÍ v Kč

Projekty ŘSD ČR realizované s podporou CEF

Název projektu

Financovaná
aktivita

BĚŽNÉ OBDOBÍ v Kč

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

Název projektu

Rozšíření odpočívky Střechov na dálnici D1

Příprava
+ výstavba

D52, úsek Bavory – st. hranice ČR/Rakousko

Příprava

902 093 EUR

D11, úsek Trutnov – státní hranice ČR/PL

Příprava

3 159 450 EUR

9 198 700 EUR

D1, rozšíření odpočívky Humpolec km 88,3
vlevo

Příprava
+ výstavba

1 398 016 EUR

URSA CZECH REPUBLIC

Příprava
+ výstavba

834 615 EUR
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A

NÁKLADY CELKEM

30 427 976 687,09

4 904 465,74

25 176 907 386,11

4 852 526,47

I.

Náklady z činnosti

30 404 427 178,62

3 759 905,74

25 154 751 155,61

4 016 716,47

1.

Spotřeba materiálu

501

381 749 220,91

427 327,00

409 654 427,03

549 750,49

2.

Spotřeba energie

502

68 281 298,95

120 570,62

60 971 099,57

141 491,86

3.

Spotřeba jiných
neskladovatelných dodávek

503

15 733 577,18

0,00

19 832 604,37

38 139,71

4.

Prodané zboží

504

0

0

0

0

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0

0

0

0

6.

Aktivace oběžného majetku

507

–22 530,20

0

–82 296,84

0

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0

0

0

0

8.

Opravy a udržování

511

14 134 824 796,23

120 285,61

10 080 390 306,48

145 086,14

9.

Cestovné

512

4 567 590,73

0

4 342 533,44

0

10.

Náklady na reprezentaci

513

2 596 007,78

0

2 088 081,25

0
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11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0

0

0

0

12.

Ostatní služby

518

3 550 604 460,02

0,00

3 351 791 313,50

78 435,35

13.

Mzdové náklady

521

871 929 185,30

856 909,70

764 387 453,36

747 847,64

14.

Zákonné sociální pojištění

524

293 155 595,00

0

258 050 585,00

0

15.

Jiné sociální pojištění

525

4 805 397,00

0

4 103 292,00

0

16.

Zákonné sociální náklady

527

46 926 620,93

0

44 848 194,70

0

17.

Jiné sociální náklady

528

0

0

0

0

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

292 100,00

0

0

0

35.

Náklady z drobného
dlouhodobého majetku

558

21 337 437,97

0

0

0

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

110 935 078,69

581 172,27

581 172,27

658 228,74

II.

Finanční náklady

174 438,47

0

0

0

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0

0

0

0

2.

Úroky

562

0

0

0

0

3.

Kurzové ztráty

563

174 438,47

0

0

0

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0

0

0

0

5.

Ostatní finanční náklady

569

0

0

0

0

III.

Náklady na transfery

0

0

0

1.

Náklady vybraných ústředních
institucí na transfery

571

0

0

0

0

2.

Náklady vybraných místních
institucí na transfery

572

0

0

0

0

23 375 070,00

1 144 560,00

1 144 560,00

835 810,00

18.

Daň silniční

531

1 268 282,00

0

1 368 202,00

0

19.

Daň z nemovitostí

532

78 786,00

0

158 568,00

0

20.

Jiné daně a poplatky

538

37 978 258,24

0

7 857 141,90

0

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

21 270,51

0

81 110,47

0

23.

Jiné pokuty a penále

542

758 447 428,23

0

739 231 779,27

0

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

30 828 513,28

0

57 228 531,06

0

25.

Prodaný materiál

544

56 410,34

0

0

0

IV.

Daň z příjmů

26.

Manka a škody

547

84 932 988,61

0

93 368 027,12

0

1.

Daň z příjmů

591

23 375 070,00

1 144 560,00

1 144 560,00

835 810,00

27.

Tvorba fondů

548

0

0

0

0

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

0

0

0

0

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

9 911 474 837,50

1 653 640,54

9 117 615 659,48

1 808 478,48

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný
majetek

552

0

0

0

0

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný
majetek

553

3 161 577,00

0

2 729 722,35

0

31.

Prodané pozemky

554

0

0

0

0

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

51 361 388,87

0

0

0

33.

