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Přístup k zpracování metodiky

Řídící tým projektu

Zadavatel

⇒ Analytická a návrhová etapa projektu

⇒ Dílčí výstupy metodiky připomínkovány a schvalovány v rámci 
tzv. řídícího týmu projektu:
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Zadavatel
SFDI

Projektový tým

• Ekonomický 
expert

• Právní expert

• Technický expert

Veřejný sektor

• MD 

• MPO 

• ŘSD ČR

• SŽDC

Soukromý sektor

• ARI

• CACE

• SVS



Hlavní charakteristiky metodiky a forma výstupu

Hlavní charakteristiky:

⇒ Implementace bez nutnosti legislativních změn

⇒ Metodika je univerzální, tzn. využitelná i pro potřeby krajů a obcí

⇒ Zpracování metodiky především s ohledem na potřeby
nejvýznamnějších investorů, tedy ŘSD ČR a SŽDC
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Výstup projektu:

⇒ Výstupem metodika zpracovaná pro dvě varianty zadání:

• V cílové fázi zadání (po vydání ÚR a zajištění
majetkoprávního vypořádání pozemků investorem)

• Ve variantní fázi zadání (po vydání stavebního povolení)

⇒ Výstupy metodiky jsou dostupné na webu SFDI



Hlavní sd ělení

Zahrani ční zkušenosti

⇒ v zemích západní Evropy (DE, AT, UK) je užití metody
DB nízké. Investoři využívají buď zadání metodou DBB
nebo pokročilejších dodavatelských metod (DBFO a ECI)

⇒ v zemích st řední Evropy (PL, SK) je v sou časnosti
metoda DB standardn ě využívaná . Hlavní motivací bylo:
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• urychlení přípravy a realizace staveb pro možnost
čerpání časově omezených zdrojů z EU

• potřeba optimalizace projektové dokumentace

• nastavení odpovědnosti za zpracování projektové
dokumentace na stranu zhotovitele



Hlavní sd ělení

Potenciál užití metody Design-Build

⇒ Metoda DB nemá potenciál plně nahradit v současnosti
užívanou metodu měřeného kontraktu

⇒ Může se však stát jednou ze standardních metod
dodavatelské strategie investora. Vzorem může být např.
společnost Highways Agency v UK
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Benefity metody Design-Build

⇒ Zapojení technické invence zhotovitele

⇒ Snížení výskytu změn během výstavby z důvodu vad
projektové dokumentace

⇒ Komplexní odpovědnost jednoho zhotovitele
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Hlavní sd ělení

Vhodné projekty pro Design-Build

⇒ Projekty v průniku kritérií technické náročnosti,
předvídatelnosti externích podmínek a nároků na
majetkoprávní přípravu

⇒ Jedná se tedy především o novostavby mostů,
mimoúrovňových křižovatek a technologických objektů
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Vhodná fáze zadání metodou Design-Build

Posouzeno 5 fází zadání, metodika zpracována pro 2 fáze:

⇒ Cílová fáze - zadání po vydání ÚR a zajištění
majetkoprávní přípravy investorem

⇒ Variantní fáze - zadání po vydání stavebního povolení (pro
realizaci pilotních projektů)
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Hlavní sd ělení

Spolupráce ve řejného a soukromého sektoru

⇒ Metoda DB může být stupněm pro zahájení hlubší
spolupráce veřejného a soukromého sektoru

⇒ Po jejím odzkoušení může být navázáno dalšími
dodavatelskými metodami (DBO, DBFO)
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Vznik interního týmu a zadání odborných služeb7
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Vznik interního týmu a zadání odborných služeb

⇒ Metoda DB klade ve srovnání s měřeným kontraktem vyšší
nároky na odbornost a profesionální přístup investora

⇒ Pro pilotní projekt doporučeno externí zajištění dvou
klíčových odborných služeb:

• zpracování dokumentu Požadavky objednatele

• právní služby při přípravě závazného vzoru smlouvy
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Děkuji za pozornost

Jan Věžník
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