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ZKRATKY A POJMY 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

Exekuční řád Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů 

Insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) 

Listina Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 
1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky 

Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy ČR 

Nález ÚS Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 12/02 

Nařízení o platových 
poměrech 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 

Nominační zákon Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích 
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační 
zákon) 

Občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rejstříkový zákon Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů 

Rozpočtová pravidla Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

ŘSD ŘSD s.p.o., ŘSD a.s., SDS s.p. 

ŘSD a.s. Ředitelství silni a dálnic, akciová společnost 

ŘSD s.p.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SDS s.p. Správa dálnic a silnic, státní podnik 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

stát Česká republika 
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Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

strategický 
infrastrukturní majetek 

Dálnice a silnice I. třídy ve smyslu Zákona o pozemních 
komunikacích 

SŽ s.o. Správa železnic, státní organizace 

Usnesení o zásadách 
odměňování 

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. prosince 2018 č. 835 

Zákon o ČD a SŽ  Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 
organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

Zákon o liniových 
stavbách 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury 

Zákon o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích 

Zákon o Nejvyšším 
kontrolním úřadu 

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 

Zákon o obchodních 
korporacích 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) 

Zákon o pozemních 
komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon o SFDI Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

Zákon o státním 
podniku 

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon o veřejných 
zakázkách 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Zákon o vyvlastnění Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 

Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zřizovací listina Rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 26. 3. 2019, č. j. 39/2019-
410-PRIV/2 (úplné znění zřizovací listiny) 
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 POPIS DOSUD NEUPRAVENÉ OBLASTI A ROZBOR SKUTEČNÉHO STAVU 

ŘSD s.p.o. je právnická osoba vystupující v právních vztazích svým jménem, která jako státní 
příspěvková organizace hospodaří s majetkem ČR. ŘSD s.p.o. byla zřízena Zřizovací listinou 
vydanou Ministerstvem dopravy, které ve vztahu k ŘSD s.p.o. vykonává funkci zřizovatele. 
Zřizovací listina stanovuje zejména předmět činnosti, organizační uspořádání a rozsah majetku 
státu, s nímž je příspěvková organizace příslušná hospodařit. Zřizovatel je oprávněn Zřizovací 
listinu měnit ve všech jejích částech. 

Činnost organizace řídí generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel je 
zaměstnancem státní příspěvkové organizace a je oprávněn jmenovat své zástupce. 
Další vnitřní uspořádání státní příspěvkové organizace není pevně stanoveno. Mezi hlavní 
činnosti ŘSD s.p.o. je primárně svěřena správa dálnic a silnic I. třídy, jejich výstavba, 
modernizace, údržba a opravy, včetně výkonu vlastnických práv státu k příslušným 
nemovitostem. 

Finanční hospodaření a hospodaření státní příspěvkové organizace s majetkem státu upravují 
Rozpočtová pravidla a Zákon o majetku ČR. ŘSD s.p.o. hospodaří s prostředky ze zdrojů SFDI, 
které jsou mu ze strany SFDI poskytovány na základě smlouvy v podobě účelově určených 
příspěvků. Rozpočet ŘSD s.p.o. musí být vždy sestaven jako vyrovnaný. Hospodaření státní 
příspěvkové organizace se ztrátou je v zásadě nepřípustné. V případě ztráty má příspěvková 
organizace podle Rozpočtových pravidel zhoršený hospodářský výsledek nejdříve uhradit 
z finančních prostředků rezervního fondu (jsou-li dostupné), nebo ze zlepšeného zisku v dalším 
rozpočtovém roce. Pokud má dostatek finančních prostředků ve své kapitole Ministerstvo 
dopravy, může je využít k úhradě zhoršeného výsledku své příspěvkové organizace. Není-li 
zhoršený hospodářský výsledek uhrazen ani ze zlepšeného hospodářského výsledku, 
je Ministerstvo dopravy jakožto zřizovatel oprávněno ŘSD s.p.o. dle § 55 odst. 3 Rozpočtových 
pravidel zrušit. 

Stát na základě § 74 Rozpočtových pravidel ručí za závazky (resp. dluhy) ŘSD s.p.o. vzniklé 
v souvislosti s provozováním její hlavní činnosti. Za stát jako ručitele vystupuje zřizovatel 
státní příspěvkové organizace, tedy Ministerstvo dopravy. ŘSD s.p.o. je pak jakožto státní 
příspěvková organizace dle § 6 odst. 1 písm. h) Insolvenčního zákona subjektem, vůči němuž 
nelze aplikovat postup dle Insolvenčního zákona. Ve vztahu ke strategickému infrastrukturnímu 
majetku pak platí, že tento nepodléhá dle § 69 Exekučního řádu ve spojení s § 321 Občanského 
soudního řádu výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, avšak ostatní možné 
a aplikovatelné způsoby provedení exekuce vůči strategickému infrastrukturnímu majetku 
vyloučeny nejsou. Ve zbytku pak majetek, se kterým státní příspěvková organizace hospodaří, 
může být předmětem jakéhokoli jiného způsobu výkonu rozhodnutí ve smyslu Exekučního řádu 
a Občanského soudního řádu, avšak jak již bylo výše uvedeno, stát vystupuje ve vztahu 
k dluhům ŘSD s.p.o. vzniklým v souvislosti s provozováním její hlavní činnosti jako její 
ručitel. 

ŘSD s.p.o. vykonává strategické činnosti v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž stav 
je klíčovým faktorem pro zajištění hospodářského růstu v ČR. V souladu s programovým 
prohlášením vlády a v návaznosti na schválenou Inovační strategii České republiky pro období 
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2019-2030 a Dopravní politiku ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 je prioritou 
Ministerstva dopravy jednak zrychlení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v České 
republice a zároveň i vyšší efektivita její správy, tj. provozu a údržby. Stěžejním úkolem 
ŘSD s.p.o. je tedy v současné době zabezpečení rozsáhlé výstavby a modernizace dopravní 
infrastruktury, zejména ve vztahu k páteřní dopravní síti v ČR, a dále pak její efektivnější 
správa, údržba a opravy.  

Resort dopravy na systémových změnách vedoucích ke zrychlení výstavby dopravní 
infrastruktury pracuje již několik let. Systémové změny jsou komplexem dílčích úkolů 
členěných do tří základních oblastí, a to na (i) změny legislativní, (ii) organizační změny 
a v neposlední řadě (iii) změny personální. 

V oblasti legislativních změn Ministerstvo dopravy připravilo novelizaci klíčových právních 
předpisů, nebo se na jejich přípravě podílelo, a zároveň připravilo prostředí pro jejich  uvedení 
v život. Jedná se zejména o novelu Zákona o liniových stavbách provedenou zákonem 
č. 169/2018 Sb., která nabyla účinnosti dne 31. 8. 2018 a dále pak novelu Zákona o liniových 
stavbách provedenou zákonem č. 403/2020 Sb., který nabyde účinnosti dne 1.1.2021.  

Novela Zákona o liniových stavbách provedená zákonem č. 169/2018 Sb. S účinností 
od 31. 8. 2018 provedla následující klíčové změny: 

• zakotvení institutu mezitímní rozhodnutí v řízení o vyvlastnění; 

• přenesení příslušnosti k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění na krajské úřady; 

• zjednodušení doručování písemností; 

• převody vlastnictví v souvislosti s přeložkami pozemních komunikací; 

• zefektivnění vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu; 

• řešení souběhu postupů dle Zákona o liniových stavbách a Zákona o majetku ČR; 

• možnost výkupu nad záborový elaborát; 

• stanovení minimální úplaty za věcná břemena; 

• rozšíření možnosti výpovědi nájemních smluv; 

• zpřesnění pro vypracování znaleckých posudků; 

• směna pozemků pouze u státem vlastněných pozemků; 

• výklad splnění podmínky pro vyvlastnění (nemožnost dosažení dohody); 

• neuplatnění předkupního práva spoluvlastníků; 

• nevydávání závazného stanovisko územní plánování pro stavby dopravní infrastruktury; 

• vstupy na pozemky za účelem provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy 
staveb dopravní infrastruktury; 

• zefektivnění provádění přeložek sítí. 
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Novela Zákona o liniových stavbách provedená zákonem č. 403/2020 Sb., který nabyde 
účinnosti dne 1.1.2021 provede následující klíčové změny: 

• rozšíření možnosti umísťování a povolování dopravních staveb v jediném řízení, a to na 
základě méně podrobné dokumentace, než je vyžadovaná v současnosti (tzv. DUR+); 

• eliminace řady závazných stanovisek, povolení a souhlasů pro dopravní stavby, u nichž 
bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, tím, že bude vydáváno jediné 
závazné stanovisko (jednotné závazné stanovisko); 

• umožnění vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb 
potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a jeho využitelnosti až po dobu 3 let 
od vyhotovení znaleckého posudku; 

• stanovení výlučně bezúplatného převodu práv nutných k výstavbě dopravní 
infrastruktury od právnických osob hospodařících s majetkem státu; 

• rozšíření okruhu staveb, u nichž lze využít institut mezitímního rozhodnutí. 

V neposlední řadě je klíčovým legislativním počinem komplexní novela Stavebního zákona, na 
kterém Ministerstvo dopravy úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V oblasti potřeby organizačních změn z dosud vypracovaných analýz vyplývá, že současná 
právní forma ŘSD s.p.o. je vzhledem k narůstajícím investicím státu do dopravní infrastruktury 
skutečně limitujícím faktorem. Potřeba transformace ŘSD s.p.o. byla identifikována již v roce 
2010, přičemž lze konstatovat, že od této doby se popsané problémy nepodařilo uspokojivě 
vyřešit a dochází k jejich dalšímu prohlubování.  

Současná podoba organizačního zajištění výstavby dopravní infrastruktury státu je jedním 
z významných problémů pro efektivní řízení celého sektoru dopravy. Klíčovými subjekty pro 
investiční a provozní činnosti na státní infrastruktuře jsou, kromě ŘSD s.p.o, SŽ s.o. a 
Ředitelství vodních cest ČR. Skutečnost, že každý z těchto subjektů má jinou právní formu, 
vnáší zbytečnou variabilitu jednak do vztahů s dodavateli staveb, ale zejména pak ve vztahu 
k Ministerstvu dopravy a SFDI, který jim prostřednictvím příspěvků poskytuje investiční 
prostředky. Odlišné právní formy v podstatě zamezují jednotné metodické a controllingové 
struktuře a tím i efektivnímu řízení věcných a finančních toků v sektoru. Nezanedbatelným 
problémem jsou i dopady při přípravě zákonných a podzákonných norem zejména v oblasti 
věcné a majetkoprávní přípravy staveb, kdy rozdílné právní postavení subjektů tyto normy opět 
dále komplikuje. 

V oblasti personální, kde se nejen celý resort Ministerstva dopravy, ale i celý sektor dopravního 
stavitelství potýká s kritickým nedostatkem lidských zdrojů; jak z pohledu kvantitativního, tak 
i z pohledu kvalitativního, je situace a řešení tohoto stavu velmi složitá. Tato situace 
v kombinaci s nadále rostoucí mzdovou hladinou na trhu práce, vedla k odlivu odborníků 
z organizací řízených Ministerstvem dopravy, a tedy k nepřiměřenému poměru mezi experty, 
kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a kteří jsou najímáni. Důsledkem této situace jsou 
zvyšující se náklady a malá flexibilita organizací odpovědných za výstavbu dopravní 
infrastruktury při současně rostoucích požadavcích na zrychlení a zintenzivnění rozvoje 
dopravní infrastruktury v ČR. V resortu Ministerstva dopravy se s touto situací velmi dobře 
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vypořádává SŽ s.o., kde její procesní, organizační i personální nastavení v kombinaci 
s možnostmi vyplývajícími z její právní formy, pomohlo v uplynulých letech zajistit klíčové 
odborníky do řad svých zaměstnanců. Díky dostatečným odborným kapacitám, se SŽ s.o. daří 
zrychlovat přípravu železničních projektů, včetně vysokorychlostních tratí, a využívat u nich 
moderní postupy při zadávání veřejných zakázek (Best Value Procurement), které vedou 
k získání kvalitního zpracovatele, a tím může dojít k rychlejší a kvalitnější realizaci dopravních 
staveb obecně. 

Oproti roku 2018 má v následujících 3 letech dojít k navýšení objemu investičních prostředků 
do strategické dopravní infrastruktury v podobě dálnic a silnic I. třídy až o 300 %. Ač tedy 
objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu SFDI na výstavbu a modernizaci dálnic 
a silnic I. třídy rok od roku výrazně roste, ŘSD s.p.o. se potýká s tím, že s obtížemi zajišťuje 
proinvestování přidělených finančních prostředků a s jejich nárůstem roste množství 
outsourcovaných činností, přičemž do budoucna hrozí, že ŘSD s.p.o. nebude schopna přidělené 
finanční prostředky v takovém rozsahu celkově proinvestovat.  

 

Rok Rozpočet v Kč 

2018 32 184 413 000 

2019 45 730 465 000 

2020 55 850 579 000 

2021 61 582 986 000 

2022 74 828 396 000 

2023 96 679 904 000 

 
Jednou z nejvýznamnějších překážek pro navýšení objemu činností ŘSD s.p.o. tedy 
představuje i výše zmíněná neuspokojivá personální situace, kde se ŘSD s.p.o. potýká 
s omezenou vysoce odbornou personální kapacitou, kterou se dlouhodobě nedaří navýšit. 
Jedná se zejména o oblast telematiky, odborného technického dozoru stavby, 
projektování staveb, právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek a FIDIC a IT 
služeb. Díky tomu je pro ŘSD s.p.o. v zásadě nemožné do budoucna nadále akcelerovat 
práce na výstavbě a modernizaci dopravní infrastruktury, a následně i na její údržbě 
a opravě. Vlastní odborné pracovní síly, kterými ŘSD s.p.o. v současné době disponuje, 
jsou dlouhodobě extrémně přetížené a pro další navyšování objemu činností zcela 
nedostatečné, neboť již v současné době jsou některé tyto činnosti ve značném rozsahu 
outsourcovány. Od této situace se pak odvíjejí i další problémy, se kterými se ŘSD s.p.o. 
při své činnosti potýká. 
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Počty odborných zaměstnanců ŘSD s.p.o. ve srovnání s počtem outsourcovaných odborníků 
v roce 2020: 

Pracovní pozice Zaměstnanci ŘSD 
s.p.o. 

Outsourcing 
(přepočteno z celkového objemu zakázek) 

Odborník z oblasti 
telematiky 10 řádově do 50 osob (v rámci 

outsourcovaných projektů) 

Technický dozor 
stavby 

26 220 

Projektant 2 1750 

Právník VZ 6 8 

Právník FIDIC 27 13 

IT odborník 14 92 

 

Zásadní příčinou nedostatku vysoce odborných pracovních sil v ŘSD s.p.o. vedoucí k omezené 
výstavbě a modernizaci dálnic a silnic I. třídy je především jeho limitovaná 
konkurenceschopnost na trhu práce. Právní úprava pracovněprávních vztahů zaměstnanců 
ŘSD s.p.o. je obsažena v Zákoníku práce. ŘSD s.p.o. jako příspěvková organizace poskytuje 
zaměstnancům za práci ve smyslu § 109 odst. 3 Zákoníku práce plat. Odměňování 
za vykonanou práci má v případě příspěvkových organizací, a tedy i ŘSD s.p.o., svá specifika 
a řídí se mj. Nařízením o platových poměrech. Jinými slovy zaměstnanci ŘSD s.p.o. pobírají 
plat ve výši stanovené na základě tzv. platových tříd. Tato výše však u vysoce odborných 
profesí nedosahuje ani minimálního standardu na trhu práce. To zásadně omezuje 
konkurenceschopnost ŘSD s.p.o., která díky tomu není schopna získat a udržet si dostatek 
vysoce odborných zaměstnanců v pracovním poměru a je nucena k outsourcingu řady 
klíčových činností, které by měla plnit sama. 

Srovnání hodinové odměny odborníků pro rok 2020: 

Pracovní 
pozice 

Nabízená 
hodinová 

odměna na 
trhu práce 

Nabízená 
hodinová 
odměna v 
ŘSD s.p.o. 

Skutečně vyplácená 
průměrná hodinová 

odměna včetně 
osobního ohodnocení 
a odměn v ŘSD s.p.o. 

Průměrná 
hodinová 
odměna 

v případě 
outsourcingu 

Odborník 
z oblasti 
telematiky 

374,- Kč 187,- Kč 241,- Kč 920,- Kč 

Technický 
dozor 
stavby 

460,- Kč 182,- Kč 222,- Kč 855,- Kč 
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Projektant 317,- Kč 179,- Kč 197,- Kč 902,- Kč 

Právník 403,- Kč 187,- Kč 257,- Kč 955,- Kč 

IT 
odborník 432,- Kč 177,- Kč 217,- Kč 805,- Kč 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nabízená hodinová mzda ve vztahu k vybraným pracovním 
pozicím na trhu práce se zcela diametrálně rozchází s tím, jaké finanční ohodnocení může těmto 
vysoce odborným zaměstnancům nabízet jako nástupní plat ŘSD s.p.o. Ačkoliv skutečně 
vyplácená průměrná hodinová odměna zahrnující osobní ohodnocení a odměny je v ŘSD s.p.o. 
o něco vyšší než nástupní nabízená hodinová odměna, ani tato zdaleka nedosahuje výše 
nabízené na trhu práce. Nad to je nutné doplnit, že uchazeči se na výše uvedené průměrné 
hodnoty zahrnující osobní ohodnocení a odměny dostávají až po několika letech svého působení 
v ŘSD s.p.o. a nejedná se tak o nástupní plat, který lze uchazečům o zaměstnání v ŘSD s.p.o. 
nabízet a alespoň se tak přiblížit nabízeným odměnám na trhu práce. Z uvedeného přehledu je 
tedy zřejmé, že pro ŘSD s.p.o. je za současného stavu velice problematické zajistit potřebnou 
obsazenost odborných pracovních míst, přičemž některá pracovní místa jsou dokonce 
dlouhodobě zcela neobsazená. Jedná se především o tyto pracovní pozice: právník veřejných 
zakázek, specialista telematiky, specialista IT, dozor stavby, vedoucí inženýr stavby, mostař. 
Potřeba outsourcingu se pak přímo úměrně zvyšuje s požadovaným navýšením výkonu 
ŘSD s.p.o. a se zvyšujícím se tlakem na rychlejší výstavbu a modernizaci dopravní 
infrastruktury. Výše průměrného příjmu na zmíněných pozicích na trhu práce se zcela 
diametrálně rozchází s tím, jaké finanční ohodnocení může těmto vysoce odborným 
zaměstnancům nabídnout ŘSD s.p.o. 

 

Přehled stěžejných neobsazených odborných pracovních míst v ŘSD s.p.o., jejichž činnost 
je v současné době outsourcována (rok 2020): 

Obor činnosti Název pozice / odbornosti 
Stav v roce 2020 - počet 

obsazených nových pozic 

Prohlídky mostních konstrukcích Specialista v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce  

0 

Projekce dopravních staveb Hlavní inženýr projektu (HIP) 0 
Projekce dopravních staveb Samostatný projektant 0 
Služby Laboratoří a zkušebny Specialista – laborant 0 
Služby pasportizace, evidence a 
správy majetku 

Specialista majetkové správy 0 

Služby Správce stavby 
Asistent Správce stavby pro 
kontrolu jakosti  0 

Služby Správce stavby 
Asistent Správce stavby pro 
oceňování prací, analýzu 
rozpočtů 

0 
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Služby Správce stavby 
Specialista pro časové řízení a 
claim management 

0 

Služby Správce stavby Správce stavby 0 
Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi 

0 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – pozemní 
komunikace 0 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – trubní 
vedení 

0 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – 
zeměměřičství 0 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – projektová 
podpora 

0 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – analytická 
podpora a dopravní 
modelování 

0 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – podpora rozvoje 
a provozu telematiky 0 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – diagnostika a 
sběr dat, metodologie 
diagnostiky 

0 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – provoz a 
podpora SHV 

0 

Standardizace a digitalizace 
procesů (BIM) 

Specialista – správce dat 0 

Celkový součet   0 

 

Outsourcing současně značně zpomaluje a prodražuje činnost ŘSD s.p.o. Na jednotlivé 
outsourcované činnosti je nutné vypisovat zadávací řízení, přičemž postup dle Zákona 
o veřejných zakázkách oproti možnosti samostatného zabezpečení výkonu činností vlastními 
lidskými zdroji způsobuje nejen průtahy, ale i nadbytečné náklady na provedení všech úkonů 
včetně kontroly plnění takových zakázek. Kontrolu plnění pak navíc v některých případech 
vykonávají osoby nedostatečně odborně způsobilé, jelikož nedostatek vysoce odborných 
zaměstnanců je primární příčinou potřeby outsourcingu a nemožnosti akcelerace činnosti 
ŘSD s.p.o. 

ŘSD s.p.o. se dlouhodobě potýká i s fenoménem spočívajícím v zájmu o tato pracovní místa 
zejména ze strany mladých a nezkušených uchazečů, tedy čerstvých absolventů vysokých škol, 
kteří sice disponují potřebnou kvalifikací, ale mají buď nulovou, nebo minimální odbornou 
praxi. Navíc očekáváné finanční ohodnocení ze strany těchto absolventů už při jejich nástupu 
výrazně převyšuje stávající možnosti ŘSD s.p.o. (v průměru o 5 až o 10 tisíc korun měsíčně). 
V případě, že tito uchazeči přes uvedené nižší finanční ohodnocení do ŘSD s.p.o. nastoupí, 
postupem času a nabytím dostatečného množství zkušeností přestává být pro ně práce v ŘSD 
s.p.o. atraktivní, jelikož jim organizace nedokáže nabídnout přiměřené finanční ohodnocení 
za odváděnou práci, jaké jim díky zkušenostem a odbornosti nabytým v ŘSD s.p.o. nabídne 
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soukromý zaměstnavatel. ŘSD s.p.o. se tak často pohybuje v začarovaném kruhu soustavného 
nabírání a zaškolování zaměstnanců, kteří po načerpání znalostí dají přednost lépe 
ohodnocenému pracovnímu místu. To ŘSD s.p.o. poškozuje nejen z důvodu diskontinuity 
plnění pracovních úkolů, ale zejména i rozdrobováním jejího „know-how“, ze kterého pak těží 
soukromé subjekty jakožto noví zaměstnavatelé bývalých zaměstnanců ŘSD s.p.o. V rámci 
ŘSD s.p.o. se pak vyskytuje i opačný jev. Přibližně 31 % kmenových zaměstnanců ŘSD s.p.o. 
(konkrétně 672 z celkového počtu 2172 zaměstnanců ŘSD s.p.o.) je v současné době 
v předdůchodovém věku (věk 55 let a více), přičemž u těchto zaměstnanců, kteří bezpochyby 
představují vysoce odborné pracovní síly, nelze předpokládat, že budou výhledově schopni 
nadále setrvat na svých pracovních pozicích a zachovávat tak souvislý výkon činnosti 
ŘSD s.p.o. 

