
 
 
 
 

 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ 
REGULACE (RIA) K VĚCNÉMU ZÁMĚRU ZÁKONA O 

STÁTNÍM PODNIKU SDS, S.P. 
 
 

ŘÍJEN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka zpracovatelů: 
Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých 
zástupci dotčených stran a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace, 
metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských 
subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je proveden 
na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat poskytnutých toutéž 
stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní 
výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) 
po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené 
strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich 
nepodstatnost detailně rozebírány. 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název  
Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru zákona o státním podniku SDS, s.p. (dále 
jen „VZZ“). 

1.2 Definice problému  

1.2.1 Popis současného stavu 

1.2.1.1 Silniční infrastruktura v ČR 

Jak konstatuje Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky na období 2012 – 
2020 (SMK): „Ekonomická úspěšnost státu je do značné míry definována kvalitou infrastruktury, která funguje 
jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s 
ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu v regionu, stejně jako je v tomto ohledu důležitá i jejich 
fyzická vzdálenost.“ Dopravní infrastruktura je jedním ze základních stavebních kamenů 
podnikatelského prostředí a je nutnou podmínkou pro efektivní získávání zahraničních investic i 
pro rozvoj exportu. Česká republika v minulosti významně těžila ze své výhodné polohy v centru 
Evropy, která umožňuje v rámci kontinentu efektivní logistiku a která byla významným faktorem, 
který k nám přilákal významné společnosti, jejichž výroba vyžaduje velmi přesnou just-in-time 
logistiku (na tomto systému fungují například montovny, opravárenská centra aj.). Nedostatečný 
rozvoj dopravní infrastruktury však tuto výhodu do značné míry eliminoval a stal se jednou 
z hlavních příčin poklesu konkurenceschopnosti ČR, což představuje významné riziko 
pomalejšího ekonomického rozvoje v budoucnu. 

Jak konstatuje SMK: „Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU 
podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele. 
Vzory pro zlepšení silniční infrastruktury lze nalézt podle hodnocení Světového ekonomického fóra ve Francii, 
Německu, Rakousku a Dánsku. V těchto zemích hraje významnou roli ve financování a provozování 
infrastruktury vedle státu i soukromý sektor.“  

Stávající systém silniční dopravní infrastruktury v České republice ukazuje následující obrázek. Jak 
je vidět, některá klíčová propojení jednotlivých regionů ČR i napojení na sousední státy (zejména 
severojižní směr) stále chybí, což má negativní dopady na pohyb zboží (zahraniční obchod i 
dodávky) a tím snižuje mezinárodní konkurenceschopnost ČR a v dlouhodobém horizontu brzdí 
ekonomický růst ČR.  
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Obrázek 1: Silniční a dálniční síť v České republice  

 
Zdroj: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/, k 17. 10. 2020 

Kromě snižování bariér obchodu má kvalitní dopravní infrastruktura vybudovaná v souladu 
s ochranou dalších veřejných zájmů pozitivní vliv na časovou náročnost dopravy osob, což 
přináší finanční i časové úspory všem, kdo dopravní infrastrukturu využívají. Zlepšená dojezdnost 
má také pozitivní vliv na zaměstnanost, jelikož umožňuje větší flexibilitu trhu práce a snižuje 
náklady na dojíždění do práce.  

Oddalováním těchto efektů dochází k ekonomickým ztrátám. Z makroekonomického pohledu 
budeme počítat, že pokud se podaří zkrátit povolovací proces liniových dopravních staveb o 
jeden rok, přínosy z tohoto zkrácení budou představovat 7,16 % investičních nákladů u silničních 
staveb. Jak se bude rozpočet SŽDC a ŘSD vyvíjet v budoucnu není jasné. Pokud budeme 
předpokládat, že přibližně 31,3 mld. Kč1 u silničních staveb ročně bude investováno do výstavby 
nových liniových dopravních staveb. Podaří-li se uvést stavbu do provozu dříve, očekáváme (viz 
RIA k SZ) roční přínosy 2,24 mld. Kč u silničních staveb. 