Tvorba a zúčtování opravných
položek

556

17 101 601,55

0

–1 826 522,59

0
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B

VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2.

30 432 738 322,52

6 460 512,69

25 184 801 738,98

6 605 655,26

1 735 945 324,67

6 460 512,69

1 652 885 638,26

6 605 655,26

601

0

0

0

0

Výnosy z prodeje služeb

602

1 631 918,58

6 318 768,33

1 601 011,06

6 523 667,79

3.

Výnosy z pronájmu

603

129 657 616,31

144 393,09

136 929 711,74

66 439,67

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

0

0

0

0

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

0

0

0

0

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

62 269 876,75

0

17 568 795,88

0

10.

Jiné pokuty a penále

642

0,00

0

12 049,09

0

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0

0

0

0

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

174 826 029,12

0

157 528 049,39

0

13.

Výnosy z prodeje dlouh. nehm.
majetku

645

0

0

0

0

14.

Výnosy z prodeje dlouh. hm.
maj. kromě pozemků

646

5 063 296,05

0

9 207 805,02

0

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

49 980,00

0

0,00

0

16.

Čerpání fondů

648

8 416 674,00

0

9 912 398,55

0

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

1 354 029 933,86

–2 648,730

1 320 125 817,53

15 547,80

II.

Finanční výnosy

263 236,32

0

110 400,96

0

1.

Výnosy z prodeje cenných
papírů a podílů

661

0

0
0

0

0

2.

Úroky

662

201 795,12

0

80 050,21

0

3.

Kurzové zisky

663

61 441,20

0

30 350,75

0

4.

Výnosy z přecenění reálnou
hodnotou

664

0

0

0

0

6..

Ostatní finanční výnosy

669

0

0

0

0
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IV.

Výnosy z transferů

1.

Výnosy vybraných ústředních
institucí z transferů

2.

Výnosy vybraných místních
institucí z transferů

C.

28 696 529 761,53

28 696 529 761,53

23 531 805 699,76

0

671

28 696 529 761,53

28 696 529 761,53

23 531 805 699,76

0

672

0

0

0

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

C.

0

0

0

0

1.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

1.

28 136 705,43

2 700 606,95

29 972 742,87

2 588 938,79

2.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období

2.

4 761 635,43

1 556 046,95

7 894 352,87

1 753 128,79

77

Rozvaha

10

OBDOBÍ
Číslo pol.

NÁZEV POLOŽKY

SU

Dlouhodobý nehmotný majetek
určený k prodeji

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Pozemky

2.

0

0

0

0

548 854 980 940,66

94 606 369 156,52

454 248 611 784,14

447 467 652 294,68

031

29 717 528 515,35

0

29 717 528 515,35

29 412 727 164,48

Kulturní předměty

032

0

0

0

0

3.

Stavby

021

429 782 736 934,02

83 675 031 513,91

346 107 705 420,11

330 837 706 830,88

4.

Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí

022

14 098 434 098,78

10 547 937 986,55

3 550 496 112,23

3 542 800 505,53

5.

Pěstitelské celky trvalých
porostů

025

0

0

0

0

6.

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

028

383 399 656,06

383 399 656,06

0

0

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek

029

0

0

0

0

BĚŽNÉ
BRUTTO

AKTIVA CELKEM

9.

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

563 306 397 296,15

98 750 748 805,80

464 555 648 490,35

461 400 222 187,83

552 513 470 523,18

97 764 315 414,97

454 749 155 108,21

447 907 519 938,11

035

A

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

501

3 658 489 582,52

3 157 946 258,45

500 543 324,07

439 867 643,43

8.

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

042

72 013 503 621,74

0

72 013 503 621,74

82 364 531 995,20

1.

Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje

012

0

0

0

0

9.

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

052

2 859 378 114,71

0

2 859 378 114,71

1 309 885 798,59

2.

Software

013

3 428 267 195,49

3 153 464 202,48

274 802 993,01

438 149 837,03

0

0

0

0

014

0

0

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek
určený k prodeji

036

3.

Ocenitelná práva

10.

4.

Povolenky na emise
a preferenční limity

015

0

0

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek

018

4 482 055,97

4 482 055,97

0

0

1.

Majetkové účasti v osobách
s rozhodujícím vlivem

061

0

0

0

0

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek

019

0

0

0

0

2.