Problematická je rovněž skutečnost, že dopravní infrastruktura je v důsledku fluktuace 
zaměstnanců spravována a její výstavba připravována a zajišťována bez dostatečné systémové 
kontroly a kontinuity. Ze všech ukončených pracovních poměrů se zaměstnanci ŘSD s.p.o. 
v roce 2019 jich bylo 43 % ukončeno se zaměstnanci, jejichž pracovní poměr v ŘSD s.p.o. trval 
maximálně 3 roky (bez ohledu na způsob ukončení pracovního poměru a ukončující stranu). 
V roce 2020 jich pak jen do srpna bylo ukončeno 48 % z celkového počtu ukončených 
pracovních poměrů.  

Přehled zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem: 

  2019 do 8/2020 

Do 3 let od vzniku 
pracovněprávního poměru 81 43 % 49 48 % 

Nad 3 roky trvání 
pracovněprávního poměru 

107 57 % 54 52 % 

Celkem 188 - 103 - 

Fluktuace zaměstnanců ŘSD s.p.o. se mezi lety 2018 až 2020 pohybuje v případě odborných 
pracovních míst ročně mezi 10 až 15 % oproti ostatním pracovním místům, kde roční fluktuace 
činí 3 až 9 %. Důsledkem je pak zhoršená kvalita provedených staveb a jejich závadovost 
v záruční době způsobená omezenou možností vykonávat nad jejich realizací odpovídající 
technický dohled, dále je důsledkem i nemožnost reklamací a absence systému správy majetku 
a plánování oprav. Na tento problém je upozorňováno již od roku 2010, přičemž nelze říci, že 
by od té doby došlo ke zlepšení situace. Problém se naopak notně prohlubuje, přičemž lze 
v případě rozsáhlejší výstavby a modernizace dopravní infrastruktury očekávat, že stávající 
problematický stav se bude nadále zhoršovat. 

Za situace, kdy je ze strany veřejnosti i z hlediska politického vyvíjen enormní tlak 
na co nejrychlejší posun ve výstavbě páteřní dopravní sítě ČR, je nutné v první řadě 
zajistit, aby subjekt, který tyto úkoly zabezpečuje, mohl i při takovém navýšení svého 
výkonu efektivně, hospodárně a kvalitativně plnit svou funkci.  

V případě, kdy je v současné době pro ŘSD s.p.o. výrazně komplikované odborně personálně 
pokrýt rozpracované projekty, nesetká se požadavek na rychlé zvýšení výkonu a rychlejší 
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výstavbu dopravní infrastruktury s odpovídajícím výsledkem. Uvedenou problematiku je tudíž 
nutné řešit v první řadě koncepčně. Až poté bude možno očekávat zamýšlené výsledky 
na úrovni samotné výstavby, modernizace, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy. Zvýšením 
kvality a kvantity odborného aparátu by tak došlo nejen ke kvalitativnímu zlepšení a nárůstu 
efektivity ŘSD, ale i ke snížení nutnosti outsourcingu služeb, a tedy i k hospodárnějšímu 
fungování ŘSD a ke značné úspoře jeho nákladů. 

 ZHODNOCENÍ STAVU V DOSUD NEUPRAVENÉ OBLASTI A JEHO RIZIKA 

Za stávající podoby ŘSD s.p.o funguje v režimu maximálního kapacitního vytížení pracovních 
sil, přičemž již v současné době je na některých odborných pracovních pozicích kapacita zcela 
nedostačující, či dokonce tyto pracovní pozice jsou dlouhodobě neobsaditelné, 
o čemž vypovídá mimo jiné i zvýšená potřeba outsourcingu těchto odborných činností. I přes 
veškerou dosavadní snahu o navýšení akcelerace výkonnosti ŘSD s.p.o. při výstavbě 
a modernizaci dálnic a silnic I. třídy se nepodařilo eliminovat problémy jejího současného 
fungování, a zároveň není ani výhledově možné dosáhnout zlepšení ve smyslu zrychlení 
procesu výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. Ačkoliv by se dala vzít v úvahu možnost 
další snahy o koncepční restrukturalizaci uspořádání ŘSD s.p.o. za účelem zefektivnění jejího 
chodu, lze v současné době předpokládat, že tímto způsobem nebudou odstraněny zhoršující 
se problémy jejího fungování. Jedná se zejména o potřebu navýšení výkonu činností ŘSD 
ve spojení s limitujícími pravidly nastavenými pro odměňování vysoce kvalifikovaných 
odborných zaměstnanců dle Nařízení o platových poměrech, která dlouhodobě buď zcela, nebo 
ve větší míře neumožňují obsadit klíčové odborné pracovní pozice v ŘSD s.p.o. spojené 
s výstavbou a modernizací dopravní infrastruktury v ČR kvalitními a erudovaných odborníky 
v daném oboru, a s tím spojená zvýšená potřeba outsourcingu, jež narušuje kontinuitu činnosti 
ŘSD s.p.o., kterou taktéž prodražuje a značně zpomaluje. 

Uvedené problémy jsou dlouhodobě překážkou efektivnějšího, hospodárnějšího a kvalitnějšího 
fungování ŘSD s.p.o. Jelikož nastavená pravidla pro fungování státních příspěvkových 
organizací jsou ve vztahu k ostatním státním příspěvkovým organizacím vyhovující a vytvářejí 
vhodný a funkční právní rámec pro jejich činnost, není vhodné problémy ŘSD s.p.o. řešit na 
úrovni legislativních změn v postavení státních příspěvkových organizací. Příkladem lze 
ze státních příspěvkových organizacích v ČR uvést Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Česká akademie zemědělských věd, Český metrologický 
institut a Rehabilitační ústav Kladruby. Z uvedeného je zřejmé, že ŘSD s.p.o. jsou svěřeny 
zcela odlišné úkoly, které jsou svou povahou značně rozdílné od činností ostatních státních 
příspěvkových organizací. 

Současné nadměrné vytížení některých odborných pracovních míst, a zároveň i zcela 
nedostačující naplnění personálních kapacit na klíčových odborných pracovních pozicích, 
zapříčiňuje stav, kdy jsou potřebné odborné činnosti z větší části a některé ze 
100 % outsourcovány mimo ŘSD s.p.o. Ad absurdum pak výhledově může dojít až k situaci, 
kdy ŘSD s.p.o. bude v převážné části pouze subjektem zprostředkujícím většinu svých hlavních 
činností, fakticky prováděných externími dodavateli. Taková představa se rozhodně neslučuje 
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se zásadou hospodárného vynakládání veřejných finančních prostředků, přičemž k tomuto 
negativnímu fenoménu již v klíčových odborných oblastech činnosti ŘSD s.p.o. dochází. 

Vyšší příliv finanční prostředků na výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy 
tak i přes veškerou snahu ŘSD s.p.o. nepovede v dalších letech k odpovídajícímu navýšení 
výkonu činnosti ŘSD s.p.o., neboť nebude v jejích kapacitních silách rychlost výstavby 
a modernizace dopravní infrastruktury ČR dále navýšit a nadále lze tedy očekávat spíše stagnaci 
její současné efektivity. Naopak lze dokonce předpokládat, že ve vztahu k objemu vyčerpaných 
prostředků se činnost ŘSD s.p.o. bude nadále zpomalovat a výstavba nebude rozhodně 
akcelerována požadovaným tempem. Jelikož je u ŘSD s.p.o. tento problém prohlubován 
již několik let bez jakéhokoli výrazného zlepšení, nelze při zachování současného modelu 
očekávat jeho posun či dokonce vyřešení.  

Dopady činnosti ŘSD generálně ovlivňují celkovou hospodářskou situaci v ČR. Zachování 
současné právní formy ŘSD s.p.o. se tak vzhledem k výhledově neudržitelnému uspořádání jeví 
jako zcela nevhodné. V případě, že nedojde ke koncepčnímu řešení hlavních problémů ŘSD, 
budou se tyto postupem času dále prohlubovat. Taková tendence s sebou přináší značné a ve své 
podstatě velice reálné riziko postupného ochromení činnosti ŘSD jakožto subjektu zajišťujícího 
správu a rozvoj dopravní infrastruktury v ČR. 

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY VĚCNÉHO ZÁMĚRU 

Navrhovanou úpravou bude plně zachována integrita dohledu nad sektorem dopravy ze strany 
Ministerstva dopravy, včetně kontrolních a rozhodovacích pravomocí zejména ve vztahu 
k výběru managementu SDS s.p. Výběr členů řídících a kontrolních orgánů pak bude podléhat 
i postupu dle Nominačního zákona, čímž bude zajištěna nejen jejich odpovídající odbornost, 
ale i nestrannost výběru. 

Cílový stav transformovaného SDS s.p., jeho struktura a vnitřní uspořádání bude v maximální 
možné míře korespondovat s jednotnou koncepcí řízení rezortu Ministerstva dopravy, 
kterou má dojít zejména k postupnému sjednocení systému a způsobu plánování, řízení, kontrol 
a auditu všech subjektů v rámci části infrastrukturního rezortu Ministerstva dopravy, 
a k souvisejícímu zefektivnění činností a postupů celého rezortu Ministerstva dopravy. 
Na základě rozsáhlých analýz bylo rozhodnuto, že s ohledem na specifickou povahu ŘSD 
a jeho klíčové postavení ve vztahu k páteřní silniční síti na území ČR bude ŘSD s.p.o. 
transformováno zvláštním zákonem do právní formy státního podniku. Zvláštní zákon upraví 
pro SDS s.p. některé instituty odchylně od právní úpravy obsažené v Zákoně o státním podniku 
a to tak, aby bylo dosaženo naplnění požadovaných cílů. 

Stěžejní zásadou transformace ŘSD je pak zachování vlastnictví strategického infrastrukturního 
majetku výlučně v rukou státu. Strategický infrastrukturní majetek, se kterým bude hospodařit 
SDS s.p., tak nadále bude ve vlastnictví ČR. Důležitou zásadou je taktéž zajištění maximální 
ochrany strategického infrastrukturního majetku, a to ve stávajícím rozsahu ochrany. 

Základní zásadou související s účelem změny právní formy ŘSD je akcelerace 
výstavby, údržby a oprav páteřní dopravní sítě a jiných dálnic a silnic I. třídy. ŘSD vykonává 
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strategické činnosti v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž stav je klíčovým faktorem 
pro zajištění hospodářského růstu v ČR. Jeho stěžejním úkolem je v současné době právě 
zabezpečení rozsáhlé výstavby a modernizace dopravní infrastruktury ČR. Ústřední zásadou 
věcného záměru je tedy umožnit zefektivnění činnosti SDS s.p. do té míry, aby byl schopen 
řádně plnit své poslání a rozvíjet dopravní infrastrukturu ČR požadovanou rychlostí. 

Další zásadou věcného záměru je pak zajištění účelného a hospodárného vynakládání veřejných 
finančních prostředků. To je zohledněno nejen ve způsobu provedení transformace ŘSD, 
ale zejména je na něj pamatováno i v optimalizaci nastavení chodu a výkonu svěřených činností 
SDS s.p., a do budoucna povede ke značným finančním úsporám především díky eliminaci 
nutnosti outsourcingu, který některé tyto činnosti v současné době zbytečně prodražuje. 

 ÚČEL VĚCNÉHO ZÁMĚRU 

Hlavním účelem věcného záměru je pomocí změny právní formy ŘSD s.p.o. na státní podnik 
vyřešit negativní stránky pramenící z její současné podoby, které jsou limitem při plnění 
stanovených cílů a do budoucna brání jejímu dalšímu rozvoji a efektivnějšímu, účelnějšímu 
a hospodárnějšímu plnění úkolů ŘSD, kterými jsou především výstavba, modernizace, údržba 
a opravy dopravní infrastruktury v ČR. 

Změna právní formy umožní zajistit především:  

• nezbytné zvýšení výkonu a efektivity ŘSD, kterou není stávající ŘSD s.p.o. schopna 
za současného stavu zajistit; 

• zvýšení atraktivity ŘSD na trhu práce a posílení jeho konkurenceschopnosti ve vztahu 
k odborníkům z klíčových vysoce kvalifikovaných oblastí jeho činnosti, 
kteří ve stávající ŘSD s.p.o. dlouhodobě absentují; 

• a s tím spojené hospodárnější vynakládání finanční prostředků a celkový nárůst kvality 
činnosti ŘSD; 

• vytvoření jednotného konceptu řízení sektoru Ministerstva dopravy. 

ŘSD s.p.o. jakožto subjekt vykonávající svěřenou strategickou činnost v oblasti dopravní 
infrastruktury, jehož stěžejním aktuálním úkolem je zabezpečit dokončení rozsáhlé výstavby 
a modernizace dálnic a silnic I. třídy, je v současné době maximálně výkonnostně vytížen a není 
tedy schopen při zvýšeném objemu investičních prostředků zvýšit svou výkonnost bez zajištění 
nových odborných personální kapacit. Stěžejním účelem věcného záměru je tedy provedení 
transformace ŘSD, které umožní vyřešit problém nedostatku klíčových odborných 
personálních kapacit a outsourcingu. Nová právní forma umožní nábor nových vysoce 
odborných zaměstnanců na dlouhodobě neobsaditelné odborné pracovní pozice a hospodárnější 
využívání finančních prostředků ze strany ŘSD. V konečném důsledku bude ŘSD schopno 
efektivního a pružného fungování při plnění svěřených činností, v důsledku čehož dojde 
k akceleraci výstavy a modernizace dopravní infrastruktury v ČR.  
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 NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ 

5.1 Posuzované varianty řešení 

Níže uváděné návrhy variant řešení se vztahují k výše uvedenému identifikovanému cíli. 
K tomuto cíli je zpracován rozbor možných variant včetně varianty zachovávající současný 
stav, tj. nulová varianta. 

Při posuzování jednotlivých variant bylo důležité vycházet ze skutečnosti, že zkoumaná 
varianta musí nejen co nejlépe naplnit účel věcného záměru, a tedy vyřešit stávající problém 
fungování ŘSD s.p.o., ale zároveň musí co nejefektivněji naplnit i výše specifikované zásady 
věcného záměru, a to zejména postihnout potřeby dohledu nad řízením sektoru dopravy 
ze strany Ministerstva dopravy a možnosti plnění strategických cílů ze strany ŘSD.  

V rámci věcného záměru byly zvažovány celkem 3 možné varianty řešení, a to následující:  

a. Zachování současného stavu – nulová varianta 
b. Akciová společnost 
c. Státní podnik 

Níže jsou jednotlivé varianty představeny. Hlavní důraz je kladen na popis jednotlivých variant 
včetně vymezení jejich pozitiv a negativ, a následné zdůvodnění toho, proč varianta byla nebo 
nebyla zvolena. 

5.2 Zachování současného stavu – nulová varianta 

Pro účely realizace věcného záměru byla posuzována stávající právní forma ŘSD státní 
příspěvkové organizace, přičemž při posuzování této právní formy byla zkoumána zejména 
následující hlediska (i) řízení ŘSD s.p.o., (ii) konkurenceschopnost ŘSD s.p.o. na trhu práce, 
(iii) posouzení rizika a možností eliminace veřejné podpory, (iv) otázka postupu dle Zákona 
o veřejných zakázkách, (v) hospodaření se strategickým infrastrukturním majetkem. 
V neposlední řadě je níže uvedeno též shrnutí porovnání výhod a nevýhod právní formy státní 
příspěvkové organizace. 

 Řízení ŘSD s.p.o. 

V současné době je ŘSD s.p.o. právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým 
jménem, zřízenou státem na základě Zřizovací listiny vydané Ministerstvem dopravy, které 
vykonává funkci jejího zřizovatele. Zřizovací listina stanovuje zejména předmět činnosti, 
organizační uspořádání a rozsah majetku státu, s nímž je příspěvková organizace příslušná 
hospodařit. Zřizovatel je oprávněn Zřizovací listinu měnit ve všech jejích částech. 

Statutárním orgánem ŘSD s.p.o. je její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy, 
který řídí výkon činností svěřených ŘSD s.p.o. Generální ředitel je zaměstnancem státní 
příspěvkové organizace a je oprávněn jmenovat své zástupce. Další vnitřní uspořádání státní 
příspěvkové organizace není pevně stanoveno a podle Zřizovací listiny je k jeho dalšímu 
uspořádání oprávněn generální ředitel ŘSD s.p.o. 
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 Konkurenceschopnost ŘSD s.p.o. na trhu práce 

Za současného stavu se ŘSD s.p.o. při výkonu své činnosti nachází v maximálním možném 
personálním vytížení. Některé odborné pozice ŘSD s.p.o. jsou dlouhodobě nedostatečně 
obsazené a jiné jsou pak zcela neobsazené. Jedná se zejména o oblast telematiky, odborného 
technického dozoru stavby, projektování staveb, právních služeb v oblasti zadávání veřejných 
zakázek a FIDIC, IT služeb a mnohé další. Nedostatečné odborné obsazení v zásadě 
znemožňuje další akceleraci výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a její následnou 
údržbu a opravu. 

Konkurenceschopnost ŘSD s.p.o. je ve vztahu k dalším subjektům působícím na trhu práce 
omezena zejména z toho důvodu, že ve smyslu § 109 odst. 3 Zákoníku práce poskytuje 
ŘSD s.p.o. svým zaměstnancům plat, jehož výše je omezena Nařízením o platových poměrech. 
Zaměstnanci ŘSD s.p.o. tak pobírají plat na základě tzv. platových tříd, jehož výše zdaleka 
neodpovídá zejména v případě vysoce odborných pracovních pozici výši odměny nabízené na 
trhu práce. ŘSD s.p.o. tak není schopna v potřebné míře obsadit vysoce odborné pracovní 
pozice, které jsou klíčové pro výkon její činnosti, a je tak nucena k jejich outsourcingu. 
V důsledku toho pak dochází ke zpomalení a značnému prodražení činnosti ŘSD s.p.o., kdy 
postup dle Zákona o veřejných zakázkách, kterým je ŘSD s.p.o. vázána, způsobuje nejen 
průtahy, ale i další nadbytečné náklady na provedení všech těchto úkolů. 

 Posouzení rizika a možností eliminace veřejné podpory 

Pro posouzení otázky existence, resp. neexistence nedovolené veřejné podobory je důležitý 
charakter úkolů a činností subjektu, na jejichž základě lze posoudit, zda splňuje definici 
podniku ve smyslu unijního práva, nebo nikoliv.  

Stěžejní je rovněž nastavení způsobu jednotlivých složek financování a způsob a míra zapojení 
soukromých subjektů do výstavby a provozu silniční infrastruktury. Tato kritéria totiž mají 
zásadní dopad na existenci trhu, což je pro posouzení financování jako nedovolené veřejné 
podpory klíčové. Veřejné financování výstavby infrastruktury pouze s okrajovým soukromým 
financováním obvykle veřejnou podporu nezakládá a záleží tedy na tom, jak vysoká bude míra 
soukromého financování. Problematičtější by pak mohl být provoz zpoplatněných úseků 
dopravní infrastruktury, kde je riziko vzniku nedovolené veřejné podpory vyšší. 

Právní forma ŘSD není z hlediska posouzení jednotlivých finančních prostředků plynoucích 
do rozpočtu subjektu jako veřejné podpory stěžejní a nehraje tedy při posuzování problematiky 
nedovolené veřejné podpory žádnou roli. 

 Zadávání veřejných zakázek 

K zadávání veřejných zakázek postupem dle Zákona o veřejných zakázkách je povinen veřejný 
zadavatel. Ve vztahu k ŘSD s.p.o. nevznikají žádné pochybnosti o tom, že tato má povinnost 
postupovat podle Zákona o veřejných zakázkách, když s odkazem na § 4 odst. 1 
písm. c) Zákona o veřejných zakázkách je veřejným zadavatelem státní příspěvková organizace 
a ŘSD s.p.o. je tak povinna podle něj postupovat. 
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Za současného stavu ŘSD s.p.o. zadává veřejné zakázky ve velké míře, když v některých 
oblastech své činnosti je zcela odkázána na outsourcing, který je realizován a dodavatelé jsou 
vybírání právě dle Zákona o veřejných zakázkách.  

 Hospodaření se strategickým infrastrukturním majetkem 

Vlastníkem strategického infrastrukturního majetku je stát na základě § 9 odst. 1 Zákona 
o pozemních komunikacích a představuje tudíž res extra commercium, neboli věc vyloučenou 
z obchodování. 

ŘSD s.p.o. hospodaří s majetkem ČR, který jí byl za tímto účelem svěřen. Hospodaření 
se svěřeným majetkem státní příspěvkovou organizací upravuje § 53 a násl. Rozpočtových 
pravidel a § 8 Zákona o majetku ČR.  

Stát na základě § 74 Rozpočtových pravidel ručí za závazky ŘSD s.p.o. vzniklé v souvislosti 
s provozováním její hlavní činnosti. 