V kategorizaci přínosy představují: 

− Úspory času, 

− Úspory energie (pohonných hmot), 

− Snížení opotřebení vozidel, 

− Snížení nehodovosti. 

 
1 V roce 2020 bude mít fond k dispozici celkově 87,3 miliardy korun, což je o několik málo stovek milionů korun více než v 
letošním roce. O pět miliard na 70 miliard korun vzroste příspěvek z národních zdrojů, zatímco prostředky čerpané z 
evropských fondů klesají. Na investice poputuje 48,6 miliard korun: 31,3 miliard korun dostane na modernizaci a budování 
silniční infrastruktury ŘSD, zatímco na investiční akce na železnici půjde 17,4 miliard korun. Zdroj: Rozpočet Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 
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a dále pak: 

− Daňové odvody firem a zaměstnanců 

− Zvýšení počtu pracovních příležitostí, 

− Zlepšení podmínek životního prostředí, 

− Zvýšení hodnoty území vytvářením obchodních a průmyslových zón, 
Zvýšení ekonomické síly obcí a měst vlivem zlepšené dopravní dostupnosti, 

− Zlepšení přístupnosti území pro cestovní ruch, 

− Oživení stavební činnosti při výstavbě dopravní cesty a následné péči 

1.2.1.2 Institucionální prostředí 

Dálnice a rychlostní silnice (pozemní komunikace kategorie D a R) jsou komunikace s omezeným 
přístupem – přístup je omezen jen na silniční motorová vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost 
není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Určena jsou pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 
silničními motorovými vozidly. Mají směrově oddělené jízdní pásy, bezúrovňová křížení, oddělení 
místa pro vjezd a výjezd. Rychlostní silnice mají technické parametry a omezení přístupnosti jako 
dálnice. Menší rozdíly jsou pouze u poloměru směrového oblouku, který oproti dálnici může být 
přibližně o čtvrtinu nižší – ovšem při nižších návrhových rychlostech. Silnice jsou veřejně 
přístupné komunikace určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Podle svého určení a 
dopravního významu se člení do třech tříd. Silnice I. třídy jsou určeny pro dálkovou a 
mezinárodní dopravu. Mohou být vystavěny jako rychlostní silnice a potom je jejich přístupnost 
omezena podobně jako u dálnic. Silnice II. třídy jsou určené pro dopravu mezi okresy. Silnice III. 
třídy jsou určeny ke vzájemnému spojení obcí, nebo jejich napojení na ostatní komunikace. 
Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastnické právo vykonává ze zákona Ministerstvo 
dopravy prostřednictvím pověřené organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlastníkem silnic II. 
a III. třídy je příslušný kraj. 

Ve výčtu ještě chybí místní komunikace (ve vlastnictví obcí) a účelové komunikace (ve vlastnictví 
fyzických či právnických osob). 

Obrázek 2: Přehled délek silnic a dálnic v ČR k 1. 1. 2020 

 
Zdroj: VZ ŘSD 2019 
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V majetkové správě ŘSD ČR je celkem 7 089,104 km dálnic a silnic I. třídy: 

− dálnice II. třídy a silnice I. třídy v majetkové správě závodů a správ ŘSD ČR 6 158,162 km; z 
toho D46 v údržbě SSÚD Ivanovice na Hané a Kocourovec 38,269 km; 

− dálnice v majetkové správě odboru správy dálnic PÚ GŘ ŘSD ČR 930,942 km. 

1.2.1.2.1 Základní údaje o ŘSD, s.p.o. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále též „ŘSD“) je státní příspěvkovou organizací zřízenou 
Ministerstvem dopravy (dále též „MD“) na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996, ve znění 
dodatků č. 1 až 13 (dodatek č. 13 ze dne 30. 7. 2019). Jde o právnickou osobu vystupující v 
právních vztazích svým jménem, která hospodaří s majetkem státu (ČR). MD ve vztahu k ŘSD 
vykonává funkci zřizovatele. 