Majetkové účasti v osobách
s podstatným vlivem

062

0

0

0

0

7.

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

041

225 740 331,06

0

225 740 331,06

1 717 806,40

3.

Dluhové cenné papíry držené
do splatnosti

063

0

0

0

0

8.

Poskytnuté zálohy na dlouh.
nehm. majetek

051

0

0

0

0

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0

0

0

0

6.

Ostatní dlouhodobý finanční
majetek

069

0

0

0

0
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0

0

0

0

6 902 833 968,12

986 433 390,83

5 916 400 577,29

3 881 573 334,45

311

777 222 365,80

14 395 464,36

762 826 901,44

746 843 722,34

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

15 366 691,68

0

15 366 691,68

46 365 110,30

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

3 861 803,08

1 300 575,47

2 561 227,61

4 660 961,62

0

6.

Poskytnuté návratné finanční
výpomoci krátkodobé

316

0

0

0

0

9 806 493 382,14

13 492 702 249,72

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

770 376,60

0

770 376,60

778 102,60

0

131 827 431,96

130 019 327,55

10.

Sociální zabezpečení

336

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Zdravotní pojištění

337

0

0

0

0

112

131 705 015,68

0

131 705 015,68

129 966 077,87

12.

Důchodové spoření

338

0

0

0

0

Materiál na cestě

119

122 416,28

0

122 416,28

53 249,68

13.

Daň z příjmů

341

2 243 460,00

0

2 243 460,00

81 780,00

4.

Nedokončená výroba

121

0

0

0

0

14.

Ostatní daně, poplatky a jiná
obdobná plnění

342

0

0

0

0

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0

0

0

0

15.

Daň z přidané hodnoty

343

0

0

0

0

6.

Výrobky

123

0

0

0

0

16.

Pohledávky mimo vybrané vládní
instituce

344

0

0

0

0

7.

Pořízení zboží

131

0

0

0

0

17.

Pohledávky za vybranými
ústředními institucemi

346

0

0

0

0

8.

Zboží na skladě

132

0

0

0

0

18.

Pohledávky za vybranými
místními institucemi

348

0

0

0

0

9.

Zboží na cestě

138

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Ostatní zásoby

462

0

0

0

0

II.

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky
z postoupených úvěrů

464

0

0

0

0

1.

Odběratelé

3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0

0

0

0

4.

5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0

0

0

0

6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy
na transfery

471

0

0

0

B.

Oběžná aktiva

10 792 926 772,97

986 433 390,83

I.

Zásoby

131 827 431,96

1.

Pořízení materiálu

111

2.

Materiál na skladě

3.

IV.

Dlouhodobé pohledávky

1.

Poskytnuté návratné finanční
výpomoci dlouhodobé

2.
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139

0

0

0
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Krátkodobé poskytnuté zálohy
na transfery

373

30.

Náklady příštích období

381

1 729 411,35

0

1 729 411,35

2 854 064,50

31.

Příjmy příštích období

385

608 526 578,91

0

608 526 578,91

544 706 389,93

32.

Dohadné účty aktivní

388

4 421 803 249,48

0

4 421 803 249,48

2 512 962 572,31

33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

1 071 310 031,22

970 737 351,00

100 572 680,22

22 320 630,85

III.

Krátkodobý finanční majetek

3 758 265 372,89

0

3 758 265 372,89

9 481 109 587,72

1.

Majetkové cenné papíry
k obchodování

251

0

0

0

2.

Dluhové cenné papíry
k obchodování

253

0

0

3.

Jiné cenné papíry

256

0

0

28.

0

0

0

0

OBDOBÍ
Číslo pol.

NÁZEV POLOŽKY

SU
BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

MINULÉ

464 555 648 490,35

461 400 222 187,83

C.

Vlastní kapitál

454 895 840 997,01

448 033 977 925,66

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

453 406 829 715,02

446 444 249 499,20

1.

Jmění účetní jednotky

401

84 450 914 348,62

84 917 989 985,83

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

369 010 220 621,58

361 580 262 465,53

0

4.

Kurzové rozdíly

405

0

0

0

0

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

–66 872 525,21

–66 570 222,49

0

0

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0

0

7.

Opravy předcházejících účetních období

408

12 567 270,03

12 567 270,03

II.