 Porovnání výhod a nevýhod právní formy ŘSD jako státní příspěvkové organizace 

Výhodou ŘSD s.p.o. v současné době je zejména zavedený způsob jejího fungování. ŘSD s.p.o. 
sice je funkční státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, avšak z důvodů 
výše popsaných není dlouhodobě schopna navýšit svou efektivitu a dostát tak zvýšené poptávce 
po rychlejší a odbornější realizaci svých úkolů v oblasti výstavby, modernizace, oprav a údržby 
dálnic a silnic I. třídy. I přes veškerou dosavadní snahu o navýšení výkonnostní kapacity ŘSD 
s.p.o. a eliminaci problémů v jejím současném fungování se prozatím nepodařilo dosáhnout 
uspokojivého výsledku a tento s nejvyšší pravděpodobností nelze očekávat ani do budoucna. 
Ač by se dala vzít v úvahu možnost dalšího pokusu o koncepční restrukturalizaci uspořádání 
ŘSD s.p.o. za účelem zefektivnění jejího chodu, lze v současné době předpokládat, že tímto 
způsobem nebudou odstraněny hluboce zakořeněné problémy jejího fungování, tyto se budou 
prohlubovat a celkové náklady ŘSD s.p.o. na zajištění jejích úkolů se tímto budou neúčelně 
navyšovat. ŘSD s.p.o. tedy i nadále bude schopna vykonávat jí svěřené činnosti, avšak 
v omezené míře, nikoli v míře, v jaké je do budoucna rozvoj strategického infrastrukturního 
majetku v ČR předpokládán a požadován. Dopady činnosti ŘSD generálně ovlivňují celkovou 
hospodářskou situaci v ČR. Zachování současné právní formy ŘSD s.p.o. se tak vzhledem 
k výhledově neudržitelnému uspořádání jeví jako zcela nevhodné. V případě, že nedojde ke 
koncepčnímu řešení hlavních problémů ŘSD, budou se tyto postupem času stále prohlubovat. 
Taková tendence s sebou přináší značné a ve své podstatě velice reálné riziko úplného 
ochromení ŘSD jako subjektu zajišťujícího správu a rozvoj dopravní infrastruktury v ČR. 

5.3 Akciová společnost 

Pro účely realizace věcného záměru byla posuzována právní forma akciové společnosti 
jako cílové varianty transformovaného ŘSD, a to ve dvou podvariantách, jako akciová 
společnost založená zvláštním zákonem vlastnící strategický infrastrukturní majetek a akciová 
společnost založená dle Zákona o obchodních korporacích spravující strategický infrastrukturní 
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majetek.1 Při posouzení právní formy akciové společnosti byla zkoumána zejména následující 
hlediska (i) založení a řízení ŘSD a.s., (ii) konkurenceschopnost ŘSD a.s. na trhu práce, (iii) 
posouzení rizika a možností eliminace veřejné podpory, (iv) otázka postupu dle Zákona o 
veřejných zakázkách, (v) problematika vlastnictví/správy infrastrukturního majetku 
a v neposlední řadě je níže uvedeno též shrnutí porovnání výhod a nevýhod právní formy 
akciové společnosti. 

5.3.1 Založení a řízení ŘSD a.s. 

Akciová společnost je dle § 28 odst. 1 Zákona o majetku ČR jedinou právní formou obchodní 
korporace, kterou může založit stát. Ustavení právnické osoby transformovaného ŘSD ve formě 
akciové společnosti může stát jako jediný zakladatel provést dvěma způsoby, a to buď 
standardně zakladatelským právním jednáním v souladu se Zákonem o obchodních 
korporacích, nebo přijetím příslušného zvláštního zákona dle § 122 Občanského zákoníku. 

Co se týče modelů vnitřního uspořádání akciové společnosti, rozlišujeme v českém právním 
prostředí dva základní modely řízení akciových společností, a to s ohledem na uspořádání jejich 
orgánů.2 V dualistickém modelu má společnost představenstvo vykonávající funkci 
statutárního orgánu a dozorčí radu, která je kontrolním orgánem. V monistickém modelu jsou 
aktuálně orgány společnosti statutární ředitel a správní rada.3  

Nejvyšším orgánem společnosti je pak u obou modelů valná hromada všech akcionářů, jejíž 
působnost v případě soustředění všech akcií do rukou jediného akcionáře společnosti vykonává 
tento akcionář sám na základě § 12 Zákona o obchodních korporacích. V případě ŘSD a.s. bude 
vykonávat funkci valné hromady stát, jehož práva v souladu s § 28 odst. 2 Zákona o majetku 
ČR vykonává vládou písemně pověřený zaměstnanec Ministerstva dopravy, vykonávajícího 
za stát funkci zakladatele akciové společnosti. Do působnosti valné hromady náleží převážně 
rozhodování o záležitostech vymezených v § 421 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. 
Ministerstvu dopravy by tak bylo svěřeno právo měnit stanovy ŘSD a.s., schvalovat účetní 
závěrku, rozhodovat o rozdělení zisku či úhradě ztráty, možnost podat akcionářskou žalobu či 
možnost stanovit vnitřní omezení jednatelského oprávnění představenstva (např. povinnost 
předkládat určitá rozhodnutí předem ke schválení valné hromadě). Ve stanovách akciové 
společnosti lze vymezit zejména kvalifikační předpoklady členů orgánů, způsoby zastoupení 
předsedy představenstva v době nepřítomnosti, způsob svolávání jednání dozorčí rady, způsob 
hlasování členů dozorčí rady a další záležitosti související se zabezpečením efektivního řízení 
společnosti. 

 
1 Rozdělení dle těchto podvariant bylo posuzováno pouze v případě, že se u nich závěry zkoumaných aspektů 
lišily. V opačném případě byla posuzována akciová společnost bez ohledu na to, zda by strategický infrastrukturní 
majetek vlastnila či pouze spravovala. 
2 § 369 Zákona o obchodních korporacích. 
3 Rozsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 163/2020 Sb.), jejíž převážná část nabyde účinnosti 
dne 1. 1. 2021, výrazně zasáhne do koncepce monistického systému akciové společnost. Na základě této novely 
dochází ke zrušení orgánu statutárního ředitel. Jediným obligatorním orgánem akciové společnosti s monistickým 
systémem tak bude správní rada, která bude statutárním orgánem společnosti a které bude kromě obchodního 
vedení příslušet i dohled nad činností společnosti. 
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Dle dualistického modelu4 je statutárním orgánem akciové společnosti představenstvo a náleží 
mu její obchodní vedení. Kontrolním orgánem je pak dozorčí rada, dohlížejícím na výkon 
působnosti představenstva a činnost společnosti. Členy těchto orgánů obecně volí valná 
hromada společnosti. Specifika může upravit zvláštní zákon nebo stanovy. Členové orgánů 
ŘSD a.s. mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, přičemž za porušení této povinnosti 
odpovídají neomezeně. 

Co se týče rozšíření možnosti zachování kontrolního a řídícího vlivu ze strany Ministerstva 
dopravy na ŘSD a.s. nad rámec Zákona o obchodních korporacích, bylo by toto částečně možné 
upravit pouze ve zvláštním zákoně, avšak zvláštní úprava by nesměla potlačovat základní 
principy akciových společností zakotvené v Zákoně o obchodních korporacích. Za základní 
princip lze bezpochyby považovat zákaz udělování pokynů ohledně obchodního vedení 
společnosti. V případě ŘSD a.s. by tak valná hromada mohla představenstvu udělovat pouze 
pokyny ohledně jejího strategického vedení, avšak jejich plnění nezbavuje představenstvo 
odpovědnosti vyplývající z povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, což je další ze 
základních principů, který ve zvláštním zákoně není možné modifikovat. 

Volba členů řídících a kontrolních orgánů bude podléhat nominačnímu postupu 
dle Nominačního zákona. Nominační postup se uplatní jak v případě, kdy je stát přímo 
oprávněn k volbě člena orgánu, tak i pro případy, kdy je stát oprávněn takové členy pouze 
navrhovat a konečná volba náleží jinému subjektu. 

Volba členů řídících orgánů dle Nominačního zákona má 2 fáze. První fází je výběrové řízení, 
které je v intencích příslušného ministerstva, vykonávající funkci zakladatele. Druhou fází je 
pak samotné posouzení kandidáta vzešlého z výběrového řízení výborem pro personální 
nominace. Nominační postup by takto probíhal u členů představenstva ŘSD a.s., bude-li k jejich 
volbě příslušná valná hromada. Postup dle Nominačního zákona nebude použit v případech, 
kdy není dána přímá personální nominační pravomoc ze strany státu, například v případě, 
kdy by pravomoc volby členů představenstva byla svěřena dozorčí radě. 

V případě volby členů kontrolních orgánů není dle Nominačního zákona nutné přistoupit k výše 
popsanému výběrovému řízení na straně příslušného ministerstva a nominační postup je tak 
pouze jednofázový. U členů dozorčí rady ŘSD a.s., k jejichž jmenování bude oprávněna valná 
hromada, tak bude postup dle Nominačního zákona omezen pouze na posouzení kandidáta ze 
strany výboru pro personální nominace. 

Stanoviska výboru pro personální nominace ohledně navrhovaných kandidátů mají 
doporučující povahu, ale v případě, že bude do funkce jmenována osoba i přes nedoporučující 
stanovisko, musí být takový postup řádně odůvodněn a vysvětlen. 

 
4 Monistický model řízení akciové společnosti byl ze zvažovaných variant vyloučen již v úvodních analýzách, 
když se prozatím nejedná o dostatečně prověřenou variantu řízení společnosti zejména i s ohledem na akciové 
společnosti zakládané státem. Dalším důvodem pak bylo množství výkladových nejasností, které za krátkou dobu 
fungování tohoto institutu v ČR zatím nebyly zcela objasněny, a nadcházející novela, která do uspořádání 
monistického modelu značně zasáhne. 
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5.3.2 Konkurenceschopnost ŘSD a.s. na trhu práce 

Zaměstnancům akciových společností se stanovuje mzda na základě standardních nástrojů 
Zákoníku práce. Zaměstnance je tak možné dostatečně motivovat mzdovými nástroji, přiblížit 
se tak přístupu konkurenčních zaměstnavatelů v oboru, být atraktivním zaměstnavatelem na 
pracovním trhu a získat a udržet si klíčové odborné zaměstnance. Mzda, včetně jednotlivých 
složek, může být stanovena tak, aby odrážela důležitost úkolů zaměstnance ve společnosti. Lze 
rovněž optimálně nastavit systém nenárokových složek odměny, které budou odrážet úspěšnost 
plnění cílů zaměstnancem. Ti tak budou mít větší zájem na výsledcích hospodaření subjektu, 
což se pozitivně odrazí na jejich pracovním výkonu. Lze tedy očekávat, že změnou právní 
formy z ŘSD s.p.o. na ŘSD a.s. by její postavení na trhu práce bylo výrazně zlepšeno 
a společnost by tak mohla lépe konkurovat dalším zaměstnavatelům v daném oboru. 

Zároveň by byl zachování vliv Ministerstva dopravy na způsob a formu odměňování členů 
volených orgánů prostřednictvím schvalování smluv o výkonu funkce valnou hromadou. 

Při odměňování zaměstnanců ŘSD a.s. by pak samotné ŘSD a.s. i Ministerstvo dopravy muselo 
plnit povinnosti vyplývající z Usnesení o zásadách odměňování. Tím stanovená pravidla bude 
u ŘSD a.s. nutné aplikovat při odměňování členů představenstva a dozorčí rady a dále 
na vedoucí zaměstnance v případě, kdy bude předpokladem překročení částky příjmu ve výši 
2.500.000 Kč ročně pro každou takovou osobu zvlášť. Pokud souhrnná částka příjmu za rok 
u zmíněných osob danou hranici nepřekročí, Usnesení o zásadách odměňování se nepoužije. 

5.3.3 Posouzení rizika a možnosti eliminace veřejné podpory 

Pro posouzení otázky existence, resp. neexistence nedovolené veřejné podpory je důležitý 
charakter úkolů a činností subjektu, na jejichž základě lze posoudit, zda splňuje definici 
podniku ve smyslu unijního práva, nebo nikoliv. Nedovolená veřejná podpora je definována 
následujícími znaky: 

• podpora se týká podniku nebo určitého odvětví podnikání; 
• podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků; 
• podpora zvýhodňuje; 
• podpora je selektivní; 
• podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy; 
• podpora narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. 

Stěžejní je rovněž nastavení způsobu jednotlivých složek financování a způsob a míra zapojení 
soukromých subjektů do výstavby a provozu silniční infrastruktury. Tato kritéria totiž mají 
zásadní dopad na existenci trhu, což je pro posouzení financování jako nedovolené veřejné 
podpory klíčové. Veřejné financování výstavby infrastruktury pouze s okrajovým soukromým 
financováním obvykle veřejnou podporu nezakládá a záleží tedy na tom, jak vysoká bude míra 
soukromého financování. Problematičtější by pak mohl být provoz zpoplatněných úseků 
dopravní infrastruktury, kde je riziko vzniku nedovolené veřejné podpory vyšší.  

Právní forma ŘSD není z hlediska posouzení jednotlivých finančních prostředků plynoucích do 
rozpočtu subjektu jako veřejné podpory stěžejní a právní forma nehraje při posuzování 
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problematiky nedovolené veřejné podpory žádnou roli. Není tudíž podstatné, zda má ŘSD 
právní formu státní příspěvkové organizace či akciové společnosti. 

5.3.4 Zadávání veřejných zakázek 

K zadávání veřejných zakázek postupem dle Zákona o veřejných zakázkách je povinen veřejný 
zadavatel. Veřejným zadavatelem bude ŘSD a.s. v případě, kdy bude založena za účelem 
uspokojování potřeb veřejných zájmů, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
zároveň ji bude jiný veřejný zadavatel převážně financovat, bude v ní moci uplatňovat 
rozhodující vliv anebo bude jmenovat nebo volit více než polovinu členů v jejích statutárních 
nebo kontrolních orgánech. 

Závěr pro posouzení, zda by byla ŘSD a.s. veřejným zadavatelem, by se tedy opíral o detailní 
posouzení naplnění výše uvedených znaků, které není v současné chvíli možné s jistotou 
vyhodnotit. Ze strany ŘSD a.s. by byla naplněna minimálně podmínka uplatňování 
rozhodujícího vlivu a podmínka volby členů orgánů ze strany Ministerstva dopravy, které je 
veřejným zadavatelem. O naplnění ostatních podmínek zatím není možné určit jednoznačný 
závěr, avšak v zásadě se toto jeví jako více než pravděpodobné. 

O detailní posouzení vzájemných vztahů mezi dodavatelem v podobě ŘSD a.s. a veřejným 
zadavatelem v podobě Ministerstva dopravy a činností vykonávaných tímto dodavatelem se 
bude opírat i závěr ohledně možnosti využití výjimek pro in-house zadávání. V případě zájmu 
o jeho využití je tedy potřeba pamatovat na to, aby pro Ministerstvo dopravy byly dostatečně 
podrobně upraveny kontrolní a řídící pravomoci ve vztahu k ŘSD a.s., a dále připravovat plán 
činnosti tohoto subjektu v souladu s požadavkem, aby více než 80 % jeho celkové činnosti bylo 
prováděno při plnění úkolů Ministerstva dopravy. O naplnění podmínek pro aplikaci in-house 
zadávání tedy prozatím není možné činit jednoznačné závěry, avšak seznáváme, že kritérium 
ovládání dodavatele veřejným zadavatelem a kritérium 100% majetkové účasti ovládajícího 
veřejného zadavatele na dodavateli by mělo být ve variantě ŘSD a.s. naplněno. 

5.3.5 Problematika vlastnictví/správy strategického infrastrukturního majetku 

ŘSD a.s. s vlastnictvím strategického infrastrukturního majetku 

Změna právní formy ŘSD s.p.o. na ŘSD a.s., která by byla vlastníkem strategického 
infrastrukturního majetku, by vyžadovala jeho převod, resp. jeho vklad do ŘSD a.s. To by bylo 
možné efektivně učinit jen prostřednictvím přijetí zvláštního zákona, na základě kterého by 
ŘSD a.s. vznikla. Nutným předpokladem vkladu strategického infrastrukturního majetku do 
akciové společnosti by dále byla změna současného znění § 9 Zákona o pozemních 
komunikacích, který stanoví, že jediným vlastníkem strategického infrastrukturního majetku je 
a může být pouze ČR. Dalším předpokladem pro vklad strategického infrastrukturního majetku 
do ŘSD a.s. by bylo jeho dostatečné vymezení a znalecké ocenění. 

Uvažovaný způsob ocenění strategického infrastrukturního majetku, obdobně, jako tomu bylo 
v případě transformace společnosti České dráhy a.s., a to v účetní hodnotě potvrzené auditorem, 
je s ohledem na Nález ÚS v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Podle Nálezu ÚS je ocenění 
majetku v účetní hodnotě potvrzené auditorem při jeho vkladu do akciové společnosti, tedy 
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odchylně od § 251 Zákona o obchodních korporacích, zásahem do práv třetích osob podle čl. 
11 Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, a proto by jej nebylo možné aplikovat 
v případě změny právní formy ŘSD na akciovou společnost. V případě vkladu strategického 
infrastrukturního majetku do nově zakládané ŘSD a.s. by tak bylo nutné strategický 
infrastrukturní majetek (jakož i veškerý další majetek, který by ŘSD a.s. ke své činnosti 
potřebovala) ocenit v souladu s § 251 Zákona o obchodních korporacích, a to prostřednictvím 
znaleckého posudku. 

ŘSD a.s. by pak jako výlučnému vlastníkovi strategického infrastrukturního majetku náležela 
veškerá práva a povinnosti vlastníka, a tudíž by podle obecné úpravy obsažené v Občanském 
zákoníku byla oprávněna s majetkem libovolně nakládat, tj. převést jej do vlastnictví jiné osoby, 
přenechat jej k užití jiné osobě, použít jej jako zajištění svého závazku či závazku jiné osoby 
apod. S ohledem na zvláštní povahu a význam strategického infrastrukturního majetku by tak 
bylo bezpodmínečně nutné prostřednictvím zvláštního zákona zakotvit vhodná ochranná 
opatření, kterými by byla dispozice ŘSD a.s. se strategickým infrastrukturním majetkem 
omezena a to tak, aby nedošlo k jeho ohrožení nevhodným nakládáním či k jeho postižení 
v rámci výkonu rozhodnutí nebo v rámci exekučního či insolvenčního řízení. 

ŘSD a.s. spravující strategický infrastrukturní majetek 

V případě změny právní formy ŘSD s.p.o. na ŘSD a.s., která by nebyla vlastníkem 
strategického infrastrukturního majetku, avšak tento by pouze spravovala, by bylo možné tuto 
založit zakladatelským právním jednáním dle Zákona o obchodních korporacích. 

V takovém případě by ŘSD a.s. spravovala strategický infrastrukturní majetek na základě 
konkrétních podmínek stanovených smlouvou, která by byla uzavřena mezi ŘSD a.s. a ČR, 
zastoupenou Ministerstvem dopravy. Nebylo by tedy nutné vynakládat finanční prostředky 
na ocenění majetku a s tím související kroky. Ministerstvo dopravy by nicméně stále mělo 
příslušnost hospodařit se strategickým infrastrukturním majetkem dle Zákona o majetku ČR 
(neboť toto oprávnění by odejmulo ŘSD s.p.o., které by bylo následně zrušeno) a musela by 
tudíž zajišťovat plnění práv a povinností z toho plynoucích. Konkrétní podmínky správy 
obsažené ve smlouvě by toto musely v plné míře reflektovat. 

Vzhledem k obecné úpravě správy cizího majetku v Občanském zákoníku by současně bylo 
nutné prostřednictvím smlouvy upravit řadu práv a povinností ŘSD a.s. jakožto správce 
strategického infrastrukturního majetku a některá práva a povinnosti ČR jakožto vlastníka a 
beneficienta spravovaného strategického infrastrukturního majetku. 

Samotná smlouva o správě strategického infrastrukturního majetku ze strany ŘSD a.s. (bez 
vlastnictví infrastrukturního majetku) by si rovněž vyžádala rozsáhlou úpravu za účelem 
ochrany strategického infrastrukturního majetku a zajištění souladu jeho správy s podmínkami 
pro nakládání s majetkem ČR vyplývajícími ze Zákona o majetku ČR. Uvedená varianta by 
rovněž zahrnovala značné zapojení Ministerstva dopravy jakožto vykonavatele práv a 
povinností ČR, který by byl jak vlastníkem strategického infrastrukturního majetku, tak i 
beneficientem v rámci jeho správy. 
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5.3.6 Porovnání výhod a nevýhod právní formy ŘSD jako akciové společnosti 

Jako pozitiva právní formy akciové společnosti lze obecně označit, že ŘSD a.s. by zajistila 
plnou odpovědnost členů svých orgánů za řádný výkon jejich funkce, komplexní subsidiární 
aplikaci již ověřené zákonné úpravy, zefektivnění činnosti a zvýšení hospodárnosti vynakládání 
finančních prostředků a zlepšení postavení ŘSD a.s. jako zaměstnavatele na trhu práce. 

Mezi nevýhody naopak souhrnně patří zejména časová, organizační a finanční náročnost 
transformace a užší možnost zásahů do její činnosti ze strany Ministerstva dopravy, když u 
akciové společnosti nelze nikdy zasahovat do jejího obchodního vedení.  

Při porovnání výhod a nevýhod je pak vhodné i rozdělení ŘSD a.s. vzhledem k variantě 
vlastnictví a správy strategického infrastrukturního majetku. 

ŘSD a.s. založená zvláštním zákonem s vlastnictvím strategického infrastrukturního 
majetku 

Jako přínosy transformace ŘSD s.p.o. na ŘSD a.s. s vlastnictvím strategického 
infrastrukturního majetku prostřednictvím zvláštního zákona by bylo možné v tomto zakotvit 
odpovídající míru ochrany strategického infrastrukturního majetku obdobně, jako je tento 
chráněn nyní a dále by ŘSD a.s. bylo umožněno spravovat strategický infrastrukturní majetek 
v stejném rozsahu jako s ním nyní hospodaří ŘSD s.p.o., přičemž by bylo zvláštním zákonem 
stanoveno právní nástupnictví ŘSD a.s. a byl by tak zajištěn kontinuální přechod činností z ŘSD 
s.p.o. na novou akciovou společnost včetně přechodu pracovněprávních vztahů a jiných 
závazků a oprávnění ŘSD s.p.o. 