Zřizovací listina stanovuje mimo jiné předmět činnosti, jímž je: 

− hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy se součástmi a příslušenstvím, spolu se 
souvisejícími právy a závazky a souvisejícími pozemky a stavbami; 

− zabezpečení údržby a opravy dálnic a silnic I. třídy se součástmi a příslušenstvím, 
s výjimkou zimní údržby, běžné údržby, údržby a oprav mostů a čištění úseků silnic I. 
třídy, na kterých tyto činnosti zajišťují organizace správy a údržby silnic, jejichž 
zřizovatelem jsou kraje, na základě smluv uzavřených s MD; 

− koordinace a kontrola plnění povinností organizací správy a údržby silnic, jejichž 
zřizovatelem jsou kraje, vyplývajících pro tyto organizace ze smluv uzavřených s MD; 

− zabezpečení výstavby, modernizace a pořizování staveb dálnic a silnic I. třídy včetně 
staveb, které svým účelem slouží výlučně uživatelům pozemních komunikací, na 
odpočívkách, včetně jejich údržby a oprav, a pořizování dalšího majetku nutného pro 
hospodaření s tímto majetkem; 

− zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených 
mezi státem a koncesionáři, a to v rozsahu pověření MD; 

− sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu 
výstavby, provozování a údržby dálnic; 

− zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic; 

− zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací 
nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních 
komunikací) a v jejich silničních ochranných pásmech; 

− provozování mýtného systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních 
komunikacích v ČR; 

− provozování systému časového zpoplatnění na vybraných komunikacích v ČR; 

− zajišťuje vysokorychlostní kontrolní vážení na dálnicích. 

ŘSD má ve své správě dálnice, rychlostní silnice1 a silnice I. třídy. V současné době má 
organizace v majetku 5 826,210 km silnic I. tříd a 1 276,411 km dálnic. K pozemním 
komunikacím jako silničním objektům náleží i stavby mostní, podjezdy, železniční přejezdy a 
stavby tunelů aj. 
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Graf 1: Stavby v realizaci 2020 

 
Zdroj: R. Mátl, prezentace ŘSD, Národní ekonomická konference, 14. července 2020, Praha 

Graf 2: Stavby s předpokladem zprovoznění 
v roce 2020 

Graf 3: Stavby s předpokladem zprovoznění 
v roce 2021 

  

Zdroj: R. Mátl, prezentace ŘSD, Národní ekonomická konference, 14. července 2020, Praha 

Tabulka 1: Stavby připravované k zahájení tendrů v letech 2020–2021 

  Počet Délka (km) Stavební náklady (mil. Kč vč. DPH) 

Dálnice 23 79,2 44 710 

Silnice I. tř. 26 110,2 21 348 

Celkem 37 189,4 66 058 

Zdroj: R. Mátl, prezentace ŘSD, Národní ekonomická konference, 14. července 2020, Praha 

Dopravní infrastruktura obecně je v ČR financována z následujících klíčových zdrojů:  

− Prostředky z národních zdrojů 

− Silniční daň – je relativně stabilním zdrojem příjmů; jde o daň paušální, tj. nemá vazbu 
výkon a oproti časovému zpoplatnění má plošnější dopad, neboť se týká všech 
motorových vozidel určených k podnikání, bez ohledu na to, jaké komunikace používají.  

− Spotřební daň z minerálních olejů – je též relativně stabilním zdrojem příjmů; jde o 
formu výkonového zpoplatnění silniční infrastruktury; různá vozidla sice nemají stejnou 
spotřebu, proto není vztah mezi odvedenou daní a dopravním výkonem lineární. Na 
druhou stranu spotřební daň z minerálních olejů je efektivní nástroj, jak výkonově 
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zpoplatnit i silnice nižších tříd, což mýtné neumožňuje, protože instalace a provoz 
mýtného systému je příliš nákladný a vyplatí se ho zavádět až od určité dopravní intenzity.  

