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Souhrn 

Tématem manuálu je zejména  zpracování rozboru  
role a činnosti Správce stavby (projektový manažer 
či Engineer) a jím řízeného technického dozoru 
investora (TDI) na stavbách dopravní infrastruktury 
v  českém smluvním prostředí zaměřeném zejména 
na stavby typu Design-Build a s přihlédnutím k  
jejich aplikaci v rámci PPP projektů. 

Při tom se vychází z předpokladu, že používané  
smlouvy FIDIC jsou sice beze změn aplikovány jako 
Obecné obchodní podmínky, silně jsou však 
upraveny v rámci Zvláštních obchodních podmínek. 
V důsledku toho se standardní smlouvy FIDIC 
stávají  již ne zcela vyváženými. Veškeré tyto změny 
Zvláštních podmínek vcelku zvýhodňují objednatele. 

Oblast použití 

Klíčová role Správce / projektového manažera  ve 
všech etapách projekce, přípravy a realizace stavby 
dopravní infrastruktury je rozhodující pro dosažení 
celkových synergických úspor nákladů a zkrácení 
doby realizace. Zásadní je kontinuita výkonu této 
role ve všech etapách přípravy, projekce i realizace 
projektu. 

Je zřejmé, že pro hladké fungování a efektivitu 
veřejných stavebních zakázek v oblasti dopravní 
infrastruktury je třeba sjednotit použití určitých 
smluvních mechanismů (včetně jejich právního 
výkladu) v některých oblastech správy a řízení 
těchto zakázek. 

Z hlediska jednotlivých projektů/staveb se investiční 
a projektová příprava  či samotná realizace projektu 
či jeho etap dají charakterizovat budoucími  
podstatnými změnami ve zdrojovém financování 
projektů, v nalezení optimální spolupráce všech 
účastníků výstavbového projektu v oblasti dopravní 
infrastruktury a to v rámci dodavatelského 
zabezpečení výstavby a v organizaci a produktivitě 
na staveništi. Role Správce stavby se zkoumá 
zejména z hlediska pravomoci a odpovědnosti a jeho 
působení v rámci aktuálního organizačního 

uspořádání. Právě daný organizační model musí 
zajišťovat plnou odpovědnost a rychlost 
rozhodování v rámci všech probíhajících procesů. 

Metodika a postup řešení 

Obecný výklad  klíčového pojmu správa 

stavby/Správce stavby 

Většina standardních kontraktů chápe pod pojmem 
správa stavby (staronový pojem z třicátých let u 
veřejných zakázek) všechny činnosti, které jménem 
objednatele (příp. zadavatel, owner, employer) 
provádí či zajišťuje tzv. project representative nebo 
project engineer nebo též design professional. 

Zásadním rozlišovacím kritériem pro určení 
případného rozdílu mezi variantami výkladu role a 
odpovědnosti Správce stavby  je skutečnost, zda 
Správce působí jako: 

 zaměstnanec objednatele např. ŘSD nebo 
obdobného veřejného investora 

 nebo zda vykonává danou činnost jako 
professional neboli samostatný správce / 
samostatná autorizovaná osoba nebo ve většině 
případů jako projekční kancelář nebo firma 
specializovaná na tuto činnost včetně technického 
dozoru investora. 

Určující předpoklady úspěšnosti projektu 

Podle zveřejněného názoru CACE a ARI základním 
předpokladem úspěšné a efektivní realizace staveb je 

 jasné zadání investora, 

 kvalitně vypracovaná projektová a zadávací 
dokumentace včetně vhodné smlouvy, 

 profesionální správa projektu včetně neutrálního 
řízení vztahu objednatele a dodavatele (Správa 
stavby). 

Činnost neutrálního Správce stavby, postupujícího 
podle pravidel FIDIC, probíhá v České republice a 
okolních zemích regionu úspěšně na stovkách staveb 
spolufinancovaných desítkami miliard EUR z 
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dotačních zdrojů EU. V České republice zejména v 
rezortu životního prostředí. 