Největším negativem, které v průběhu analýzy možností transformace ŘSD vyšlo najevo 
u varianty ŘSD a.s. s vlastnictvím strategického infrastrukturního majetku, je zejména vysoká 
finanční a časová náročnost spojená s vkladem strategického infrastrukturního majetku do ŘSD 
a.s., způsobená především nutností jeho ocenění znalcem, a nutností rozsáhlých legislativních 
změn za účelem jasného vymezení práv a povinností ŘSD a.s., ČR a ostatních subjektů 
ve vztahu ke strategickému infrastrukturnímu majetku, jakož i s ohledem na nutnost zavedení 
dostatečných opatření na ochranu strategického infrastrukturního majetku. 

ŘSD a.s. založená dle Zákon o obchodních korporacích spravující strategický 
infrastrukturní majetek 

Jako hlavní přínos této varianty lze označit nižší potřebu legislativních změn ve vztahu 
k vlastnictví strategického infrastrukturního majetku, kdy by vlastníkem zůstal nadále stát, nižší 
časové a finanční nároky uskutečnění s ohledem na nepotřebnost znaleckého ocenění majetku 
a dále skutečnost, že není nutné zakotvit zvláštní ochranu strategického infrastrukturního 
majetku před jeho hmotněprávním převodem, insolvencí a výkonem rozhodnutí, neboť 
vlastníkem by byl i nadále stát. 

Za hlavní nevýhodu ŘSD a.s. bez vlastnictví strategického infrastrukturního majetku lze označit 
požadavek rozsáhlého zapojení Ministerstva dopravy jakožto vykonavatele práv a povinností 
ČR, které by vykonávalo jak práva a povinnosti vlastníka strategického infrastrukturního 
majetku, tak i práva a povinnosti beneficienta v rámci jeho správy, přičemž by bylo taktéž nutné 
zajistit dostatečnou ochranu spravovaného strategického infrastrukturního majetku ve smlouvě 
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o jeho správě. Tato varianta by tak přinesla rozsáhlou administrativní zátěž pro Ministerstvo 
dopravy, a to nejen do budoucna, ale zejména při přípravě smlouvy o správě strategického 
infrastrukturního majetku.  

Založení ŘSD a.s. zakladatelským právním jednáním dle Zákona o obchodních korporacích se 
tak pro naplnění cílů věcného záměru zdá zcela nevhodné, a to zejména s ohledem na 
problematické a rizikové nastavení smluvní správy strategického infrastrukturního majetku, se 
kterým nyní hospodaří ŘSD s.p.o. včetně jeho ochrany, plynulosti přechodu činností z ŘSD 
s.p.o. na novou akciovou společnost včetně přechodu pracovněprávních vztahů a jiných 
závazků a oprávnění ŘSD s.p.o., určení předmětů činnosti akciové společnosti a získání 
potřebných oprávnění, jakož i nutnost podřízení se Zákonu o obchodních korporacích a tedy 
nemožnost se odchýlit od jeho kogentních ustanovení a nemožnost zakotvit zásadní aspekty 
fungování ŘSD a.s. odlišně od kogentního právního rámce. 

5.4 Státní podnik 

Pro účely realizace věcného záměru byla posuzována i právní forma státního podniku 
jako cílová varianta transformovaného ŘSD. Při posouzení právní formy státního podniku 
byla zkoumána zejména následující hlediska (i) založení a řízení SDS s.p., 
(ii) konkurenceschopnost SDS s.p. na trhu práce, (iii) posouzení rizika a možností eliminace 
veřejné podpory, (iv) otázka postupu dle Zákona o veřejných zakázkách, (v) problematika 
hospodaření se strategickým infrastrukturním majetkem a v neposlední řadě je níže uvedeno 
též shrnutí porovnání výhod a nevýhod právní formy státního podniku. 

5.4.1 Založení a řízení ŘSD s.p. 

Státní podnik je možné založit dvěma způsoby, a to zakládací listinou vydanou Ministerstvem 
dopravy podle Zákona o státním podniku, nebo přijetím zvláštního zákona, přičemž možnost 
takového postupu při založení právnické osoby je umožněn na základě § 122 Občanského 
zákoníku.  

Povinně zřizovanými orgány státního podniku dle Zákona o státním podniku jsou ředitel 
a dozorčí rada. Ředitel volí a odvolává svého zástupce, který ho v době nepřítomnosti 
zastupuje v plném rozsahu. Zakladatel státního podniku není jeho orgánem, ač jsou mu 
některé záležitosti typické pro nejvyšší orgány právnických osob svěřeny. V rámci SDS s.p. 
bude funkci zakladatele vykonávat Ministerstvo dopravy. Zákon o státním podniku nedává 
zakladateli možnost zřizovat další fakultativní orgány státního podniku zakládací listinou, 
avšak od tohoto zákazu by se bylo v případě potřeby možné odchýlit ve zvláštním zákoně, 
na základě kterého by vznikl SDS s.p. Členové orgánů SDS s.p. jsou dle § 12a a §13a Zákona 
o státním podniku povinni jednat s péčí řádného hospodáře. Ředitel státního podniku je jeho 
zaměstnancem a jeho působení se tak řídí dle § 12a odst. 2 Zákona o státním podniku 
Zákoníkem práce, a to včetně limitace odpovědnosti za výkon jeho činnosti v maximální výši 
4,5násobku průměrného měsíčního výdělku dle § 257 odst. 2 Zákoníku práce. 

Mezi pravomoci zakladatele patří i s ohledem na povahu státního podniku jako právnické 
osoby vykonávající podnikatelskou činnost v zájmu státu zejména kontrola zabezpečování 
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potřeb státu ze strany státního podniku, dohled nad hospodárným nakládáním 
s majetkem státu a vymezení případného určeného majetku. Dále zakladateli dle Zákona o 
státním podniku náleží i kontrolní pravomoci, mezi něž patří kromě práva volby členů orgánů 
zejména i právo a povinnost požadovat informace o hospodářské činnosti a stavu majetku 
státního podniku, kontrola a ověřování těchto informací způsobem stanoveným zvláštním 
předpisem, kontrola, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností zabezpečuje, 
jsou zajišťovány účelně a hospodárně, schvalování účetní závěrky a výroční zprávy, a 
rozhodování o rozdělení použitelného zisku. 

Ze strategického hlediska je zásadní, že v působnosti zakladatele je i právo měnit statut 
státního podniku, jelikož konkrétní práva a povinnosti jednotlivých orgánů při řízení státního 
podniku a způsob jejich jednání bude určovat právě statut. 

Řediteli náleží zejména obchodní vedení subjektu. Dozorčí rada provádí kontrolu výkonu 
působnosti ředitele a činnosti státního podniku a přezkoumává účetní závěrky a návrhy 
na rozdělení zisku a úhradu ztráty. Zákon o státním podniku ji dále výslovně přiděluje i další 
pravomoci kontrolního charakteru, schvalování strategických dokumentů podniku, schvalování 
nakládání s majetkem a schvalování výběru auditora, přičemž další její pravomoci mají 
především doporučující a nezávazný charakter ve vztahu k pravomocem zakladatele. 
Pravomoci orgánů (a zakladatele státního podniku) by bylo možné upřesnit prostřednictvím 
zvláštního zákona, který by zohlednil specifické potřeby transformovaného ŘSD. 

Volba členů řídících a kontrolních orgánů bude podléhat nominačnímu postupu 
dle Nominačního zákona. Nominační postup se uplatní jak v případě, kdy je stát přímo 
oprávněn k volbě člena orgánu, tak i pro případy, kdy je stát oprávněn takové členy pouze 
navrhovat a konečná volba náleží jinému subjektu. Volba členů řídících orgánů dle 
Nominačního zákona má 2 fáze. První fází je výběrové řízení, které je v intencích příslušného 
ministerstva, vykonávající funkci zakladatele. Druhou fází je pak samotné posouzení kandidáta 
vzešlého z výběrového řízení výborem pro personální nominace. Nominační postup by takto 
probíhal u ředitele SDS s.p., bude-li k jeho volbě příslušný ministr dopravy, jak je tomu dle 
Zákona o státním podniku, nebo jiný představitel státu (např. vláda). Postup dle Nominačního 
zákona nebude použit v případech, kdy není dána přímá personální nominační pravomoc 
ze strany státu, například v případě, kdy by pravomoc volby ředitele byla zvláštním zákonem 
svěřena dozorčí radě. 

V případě volby členů kontrolních orgánů není dle Nominačního zákona nutné přistoupit k 
výše popsanému výběrovému řízení na straně příslušného ministerstva a nominační postup je 
tak pouze jednofázový. U členů dozorčí rady SDS s.p., k jejichž jmenování bude oprávněn 
zakladatel, jak je tomu dle Zákona o státním podniku, nebo jiný představitel státu (vláda, ministr 
dopravy), tak bude postup dle Nominačního zákona omezen pouze na posouzení kandidáta ze 
strany výboru pro personální nominace. 

Stanoviska výboru pro personální nominace ohledně navrhovaných kandidátů mají 
doporučující povahu, ale v případě, že bude do funkce jmenována osoba i přes nedoporučující 
stanovisko, musí být takový postup řádně odůvodněn a vysvětlen. 
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Ve vztahu k zachování kontrolního a řídícího vlivu ze strany Ministerstva dopravy na ŘSD, 
by právní forma státního podniku nabízela vyšší míru možnosti ovlivňování řízení a kontroly 
chodu subjektu, a to zejména v případě jeho založení přijetím zvláštního zákona, který by 
poskytl příležitost širokého individuálního nastavení takových pravomocí. V něm by bylo 
možné zakotvit například i pravomoc Ministerstva dopravy k udělování závazných 
pokynů k obchodnímu vedení SDS s.p. při současném přenesení odpovědnost za plnění 
těchto pokynů z ředitele na samotné Ministerstvo dopravy pro případ, že by takové pokyny 
měly na hospodaření státního podniku negativní dopady, avšak byly by v souladu s jinými 
odůvodněnými zájmy státu.  

Ve statutu státního podniku, který vydává a mění zakladatel, lze vymezit rovněž zásady 
nakládání s majetkem státu, se kterým státní podnik hospodaří, či pravidla usměrňování 
hospodářské činnosti podniku. Mezi pravidla usměrňování hospodářské činnosti podniku 
dle § 15 odst. 1 písm. f) Zákona o státním podniku patří zejména určení pravidel, jakým 
způsobem má podnik svou hospodářskou činnost provozovat. 

5.4.2 Konkurenceschopnost SDS s.p. na trhu práce 

Zaměstnancům státního podniku se stanovuje mzda na základě standardních nástrojů Zákoníku 
práce. Pokud by byla zvolena tato varianta, lze zaměstnance dostatečně motivovat mzdovými 
nástroji a přiblížit se tak přístupu konkurenčních zaměstnavatelů v oboru, být atraktivním 
zaměstnavatelem na pracovním trhu a získat a udržet si klíčové odborné zaměstnance. 
V případě státního podniku tak lze použít standardní nástroje používané v komerční sféře pro 
zlepšení motivace a výkonnosti zaměstnanců. Zaměstnance je možné k výkonům motivovat 
například zakotvením osobního ohodnocení s vazbou na znalosti a dovednosti, význam pozice 
a pozici v týmu; výkonnostních odměn, prémií s vazbou na osobní úkoly a ukazatele, cíle 
subjektu; cílových odměn za účelem podpory splnění významných úkolů; mimořádných 
odměn; jubilejních odměn nemajících vazbu na pracovní výkon, ale vyjadřující zájem 
o ocenění např. délky pracovního poměr u společnosti a podílu na hospodářských výsledcích. 
Dále je možné poskytnout zaměstnancům i další benefity související například s jejich 
zdravím, podporou sportovní aktivity, kulturou, osobním rozvojem a vzděláváním, rekreací, 
nadstandardním technickým vybavení pro práci nebo výhodami poskytovanými v rámci 
předmětu činnosti zaměstnavatele. 

Úprava dle Zákoníku práce se uplatní i pro ředitele státního podniku a pro ty členy dozorčí rady, 
kteří jsou jeho zaměstnanci. Členové dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci státního podniku 
nebo zaměstnanci jeho zakladatele, jsou za výkon funkce odměňovaní přímo státním podnikem 
nebo zakladatelem v rámci pracovněprávního vztahu k němu. Členům dozorčí rady, 
kteří nejsou zaměstnanci podniku ani zakladatele, je stanovena odměna na základě smluvního 
ujednání mezi podnikem a daným členem a v případě, že odměna smluvena není, má člen 
dozorčí rady nárok na odměnu ve výši obvyklé dle § 2438 Občanského zákoníku. 

V případě, kdy bude předpokladem, že celková výše odměny ředitele nebo vedoucího 
zaměstnance SDS s.p. bude přesahovat částku ve výši 2.500.000 Kč ročně, vznikne povinnost 
Ministerstva dopravy řídit se Usnesením o zásadách odměňování. Pokud souhrnná částka 
příjmu za rok u zmíněných osob danou hranici nepřekročí, Usnesení o zásadách odměňování 
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se nepoužije. Pro postižení takových situací ze strany Ministerstva dopravy, by bylo možné 
zakotvit do statutu SDS s.p. povinnost členů dozorčí rady a ředitele upozornit zakladatele 
s dostatečným předstihem na možný výskyt těchto případů. 

5.4.3 Posouzení rizika a možnosti eliminace veřejné podpory 

Právní forma ŘSD jako státního podniku není z hlediska posouzení jednotlivých finančních 
prostředků plynoucích do rozpočtu subjektu jako veřejné podpory stěžejní. Důležitý je naopak 
charakter úkolů a činností subjektu, na jejichž základě lze posoudit, zda splňuje definici 
podniku ve smyslu unijního práva, nebo nikoliv. Stěžejní je rovněž nastavení způsobu 
jednotlivých složek financování a způsob a míra zapojení soukromých subjektů 
do výstavby a provozu silniční infrastruktury. Tato kritéria totiž mají zásadní dopad na 
existenci trhu, což je pro posouzení financování jako nedovolené veřejné podpory klíčové. 
Právní forma ŘSD sama o sobě tak nehraje při posuzování problematiky existence, resp. 
neexistence nedovolené veřejné podpory žádnou roli. Není tudíž podstatné, zda má ŘSD právní 
formu státní příspěvkové organizace, akciové společnosti či státního podniku.  

5.4.4 Zadávání veřejných zakázek 

K zadávání veřejných zakázek postupem dle Zákona o veřejných zakázkách je povinen veřejný 
zadavatel. Veřejným zadavatelem bude SDS s.p. v případě, kdy bude založen nebo zřízen 
za účelem uspokojování potřeb veřejných zájmů, které nemají průmyslovou nebo 
obchodní povahu, a zároveň ho bude jiný veřejný zadavatel převážně financovat, bude 
v něm moci uplatňovat rozhodující vliv anebo bude jmenovat nebo volit více než polovinu 
členů v jeho statutárních nebo kontrolních orgánech. 

Závěr pro posouzení, zda by byl SDS s.p. veřejným zadavatelem, se tedy bude opírat o detailní 
posouzení naplnění výše uvedených znaků, avšak je téměř jisté, že tyto znaky budou naplněny. 
Nelze pochybovat, že ze strany SDS s.p. bude naplněna minimálně podmínka jeho založení 
za účelem veřejného zájmu, podmínka uplatňování rozhodujícího vlivu a volby členů orgánů 
státního podniku ze strany Ministerstva dopravy, které je veřejným zadavatelem.  

O detailní posouzení vzájemných vztahů mezi dodavatelem v podobě SDS s.p. a veřejným 
zadavatelem v podobě Ministerstva dopravy a činností vykonávaných tímto dodavatelem se 
bude opírat i závěr ohledně možnosti využití výjimek pro in-house zadávání. V případě zájmu 
o jeho využití je tedy potřeba pamatovat na to, aby pro Ministerstvo dopravy byly dostatečně 
podrobně upraveny kontrolní a řídící pravomoci ve vztahu k SDS s.p., a dále připravovat plán 
činnosti tohoto subjektu v souladu s požadavkem, aby více než 80 % jeho celkové činnosti bylo 
prováděno při plnění úkolů Ministerstva dopravy. Naplnění podmínek pro aplikaci in-house 
zadávání je tedy dle zamýšleného modelu fungování SDS s.p. pravděpodobné, když zejména 
kritérium ovládání dodavatele veřejným zadavatelem a kritérium 100% majetkové účasti 
ovládajícího veřejného zadavatele na dodavateli by mělo být ve variantě SDS s.p. naplněno. 

5.4.5 Problematika hospodaření se strategickým infrastrukturním majetkem 

Varianta změny právní formy z ŘSD s.p.o. na SDS s.p. předpokládá určení práva hospodařit 
se strategickým infrastrukturním majetkem SDS s.p. ve smyslu Zákona o státním 
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podniku. V rámci transformace na SDS s.p. by tak nedošlo k převodu vlastnictví strategického 
infrastrukturního majetku. 

SDS s.p. by jako subjekt hospodařící se strategickým infrastrukturním majetkem ve vlastnictví 
státu vykonával ve smyslu § 16 odst. 2 Zákona o státním podniku veškerá práva a povinnosti 
vlastníka tohoto majetku. V kontextu výkonu práv a povinností vlastníka strategického 
infrastrukturního majetku ze strany SDS s.p. a jeho ochrany proti neoprávněnému převodu 
či zatížení, jakož i ochrany před výkonem rozhodnutí či exekučním nebo insolvenčním řízením, 
je zcela klíčový § 9 Zákona o pozemních komunikacích, jež stanoví, že jediným vlastníkem 
strategického infrastrukturního majetku je a může být pouze ČR a strategický 
infrastrukturní majetek je tak res extra commercium, neboli věc vyloučená z obchodování. 
Veškerá jednání státního podniku, která by vedla ke změně vlastnického práva ke strategickému 
infrastrukturnímu majetku by byla absolutně neplatná, a to i přesto, že by se jednalo o taková 
jednání SDS s.p., která Zákona o státním podniku předpokládá, připouští či podmiňuje 
předchozím souhlasem zakladatele, tj. Ministerstva dopravy. 

Obecně ohledně veškerého majetku, se kterým by měl SDS s.p. ke dni svého vzniku právo 
hospodařit, Zákon o státním podniku stanovuje povinnost tento individuálně (položkově) 
identifikovat a specifikovat. Dle komentářové literatury k Zákonu o státním podniku mohou 
dále při jeho založení na tento přejít rovněž i závazky ze smluv, které by v zakládací listině 
měly být vyspecifikovány obdobně jako majetek položkově, nikoliv pouze obecnou formulací, 
že přecházejí všechny závazky. To se jeví ve vztahu k množství majetku i povaze závazků 
nadmíru zatěžující. 

V případě, kdy by byl vznik SDS s.p. zakotven ve zvláštním zákoně, bylo by možné v tomto 
zakotvit i právní nástupnictví tak, že by na SDS s.p. přešly veškerá práva a povinnosti 
zanikajícího ŘSD s.p.o. bez nutnosti jejich položkové specifikace a zátěže související 
s administrací jejich převodu. 

Ve vztahu k majetku, s nímž by měl SDS s.p. ke dni svého vzniku právo hospodařit (včetně 
strategického infrastrukturního majetku) pak Zákon o státním podniku zakotvuje povinnost 
jeho ocenění, avšak toto je vyžadováno pouze v účetní hodnotě vedené u účetní jednotky, 
která o tomto majetku naposledy účtovala. 

5.4.6 Porovnání výhod a nevýhod právní formy ŘSD jako státního podniku 

Jako pozitiva právní formy státního podniku lze označit především to, že v případě SDS 
s.p. by vlastníkem strategického infrastrukturního majetku zůstal stát, čímž by byla zajištěna 
jeho adekvátní ochrana a nebylo by potřeba přijímat v této oblasti jakékoli další legislativní 
změny vyjma zákona, jimž by SDS s.p. vzniklo. Další výhodou by byla možnost ocenění 
veškerého majetku v účetní hodnotě a nikoli v hodnotě stanovené znaleckým oceněním jako 
v případě akciové společnosti vlastnící strategický infrastrukturní majetek. 

Mezi nevýhody naopak pak patří zejména omezená odpovědnost ředitele státního podniku, 
který jako jeho zaměstnanec odpovídá za výkon své činnosti dle Zákoníku práce do výše 
4,5násobku svého průměrného měsíčního platu. 
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V rámci posuzování varianty transformace ŘSD s.p.o. na právní formu státního podniku pak 
byly podrobně zvažovány i možné způsoby provedení transformace ŘSD, a to založení 
transformovaného ŘSD dle Zákona o státním podniku a vznik transformovaného ŘSD přijetím 
zvláštního zákona. Ač by možnou výhodou založení transformovaného ŘSD dle Zákona 
o státním podniku bez nutnosti přijetí zvláštního zákona bezesporu byla nižší časová náročnost 
celé operace, výsledná podoba by byla svázána kogentními ustanoveními Zákona o státním 
podniku, od kterých vyvstává v případě ŘSD potřeba se odchýlit. Nejzásadnější výhodou této 
varianty je zejména možnost zakotvení právního nástupnictví, na základě kterého by na SDS 
s.p. jednoduše přešla veškerá práva a povinnosti ŘSD s.p.o. bez nutnosti jakékoli položkové 
specifikace, což by celý proces transformace zásadně urychlilo a méně finančně zatížilo. Navíc 
by byla při transformaci zajištěna maximální kontinuita a bezproblematický přechod činností, 
veřejnoprávních oprávnění i zaměstnanců z ŘSD s.p.o. na SDS s.p. Dále by bylo možné upravit 
odchylně některé specifické níže vymezené otázky oproti kogentní právní úpravě obsažené 
v Zákoně o státním podniku, která je v tomto případě pro nastavení efektivního fungování SDS 
s.p. neúčelná a nevhodná. Z výsledku tohoto porovnání zcela jednoznačně vyplynulo, že 
nejvhodnější variantou provedení transformace ŘSD na právní formu státní podnik je přijetí 
zvláštní zákonné úpravy. 

5.5 Vyhodnocení alternativních řešení 

5.5.1 Vyhodnocení jednotlivých variant a jeho zdůvodnění 

Ponechání současného stavu se jeví jako zcela nevhodné, neboť ŘSD s.p.o. momentálně 
funguje v režimu zcela maximálního kapacitního vytížení a její efektivita a výkonnost si 
dlouhodobě udržuje stejnou úroveň, avšak i přes veškerou snahu se nedaří tyto navýšit 
způsobem, který by odpovídal požadované míře rychlosti výstavby a oprav strategické dopravní 
infrastruktury, která je do budoucna očekávána. Dopady činnosti ŘSD generálně ovlivňují 
celkovou hospodářskou situaci v ČR. Zachování současné právní formy ŘSD s.p.o. se tak 
vzhledem k výhledově neudržitelnému uspořádání jeví jako zcela nevhodné. 