− Mýto – výkonové zpoplatnění silniční infrastruktury je dalším relativně stabilním zdrojem 
příjmů; jedná se o výkonové zpoplatnění (platba za užití silniční infrastruktury je úměrná 
počtu ujetých km po zpoplatněných úsecích); vztahuje se na vozidla s užitečnou 
hmotností nad 3,5 tuny.  

− Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic – časové zpoplatnění silniční 
infrastruktury – časovým zpoplatněním je myšlena povinnost zakoupit si dálniční 
známku, která uživatele silniční infrastruktury (dnes vozidla do 3,5 tun) opravňuje k jízdě 
po vybraných úsecích páteřní silniční infrastruktury – především po dálnicích; svou 
formou tato daň spadá mezi daně paušální (lump sum), neboť nezávisí na intenzitě 
využívání infrastruktury, ale pouze jednorázově zpoplatňuje právo pro její užití. 

− Příjmy z poplatku za použití železniční dopravní cesty 

− Převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend společností se státní účastí 

− Prostředky ze státního rozpočtu – je určena k pokrytí rozdílu mezi celkovými výdaji a 
celkovými příjmy SFDI v jednotlivých letech; jde o málo stabilní položku příjmů SFDI. 

− Prostředky ze zdrojů EU a komunitární program na financování rozvoje transevropských 
dopravních sítí (TEN-T) - jedná se o výhradně účelově zaměřené finanční prostředky, jejichž 
využívání je podmíněno souhlasem Evropské komise pouze pro priority stanovené 
příslušným operačním programem.  

− Prostředky Evropské investiční banky (dále též „EIB“) 

− Dluhopisy (emitované Ministerstvem financí, příležitostný nestandardizovaný nástroj) 

Následující tabulka ukazuje poměr jednotlivých zdrojů na financování dopravní infrastruktury. 

Tabulka 2: Rozpočet SFDI na rok 2020 střednědobý výhled do roku 2021–2022, mil. Kč 

 Druh příjmu SFDI 
Schválený 
rozpočet 

2019 

Skutečnost 
2019 

% z celkové 
sumy 

Výhled 
rozpočtu 

2020 

Výhled 
rozpočtu 

2021 

Výhled 
rozpočtu 

2022 

Převody výnosů silniční daně 6 300 6 625 7,4 % 6 400 6 500 6 500 

Převody podílu z výnosů spotřební 
daně z minerálních olejů 8 400 8 439 9,5 % 8 400 8 500 8 600 

Poplatky za užívání dálnic a 
rychlostních silnic 5 100 5 422 6,1 % 5 600 5 800 6 100 

Převody výnosů z mýtného 9 700 10 833 12,2 % 12 500 14 400 14 400 

Dotace ze SR na krytí deficitu 35 996 40 148 45,1 % 36 185 28 445 28 239 

Úvěr EIB 0 0 0,0 % 1 136 3 780 3 586 

Příjmy SFDI 65 496 71 467 80,2 % 70 221 67 425 67 425 

Dotace ze SR z prostředků OPD 
období 2014-2020 17 885 14 484 16,3 % 10 533 16 097 9 649 

OPD (2021-2027) - dotace ze SR na 
projekty EU 0 0 0,0 % 0 1 310 4 762 

Komunitární programy – dotace 
ze SR na projekty EU 31 16 0,02 % 35 0 0 

CEF – dotace ze SR na projekty EU 834 3 116 3,5 % 2 452 5 282 3 253 
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Fondy EU 18 750 17 615 18,4 % 13 020 22 689 17 664 

Suma  84 246 89 082* 100 % 83 241 90 114 85 089 

Zdroj: ROZPOČET STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ 
VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022, schválený PSP ČR usnesením č. 846 ze dne 4. prosince 2019; Výroční zpráva 
o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019 

* Celkové skutečné příjmy SFDI z převodů daní, mýtného a ostatních příjmů a přijaté dotace v roce 2019 
dosáhly výše 95 945 mil. Kč. 

