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Souhrn
Metodika podává praktickou charakteristiku
a popisuje způsob použití hlavních prvků obecných
podmínek smluv Design-Build. Stanoví základní
teze a předpoklady úspěšné přípravy a obecně
i realizace projektu dopravní infrastruktury metodou
Design-Build. Definuje požadavky na Zhotovitele
a jeho komplexní odpovědnost za daný kontrakt.
Podává se zde výklad jeho povinností při celkové
realizaci předmětu dodávky. Metodika stanoví roli
a odpovědnosti správce stavby v rámci DB projektu
již od zpracování kontrolního rozpočtu pro
vyhodnocení soutěže, účasti na výběru dodavatele
v rámci vícekriteriálního hodnocení a posouzení
reálnosti dosáhnout úspěšné realizace v daném
termínu a kvalitě. Metodika je zaměřena na návrh
standardních postupů a přiřazení odpovědnosti
v přípravné fázi Design-Build projektů. Zabývá se
řízením projektové dokumentace Design-Build
dodavatele tak, aby Objednatel stavby měl neustále
pod kontrolou dodržení stanovených parametrů
zakázky.

Oblast použití
Realizace projektů Design-Build je ve veřejném
sektoru dosud velmi omezeně používána. Její
výhodnost a celkové přínosy z hlediska doby
výstavby a rizika akcentují její budoucí realizace.
V této souvislosti se jedná zejména o možné
rozšíření pomocí PPP projektů jako například DBF
(Design-Build-Finance), DBFO (Design-Build-
Finance-Operate), apod. Pomocí DB projektů lze
zkrátit na základě paralelně probíhajících činností
celkovou dobu výstavby včetně projektové přípravy.

Metodika bude sloužit jako výchozí dokument pro
zpracování dílčích metodik v resortu dopravy.
Pomocí tohoto dokumentu, který je syntézou
možných postupů realizačního týmu Design-Build
projektu, je možné definovat konkrétní provázanosti
jednotlivých procesů. Realizátor bude vycházet z
výčtu konkrétních procesů a z definic konkrétních
postupů správce stavby a projektového týmu na

novém typu projektu, jako je Design-Build.
Metodika obsahuje ve své druhé části přímý popis
činností, zejména v oblasti řízení rizik, včetně
grafického znázornění jednotlivých vazeb a činností
projektového týmu. Popis procesů a rozhodovacích
schémat navazuje na stávající předpisové
a organizační prostředí ŘSD ČR.

Metodika a postup řešení
V průběhu řešení došlo k úpravě názvu výsledku
z důvodu, že ŘSD ČR již vydalo vlastní metodiku na
téma Design-Bid-Build. Proto bylo řešení změněno
na aktuální téma Design-Build: Metodika pro
přípravu staveb silniční infrastruktury
dodavatelským systémem Design-Build.

Výsledky
Metodika je rozdělena do sedmi částí popisujících
hlavní postupy v rámci dodavatelského systému
Design-Build  včetně rozboru a řešení krizových
situací v průběhu výstavby:

Část Náplň části

1
Podává praktickou charakteristiku a popisuje
způsob použití hlavních prvků obecných
podmínek smluv Design-Build.

2
Stanoví základní teze a předpoklady úspěšné
přípravy a obecně i realizace projektu dopravní
infrastruktury metodou Design-Build.

3

Definuje požadavky na Zhotovitele a jeho
komplexní odpovědnost za daný kontrakt.
Podává se zde výklad jeho povinností při celkové
realizaci předmětu dodávky.

4

Stanoví roli a odpovědnosti správce stavby v
rámci DB projektu již od zpracování kontrolního
rozpočtu pro vyhodnocení soutěže, účasti na
výběru dodavatele v rámci vícekriteriálního
hodnocení a posouzení reálnosti dosáhnout
úspěšné realizace v daném termínu a kvalitě.

5
Je zaměřena na návrh standardních postupů a
přiřazení odpovědnosti v přípravné fázi Design-
Build projektů.

6 Zabývá se řízením projektové dokumentace
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Design-Build dodavatele tak, aby Objednatel
stavby měl neustále pod kontrolou dodržení
stanovených parametrů zakázky.

7

Zabývá se krizovým managementem Design-
Build projektů, jehož postupy lze využít i při
realizaci silničních staveb v měřeném kontraktu a
je pro potřeby investorského sektoru vysoce
aktuální.

Role správce stavby v rámci Design-Build
projektu
Role Správce stavby je naprosto klíčová. Správce
stavby je v roli odborníka na daný typ staveb, a to
optimálně již od koordinace a supervize průběhu
projekce, přípravu zadání a soutěže, zpracování
kontrolního rozpočtu pro vyhodnocení soutěže,
účasti na výběru dodavatele v rámci
vícekriteriálního hodnocení a posouzení reálnosti
dosáhnout úspěšné realizace v daném termínu a
kvalitě a nakonec při samotné realizaci a zkušebním
provozu.

Je proto vždy žádoucí, aby táž osoba správce stavby
odpovídala a řídila daný projekt pokud možno po
celou víceletou dobu přípravy, výběru DB
dodavatele, projekčních prací a realizace stavby,
převzetí i zkušebního provozu. Tento přístup k
zajištění kontinuity mezi jednotlivými etapami
přípravy a realizace je v praxi důsledně aplikován ve
vyspělých dálničních agenturách jako USA, UK a
Rakousko.

Obecně správce řídí prostřednictvím vydávaných
pokynů, které jsou závazné pro daného Objednatele,
nemůže však měnit znění smlouvy o dílo.

Jeho hlavní náplní je provádět a zajišťovat se svým
týmem:

• certifikaci (potvrzování): množství prací,
zkušební činnost, převzetí prací, agendu
vzorkování,

• dozor nad kvalitou díla, tj. projektových prací
a stavebních prací,

• dohled nad souladem se zněním a duchem
smlouvy,

• všechny činnosti v oblasti vydávání pokynů
správce a smluvní korespondenci.

Správce stavby vykonává většinu standardních
povinností správce stavby v rámci DDB projektů
plus specifické činnosti spojené s dozorem
a zajišťováním prací na daném stupni realizace
stavby i projektové dokumentace (DSP, RDS).

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).

Velké projekty dopravní infrastruktury vyžadují
koncentraci kapacit a urychlený průběh realizace.
Zkušenosti ze zemí (USA, UK a Rakousko) ukazují
na jednoznačnou preferenci systému, kde je vlastní
odborník projektovým manažerem během více etap
projekce, přípravy a realizace. Model, kdy jsou
projekty takto řízeny - projektový tým je z velké
části tvořen interními zaměstnanci a externí
konzultanti se účastní jen dílčích a specifických
činností s mimořádnou expertizní náročností.
Zejména proto, že:

• správce stavby v jedné osobě po více etap
projektu je nositelem kontinuity a usnadňuje
hladký přechod mezi jednotlivými etapami
přípravy a realizace;

• tato kontinuita generuje v případě D-B zejména
úspory nákladů, zkrácení doby realizace, záruky
potřebné úrovně kvality, bezproblémový
zkušební provoz;

• v některých zemích se za výhodu považuje i lepší
prosazení účasti menších místních stavebních
firem v subdodavatelských rolích.

Závěr
Byla vytvořena metodika, která je využitelná
zejména pro státní organizace zadávající a realizující
větší projekty v oblasti dopravní infrastruktury.
Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy
ČR.
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