Po shrnutí a vyhodnocení provedených analýz zbývajících variant akciové společnosti a 
státního podniku lze konstatovat, že při jejich komparaci a vyhodnocení jejich potenciálu 
k naplnění účelu věcného záměru a jeho zásad zcela převážila pozitiva změny právní formy 
ŘSD s.p.o. na státní podnik. 

Akciová společnost založená zvláštním zákonem s vlastnictvím strategického infrastrukturního 
majetku, jakkoliv by rovněž byla možnou variantou transformace, není v ČR dostatečně 
prověřenou právní formou pro zabezpečování strategických potřeb a činností státu. Největším 
negativem, které vyšlo u této varianty najevo, je nutnost přechodu vlastnického práva 
k významnému strategickému infrastrukturnímu majetku mimo stát a s tím související potřeba 
jeho zvýšené ochrany před insolvencí a exekucí, dále pak nutnost časově i finančně náročného 
znaleckého ocenění strategického infrastrukturního majetku, a potřeba mnohých legislativních 
změn, jež by proces transformace ŘSD výrazně časově prodloužily. 

V případě akciové společnosti založené dle Zákona o obchodních korporacích spravující 
strategický infrastrukturní majetek by pak velkou nevýhodou byla nutnost rozsáhlého zapojení 
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Ministerstva dopravy jakožto vykonavatele práv a povinností ČR, které by vykonávalo jak 
práva a povinnosti vlastníka strategického infrastrukturního majetku, tak i práva a povinnosti 
beneficienta v rámci jeho správy, přičemž by bylo taktéž nutné zajistit dostatečnou ochranu 
spravovaného strategického infrastrukturního majetku a taktéž řádnost a kontinuitu jeho správy. 

Na rozdíl od akciové společnosti je u státního podniku hospodaření s majetkem státu 
již prověřeným modelem. Právní forma státního podniku je v rámci sektoru dopravy využívaná 
zejména u CENDIS, státní podnik, Řízení letového provozu ČR, s.p. nebo SŽ s.o., jež je sice 
státní organizací zřízenou zvláštním zákonem, avšak subsidiárně podřízenou Zákonu o státním 
podniku. Při zvolení právní formy státního podniku tak dojde v rámci sektoru dopravy 
ke sjednocení řízení na úseku silniční a železniční infrastruktury, což koresponduje s jednotnou 
koncepcí řízení rezortu Ministerstva dopravy, kterou má dojít zejména k postupnému 
sjednocení systému a způsobu plánování, řízení a kontrol subjektů v rámci infrastrukturní části 
rezortu Ministerstva dopravy, a k souvisejícímu zefektivnění činností a postupů celého rezortu 
Ministerstva dopravy. 

V obecné rovině je podle § 2 odst. 1 Zákona o státním podniku státní podnik definován 
jako státní organizace a právnická osoba, jejímž prostřednictvím vykonává ČR svá vlastnická 
práva, a která je zakládána za účelem plnění významných strategických, hospodářských, 
společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů ČR, přičemž za účelem uspokojování těchto 
zájmů provozuje svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost. Záměrem 
celého návrhu tedy v současné době není generace zisku, ale zejména zefektivnění, zpružnění 
a kvalitativní zlepšení fungování ŘSD za účelem naplnění hospodářsky významného 
strategického cíle posílení páteřní dopravní sítě ČR zrychlením rozsáhlé výstavby a 
modernizace dálnic a silnic I. třídy, což je činnost vyžadující značné dlouhodobé investice 
enormního objemu. 

V rámci posuzování varianty transformace ŘSD s.p.o. na právní formu státního podniku pak 
byly podrobně zvažovány i možné způsoby provedení transformace ŘSD, a to založení 
transformovaného ŘSD dle Zákona o státním podniku a vznik transformovaného ŘSD přijetím 
zvláštního zákona. Ač by možnou výhodou založení transformovaného ŘSD dle Zákona o 
státním podniku bez nutnosti přijetí zvláštního zákona bezesporu byla nižší časová náročnost 
celé operace, výsledná podoba by byla svázána kogentními ustanoveními Zákona o státním 
podniku, od kterých vyvstává v případě ŘSD potřeba se odchýlit. Z výsledku tohoto porovnání 
zcela jednoznačně vyplynulo, že jedinou možností provedení transformace je přijetí zvláštní 
zákonné úpravy. Nejzásadnější výhodou této varianty je tedy zejména možnost upravit 
odchylně některé specifické níže vymezené otázky oproti kogentní právní úpravě obsažené 
v Zákoně o státním podniku, která je v tomto případě pro nastavení efektivního fungování SDS 
s.p. neúčelná a nevhodná.  

Varianta transformace ŘSD s.p.o. na SDS s.p. se tak zejména ve vztahu ke strategickému 
infrastrukturního majetku jeví jako nejvhodnější z uvažovaných variant, neboť nevyžaduje 
vynaložení finančních nákladů na znalecké ocenění strategického infrastrukturního 
majetku, nevyžaduje široké zapojení Ministerstva dopravy v rámci správy resp. 
hospodaření se strategickým infrastrukturním majetkem, a v rámci ochrany 
strategického infrastrukturního majetku současně nevyžaduje zavedení rozsáhlých 
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ochranných opatření proti jeho převodu, zatížení či postižení v rámci výkonu rozhodnutí, 
exekuce či insolvence. Vzhledem k tomu, že státní podnik je institutem, který předpokládá 
výkon vlastnických práv ve vztahu k majetku ČR, není současně při transformaci ŘSD s.p.o. 
na SDS s.p. vyžadována široká škála nutných legislativních změn, jako by tomu bylo 
v případě transformace na ŘSD a.s. 

Na základě rozsáhlých analýz výše uvedených variant a postupů provedení transformace 
tak byla vyhodnocena nejvhodnější varianta řešení, která v nejširší možné míře naplní 
cíle záměru a její provedení bude zároveň optimálním z hlediska doby potřebné k její 
realizaci a míře nezbytně vynaložených finančních nákladů. Zvolenou variantou je tedy 
transformace ŘSD do právní formy státního podniku, který se bude primárně řídit 
zvláštním zákonem, a subsidiárně v oblastech zvlášť neupravených Zákonem o státním 
podniku. 

5.5.2 Zdůvodnění nutnosti řešení záměru formou přijetí zvláštního zákona 

V rámci posuzování varianty transformace ŘSD s.p.o. na právní formu státního podniku pak 
byly podrobně zvažovány i možné způsoby provedení transformace ŘSD, a to založení 
transformovaného ŘSD dle Zákona o státním podniku a vznik transformovaného ŘSD přijetím 
zvláštního zákona. Z výsledku tohoto porovnání zcela jednoznačně vyplynulo, že jedinou 
možností provedení transformace je přijetí zvláštní zákonné úpravy, neboť v rámci zvláštního 
zákona bude možné odchylně od obecné právní úpravy obsažené v Zákoně o státním 
podniku upravit zejména následující: 

1. ZAKOTVENÍ PRÁVNÍHO NÁSTUPNICTVÍ 

Vzhledem k tomu, že právní předpisy upravující státní příspěvkovou organizaci ani Zákon 
o státním podniku neupravují přeměnu, resp. změnu právní formy státní příspěvkové 
organizace na státní podnik, je vhodné z důvodu potřeby zakotvení právního nástupnictví 
vyřešit změnu právní formy cestou přijetí zvláštního zákona. 

Věcný návrh počítá s tím, že dnem nabytí účinnosti zvláštního zákona dosavadní 
ŘSD s.p.o. zanikne bez nutnosti vydání jednostranného opatření zřizovatele dle § 20 
Zákona o majetku ČR, a zároveň k tomuto dni vznikne státní podnik SDS s.p. K témuž dni 
vznikne SDS s.p. právo hospodařit s veškerým majetkem státu, se kterým do té doby 
hospodařila zanikající ŘSD s.p.o. Na SDS s.p. přejdou současně z ŘSD s.p.o. všechna 
práva a všechny povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů. SDS s.p. se tak stane 
právním nástupce ŘSD s.p.o. 

Zákon o státním podniku předpokládá, že veškerý majetek, se kterým bude státní podnik 
hospodařit, práva, dluhy a závazky vč. pracovněprávních závazků je nutné individuálně 
(položkově) identifikovat a specifikovat. Dle komentářové literatury k Zákonu o státním 
podniku mohou dále při jeho založení na tento přejít rovněž i závazky ze smluv, které by 
v zakládací listině měly být vyspecifikovány obdobně jako majetek položkově, nikoliv 
pouze obecnou formulací, že přecházejí všechny závazky. 
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Od tohoto požadavku bude možno učinit odklon prostřednictvím zvláštního zákona, 
který veškerý přecházející majetek, práva, závazky i dluhy ŘSD s.p.o. a taktéž veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci ŘSD s.p.o. 
definuje pouze obecným vymezením, a zakotvením právního nástupnictví určí jejich 
automatický přechod na SDS s.p. 

Vzhledem k objemu a unikátní povaze majetku, se kterým má ŘSD s.p.o. právo hospodařit, 
jakož i k objemu veškerých dluhů a závazků, které se k němu vážou, nepředstavuje jejich 
položková specifikace za účelem provedení transformace ŘSD formou založení státního 
podniku přijetím zakladatelské listiny dle Zákona o státním podniku reálně použitelnou 
možnost, která by mohla být zvažována. O nákladech, které by na položkovou specifikaci 
musely být vynaloženy, blíže pojednává RIA. 

ŘSD s.p.o. je vzhledem ke svému postavení jakožto správce strategického 
infrastrukturního majetku subjektem, který vyvíjí nepřetržitou činnost po celé ČR. Veškerý 
majetek, jakož i veškerá práva a povinnosti, které se k její činnosti vážou, jsou nejen 
obtížně vymezitelné v rámci jejich případné položkové specifikace, ale zejména i značně 
proměnlivé v čase, víceméně ze dne na den. Sestavit jejich položkovou specifikaci ke dni 
založení státního podniku, jak to vyžaduje Zákon o státním podniku, je tak zcela nereálné 
i z toho důvodu, že činnost ŘSD nelze pozastavit, a zároveň nelze ani náležitě předvídat 
vývoj stavu majetku resp. jmění tak, aby ho bylo možno k určenému datu do položkové 
specifikace komplexně vymezit. 

Dále je potřeba vzít v úvahu problematiku přechodu živnostenských oprávnění a práv 
z duševního vlastnictví. Jejich převod na SDS s.p., založený dle Zákona o státním podniku, 
by vyžadoval nejen obsáhlou analýzu veškerých licenčních a dalších smluv za účelem 
zjištění, zda je jejich převod vůbec možný, ale mohl by i ohrozit plynulý přechod činnosti 
z ŘSD s.p.o. na SDS s.p., když mnohé takové smlouvy možnost převodu, resp. postoupení 
této smlouvy vylučují a SDS s.p. by bylo nuceno sjednávat smlouvy nově. 

Dle § 4 odst. 3 Zákona o státním podniku je pak i nezbytně nutné provést ocenění 
veškerého jmění, se kterým bude státní podnik hospodařit, a to dle § 24 a násl. 
Zákona o účetnictví. Z dikce Zákona o státním podniku podložené komentářovou 
literaturou vyplývá, že vyčíslení postačuje toliko v účetní hodnotě. ŘSD s.p.o. v současné 
době standardně vede účetnictví a ocenění jmění tedy nepřinese další nepřiměřenou 
administrativní ani finanční zátěž.  

Založení SDS s.p. zvláštním zákonem a zakotvení právního nástupnictví se tak jeví 
jako hospodárné řešení, kterým bude celkový proces transformace zefektivněn, 
urychlen a usnadněn, a nebude vyžadovat vynaložení finančních nákladů 
na položkovou specifikaci majetku a nebude hrozit riziko, že nějaký majetek, práva 
či povinnosti na vznikající subjekt nepřejdou. Ocenění majetku v účetní hodnotě 
nebude z podhledu SDS s.p. vzhledem k současnému stavu účetní evidence 
problematické. 
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2. RUČENÍ ZA DLUHY  

Dle Zákona o státním podniku státní podnik neručí za dluhy státu a stát neručí za dluhy 
státního podniku, není-li zákonem stanoveno jinak. Zejména z tohoto důvodu je naprosto 
klíčové provést transformaci ŘSD přijetím zvláštního zákona, když zmiňované ustanovení 
je kogentní a v zásadě tedy u státních podniků ručení státu za jejich závazky nepřipouští. 
Od této úpravy by se tak v případě založení ŘSD přijetím zakládací listiny v souladu se 
Zákonem o státním podniku nedalo odchýlit, přičemž takový stav by mohl ve svém 
důsledku narušit efektivitu fungování ŘSD s.p.o, a jeho důvěryhodnost, 

Stát na základě ustanovení § 74 Rozpočtových pravidel ručí za dluhy ŘSD s.p.o. vzniklé 
v souvislosti s provozováním její hlavní činnosti. Lze předpokládat, že ručení státu za 
dluhy ŘSD s.p.o. vzniklé zejména ze smluvních závazkových vztahů bude přechodem 
těchto dluhů na SDS s.p. zachováno, a to na základě § 2026 Občanského zákoníku, dle 
kterého ručení za dluh zaniká až samotným zánikem dluhu. 

Problematickým ve vztahu k přechodu tohoto ručení by se však mohly stát tzv. „staré 
zátěže“, které nejsou doposud vyřešené. Jedná se zejména o nevypořádané majetkové 
vztahy k pozemkům, na kterých se nachází stavby dopravní infrastruktury. Dluhy z těchto 
závazků v čase narůstají zejména v podobě náhrady za bezdůvodné obohacení vznikající 
užíváním pozemků ve vlastnictví soukromých osob. Ač se tento nárok promlčuje ve tříleté 
subjektivní a v desetileté objektivní lhůtě, jeho potenciální výši lze reálně ilustrovat 
zejména na počtu pozemků, které je potřeba vypořádat, a jejich celkové výměře. Dle 
odhadů ŘSD s.p.o. se jedná přibližně o 14 223 právně nevyřešených pozemků o celkové 
výměře 12 590 449 m2. Realizace vypořádání, byť jen zlomku těchto zátěží, tak bude pro 
SDS s.p. představovat reálné riziko ohrožení její existence, když nelze kalkulovat pouze 
s přímými náklady jdoucími na vypořádání těchto zátěží, ale je nutné zohlednit i náklady 
na administraci takového vypořádání a případné soudní a jiné náklady s tím spojené. 

Navrhuje se tudíž ve zvláštním zákoně odchylně od úpravy v Zákoně o státním podniku 
zakotvit ručení státu za veškeré dluhy mající původ v činnosti ŘSD s.p.o. a veškerých 
jejích právních předchůdců, tedy jak za stávající dluhy ŘSD s.p.o., vzniklé na základě 
uzavření závazkového právního vztahu, tak za dluhy, které by mohly vzniknout do 
budoucna, avšak jejich původ je v činnosti ŘSD s.p.o., a to nejen za účelem ochrany 
samotného subjektu, ale zejména z důvodu zachování právní jistoty a postavení stávajících 
věřitelů ŘSD s.p.o. 

Absence ručení státu i za budoucí závazky SDS s.p. je však naprosto nepředstavitelná 
zejména s ohledem na to, že SDS s.p. bude pouze hospodařit s majetkem státu, který bude, 
co se hodnoty týká, převážně tvořen strategickým infrastrukturním majetek. Strategický 
infrastrukturní majetek může být dle § 9 Zákona o pozemních komunikacích výlučně ve 
vlastnictví ČR a je tudíž vyloučeno, aby přešel do vlastnictví jiného subjektu. Strategický 
infrastrukturní majetek tak představuje res extra commercium, neboli věc vyloučenou 
z obchodování. S ohledem na uvedené a zejména vzhledem k finanční náročnosti výstavby 
dopravní infrastruktury je tudíž nutné maximalizovat kredibilitu SDS s.p. především ve 
vztahu k dodavatelům těchto staveb a jejich částí. Absence ručení státu za dluhy SDS 
s.p. by jeho fungování mohla značně poškodit a tato situace by ve svém důsledku 
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mohla vést k výrazné stagnaci jeho činnosti, zejména pak ke snížení rychlosti 
výstavby a rozsáhlejších oprav dopravní infrastruktury ČR a zároveň i k nárůstu 
jejich cen. 

S ohledem na jednotnou koncepci řízení sektoru dopravy je vhodné zmínit i to, že ručení 
státu je zakotveno i v § 19 odst. 2 Zákona o ČD a SŽ, který pro SŽ s.o. odchylně od úpravy 
obsažené v Zákoně o státním podniku zakotvuje též ve stanoveném rozsahu ručení státu 
za její dluhy. 

Ust. § 19 odst. 2 Zákona o ČD a SŽ stanovuje rozsah ručení státu za dluhy SŽ s.o. 
následovně: „Státní organizace Správa železnic je právnickou osobou, která je způsobilá 
vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, jedná-li se však 
o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, 
ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako 
ručitele je příslušné jednat Ministerstvo financí.“ 

Důvodová zpráva k poslední novele tohoto ustanovení, které byla provedena zákonem č. 
293/2004 Sb., a zakotvila úpravu ručení ze strany státu v současné podobě, 
pak k předmětnému ustanovení výslovně uvádí: „Již projednanou novelou zákona 
č. 77/2002 Sb., dotýkající se ustanovení § 19 (zákon č. 179/2003 Sb.), bylo precizováno 
ručení státu za závazky státní organizace Správa železniční dopravní cesty tak, že ručení 
za nové závazky Správy železniční dopravní cesty vznikající v souvislosti s přijetím úvěru 
na financování výstavby a modernizace železniční dopravní cesty bude možné jen 
v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon. U ostatních závazků nastupuje ručení státu 
přímo ze zákona. V uvedeném ustanovení se tedy pro tyto případy doplňuje ustanovení 
o určení příslušné organizační jednotky státu (Ministerstvo financí), 
která je v závazkových vztazích vyplývajících z ručení státu oprávněna jednat jménem státu 
jako ručitele.“ 

Uvedená důvodová zpráva tedy jednoznačně stanovuje to, co by nemuselo být 
ze současného znění příslušného ustanovení jednoznačně patrné, tedy že stát ručí na 
základě Zákona o ČD a SŽ automaticky za veškeré dluhy SŽ s.o., s výjimkou dluhů 
vzniklých z externího financování výstavby a modernizace železniční dopravní cesty 
(např. prostřednictvím úvěrů), za něž lze ručit jen v případě, stanoví-li tak zvláštní 
zákon. Možné výkladové nejasnosti jsou pak způsobeny zejména změnou terminologie 
zavedenou Občanským zákoníkem ve vztahu k definici pojmů dluh a závazek. Za současné 
úpravy je totiž předchozí význam pojmu „ručení za závazky“ ekvivalentem současně 
užívaného „ručení za dluhy“. Pokud tak ve znění ust. § 19 odst. 2 Zákona o ČD a SŽ místo 
pojmu „ručení za závazky“ současný pojem „ručení za dluhy“, který nijak nemění celkový 
význam ustanovení, pouze ho dává do souladu s aktuální terminologií, bude z něj záměr 
zákonodárce jasně patrný, když znění bude následující: „(…) jedná-li se však o dluhy z 
financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen 
stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její dluhy ručí stát. (…)“ 

Z této úpravy je zcela zřetelné, že stát ručí za veškeré dluhy SŽ s.o., s výjimkou dluhů, 
které vznikly na základě závazku uzavřeného za účelem externího financování výstavby 
a modernizace železniční dopravní cesty. 
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Pro SDS s.p. je navrhováno zakotvit ručení státu za jeho dluhy v širším rozsahu, než u SŽ 
s.o., tedy jako ručení za všechny dluhy SDS s.p. vzniklé v souvislosti s provozováním 
jeho činnosti. Zvýšení rozsahu ručení ze strany státu za dluhy SDS s.p. oproti jeho ručení 
za dluhy SŽ s.o. vyplývá zejména ze zájmu na ochraně postavení subjektu spravujícího 
strategický infrastrukturní majetek, když dle § 6 odst. 1 písm. h) Insolvenčního zákona se 
tento stane subjektem, vůči němuž nelze aplikovat postup dle Insolvenčního zákona. 

Obecně ve vztahu ke státnímu podniku platí, že věřitelé mohou vést výkon rozhodnutí 
(exekuci) na majetek podniku (resp. majetek, se kterým podnik hospodaří), a stejně 
tak platí, že majetek podniku bude součástí majetkové podstaty při jeho insolvenci. 
Není tedy pochyb o tom, že majetek státu, s nímž státní podnik hospodaří, a za jehož dluhy 
stát v plném rozsahu neručí, může být předmětem insolvenčního řízení, avšak s výjimkou 
spočívající v tom, že strategický infrastrukturní majetek může být dle § 9 odst. 1 Zákona 
o pozemních komunikacích výlučně ve vlastnictví ČR, jak bylo zmíněno výše. Ve vztahu 
ke strategickému infrastrukturnímu majetku by pak platilo, že tento nebude dle 
§ 207 Insolvenčního zákona ve spojení s § 321 Občanského soudního řádu součástí 
majetkové podstaty dlužníka SDS s.p. Stejně tak by ve vztahu ke strategickému 
infrastrukturnímu majetku platit, že tento nepodléhá dle § 69 Exekučního řádu ve spojení 
s § 321 Občanského soudního řádu výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí. 
S odkazem na § 9 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích ve spojení s § 1310 
Občanského zákoníku nelze ke strategickému infrastrukturnímu majetku zřídit ani zástavní 
právo, přičemž ke zřízení zástavního práva k ostatnímu majetku SDS s.p. je dle § 16 odst. 
7 Zákona o státním podniku obligatorní souhlas Ministerstva dopravy jakožto jeho 
zakladatele. 