Rozpočet roku 2020 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 70,2 mld. 
Kč národních zdrojů. Se zapojením prostředků EU ve výši 17,1 mld. Kč (včetně 
nespotřebovaných nároků OPD 2014–2020 a CEF) činí pro rok 2020 celková výše rozpočtu 87,3 
mld. Kč. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 34,6 mld. Kč a na investiční výdaje je 
alokováno celkem 52,7 mld. Kč. S ohledem na administrativně náročný, dlouhý a složitě 
predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je v rozpočtu zřízena společná globální 
položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro 
zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí, jež jsou v realizaci, ale i pro 
investiční akce nově zahajované. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 vyšší potřeba 
financování daných akcí, např. díky urychlení přípravy některých akcí, a tato potřeba bude vyšší, 
než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI, včetně aktuálních disponibilních prostředků SFDI, 
budou muset být vedena jednání s MF s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.  

V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 
2014–2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a SŽDC. 
S ohledem na tuto skutečnost se SFDI snaží ve spolupráci s MD zavádět nové způsoby 
financování, jako je např. realizace akcí formou PPP (pilotním projektem je D4 mezi Prahou a 
Pískem).  

Výše uvedené zdroje SFDI jsou pak mezi jednotlivé stakeholdery distribuovány přibližně 
v následujícím poměru. 

Graf 4: Výdaje SFDI v roce 2019 podle příjemců (%) 

 
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019 

Volatilitu jednotlivých kategorií zdrojů zachycuje následující graf. 
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Graf 5: Vývoj rozpočtu SFDI pro ŘSD celkem a v rozdělení na zdroje EU a ostatní 

 
Zdroj: R. Mátl, prezentace ŘSD, Národní ekonomická konference, 14. července 2020, Praha  

Následující tabulka pak ukazuje aktuální střednědobý rozpočtový výhled ŘSD, s předpokládaným 
nárůstem dostupných prostředků mj. pro realizaci připravených projektů. 

Tabulka 3: Rozpočet SFDI pro ŘSD pro roky 2020–2023 v tis. Kč 

 2020 2021 2022 2023 

Celkem 55 850 579 61 582 986 74 828 396 96 679 904 

INVESTICE 34 837 127 41 365 370 56 210 847 77 590 763 
Z toho:     
Příprava (silnice a dálnice) 3 175 938 2 700 000 2 700 000 2 700 000 
Výstavba (silnice a dálnice) 28 719 825 35 539 829 50 327 460 72 109 709 
Telematika a ITS 692 885 1 042 154 1 050 000 1 140 000 
Mýto 1 129 641 933 387 933 387 541 054 
Ostatní (protihluková opatření, vypořádání staveb, 
investice do 30 mil. Kč) 1 118 838 1 150 000 1 200 000 1 100 000 

NEINVESTICE 21 013 452 20 217 616 18 617 549 19 089 141 
Z toho:     
Opravy a údržba dálnice 5 035 000 5 000 000 3 850 000 3 950 000 
Opravy a údržba silnice 11 490 500 11 000 000 10 500 000 10 800 000 
Mýto 1 305 961 1 060 033 1 075 970 1 100 780 
Provozní náklady (běžné výdaje, příprava neinvestičních 
akcí a protihlukových opatření) 3 181 991 3 157 583 3 191 579 3 238 361 

Zdroj: ŘSD 

Pozn. rok 2020 - rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 999/2020/2 (včetně výborem SFDI schváleného navýšení 
oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic) 

Pozn. roky 2021–2022 - připravovaný návrh rozpočtu SFDI na rok 2021 a střednědobého výhledu 2022-2023 

Přes všechny problémy se v posledních letech daří v České republice připravovat nové dálniční 
a silniční stavby a v současné době se dokončuje příprava řady nových staveb. Zároveň se dá 
konstatovat, že tato připravenost bude mít za následek velké nároky na jejich financování (viz 
tabulka výše).  