Dosavadní praxe v rezortu dopravy posledních let 
byla  opačná. To mělo v praxi několik závažných 
důsledků, které jsou pro stát, jako objednatele a 
investora v dnešní době spíše nevýhodné. Stavby 
byly zajišťovány interními zaměstnanci 
investorských organizací.  Zejména proto, že: 

 investor a Správce stavby v jedné osobě nemusí 
být nestranný ke svým prohřeškům a 
nedostatkům, 

 zaměstnanec investorské organizace státu má 
pouze zákonnou odpovědnost zaměstnance, v 
případě jeho pochybení nemůže stát jako investor 
uplatňovat své nároky na krytí škod, 

 aura kolektivní odpovědnosti investorských 
organizací nikdy nevedla k postihu jejich 
vlastních zaměstnanců ani vrcholového 
managementu za svá pochybení, 

 nejčastějším prohřeškem v současné praxi jsou 
velké prodlevy v rozhodování investora v roli 
Správce stavby a jeho nedostatečná odborná 
kapacita – běžná praxe zná případy, kdy státní 
investor rozhodl až po několika měsících, kdy 
dodavatel byl nucen zastavit své práce. 

Role Správce stavby jako rizikového manažera 

Velké výstavbové projekty, zejména v oblasti 
dopravní infrastruktury, s sebou nesou zvýšenou 
míru rizik. Rizika jakéhokoliv velkého projektu jsou 
z velké části rizika  ovladatelná, neboli ta která se 
dají řídit  pomocí přímých aktivních opatření nebo 
pomoci pasivního  rizikového zajištění – různé 
druhy pojištění, garancí (bankovní garance  nebo 
surety bonds) a podobně. Většina opatření k 
zabránění důsledků rizik je spojena s výkonem 
pozice Správce stavby (ze strany objednatele) a 
Projektového manažera (za objednatele). 

Přímá aktivní opatření na zvládání rizika jsou 
soustředěna zejména do aplikace rizikového 
managementu následujících oblastí:  

 Samotné stanovení trasy připravovaného či 
realizovaného úseku dálniční stavby s možnými 
dopady na obyvatelstvo a životní prostředí, 
geologické podmínky, podnební podmínky, 
finanční, materiálové a kapacitní krytí, apod. 

 Rizika spojená s výběrem dodavatele – 
spolehlivost, kvalifikace v daném oboru, 
ekonomická a finanční odolnost dodavatele, jeho 
kapacitní parametry, případný vliv realizace v 
rámci sdružení – rizika výkonu společného 
projektu. 

 Rizika spojená s typem kontraktu a jeho 
vhodností pro daný typ projektu, účastníky 
kontraktu, způsobem financováním investičních 
nákladů a metodou placení nedokončené stavební 
výroby. 

Všechna tato rizika se vyskytují a jsou ovlivněna 
činností všech účastníků projektu a realizují se ve 
všech etapách projektu tj. v koncepční etapě i ve fázi 
projekční a realizační. 

Výčet těchto rizik  vychází z podstaty velkých 
víceletých projektů/staveb a historických zkušeností, 
nehledě na místo realizace, dodavatele či investora.  

Vyjmenovaným rizikům se dá čelit nástroji 
omezování rizika neboli pomocí metod rizikového 
managementu (risk mitigation). 

Většina těchto rizik je proaktivně  řešena v rámci 
působení týmu Správce stavby z hlediska plnění role 
objednatele stejně tak jako projektovým týmem 
generálního dodavatele stavby. 

Závěr 

Z hlediska celkových finančních nákladů 
(investičních a provozních) v období výstavby a 
celoživotních provozování je pro stát výhodnější 
řídit výstavbu a provozovat projekty dopravní 
infrastruktury  vlastními organizačními jednotkami, 
jako jsou Ředitelství silnic a dálnic, SŽDC, 
regionální organizace apod. Pro tuto skupinu 
investorů a provozovatelů jsou vhodné smluvní 
vztahy na bázi standardních kontraktů typu  FIDIC 
Červená kniha, FIDIC Žlutá kniha a výjimečně 
FIDIC Stříbrná kniha. Pro udržení dostatečné 
kontroly nad projektem z hlediska pravomocí a vlivu 
Správce stavby na design  a provedení stavby je 
vhodné aplikovat jen  prvé dva typy smluvního 
modelu. 
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