Do budoucna se předpokládá, že toto speciální postavení strategického infrastrukturního 
majetku zůstane beze změny zachováno. Tuto úpravu lze ve smyslu ochrany strategického 
infrastrukturního majetku považovat za dostatečnou. V souvislosti s možným úpadkem 
SDS s.p. ve vztahu ke zbývajícímu majetku, který by do majetkové podstaty zahrnut byl, 
je však potřeba přijmout vyšší stupeň ochrany, aby mohla být zajištěna kontinuální správa 
tohoto strategického infrastrukturního majetku. 

V případě, kdy by tomu tak nebylo, by tedy mohlo dojít ad absurdum až k situaci, 
kdy majetek, který je možno zahrnout do majetkové podstaty dlužníka, bude zpeněžen, 
a SDS s.p., resp. státu zbyde pouze strategický infrastrukturní majetek, který nebude 
disponovat žádnými věcnými prostředky k jeho správě (např. administrativními budovami, 
kancelářským vybavením, vozidly údržby apod.). 

Zakotvením ručení státu za dluhy SDS s.p. v navrhovaném rozsahu tak bude samotný 
subjekt vyloučen z působnosti Insolvenčního zákona a zároveň dojde ke zvýšení kredibility 
SDS s.p. v očích potenciálních věřitelů. 

Co se týče ručení za dluhy SDS s.p. vzniklé z externího financování jeho činnosti, které je 
pro SŽ s.o. vyloučeno, nebude toto pro stát představovat riziko. Právní jednání směřující k 
uzavření takového závazku bude totiž na základě zvláštního zákona podléhat předchozímu 
schválení zakladatele, bez kterého bude absolutně neplatné. Finanční hranici, od které bude 
předchozí schválení zakladatele vyžadováno pak v podobnostech stanoví statut SDS s.p. 
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Ministerstvo dopravy, které bude zároveň oprávněno a povinno jednat jménem státu jako 
ručitele, tak bude mít nad externím financováním SDS s.p. odpovídající kontrolu. 

3. ZMĚNA ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ 

Transformace ŘSD by měla být v rámci časové optimalizace rozložena do dvou fází, 
přičemž realizací první etapy, kterou se zabývá tento věcný záměr, dojde k vyřešení 
nejpalčivějších problémů, se kterými se ŘSD s.p.o. v současné době potýká, 
a to v podstatně kratším časovém období než v případě realizace transformace najednou 
přijetím zvláštního zákona, jenž by upravil veškeré problematické aspekty stávající 
ŘSD s.p.o. Po vzniku SDS s.p. by později prostřednictvím novelizace zvláštního zákona 
mělo dojít k dokončení celého procesu transformace ŘSD, přičemž ve druhé etapě by mělo 
být přistoupeno zejména dokončení úpravy financování SDS s.p. 

Financování SDS s.p. v první fázi transformace bude i nadále probíhat zejména ze zdrojů 
poskytovaných SFDI na základě Zákona o SFDI, jako je tomu i nyní u ŘSD s.p.o. Zákon 
o SFDI umožňuje financovat činnosti SDS s.p. v obdobném rozsahu, v jakém jsou tyto 
financovány nyní u ŘSD s.p.o., když § 2 odst. 1 Zákona o SFDI uvádí k možnostem 
financování činností zajišťovaných ze strany ŘSD zejména následující: 

(1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo 
předfinancování 

a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic, […] 

d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností 
v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech 
a) až c), 

e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, […] 

g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného, 

h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů 
souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, 

i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na 
pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, 

j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného 
břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo 
pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví 
státu, […] 

n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, 
modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo 
dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem 
takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, […]. 
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Finanční prostředky budou SDS s.p. poskytovány v souladu s ročním rozpočtem SFDI. 
Výdaje v každém roce (vč. střednědobého výhledu na období 2 let) budou stanoveny 
rozpočtem SFDI projednaným Výborem SFDI, Dozorčí radou SFDI, Vládou ČR, 
a schváleným prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
pro příslušný rozpočtový rok. Součástí schváleného rozpočtu bude i jmenovitý seznam akcí 
financovaných ze zdrojů SFDI včetně rozpočtovaných částek a lhůt realizace akcí. 
Rozpočet se sestavuje na základě žádostí o financování akce z rozpočtu SFDI. 

Poskytování finančních prostředků ze SFDI bude probíhat zálohově, formou 
zúčtovatelných záloh na základě žádosti SDS s.p. o uvolnění finančních prostředků. Tu 
bude předkládat SDS s.p. poskytovateli podle plánovaných výdajů jednotlivých akcí 
v souladu s finančními plány financovaných akcí a v souladu s účelem, pro který se 
poskytují. Po ukončení akce financované ze zdrojů SFDI bude ze strany SDS s.p. SFDI 
předloženo Závěrečné vyhodnocení akce, na základě kterého, bude prověřeno užití 
poskytnutých finančních prostředků SFDI.  

Kromě takto určených jmenovitých akcí bude nutné zároveň vyřešit mechanismus 
financování k pokrytí neinvestičních výdajů na správu a údržbu stávající dálniční a silniční 
sítě, i s tímto související náklady na provoz SDS s.p. To bude zajištěno formou platby 
za službu spočívající ve správě a údržbě silnic I. třídy a dálnic, která bude SDS s.p. 
poskytována na základě zákona, kterým bude SDS s.p. zřízen, a to ze strany SFDI.  

Tato platba by měla SDS s.p. zajistit příjem v první fázi transformace, kdy subjekt nebude 
mít jiné dostatečné příjmy k financování svého provozu, správy a údržby strategické 
dopravní infrastruktury. V další fázi transformace by pak spolu s přesunem příjmů 
z časového a výkonového zpoplatnění za užívání dopravní infrastruktury přímo do SDS 
s.p. byla tato platba za služby ponechána pouze u nezpoplatněných komunikací, a její výše 
by byla adekvátně ponížena. Vzhledem k objemu plánované výstavby, modernizace 
a rozsáhlých oprav dopravní infrastruktury však nelze předpokládat, že by platbou za 
službu byly pokryty zamýšlené investiční činnosti, které budou financovány ze SFDI 
v souladu se Zákonem o SFDI jako je tomu u stávající právní formy ŘSD s.p.o. 

Platba za službu bude představovat kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících 
dálnic a silnic I. třídy v rozsahu, který určuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. 

Platba bude poskytována každoročně z prostředků SFDI, a to na základě zákona, kterým 
bude SDS s.p. zřízen, a ve kterém bude povinnost k poskytnutí této platby ze strany SFDI 
stanovena, a dále na základě novely Zákona o SFDI.  

Přílohou zákona, kterým bude SDS s.p. zřízen, případně vyhláškou vydanou Ministerstvem 
dopravy, bude stanoven způsob určení paušální platby pro jednotlivé kategorie dálnic a 
silnic (buď pevný koeficient pro jednotlivé kategorie spravovaných pozemních 
komunikací, nebo vzorec výpočtu) na 1 km spravovaných silnic I. třídy a dálnic. Tento 
koeficient bude stanoven na základě nákladového modelu předloženého ze strany ŘSD 
s.p., který bude schvalován Ministerstvem dopravy pro určité období (navrhováno je 
období 3 let) a kalkulaci inflačního koeficientu. 
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Nákladový model bude zohledňovat jak náklady na správu a údržbu strategické dopravní 
infrastruktury, potřebné pro zajištění těchto činností v rozsahu vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, tak i náklady na provoz SDS s.p. 
s poskytováním uvedených služeb souvisejí, přičemž zohledněn bude i přiměřený zisk 
státního podniku.  

Platbou bude zajištěn stálý příjem ŘSD s.p., přičemž tato platba bude ze strany SFDI 
poskytována na měsíční bázi dle schváleného nákladového modelu. Roční platba bude 
vyplácena měsíčně, ve výši 1/12 celkové roční platby a bude splatná vždy k 10. dni 
příslušného kalendářního měsíce. 

Plnění stanovených parametrů kvality provádění služby ze strany SDS s.p. může být 
předmětem kontroly ze strany SFDI nebo Ministerstva dopravy. 

Případné sankční platby, jako jsou např. odvody za porušení rozpočtové kázně, či další 
pokuty, penále nebo výměry z finančních úřadů, budou hrazeny primárně z vlastních 
příjmů SDS s.p., které budou tvořeny zejména příjmy z pronájmu nemovitých věcí. Tyto 
příjmy u ŘSD s.p.o. v roce 2019 dosahovaly částky zhruba 112mil. Kč. Náklady na úhradu 
sankčních plateb by tak vzhledem k jejich objemu dle předchozích let, který byl ze strany 
ŘSD s.p.o. skutečně uhrazen, měly být pokryty z vlastních příjmů SDS s.p. Dalším 
příjmem SDS s.p. pak bude výše popsaná platba za službu. Pro případ, že by vlastní příjmy 
pro jejich úhrady nepostačovaly, bude možné je uhradit z prostředků vlastního kapitálu, 
kterými bude SDS s.p. k okamžiku svého vzniku disponovat, nebo ze zisku pramenícího 
ze zmíněné platby za služby. 

Financování běžného provozu SDS s.p. bude realizováno z vlastních příjmů SDS s.p. 
popsaných výše (tedy zejména příjmy z pronájmu nemovitých věcí a příjmy z platby za 
službu, která bude poskytována ze strany SFDI). 

Změna právní formy z ŘSD s.p.o. na SDS s.p. v první fázi transformace tedy 
nebude mít žádný zásadní dopad na rozsah financování subjektu a při zapojení 
vlastních zdrojů umožní financovat činnosti SDS s.p. ve stejné míře jako v současné 
právní formě. 

V rámci druhé etapy transformace, je pak zamýšleno, že by došlo ke změně ve způsobu 
financování SDS s.p., neboť mezi další problémy současného fungování ŘSD s.p.o., které 
negativně ovlivňují jeho efektivitu, lze řadit i jeho finanční závislost na rozpočtu SFDI. 
ŘSD s.p.o. každoročně uzavírá se SFDI smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na 
daný kalendářní rok s výhledem na další dva roky. Je tedy velice obtížné strategicky 
plánovat nejen výstavbu a modernizaci, ale i údržbu a opravu dopravní infrastruktury, když 
příprava a realizace těchto rozsáhlých projektů obvykle trvá několik let i desetiletí. 
Nemožnost strategického plánování je problematická zejména z hlediska zadávání 
veřejných zakázek, kdy nelze zaručit dostatek finančních prostředků pro pokračování 
v zadaných zakázkách v dalších letech. Stabilita financování tak představuje jeden 
ze základních prvků pro efektivní fungování ŘSD z dlouhodobého horizontu. 
Současná právní forma ŘSD s.p.o. tímto prakticky znemožňuje rozvoj organizace 
a strategické plánování úkolů, které jsou jí svěřeny. S ohledem na to je obtížné podnítit 
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úspěšný její rozvoj organizace, jejíž hlavní činnosti by měla spočívat na dlouhodobém 
finančním plánování.  

Za účelem zefektivnění plánování a realizace údržby a oprav strategické dopravní 
infrastruktury ze strany SDS s.p. je v rámci druhé etapy transformace navrhována změna 
aktuálního modelu financování transformovaného SDS s.p. zahrnutím výnosů 
z výkonového a časového zpoplatnění za užívání vymezené dopravní infrastruktury přímo 
do příjmů SDS s.p. Z těchto bude dle provedených analýz možné pokrýt náklady na správu 
a údržbu zpoplatněné strategické dopravní infrastruktury, i s tímto související náklady na 
provoz SDS s.p., a jejich přesměrováním přímo do příjmů transformovaného SDS s.p. 
dojde k významnému posílení jeho postavení v rámci závazkových právních vztahů, a to 
především ve vztahu k potenciálním věřitelům. U nezpoplatněných komunikací pak budou 
náklady na jejich správu a údržbu, jakož i s tímto související náklady na provoz SDS s.p., 
financovány i nadále prostřednictvím platby za službu ze zdrojů SFDI tak, jak je popsána 
výše (každoročně bude uzavírána smlouva o vzájemném plnění, jehož hodnota bude 
stanovena dle výpočtu uvedeného v příloze zvláštního zákona, nebo ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy). Vzhledem k objemu plánované výstavby, modernizace a 
rozsáhlých oprav dopravní infrastruktury však nelze předpokládat, že by výnosy 
z výkonového a časového zpoplatnění a platbou za službu byly pokryty zamýšlené 
investiční činnosti, které budou financovány ze SFDI v souladu se Zákonem o SFDI jako 
je tomu u stávající právní formy ŘSD s.p.o. 

K provedení změny aktuálního modelu financování transformovaného SDS s.p. zahrnutím 
výnosů z výkonového a časového zpoplatnění však bude nutné novelizovat větší rozsah 
stávajících právních předpisů. Proto je komplexní změna financování odsunuta až do druhé 
etapy transformace, když první etapa by byla řešením této problematiky neúměrně 
prodloužena, což není za stávající neúnosné situace žádoucí. 

4. ODLIŠNÝ MODEL ŘÍZENÍ  

Jak již bylo uvedeno výše transformace ŘSD by měla být v rámci časové optimalizace 
rozložena do dvou fází. V rámci druhé fáze by pak po vzniku SDS s.p. mělo 
prostřednictvím novelizace zvláštního zákona dojít k dokončení celého procesu 
transformace ŘSD, přičemž ve druhé etapě by mělo být přistoupeno kromě změny 
financování SDS s.p. i k úpravě modelu řízení SDS s.p. odlišně od právní úpravy zakotvené 
v Zákoně o státním podniku a případně k zakotvení dalších odchylek od Zákona o státním 
podniku, které budou vyhodnoceny jako významné pro fungování ŘSD s.p. 

Model řízení SDS s.p. v první fázi transformace bude plně vycházet z právní úpravy 
obsažené v Zákoně o státním podniku. Statutárním orgánem SDS s.p. bude ředitel 
a kontrolním orgánem dozorčí rada, přičemž výběr osob do těchto orgánů bude s výjimkou 
uvedenou níže podléhat nominačnímu postupu dle Nominačního zákona. Ředitel SDS s.p. 
bude zároveň oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce. Ředitel bude v souladu se 
Zákonem o státním podniku jmenován a odvoláván ministrem dopravy. Dozorčí rada pak 
bude z jedné třetiny volena přímo zaměstnanci, přičemž v takovém případě se nominační 
postup dle Nominačního zákona neuplatní. Dvě třetiny členů dozorčí rady pak bude 
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jmenovat a odvolávat Ministerstvo dopravy jakožto zakladatel SDS s.p. postupem 
dle Nominačního zákona. Model řízení SDS s.p. by však měl být následně přizpůsoben 
specifickým potřebám SDS s.p. při správě, údržbě a opravě strategické infrastruktury a 
rovněž potřebám Ministerstva dopravy při výkonu kontroly nad fungováním SDS s.p. 

 NÁSTIN OBSAHU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Za účelem naplnění záměru navrhované právní úpravy byly analyzovány následující konkrétní 
oblasti, které by měl zvláštní zákon upravit. Konkrétně by měl stanovit zánik ŘSD s.p.o. 
a současné založení a vznik cílového SDS s.p., dále by pak měl vymezit hlavní předmět 
činnosti a účel SDS s.p., včetně výkonu správy dálnic a silnic I. třídy ve smyslu § 9 odst. 3 
Zákona o pozemních komunikacích. Zvláštní zákon by měl taktéž zakotvit právní 
nástupnictví, ručení státu za dluhy SDS s.p., a povinnost SFDI uzavřít se SDS s.p. smlouvu 
o platbě za službu správy a údržby dálnic a silnic I. třídy. V neposlední řadě by měl zvláštní 
zákon stanovit, že v otázkách neupravených zvláštním zákonem se postavení, právní poměry 
i činnost SDS s.p. budou řídit Zákonem o státním podniku. 

6.1. Osnova právního předpisu 

a) Předmět právní úpravy, založení a vznik SDS s.p., zánik ŘSD s.p.o. 

b) Přechod práv a povinností 

c) Zakládací listina státního podniku 

d) Vymezení hlavního předmětu činnosti a účelu 

e) Ručení státu 

f) Povinnost SFDI uzavřít smlouvu se SDS s.p. o správě a údržbě dálnic a silnic I. třídy 

g) Způsob obsazení orgánů státního podniku jeho prvními členy 

h) Novela zákona o SFDI 

i) Účinnost 

 

6.2. Nástin obsahu právního předpisu podle osnovy 

a) Předmět právní úpravy, založení a vznik SDS s.p., zánik ŘSD s.p.o. 

Předmětem navrhované právní úpravy je provedení změny právní formy ŘSD s.p.o. na státní 
podnik SDS s.p., který se stane jejím právním nástupcem, a to prostřednictvím přijetí zvláštního 
zákona, ve kterém bude možné zakotvit odchylky od obecné úpravy obsažené v Zákoně 
o státním podniku. 

Vzhledem k tomu, že právní předpisy upravující státní příspěvkovou organizaci ani Zákon 
o státním podniku neupravují přeměnu, resp. změnu právní formy státní příspěvkové 
organizace na státní podnik, je k zakotvení právního nástupnictví potřeba přijetí zvláštního 
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zákona. Transformace ŘSD s.p.o. prostřednictvím přijetí zvláštního zákona je zároveň nezbytná 
za účelem úpravy určitých aspektů vznikajícího státního podniku odlišně od obecné úpravy 
Zákona o státním podniku, jak bylo podrobněji popsáno výše. 

Je navrhováno, aby zvláštním zákonem byla stanovena povinnost Ministerstvu dopravy vydat 
v určené lhůtě zakládací listinu státního podniku SDS s.p. a založit tak tento státní podnik. 
Zákon dále stanoví, že SDS s.p. vznikne k okamžiku vydání takové zakládací listiny, SDS s.p., 
jak umožňuje § 122 ve spojení s § 126 odst. 2 Občanského zákoníku. Zápis SDS s.p. 
do obchodního rejstříku bude následně proveden taktéž, avšak na rozdíl od obecné úpravy 
Zákona o státním podniku bude mít jen deklaratorní povahu a s tímto okamžikem nebude 
spojen jeho vznik.  Obsah návrhu na zápis do obchodního rejstříku se bude řídit platnou právní 
úpravou, přičemž jeho přílohou v nebude usnesení vlády, kterým se uděluje souhlas 
se založením podniku, a v okamžiku zápisu ani doklad o ocenění majetku, jak je toto níže 
rozvedeno. 

Na okamžik vzniku SDS s.p. pak bude navázán i okamžik zániku ŘSD s.p.o. Zánik státních 
příspěvkových organizací obecně upravuje § 54 odst. 4 Zákona o majetku ČR, a to následujícím 
způsobem: „Rušení a zánik organizací upravují zvláštní právní předpisy. Pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak, může organizační složka vykonávající zřizovatelskou (zakladatelskou) 
funkci v souladu s odstavcem 2 nebo odstavcem 3 rozhodnout o zrušení organizace. Organizace 
zaniká dnem, který tato organizační složka určí.“ Z uvedeného vyplývá, že státní příspěvkovou 
organizaci lze zrušit na základě opatření jejího zřizovatele, nebo zvláštním zákonem, jak je 
navrhováno v tomto případě. Pro účel transformace se tedy jako nejvhodnější jeví zakotvit 
zánik státní příspěvková organizace ŘSD s.p.o., k okamžiku vzniku státního podniku SDS s.p., 
a to za účelem plynulého přechodu veškerých práv a povinností z jednoho subjektu na druhý, 
jak je popsáno níže a potřebné pro zakotvení univerzálního právního nástupnictví. 

Zákon tedy stanoví, že zakladatelem státního podniku SDS s.p. bude stát, jehož práva 
a povinnosti jako zakladatele bude plnit Ministerstvo dopravy. SDS s.p. se bude subsidiárně 
řídit Zákonem o státním podniku, a to v oblastech, které nebudou upraveny zvláštním zákonem. 
Obecným vymezením právního postavení státního podniku je, že „Podnik je státní organizací 
a právnickou osobou, jejímž prostřednictvím vykonává stát svá vlastnická práva. Podnik 
provozuje svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost za účelem plnění 
významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů 
státu. Podnik má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek.“ (§ 2 Zákona 
o státním podniku). Uvedené se inter alia uplatní i v případě navrhované právní úpravy. 

SDS s.p. tak dle navrhovaného způsobu vznikne odchylně od obecné úpravy obsažené v Zákoně 
o státním podniku, na základě kterého státní podnik vzniká okamžikem jeho zápisu 
do obchodního rejstříku. Do obchodního rejstříku je podnik obvykle zapsán po jeho založení, 
které probíhá na základě přijetí zakládací listiny příslušným zakladatelským ministerstvem, 
a s tímto zápisem je spojen i okamžik vzniku podniku. SDS s.p. Zakladatelské právní jednání, 
které dle Zákona o státním podniku spočívá ve vyslovení souhlasu vládou ohledně založení 
podniku a následně ve vydání zakládací listiny ze strany příslušného ministerstva, bude 
modifikováno. Souhlas vlády bude nahrazen samotným zvláštním zákonem a k založení 
podniku nebude explicitně vyžadován. Zakladatelské právní jednání tedy bude spočívat pouze 
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ve vydání zakládací listiny ze strany Ministerstva dopravy, přičemž s okamžikem jejího vydání 
bude spojen i vznik SDS s.p. Zvláštní zákon dále stanoví, jaké odchylky bude mít zakládací 
listina SDS s.p. od obecné úpravy obsažené v Zákoně o státním podniku. 

b) Přechod práv a povinností 

Zákon o státním podniku předpokládá, že veškerý majetek, se kterým bude státní podnik 
hospodařit, práva, dluhy a závazky vč. pracovněprávních závazků je nutné individuálně 
(položkově) identifikovat a specifikovat. Dle komentářové literatury k Zákonu o státním 
podniku mohou dále při jeho založení na tento přejít rovněž i závazky ze smluv, které by 
v zakládací listině měly být vyspecifikovány obdobně jako majetek položkově, nikoliv pouze 
obecnou formulací, že přecházejí všechny závazky. 

Od tohoto požadavku je potřeba učinit odklon, a to nejen z důvodu obtížné položkové 
specifikace veškerého majetku, závazků apod., ale zejména za účelem zakotvení právní jistoty 
ve smyslu přechodu veškerých práv a povinností ze zanikající ŘSD s.p.o. na vznikající 
SDS s.p., a to včetně pracovněprávních vztahů, živnostenských oprávnění i práva hospodařit 
s majetkem státu včetně dálnic a silnic I. třídy. 