Následující schéma, ukazuje finanční toky mezi ŘSD a dalšími dotčenými subjekty.  
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Obrázek 3: Schéma vztahů zainteresovaných subjektů při financování dopravní infrastruktury 

 
Zdroj: EEIP 

Ministerstvo financí, jakožto správce státního rozpočtu, poskytuje na dopravní infrastrukturu 
jak národní zdroje (daňové příjmy, příjmy z privatizace a z dividend státem vlastněných 
společností, a dále dotace z jiných zdrojů státního rozpočtu sloužící na krytí schodku rozpočtu 
SFDI), tak nadnárodní zdroje (MF je příjemcem úvěrů EIB a současně příjemcem prostředků 
z fondů EU, které jsou převedeny do rozpočtu MD, kde jsou přidělovány jednotlivým příjemcům 
– institucionálním investorům). 

V rámci rozpočtové kapitoly jsou pak vybrané zdroje poskytnuty Ministerstvu dopravy 
(prostředky EU, úvěry EIB a dotace na krytí schodku SFDI). MD tyto prostředky převádí do 
rozpočtu SFDI, který je dále poskytuje jednotlivým institucionálním investorům (ŘSD, SŽDC a 
ŘVC). 

SFDI pak dále rozděluje prostředky z národních a nadnárodních zdrojů mezi ŘSD, SŽDC a 
ŘVC. Mezi rozdělované národní prostředky patří i výnosy z mýta a časového zpoplatnění, které 
tvoří vlastní příjem SFDI.  

Finanční hospodaření a hospodaření ŘSD s majetkem státu upravují Rozpočtová pravidla a 
Zákon o majetku ČR. Rozpočet ŘSD 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 nebo ze zlepšeného zisku v dalším rozpočtovém roce. 
Pokud má dostatek finančních prostředků ve své kapitole MD, lze využít i je k úhradě 
zhoršeného výsledku své příspěvkové organizace. Není-li zhoršený hospodářský výsledek 
uhrazen ani ze zlepšeného hospodářského výsledku, je MD jakožto zřizovatel oprávněno dle 
Rozpočtových pravidel ŘSD zrušit. 
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1.2.1.3 V jakém prostředí se staví 

Stávající regulatorní prostředí je velmi složité. Dle důvodové zprávy k novému stavebnímu 
zákony, který je nyní v PSP ČR, nelze za stávajícího právního stavu „v potřebné míře využít 
potenciál hospodářského a civilizačního rozvoje České republiky a dosáhnout spravedlivé 
rovnováhy mezi všemi veřejnými a soukromými zájmy, kterých se týká stavební činnost v území. 
Hlavními příčinami tohoto stavu jsou: 

− nejednotnost, složitost a atomizace stavebního práva mezi množství obecných, speciálních, 
vojenských a jiných stavebních úřadů a dotčených orgánů, 

− roztříštěnost kompetencí a pluralita odpovědností, 

− personální a materiální vybavení stavebních úřadů zejména v obecních úřadech v prvním 
stupni, 

− problém systémové podjatosti stavebních úřadů v rámci územních samosprávných celků, 

− obtížnost prosadit metodické řízení a veřejné zájmy chráněné z úrovně státu vůči obecním a 
krajským úřadům podléhajícím územním samosprávným celkům, 

− množství procesů, z nichž řada se v praxi téměř nevyužívá, 

− samostatné přezkumy závazných stanovisek jinými orgány,  

− opakované doplňování skutkových tvrzení a důkazů, 

− účelové obstrukce některých účastníků řízení,  

− příliš časté rušení rozhodnutí odvolacími orgány namísto rozhodnutí ve věci 

− vady na úrovni žadatelů, žádostí a jejich odborných podkladů včetně nedostatků projektové 
dokumentace a dalších výstupů osob vykonávajících vybrané činnosti. 

Podle právní úpravy v zákoně č. 183/2006 Sb. dochází v řadě případů ke kumulaci několika 
samostatných řízení, resp. procesů, než stavebník získá pravomocné povolení stavět (posuzování 
vlivů na životní prostředí, územní řízení, stavební řízení a vedle nich ještě samostatná řízení o závazných 
stanoviscích dotčených orgánů).  