Fondy účetní jednotky

1 419 226 959,50

1 516 614 304,69

1.

Fond odměn

411

28 105 154,00

28 105 154,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0

0

0

0

5.

Jiné běžné účty

245

1 274 163 293,96

0

1 274 163 293,96

1 198 725 623,92

9.

Běžný účet

241

2 481 282 551,75

0

2 481 282 551,75

8 278 065 036,34

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

2 651 682,73

3 409 044,59

10.

Běžný účet FKSP

243

1 621 323,07

0

1 621 323,07

2 770 883,19

3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

3 646 252,80

2 415 445,14

45 102,00

196 825,00

Rezervní fond z ostatních titulů

0

263

0

414

Ceniny

45 102,00

4.

0

15.

5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

1 384 823 869,97

1 482 684 660,96

III.

Výsledek hospodaření

69 784 322,49

73 114 121,77

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

6 317 682,38

9 647 481,66

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

0

0

15.

Peníze na cestě

262

68 200,00

0

68 200,00

136 400,00

17.

Pokladna

261

1 084 902,11

0

1 084 902,11

1 214 819,27

0

0

0
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83

63 466 640,11

63 466 640,11

15.

Daň z příjmů

341

0

0

9 659 807 493,34

13 366 244 262,17

16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění

342

6 401 338,10

7 436 949,60

51 361 388,87

0

17.

Daň z přidané hodnoty

343

6 607 210,00

8 577 518,00

51 361 388,87

0

18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0

0

246 248,92

416 584,61

19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

256 932 982,91

293 129 087,57

451

0

0

20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0

0

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0

0

32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

4 721 408 815,31

8 258 714 654,81

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

57 561,00

57 561,00

35.

Výdaje příštích období

383

78 705 925,83

73 592 147,57

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

188 687,92

359 023,61

36.

Výnosy příštích období

384

120 690 473,16

116 850 448,37

8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0

0

37.

Dohadné účty pasivní

389

474 982 496,90

243 743 221,00

III.

Krátkodobé závazky

9 608 199 855,55

13 365 827 677,56

38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

954 422 114,34

947 578 278,85

1.

Krátkodobé úvěry

281

0

0

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0

0

5.

Dodavatelé

321

1 539 736 668,39

2 030 822 056,99

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

1 364 006 118,61

1 298 955 382,80

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0

0

10.

Zaměstnanci

331

51 332 708,00

52 266 906,00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

2 569 222,00

2 762 225,00

12.

Sociální zabezpečení

336

21 183 980,00

21 955 042,00

13.

Zdravotní pojištění

337

9 219 802,00

9 483 759,00

14.

Důchodové spoření

338

0

0

3.

Výsledek hospodaření předch. účetních období

D.

Cizí zdroje

I.

Rezervy

1.

Rezervy

II.

Dlouhodobé závazky

1.

Dlouhodobé úvěry

2.

432

441
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
statutárnímu orgánu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále „účetní jednotka“
nebo „ŘSD“) sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty,
za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace.

Podle našeho názoru, i kdyby došlo k uvalení finančně významné
nebo i zásadní sankce na ŘSD z titulu porušení rozpočtové kázně,
nezpůsobí taková sankce riziko neschopnosti ŘSD pokračovat ve své
činnosti jako finanční stabilní subjekt, neboť taková sankce by měla
být kryta zřizovatelem nebo z jiných státních zdrojů tak, jako tomu bylo
v předcházejících obdobích. Toto upozornění nepředstavuje výhradu
k účetní závěrce.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic
ČR k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Zdůraznění skutečnosti
V souvislosti s ověřovanou účetní závěrkou si dovolujeme upozornit na
skutečnost potencionální hrozby uvalení sankcí za porušení rozpočtové
kázně související s výstavbou D47, jež mohou vyplynout z neoprávněné
fakturace indexace cen, které byly dříve dodavatelům proplaceny
a které již nelze zpětně vymáhat v důsledku promlčení. Výše této
potencionální sankce za porušení rozpočtové kázně může dosáhnout
652 mil. Kč, kdy tato částka zahrnuje neoprávněnou fakturaci zvýšenou
o penále ve 100% výši.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištění
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jakub Kovář
V Praze dne 14. 5. 2019

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní
jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
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