Zákon o pozemních komunikacích obecně předvídá, že výkon správy dálnice nebo silnice může 
vlastník dálnice či silnice zajišťovat prostřednictvím správce: „Vlastník dálnice, silnice nebo 
místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné 
a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo 
místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo 
založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník 
po celou dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími 
činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi 
souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit 
osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu a nebo kraj u silnic I. třídy 
nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy; tato osoba nebo 
kraj se nestávají správcem dotčené pozemní komunikace.“ (§ 9 odst. 3 Zákona o pozemních 
komunikacích).  

Vlastnictví dálnic, silnic a místních komunikacích je stanoveno Zákonem o pozemních 
komunikacích tak, že: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy 
je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž 
území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo 
fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.“ 
(§ 9 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích). Navrhovaná právního úprava na uvedeném 
ničeho nemění, a naopak na uvedené navazuje. 

Obecně je přechod práva hospodařit s majetkem upraven v části páté Zákona o majetku ČR 
následujícím způsobem: „S majetkem, s nímž organizace hospodařila ke dni svého zániku, 
hospodaří nadále organizační složka, která o zrušení organizace rozhodla.  Závazky, jejichž 
nositelem byla organizace ke dni svého zániku, přecházejí na stát a tato organizační složka 
v souvislosti s uvedenými závazky plní úkoly podle tohoto zákona (§ 38). Práva a povinnosti 
z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla organizace ke dni svého zániku, přecházejí 
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na stát a předchozí ustanovení pro ně platí obdobně.“ (§ 54 odst. 4 Zákona o majetku ČR). 
Z uvedeného obecného pravidla tak navrhovaná právní úprava stanoví výjimku, když ke dni 
vzniku státního podniku SDS s.p. na tento přejdou veškerá práva a povinnosti zanikající ŘSD 
s.p.o., včetně práva hospodařit s majetkem státu, i práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 
Ustanovení zvláštního zákona přechod vymezí obecně, bez nutnosti položkové specifikace, 
kterou předpokládá Zákona o státním podniku při založení státního podniku přijetím 
zakladatelské listiny. Toto ustanovení je tak odchylkou od obecné právní úpravy Zákona 
o státním podniku, neboť speciálně vymezuje otázku přechodu práv a povinností, a to obecným 
vymezením, nikoli položkovou specifikací. Obecně tak budou zvláštním zákonem vymezena 
veškerá přecházející práva a povinnosti s tím, že tato práva a povinnosti jsou tvořena veškerými 
právy a povinnostmi současné ŘSD s.p.o. 

Dále byla vzata v potaz i obtížnost převodu živnostenských oprávnění či práv z průmyslového 
vlastnictví na nový subjekt, která by mohla ohrozit plynulost přesunu výkonu zajišťovaných 
činností z ŘSD s.p.o. na SDS s.p. Zakotvením právního nástupnictví však dojde k jejich 
automatickému přechodu a případným úskalím této otázky by tak mělo být zamezeno. 

Vzhledem k tomu, že veškeré činnosti vykonávané ŘSD s.p.o. bude po svém vzniku vykonávat 
SDS s.p., přejdou na něj na základě zvláštního zákona mezi právy a povinnostmi současné ŘSD 
s.p.o. i veškerá živnostenská oprávnění a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů. Navrhovaná právní úprava myšlenkově navazuje na obecnou právní úpravu zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jeho § 14, který stanoví: „Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo 
družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu 
může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné živnostenské 
oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné 
živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského 
oprávnění zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, 
že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka 
písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací 
živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona.“ Tuto oznamovací povinnost pak bude 
muset SDS s.p. splnit. 

Dle § 4 odst. 3 Zákona o státním podniku je obecně nezbytné provést ocenění veškerého jmění, 
se kterým bude státní podnik hospodařit, a to dle § 24 a násl. Zákona o účetnictví. Z dikce 
Zákona o státním podniku podložené komentářovou literaturou vyplývá, že vyčíslení postačuje 
toliko v účetní hodnotě. ŘSD s.p.o. v současné době standardně vede účetnictví, ocenění 
přecházejících práv a povinností tak bude učiněno totožně s úpravou Zákona o státním podniku, 
tedy v účetní hodnotě na základě účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu založení 
a vzniku SDS s.p. 

Zároveň se navrhuje zakotvit do zvláštního zákona ustanovení o tom, že SDS s.p. nemá určený 
majetek. Dle zákona o státním podniku plní kategorie majetku stanoveného jako určený majetek 
zejména funkci ochrannou, když nakládání s určeným majetkem je podmíněno předchozím 
souhlasem zakladatele. V případě SDS s.p. však bude majetek jemu svěřený k hospodaření 
představován především dálnicemi a silnicemi I. třídy, které požívají na základě Zákona 
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o pozemních komunikacích ochranu před neoprávněným nakládáním ve smyslu jejich určení 
jako res extra commercium. Tyto tedy mohou být pouze ve vlastnictví státu, nelze je převést, 
ani zatížit. Jakkoli by tedy dálnice a silnice I. třídy mohly být určeným majetkem, tento institut 
nepřidává k jejich ochraně nic navíc, spíše by komplikoval jeho samotnou správu ze strany 
SDS s.p., když např. jakékoli opravy dálnic a silnic I. třídy by byly nakládáním s tímto 
majetkem, a tedy by musely být schváleny Ministerstvem dopravy jednajícím jménem 
zakladatele. To by vzhledem k četnosti těchto činností neúměrně administrativně zatěžovalo 
i samotné Ministerstvo dopravy. Ostatní majetek, se kterým bude mít SDS s.p. právo 
hospodařit, pak není natolik významný, aby měl být určeným majetkem. 

c) Zakládací listina státního podniku 

Jak již bylo nastíněno výše, SDS s.p. bude založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem 
dopravy. Pro tuto však bude zvláštní zákon stanovovat odchylky od obecné úpravy dle Zákona 
o státním podniku. Významnou odchylkou bude zejména stanovení splynutí okamžiku založení 
a vzniku státního podniku. Další odchylky budou spočívat především v jejím obsahu, když 
zvláštní zákon výslovně stanoví, že obsahem zakládací listiny nebude určení majetku, resp. jeho 
položková specifikace, a zároveň ani určený majetek, který SDS s.p. nebude mít. 

Podrobné důvody pro tyto odchylky jsou pak blíže rozvedeny výše, přičemž se dá shrnout, že 
položková specifikace je vyloučena z toho důvodu, že její provedení by bylo neúměrně časově 
i finančně náročné, přičemž z důvodu zakotvení právního nástupnictví ani není nezbytné, když 
je nesporné, s jakým majetkem bude mít SDS s.p. jako úplný a jediný právní nástupce ŘSD 
s.p.o. po svém vzniku právo hospodařit. To však neznamená, že SDS s.p. nebude povinno do 
budoucna vést řádnou evidenci majetku, tuto převezme spolu s účetnictvím od svého právního 
předchůdce a plynule na ně naváže. Důvodem pro vyloučení institutu určeného majetku je pak 
zejména nadbytečnost dvojí ochrany strategického infrastrukturního majetku, která postačuje 
v podobě jeho určení jako res extra commercium, a nutnost nakládat s tímto majetkem jako 
s majetkem určeným by neúměrně stěžovala činnost jeho správce a zároveň i zatěžovala 
Ministerstvo dopravy, které by muselo schvalovat veškeré nakládání s tímto majetkem (včetně 
schvalování oprav, pronájmu, modernizace dálnic a silnic I. třídy včetně jejich součástí a 
příslušenství apod.)  

Další odchylka od obsahu zakládací listiny dle Zákona o státním podniku pak bude v ocenění 
majetku, a od něj se odvíjejícího určení výše kmenového jmění SDS s.p. a výše rezervního 
fondu. Jelikož je zvláštním zákonem prováděna změna právní formy fungujícího subjektu státní 
příspěvkové organizace na státní podnik a zároveň je zakotvováno právní nástupnictví, a tedy 
souvislý přechod nepřetržitě vykonávaných činností z ŘSD s.p.o. na SDS s.p., bude ocenění 
provedeno na základě účetní závěrky ŘSD s.p.o., ať již řádné, nebo mimořádné, vyhotovené ke 
dni předcházejícímu založení a vzniku SDS s.p. Jelikož údaj o ocenění takového majetku, resp. 
přecházejících práv a povinností, nebude ke dni vydání zakládací listiny a vzniku SDS s.p. 
znám, stanoví zvláštní zákon ve vztahu k zakládací listině následující postup. 

Údaj o ocenění majetku, výši kmenového jmění a výši rezervního fondu bude v okamžiku 
vydání zakládací listiny v této uveden jako předběžný, vycházející z hodnoty uvedené 
v účetnictví ŘSD s.p.o. k rozvahovému dni, tedy ke dni předcházejícímu založení a vzniku SDS 
s.p. Ministerstvu dopravy pak bude uložena povinnost nechat vyhotovit účetní závěrku ŘSD 
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s.p.o. a nejpozději do tří měsíců ode dne založení SDS s.p. založit tuto do sbírky listin 
obchodního rejstříku jako doklad o ocenění majetku a zároveň provést změnu zakládací listiny 
SDS s.p. a zápisu v obchodním rejstříku tak, aby údaje o ocenění hodnoty majetku, výši 
kmenového jmění a rezervního fondu odpovídaly skutečnosti, tedy založené účetní závěrce.  

Ve zbytku se bude obsah zakládací listiny řídit § 4 odst. 3 Zákona o státním podniku. 

d) Vymezení hlavního předmětu činnosti a účelu 

Zvláštní zákon bude obsahovat i vymezení hlavního předmětu činnosti a účelu SDS s.p. 
Vymezení bude plně navazovat na současnou činnost ŘSD s.p.o., kterou SDS s.p. nahradí 
v celém rozsahu. 

Toto bude ve zvláštním zákoně upraveno obecněji, než jak je tomu současně ve Zřizovací listině 
ŘSD s.p.o., když ve zvláštním zákoně bude uvedena zejména správa, údržba, opravy a výstavba 
strategické dopravní infrastruktury v podobě dálnic a silnic I. třídy. Plná specifikace veškerých 
činností pak bude zakotvena ve statutu SDS s.p., a to zejména z důvodu snazšího provedení 
změn v tomto dokumentu, pokud by taková potřeba v budoucnu nastala. 

e) Ručení státu 

Zakotvení ručení státu za dluhy SDS s.p. je další významnou odchylkou oproti právní úpravě 
obsažené v Zákoně o státním podniku. Ručení státu za dluhy státního podniku je upraveno 
v § 3 Zákona o státním podniku následovně: „Podnik neručí za dluhy státu a stát neručí za 
dluhy podniku, není-li zákonem stanoveno jinak.“ Zachování takové úpravy by však vzhledem 
k činnosti SDS s.p. nebylo vhodné, a to zejména s ohledem na objem investic do výstavby 
a oprav strategické dopravní infrastruktury, které budou prostřednictvím SDS s.p. činěny, když 
majetek státu, se kterým bude SDS s.p. hospodařit, bude z podstatné části tvořen převážně 
dálnicemi a silnicemi I. třídy, které jsou na základě § 9 Zákona o pozemních komunikacích věcí 
vyloučenou z obchodování, a tedy s nimi nelze ani ručit. 

Navrhuje se tak zakotvit ručení státu nejen za dluhy, které budou mít svůj původ v činnosti 
ŘSD s.p.o. a jejích právních předchůdců (z důvodu tzv. starých zátěží, kterými se rozumí 
zejména nevypořádané majetkové vztahy k pozemkům, na kterých se nachází stavby dopravní 
infrastruktury aj.), ale i za budoucí dluhy SDS s.p. Rozsah takového ručení je pak navrhován 
v plném rozsahu, a to zejména za účelem ochrany subjektu spravujícího strategický 
infrastrukturní majetek před možným postihem dle Insolvenčního zákona, z jehož působnosti 
bude na základě takové úpravy vyjmut v souladu s § 6 odst. 1 písm. h) Insolvenčního zákona, 
a zároveň za účelem zvýšení kredibility a důvěryhodnosti SDS s.p. především v očích 
budoucích dodavatelů.  

Za účelem ochrany státu bude pak v tomto smyslu stanovena povinnost předchozího schválení 
právního jednání SDS s.p. směřujícího k uzavření závazku na externí financování jeho činnosti 
ze strany Ministerstva dopravy. Bez takového schválení bude toto jednání absolutně neplatné a 
nebude tak pro stát představovat riziko. Finanční hranici, od které bude předchozí schválení 
zakladatele vyžadováno pak v podobnostech stanoví statut SDS s.p. 

Za stát jako ručitele pak bude příslušné jednat Ministerstvo dopravy, jako je tomu doposud 
u ŘSD s.p.o. To zároveň bude mít nad externím financováním SDS s.p. odpovídající kontrolu. 
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f) Povinnost SFDI uzavřít smlouvu se SDS s.p. o správě a údržbě dálnic a silnic I. 
třídy 

V zákoně bude zakotvena povinnost SFDI uzavřít smlouvu se SDS s.p. o správě a  údržbě dálnic 
a silnic I. třídy. Platba by měla SDS s.p. zajistit příjem v první fázi transformace, tedy pro dobu, 
než dojde k přesměrování příjmů z časového a výkonového zpoplatnění za užívání dopravní 
infrastruktury přímo do SDS s.p. V další fázi by spolu se změnou financování SDS s.p. přímo 
prostřednictvím příjmů z časového a výkonového zpoplatnění byla tato platba za služby 
ponechána pouze u nezpoplatněných komunikací ve správě SDS s.p., přičemž její výše by byla 
adekvátně ponížena. 

Platba za služby bude představovat kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávající strategické 
dopravní infrastruktury v rozsahu, který určuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích.  

Přílohou zvláštního zákona, případně vyhláškou vydanou Ministerstvem dopravy, bude 
stanoven koeficient výpočtu pro výši platby za jednotlivé kategorie dálnic a silnic I. třídy. Tento 
koeficient bude stanoven na základě nákladového modelu předloženého ze strany SDS s.p., 
který bude schvalován Ministerstvem dopravy pro určité období (např. 3 roky) a kalkulaci 
inflačního koeficientu.  

Nákladový model bude zohledňovat jak náklady na správu a údržbu strategické dopravní 
infrastruktury, potřebné pro zajištění těchto činností v rozsahu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, tak i náklady na provoz SDS s.p. s poskytováním 
uvedených služeb souvisejí, přičemž zohledněn bude i přiměřený zisk státního podniku. 

Plnění stanovených parametrů kvality provádění služby ze strany SDS s.p. může být předmětem 
kontroly ze strany SFDI nebo Ministerstva dopravy. 

g) Způsob obsazení orgánů státního podniku jeho prvními členy 

Za účelem souvislého přechodu činností z ŘSD s.p.o. na SDS s.p. a z důvodu eliminace 
možného ohrožení řádného a kontinuálního výkonu těchto činností je navrhován i přechod 
generálního ředitele ŘSD s.p.o. do funkce ředitele SDS s.p. Tento přechod zajistí zejména 
návaznost a odpovídající odbornost výkonu činnosti zanikající ŘSD s.p.o. nově vznikajícím 
subjektem jako správcem strategické dopravní infrastruktury.  

Ministerstvu dopravy pak bude určena povinnost zajistit volbu a jmenování členů dozorčí rady 
tak, aby ke dni založení a vzniku SDS s.p. byla dozorčí rada řádně obsazena a její členové mohli 
být uvedeni jak v zakládací listině, tak následně zapsáni do obchodního rejstříku. Volba 
a jmenování členů dozorčí rady proběhne postupem dle obecné úpravy Zákona o státním 
podniku a zároveň v souladu s Nominačním zákonem. Tento postup je nezbytný zejména z toho 
důvodu, že v ŘSD s.p.o. nedisponuje orgánem dozorčí rady ani orgánem obdobným a zakotvení 
kontinuálního přechodu jako u ředitele tak není možné.    

h) Novela zákona o SFDI 

Novelou zákona o SFDI bude do tohoto zakotvena platba SDS s.p. za službu spočívající ve 
správě a údržbě silnic I. třídy a dálnic, která bude poskytována ze strany SFDI.  
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Přílohou zvláštního zákona, kterým bude SDS s.p. zřízen, případně vyhláškou vydanou 
Ministerstvem dopravy, bude stanoven koeficient výpočtu pro výši platby za poskytování výše 
uvedených služeb u jednotlivých kategorií dálnic a silnic I. třídy. Tento koeficient bude 
stanoven na základě nákladového modelu předloženého ze strany SDS s.p., který bude 
schvalován Ministerstvem dopravy pro určité období (např. 3 roky), a kalkulaci inflačního 
koeficientu.  

Novelou budou zakotveny základní parametry této smlouvy na financování správy a údržby 
silnic I. třídy a dálnic, a to zejména doba, na kterou se smlouva uzavírá a její povinné náležitosti. 
 

i) Účinnost 

Nabytí účinnosti zákona o SDS s.p. je navrhováno co nejdříve po jeho vyhlášení ve Sbírce 
zákonů, a to s ohledem na naléhavý obecný zájem. Tento je odůvodněn zejména potřebou řešit 
výše rozvedené problémy ve fungování ŘSD s.p.o. a tak akcelerovat práce v oblasti výstavby 
a oprav strategické dopravní infrastruktury co nejrychleji. Předkladatel zároveň předpokládá, 
že k nabytí účinnosti zákona dojde na podzim roku 2021 a tak bude možné založit SDS s.p. ke 
dni 1. 1. 2022. To se jeví jako optimální řešení nejen z hlediska užití řádné účetní závěrky ŘSD 
s.p.o. k ocenění podniku, a tedy vzniku úspory prostředků spojených se sestavením mimořádné 
účetní závěrky, ale dává Ministerstvu dopravy zároveň i dostatečný časový prostor 
k uskutečnění nominačního procesu, přípravě zakládací listiny a dalším souvisejícím činnostem 
a dokončení procesu transformace jak ze strany Ministerstva dopravy, tak ze strany ŘSD s.p.o. 

 EVROPSKOPRÁVNÍ, ÚSTAVNĚPRÁVNÍ A MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ 
DOPADY 

A. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 
EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 
A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 

Navrhovaná právní úprava (návrh věcného záměru) není v rozporu s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánu Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie. 

Lze obecně uvést, že Evropská unie reguluje silniční dopravu nahrazením původních 
dvoustranných či vícestranných mezinárodních smluv členských států primárním 
a sekundárním právem. Ani primární ani sekundární právo EU však neobsahuje požadavek na 
právní formu organizace s předmětem činnosti shodným s ŘSD. Tato právní úprava tak 
nedopadá na otázku právní formy entity (státního podniku), jejíž činnost spočívá zejména 
v hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třidy, zabezpečování jejich údržby a opravy apod. 

Financování SDS s.p. bude i nadále probíhat zejména prostřednictvím poskytování účelových 
finančních příspěvků ze strany SFDI na základě Zákona o SFDI, jako je tomu doposud. 
Financování běžného provozu SDS s.p. bude realizováno též z vlastních zdrojů SDS s.p., avšak 
nepůjde o hlavní zdroj příjmů financujících provoz. Provoz bude primárně financován 
z prostředků získaných na základě zvláštní smlouvy uzavírané se SFDI, jejímž předmětem bude 
poskytování služby správy a údržby pozemních komunikací ze strany SDS s.p. a recipročního 
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finančního plnění za tyto služby ze strany SFDI. Očekává se, že SDS s.p. bude spíše vykonávat 
hospodářskou činnost pouze jako činnost vedlejší, kde hlavní činností bude dosavadní činnost 
spočívající v hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy, zabezpečování jejich údržby a opravy 
atp. Na druhou stranu je třeba uvést, že SDEU soustavně uvádí, že hospodářskou činnost 
představuje jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu, který stran některé 
činnosti může vzniknout (a nebude se tudíž jednat o monopol). Přestože obecně platí, že 
nedovolené veřejné podpory jsou podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoliv 
formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod 
mezi členskými státy neslučitelně s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. V daném 
případě bude hlavní činnost SDS s.p. vyloučena mimo působnost pravidel o veřejné podpoře 
z důvodu, že nebude hospodářské povahy. Rovněž je však třeba uvést, že právní forma SDS 
s.p. nehraje sama o sobě žádný vliv při posouzení, zda jde či nejde o nedovolenou veřejnou 
podporu. Označení subjektu v evropském právu za podnik totiž vždy souvisí s jeho konkrétní 
činností. Subjekt, který vykonává jak hospodářské, tak nehospodářské činnosti, se považuje za 
podnik pouze v souvislosti s činnostmi hospodářskými. Problematická by mohla být tudíž 
veřejná podpora zejména ve vztahu k provozu zpoplatněných komunikací, avšak uvedené platí 
již za stávající právní formy státní příspěvkové organizace. Proto je třeba zdůraznit, že 
navrhovaná právní úprava ničeho nemění na posouzení této otázky, a nejsou zde v tomto smyslu 
odlišné dopady do evropského práva než doposud.  

Pokud jde o otázku možného zneužití dominantní postavení (a možný potenciální rozpor 
s právem Evropské unie), pak je vhodné uvést, že v daném případě zvláštní zákon stanoví, že 
to bude SDS s.p., který bude hospodařit zejména s dálnicemi a silnicemi I. třidy. Z uvedeného 
tak plyne, že je zde dána potenciální možnost zneužití dominantního postavení. Je tomu tak 
proto, že SDEU ve vztahu k posouzení zneužití dominantního postavení opakovaně posuzoval 
i zneužití státním monopolem. Z této judikatury není možné dovozovat, že státní monopol 
automaticky nikdy nemůže zneužit dominantního postavení. V tomto smyslu však taktéž není 
rozhodná primárně právní formu subjektu, takže stávající situace se taktéž nemění, a nejsou zde 
v tomto smyslu odlišné dopady do evropského práva než doposud. 

Ze shora uvedeného plyne, že předkládaný návrh (změny současného stavu vyplývající z nové 
právní úpravy) ničeho nemění na vztahu s právem Evropské unie, a je tak v souladu s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánu Evropské unie a obecnými zásadami práva 
Evropské unie. 

B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM 
POŘÁDKEM ČR 

Navrhovaná právní úprava (návrh věcného záměru) není v rozporu s ústavním pořádkem České 
republiky. 

