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Příjemce

Schválený 
rozpo čet 

2013

ŘSD 36 562

Výdaje rozpo čtu podle p říjemc

SŽDC 26 117

Výdaje celkem 64 496

Promítnuto
do smluv

57 387

Uvoln ěno 48 871

Schválený Schválený 
rozpo čet 

2014

Upravený 
rozpo čet 

2015
38 912 41 377

říjemců (v mil. K č)

29 672 46 734 
71 092 93 831 

67 710

51 895
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Schválený 
rozpo čet 2014

Výdaje 2015

2 370 2 388

ŘSD - Příprava akcí (v mil. K č

Příprava a Rozpočet výdajůPříprava a 
zabezpečení staveb
ŘSD ČR 2014

Rozpočet výdajů
promítnutý do 

smluv

Silnice I.tř. - investice 711,531

Rychlostní sil. - investice 600,000

Dálnice - investice 590,000

Celkem investice 1 901,531

Výdaje 2015 Výdaje 2016 Výdaje 2017

2 338 2 238

íprava akcí (v mil. K č)

čet výdajů Uvolněno %
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čet výdajů 
promítnutý do 

Uvolněno 
příjemcům

%
plnění

203,738 28,6

198,518 33,1

154,718 26,2

556,974 29,3



SFDI  a projektování 
pozemních komunikací

1. Cenové databáze

2.  Poskytování příspěvků  - „Bezpe

„Nové technologie“ Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic Praha„Nové technologie“

3.  Metodika Design-Build a revize č
P/DB („Yellow Book“)

Jan Věžník, Deloitte a JUDr. Lukáš 

4.  Supervize projektových dokumentací

SFDI  a projektování 
pozemních komunikací

„Bezpečnost“, „Cyklostezky“,

Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic Praha
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a revize českého znění podmínek FIDIC 

a JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

4.  Supervize projektových dokumentací



Cenové databáze

Postup p řípravy stavby

Záměr DÚRZáměr

projektu

• Cenové 
normativy

DÚR

• Ukazatele 
DÚR

řípravy stavby

DSP ZDS
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DSP

• Ukazatele  
DSP

ZDS

• OTSKP 
Expertní 
ceny



Cenové databáze

Ukazatel 
DÚR je 

vypočten dle 
rozpočtu 

OTSKP

Cenový 
normativ

je vypočten 
dle ceny za 

1m2/1km dle OTSKP1m2/1km dle 
ukazatele 

DÚR

Metodika pro stanovení cen DÚR, DSP a cenových normativů

Položkový 
rozpočet dle 

OTSKP 
pro každý 
ukazatel 

Ukazatel DSP 
je vypočten 
dle Skupin 

položek 
OTSKP
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ukazatel 
DUR/DSP

OTSKP

Metodika pro stanovení cen DÚR, DSP a cenových normativů



Aktualizace CN – Odstranění subjektivního posouzení RIZIKA

Cenové databáze
Odstranění subjektivního posouzení RIZIKA
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Cenové databáze – www.www. sfdi.cz

8



Poskytování p říspěvků

1. Projektové činnosti – aplikace nových technologií, technické 
předpisy a diagnostické metody

2. Výstavba a údržba cyklistických stezek

3. Zvyšování bezpečnosti a zpř
postiženímpostižením

Více než 4 mld. Kč, téměř 1800 akcí

Limitující faktor – kvalitně zpracovaná projektová dokumentace

ř ěvků

aplikace nových technologií, technické 
edpisy a diagnostické metody

Výstavba a údržba cyklistických stezek

nosti a zpřístupňování dopravy osobám s 

9

ěř 1800 akcí

ě zpracovaná projektová dokumentace



Supervize 
projektových dokumentací
1. Supervize průběžná – účast zástupce SFDI na výrobních 

výborech při zpracování PD a pr

2. Supervize závěrečná – kontrola zpracovaného stupn
výstupem v podobě stanoviska supervize;výstupem v podobě stanoviska supervize;

Obsah supervize:

• Kontrola technického řešení, vč
kontroly

• Kontrola cenová

projektových dokumentací
čast zástupce SFDI na výrobních 

i zpracování PD a průběžné připomínkování;

kontrola zpracovaného stupně PD s 
 stanoviska supervize;
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 stanoviska supervize;

řešení, včetně případné geotechnické



Závěr:

SFDI dbá na efektivní využití finan
prost ředků fondu jejich p
Základním p ředpokladem efektivního, Základním p ředpokladem efektivního, 
účelného a hospodárného využití 
prost ředků fondu je dob
projektová dokumentace.

SFDI dbá na efektivní využití finan čních 
 fondu jejich p říjemci.
ředpokladem efektivního, 
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ředpokladem efektivního, 
elného a hospodárného využití 

 fondu je dob ře zpracovaná 
projektová dokumentace.



Těším se na další spolupráci a 
děkuji za pozornost

ivo.vykydal

ším se na další spolupráci a 

ivo.vykydal@sfdi.cz