Dle Zákona o státním podniku státní podnik neručí za dluhy státu a stát neručí za dluhy státního 
podniku, není-li zákonem stanoveno jinak. Co se však týče příspěvkových organizací, tedy 
původní formy ŘSD s.p.o., dle Rozpočtových pravidel za závazky příspěvkových organizací 
vzniklých v souvislosti s provozováním hlavní činnosti ručí stát. 
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Nově by tedy nedošlo k žádné věcné úpravě oproti stávajícímu stavu, stát by i nadále ručil za 
závazky SDS s.p. a též za závazky mající původ v činnosti ŘSD s.p.o. a veškerých jejích 
právních předchůdců. V případě změny právní formy bez ručení ze strany státu za přecházející 
dluhy (závazky) by totiž mohlo být ze strany stávajících věřitelů ŘSD s.p.o. namítáno zkrácení 
jejich práv v souvislosti se starými zátěžemi. Podle navrhované právní úpravy však ručení státu 
za dluhy ŘSD s.p.o. změnou právní formy nezanikne a postavení věřitelů tak není obecně 
ohroženo. Zvláštní úpravou je pak pokryta otázka ručení za dluhy mající původ v činnosti ŘSD 
s.p.o., která se právě navrhuju z důvodu starých zátěží (nevypořádané pozemky, bezdůvodné 
obohacení, náklady řízení apod.). V případě ručení státu za závazky původního ŘSD s.p.o. ke 
krácení práv věřitelů žádným způsobem nedojde a navrhovaná právní úprava bude v souladu s 
ústavním pořádkem České republiky. 

Navrhovaná právní úprava zejména respektuje ochranu věřitelů, která má svůj původ jednak v 
ochraně nabytých práv (iura quaesita), což vyplývá z povahy České republiky jako právního 
státu, jednak z ochrany vlastnického práva, zakotveného v čl. 11 odst. 1 LZPS, který stanoví, 
že „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 
a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Na okraj je možné zmínit, že navrhovaná právní úprava nadále staví na tom, že strategický 
infrastrukturní majetek (a ničeho na tom nemění) je res extra commercium, kde je tento majetek 
nadále ve vlastnictví státu a je tak zachován soulad předpokládaný zvláštní ústavněprávní 
úpravou zakotvenou čl. 11 odst. 2 LZPS. Uvedený odstavec zní: „Zákon stanoví, který majetek 
nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného 
zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také 
stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem 
v České a Slovenské Federativní Republice.“ 

Ze shora uvedeného plyne, že předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky. 

 
C. ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, JIMIŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA 
VÁZÁNA 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 

V dané oblasti existuje obecně rozsáhlá síť dvoustranných dohod o vzájemné mezinárodní 
silniční přepravě. Mezi takové dvoustranné dohody patří např. Dohoda mezi vládou České 
republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích ze dne 23. 11. 1992 
nebo Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 
o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě ze dne 19. 6. 1997. Ani jedna z těchto smluv 
však neobsahuje požadavek na právní formu subjektu zabezpečující činnosti ŘSD. 

Ani další mezinárodní dohoda CMR, tj. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 
dopravě, Úmluva TIR, vztahující se na přepravu zboží vykonávanou beze změny nákladu přes 
jednu nebo více státních hranic za podmínky, že se operace TIR vykonává po silnici, Evropská 
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dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí nebo Dohoda o mezinárodní 
přepravě rychle zkazitelných potravin a zboží, aj., žádným způsobem neupravují požadavek na 
právní formu subjektu zabezpečujícího činnosti ŘSD. 

Tyto mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, tak nedopadají na otázku právní 
formy entity (státního podniku), jejíž činnost spočívá zejména v hospodaření s dálnicemi 
a silnicemi I. třidy, zabezpečování jejich údržby a opravy apod. 

Ze shora uvedeného plyne, že předkládaný návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 

 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ  

Na základě veškerých analýz provedených za účelem předložení tohoto věcného záměru 
lze téměř s jistotou předpokládat, že změna právní formy ŘSD s.p.o. na SDS s.p. přinese 
potřebné výsledky, které umožní naplnit stanovené a předpokládané cíle, jež byly vytyčeny. 
Těmi je zejména eliminace slabých stránek v současném fungování ŘSD s.p.o. se zaměřením 
na optimalizaci a zefektivnění jeho budoucího fungování, za současného posílení integrity 
řízení sektoru dopravy. 

Hlavním přínosem transformace ŘSD s.p.o. na státní podnik založený zvláštním zákonem, 
je řešení jednoho z nejpalčivějších problému stávající ŘSD s.p.o., neboť dojde k možnosti 
navýšení výkonosti, efektivity a pružnosti ve vztahu k hlavním činnostem ŘSD. To bude 
schopno účinně akcelerovat výstavbu chybějící dopravní infrastruktury v ČR a nutnou potřebu 
rozsáhlých oprav a modernizace stávajících dálnic a silnic I. třídy v ČR a naplnit 
tak požadované strategické cíle. 

ŘSD s.p.o. je v současné době nucena outsourcovat výkon některých klíčových činností až ze 
100 %, když pracovní pozice určené k zajišťování těchto úkolů nejsou dlouhodobě personálně 
obsazené. Jak vyplývá z níže přiložené tabulky, SDS s.p. bude v tříletém výhledu 
po transformaci schopno zabezpečit vyšší efektivitu a potřebnou kontinuitu své činnosti, zajistit 
v potřebné míře samostatný výkon v současné době outsourcovaných klíčových činností, snížit 
náklady na zajištění těchto činností a personálně obsadit potřebné klíčové odborné pracovní 
pozice. Snížením míry outsourcovaných činností dojde i k soustředění výkonu strategických 
činností zpět do rukou SDS s.p., jak to jeho účel předpokládá. 

Transformace ŘSD s.p.o. však nebude mít za následek výkon všech v současné době 
outsourcovaných činností vlastními zaměstnanci, neboť v případě všech subjektu vyvstává 
v určitých případech potřeba některé činnosti outsourcovat.  Cílem je především do budoucna 
rozvíjet akceschopnost SDS s.p. v činnostech pro organizaci klíčových. SDS s.p. nikdy nebude 
schopno ze 100 % provádět např. činnost technického dozoru na všech investičních a 
neinvestičních akcích (tato činnost je nyní zajišťována řádově stovkami externích pracovníků). 
Bez kapacity vlastních zaměstnanců s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi však ŘSD s.p.o. 
není schopno činnost těmto externím kapacitám řádně zadávat, kontrolovat je a revidovat, což 
je pro subjekt s ohledem na potřebu zvýšení objemu a kvality výstavby a oprav strategické 
dopravní infrastruktury za současného stavu do budoucna naprosto neudržitelné. 
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Plán obsazení odborných pracovních pozic v transformovaném ŘSD, jejichž činnost je 
v současné době outsourcována: 

Obor činnosti Název pozice / odbornosti 

Stav v roce 
2020 - 
počet 

obsazených 
nových 
pozic 

Stav v 
roce 
2021 

Stav v 
roce 
2022 

Stav v 
roce 
2023 

Stav v 
roce 
2024 

Prohlídky mostních 
konstrukcích 

Specialista v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce  0 0 3 4 5 

Projekce dopravních 
staveb 

Hlavní inženýr projektu 
(HIP) 

0 0 1 2 3 

Projekce dopravních 
staveb 

Samostatný projektant 0 0 3 6 10 

Služby Laboratoří a 
zkušebny Specialista – laborant 0 0 2 2 2 

Služby pasportizace, 
evidence a správy 
majetku 

Specialista majetkové správy 0 0 12 20 20 

Služby Správce stavby 
Asistent Správce stavby pro 
kontrolu jakosti  

0 0 1 2 3 

Služby Správce stavby 
Asistent Správce stavby pro 
oceňování prací, analýzu 
rozpočtů 

0 0 1 2 2 

Služby Správce stavby 
Specialista pro časové řízení 
a claim management 0 0 2 2 3 

Služby Správce stavby Správce stavby 0 0 3 3 4 

Služby Technického 
dozoru investora 

Asistent specialista – mostní 
objekty betonové, ostatní a 
zdi 

0 0 2 3 4 

Služby Technického 
dozoru investora 

Asistent specialista – 
pozemní komunikace 

0 0 3 4 5 

Služby Technického 
dozoru investora 

Asistent specialista – trubní 
vedení 

0 0 1 2 3 

Služby Technického 
dozoru investora 

Asistent specialista – 
zeměměřičství 0 0 1 1 2 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a 
služeb 

Specialista – projektová 
podpora 0 0 6 7 8 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a 
služeb 

Specialista – analytická 
podpora a dopravní 
modelování 

0 0 6 6 6 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a 
služeb 

Specialista – podpora 
rozvoje a provozu telematiky 

0 0 6 8 9 
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Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a 
služeb 

Specialista – diagnostika a 
sběr dat, metodologie 
diagnostiky 

0 0 2 2 2 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a 
služeb 

Specialista – provoz a 
podpora SHV 

0 0 2 2 2 

Standardizace a 
digitalizace procesů 
(BIM) 

Specialista – správce dat 0 0 3 5 5 

Celkový součet   0 0 60 83 98 
 

Dalším problémem, který bude v souvislosti s transformací na právní formu SDS s.p. vyřešen, 
a který neodmyslitelně souvisí s neefektivním vynakládáním finančních prostředků, je zvýšení 
konkurenceschopnosti SDS s.p. na trhu práce. V současné době se ŘSD s.p.o. potýká zejména 
s nedostatkem vysoce odborných pracovníků a jejich odlivem bezprostředně poté, co získají 
cenné zkušenosti v oboru, a to z důvodu nemožnosti jejich adekvátního finančního ohodnocení. 
Nově transformovaný SDS s.p. nebude nucen odměňovat vysoce kvalifikované zaměstnance 
na základě Nařízení o platových poměrech a bude jim tak moci nabídnout finanční ohodnocení 
odpovídající jejich vysoké odborné kvalifikaci a podmínkám na trhu práce, které jsou v daném 
oboru nastoleny. Výchozí pozice SDS s.p. na trhu práce se tak v důsledku transformace výrazně 
posílí, když státní podnik bude moci odborníkům na klíčových odborných pracovních pozicích 
nabízet obdobné mzdové ohodnocení, jako subjekty soukromého sektoru. Ve spojení 
s benefitem jistoty, kterou poskytuje zaměstnání ve veřejném sektoru, bude toto pro zvýšení 
atraktivity SDS s.p. jako zaměstnavatele bezesporu přínosem. Vyjma uvedeného bude SDS s.p. 
disponovat i dalšími efektivními nástroji k motivaci zaměstnanců prostřednictvím jejich 
ohodnocení a dalších benefitů. 

Zaměstnancům státního podniku bude stanovena mzda na základě standardních nástrojů 
Zákoníku práce. Mzda, včetně jednotlivých složek, bude stanovena tak, aby odrážela důležitost 
úkolů vykonávaných zaměstnancem. Vyjma uvedeného bude SDS s.p. disponovat i dalšími 
efektivními nástroji k motivaci zaměstnanců. Rovněž lze optimálně nastavit systém 
nenárokových složek odměny, které budou odrážet úspěšnost plnění cílů SDS s.p. Zaměstnanci 
tak budou mít větší zájem na výsledcích hospodaření státního podniku, což se pozitivně odrazí 
na jejich pracovním výkonu. SDS s.p. bude dále schopen zaměstnance účelněji motivovat 
k výkonu práce, a to například zavedením osobního ohodnocení s vazbou na znalosti 
a dovednosti, význam pozice v rámci týmu, zavedením výkonnostních odměn a prémií 
s vazbou na osobní úkoly ukazatele a cíle entity, cílových odměn za účelem podpory splnění 
významných úkolů a mnoha dalších nástrojů. Tyto nástroje jsou standardně užívanými 
manažerskými postupy, sloužící ke zvýšení efektivity, motivace a výkonosti zaměstnanců, 
a zajisté přispějí k dosažení stanoveného cíle, tedy ke zefektivnění, zpružnění a kvalitativnímu 
zlepšení fungování SDS s.p., jakož i ke zvýšení objemu jím odváděné práce. 

Od zvýšení konkurenceschopnosti ŘSD na trhu práce se pak budou odvíjet i další přínosy, 
které změna právní formy pro fungování ŘSD bude mít. Naplněním personálních kapacit 
erudovanými odborníky, dojde ke zvýšení efektivity a výkonnosti SDS s.p. s pozitivním 
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dopadem na rychlost výstavby a modernizace páteřní dopravní sítě a dalších dálnic a silnic 
I. třídy. Tento posun se pak zajisté odrazí i v celkové kvalitě provedení nejen zmíněných úkolů, 
ale i činnosti SDS s.p. jako takové. 

Pravomoc SDS s.p. ve vztahu k odměňování však nebude neomezená. Ministerstvo dopravy 
bude i nadále schopné vykonávat kontrolní funkci ve vztahu ke způsobu odměňování 
zaměstnanců SDS s.p. V případě, kdy bude předpokladem, že celková výše odměny ředitele 
SDS s.p. nebo jiného vedoucího zaměstnance bude přesahovat částku ve výši 2.500.000 Kč 
ročně, vznikne Ministerstvu dopravy a samotnému SDS s.p. povinnost řídit se Usnesením 
o zásadách odměňování. To stanovuje podrobenému subjektu informovat svého zakladatele, 
v případě SDS s.p. Ministerstvo dopravy, například o struktuře příjmů spojených se zastáváním 
funkcí dotčenými osobami, finančních a jiných podmínkách spojených s opouštěním těchto 
funkcí a plnění cílů, resp. podmínek určujících výši mezd a odměn a dalším. Ministerstvo 
dopravy pak samo zajišťuje například soulad příslušných pracovních smluv s požadavky 
zmíněného usnesení. Není tedy hrozbou, že by se vynakládání finančních prostředků na 
odměňování zaměstnanců SDS s.p. stalo nehospodárným, jelikož na něj i v této oblasti stále 
bude moci dohlížet Ministerstvo dopravy. 

Realizací věcného záměru a změnou právní formy ŘSD s.p.o na SDS s.p. tedy dojde ke zvýšení 
hospodárnosti a účelnosti ve vztahu k vynakládání finančních prostředků, kvalitativnímu 
zlepšení a zefektivnění odváděné činnosti, k podstatnému navýšení výkonnosti subjektu 
a objemu jím odváděné práce a k významnému posílení konkurenceschopnosti SDS s.p. na trhu 
práce stran klíčových odborných pracovních pozic. Zároveň bude posílena integrita řízení 
sektoru dopravy ze strany Ministerstva dopravy. 

Důvodem předložení věcného záměru je tedy nutná potřeba změny právní formy ŘSD, která 
pomůže docílit jejího efektivnějšího, kvalitnějšího a pružnějšího fungování. Účelem je zejména 
minimalizace či úplná eliminace slabých stránek v současném fungování ŘSD s.p.o., 
které se čím dál tím více projevují při navyšování objemu finančních prostředků vynakládaných 
na výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury v ČR. Cílem je optimalizace a zefektivnění 
budoucího fungování ŘSD a stabilizace jeho chodu, za současného posílení integrity řízení 
sektoru Ministerstva dopravy. 

Změnou právní formy ŘSD s.p.o. do podoby státního podniku se sjednotí postavení dvou 
klíčových subjektů – manažerů strategické dopravní infrastruktury – a to správce dálnic a silnic 
I. třídy a správce železnic. Bude tak vyřešeno faktické sjednocení právní formy subjektů 
zodpovědných za naprostou majoritu výdajů v sektoru dopravy. Je namístě předpokládat, že 
zjednodušení řízení sektoru se následně odrazí ve větší efektivitě správy ze strany státu. Rovněž 
bude mít i pozitivní dopad na soukromé dodavatele, pro něž se stane sektor dopravy logicky 
strukturovaným a tím přehlednějším a čitelnějším. 

Předkládaný záměr věcného zákona má umožnit realizovat jak změny v oblasti organizační, tak 
v i oblasti personální a navázat tak na již pokročilé změny v oblasti legislativní. Transformace 
ŘSD do právní formy státního podniku umožní, při využití zkušenosti s nastavením a řízením 
SŽ s.o., sjednotit systém kontrolních a řídících procesů, plánování a také dopomůže 
transformovanému ŘSD změnit trend v oblasti personální politiky, kde je cílem zajišťovat 
klíčové odbornosti, např. v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, či hlavní inženýry 
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projektů, správce staveb, technické dozory, především vlastními zaměstnanci, a nikoliv 
externími dodavateli. 

 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, K NIMŽ SE VĚCNÝ ZÁMĚR VÁŽE 

Za současné situaci je ŘSD s.p.o. zřízeno Zřizovací listinou, která vymezuje předmět činnosti 
ŘSD s.p.o. tak, že je jeho činnost upravena a řízena řadou dalších právních předpisů. Zvláštním 
zákonem dojde ke vzniku SDS s.p. K postavení, právním poměrům a činnosti nově vzniklého 
SDS s.p. se pak váže řada dalších právních předpisů, přičemž o vybraných podstatných právních 
předpisech je pojednáno níže.  

Žádné právní předpisy, ke kterým se věcný záměr váže, nebude nutné v souvislosti s přijetím 
zvláštního zákona novelizovat, jelikož tento nebude mít vliv na jejich úpravu. Potřeba 
novelizace těchto předpisů vyvstane v plánované druhé etapě transformace ŘSD, 
když k rozdělení na tyto etapy bylo přistoupeno zejména i z toho důvodu, že provedení 
stávajícího věcného záměru v navrhovaném rozsahu bez potřeby novelizace jakýchkoli 
souvisejících předpisů bude možné uskutečnit zásadně rychleji, než by tomu bylo při realizaci 
obou etap najednou. Stěžejní problémy ŘSD s.p.o., které představují největší překážku 
v navýšení efektivity jeho činnosti, tak budou odstraněny podstatně rychleji a výkonnost 
organizace bude zásadně navýšena již realizací tohoto věcného záměru. 

Vybrané právní předpisy, k nimž se věcný záměr váže: 

• Zákon o státním podniku 

Zákon o státním podniku upravuje postavení a právní poměry státního podniku. 
Tento zákon bude mít na SDS s.p. dopad zejména co do úpravy jejího postavení 
a právních poměrů v rozsahu, ve kterém tato oblast nebude upravena zvláštním 
předpisem, ve kterém bude jeho subsidiární použití výslovně zakotveno. 

• Zákon o SFDI 

Zákon o SFDI upravuje zejména: (i) účel použití finančních prostředků, s nimiž 
SFDI hospodaří, možnost jejich použití na financování nebo předfinancování 
výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic, 
(ii) vymezení možných příjemců prostředků z fondu, kterými jsou mimo jiné 
osoby, na které stát převedl výkon některých svých práv jako vlastníka majetku 
podle zvláštního právního předpisu, [příp.] další osoby provádějící výstavbu, 
modernizaci, opravy a údržbu dopravní infrastruktury a (iii) vymezení příjmů 
SFDI. Pro SDS s.p. je tedy klíčové, že bude moci být v souladu s výše zmíněným 
i nadále příjemcem účelově určených příspěvků poskytovaných ze strany SFDI 
a dále pak příjemcem platby za službu poskytovanou taktéž ze strany SFDI. 

• Zákon o pozemních komunikacích 

Zákon o pozemních komunikacích upravuje kategorizaci pozemních 
komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva 
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a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní 
správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními 
úřady. Je zásadním předpisem pro úsek dopravy. I nadále bude pro SDS s.p. 
relevantní zejména to, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy bude stát.  

• Rejstříkový zákon 

Rejstříkový zákon upravuje evidenci ve smyslu spolkového rejstříku, nadačního 
rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodního 
rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností. Do rejstříků se následně 
zapisují údaje o právnických a fyzických osobách. V souladu s Rejstříkovým 
zákonem bude SDS s.p. povinen provést zápis do obchodního rejstříku 
a následně do sbírky listin vkládat zákonem určené listiny. 

• Stavební zákon 

Stavební zákon upravuje zejména územní plánování, jeho cíle a úkoly. 
Dále je Stavebním zákonem upraven postup ve věcech stavebního řádu zejména 
povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní 
a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení 
a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti 
a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Pro SDS s.p. bude nadále 
závazný postup zejména co do povolovaní staveb ve smyslu výstavby dopravní 
infrastruktury. 

• Zákon o vyvlastnění 

Zákon o vyvlastnění upravuje podmínky odnětí nebo omezení vlastnického 
práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě 
a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému 
břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění 
stanoveného zvláštním zákonem, poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení 
vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku 
nebo ke stavbě, zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 
odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto 
práv jejich dosavadnímu nositeli. Představuje obecnou procesní právní úpravu 
vyvlastnění.  

• Zákon o liniových stavbách 

Zákon o liniových stavbách upravuje postupy při přípravě, umisťování 
a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům 
a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto 
staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, 
povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících 
podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního 
přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. 
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Tento zákon dále upravuje výkon státní správy a postup při povolování projektů 
společného zájmu. 

• Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu upravuje postavení, působnost, 
organizační strukturu a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Zákon dále 
stanoví práva a povinnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 
viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, senátů Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu a zaměstnanců Nejvyššího 
kontrolního úřadu. Je třeba počítat s tím, že v závislosti na zdrojích financování 
bude SDS s.p. (v určité míře) podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. 

• Zákoník práce 

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy a podporu 
vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, 
upravuje některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, některá 
práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském 
pojištění a některé sankce za jeho porušení. Jedním z důvodu transformace 
ŘSD s.p.o. je navýšení konkurenceschopnosti subjektu na trhu práce. 
Po transformaci budou pracovněprávní vztahy mezi SDS s.p. a zaměstnanci 
upraveny primárně Zákoníkem práce, podle kterého se bude řídit i odměňování 
zaměstnanců. 

• Nominační zákon 

Nominační zákon upravuje způsob zřízení, působnost, pravomoc a některé další 
otázky související s Výborem pro personální nominace a postup při výběru osob, 
které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích 
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. V tomto smyslu bude 
i na SDS s.p. nominační zákon ve vztahu k členům dozorčí rady a následně i ve 
vztahu k dalším ředitelům SDS s.p. aplikován. 
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