K tomu právní úprava v zákoně č. 183/2006 Sb. postupně vybudovala množství alternativních, 
hybridních či zjednodušených procesů jako jsou územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
společné územní a stavební řízení, společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
zjednodušené územní řízení, územní souhlas, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru či ohlášení.“ (Důvodová zpráva k SZ) 

Resort dopravy na systémových změnách vedoucích ke zrychlení výstavby dopravní 
infrastruktury pracuje již několik let.  

Systémové změny jsou komplexem dílčích změn členěných do 3 základních oblastí: 

− Legislativní změny 

− Organizační změny 

− Personální změny 

V oblasti legislativní MD připravilo či se podílelo na celé řadě klíčových změn právních předpisů, 
připravilo prostředí pro jejich aplikaci a postupně jejich aplikaci uvádí v život. Jedná se zejména o 
novelu zákona 416/2009 sb., zákon č. 169/2018 Sb., která nabyla účinnosti 31. 8. 2018 a další 
připravované novely 416/2009 sb., která je nyní v Poslanecké sněmovně, kdy o návrhu bude 
hlasováno v reakci na vrácení předlohy Senátem s pozměňovacími návrhy Senátu 
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Novely se věnovaly či věnují těmto klíčovým změnám: 

− Novela zákona č. 416/2009 Sb. – zákon č. 169/2018 Sb. – účinný od 31. 8. 2018 

o zakotvení institutu mezitímní rozhodnutí v řízení o vyvlastnění 

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

o zjednodušení doručování písemností 

o převody vlastnictví v souvislosti s přeložkami pozemních komunikací 

o zefektivnění vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu 

o řešení souběhu postupů dle zákona č. 416/2009 Sb. a zákona o majetku státu 

o možnost výkupu nad záborový elaborát 

o stanovení minimální úplaty za věcná břemena 

o rozšíření možnosti výpovědi nájemních smluv 

o zpřesnění pro vypracování znaleckých posudků 

o směna pozemků pouze u státem vlastněných pozemků 

o výklad splnění podmínky pro vyvlastnění (nemožnost dosažení dohody) 

o neuplatnění předkupního práva spoluvlastníků 

o nevydávání závazného stanovisko územní plánování pro stavby dopravní 
infrastruktury 

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

o zefektivnění provádění přeložek sítí 

− Novela zákona č. 416/2009 Sb. – zákon č. 403/2020 Sb. – účinný od 1.1.2021  

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

o 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) 

o 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 

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

o rozšíření okruhu staveb, u nichž lze využít institut mezitímního rozhodnutí 

V neposlední řadě je klíčovým legislativním počinem již výše zmíněná komplexní změna 
Stavebního zákona, na kterém MD úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Dalšími vnějšími vlivy (vyjma problémů na straně stavební úřadů, úřadů územního plánování či 
dalších příslušných DO), které mají dopad na celkovou dobou přípravy staveb silnic I. tříd, lze 
spatřit v následujících bodech:  
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− politická situace – politické strany u moci v rozhodujících pozicích, zaměření priorit v 
odvětvích, častá výměna zástupců, ministrů a ředitelů;  

− finanční situace a náročnost připravovaných staveb – pozastavení přípravy i realizace – 
případy, kdy rozhodnutí přichází ze strany státu;  

− právní nařízení – ze strany státu nebo EU – musí se zapracovat, i když to často zkomplikuje 
veškeré dosavadní provedené činnosti v přípravě staveb;  

− obyvatelstvo – ve vybraných případech nevstřícnost obyvatel v územích, kde se bude 
realizovat stavba a nízká míra ochota dohodnout se;  

− externí dodavatelské firmy – malý trh poskytovatelů a zpracovatelů, nedostatečná znalost a 
praxe zaměstnanců některých dodavatelských firem, nedostatečná kvalita dodaných služeb 
(zde může docházet k pochybení na obou stranách – jak u zadavatele, tak dodavatele, příp. na 
straně regulace (ZVZZ)).  

Veškeré uvedené vnější vlivy výrazně ovlivňují délku přípravy a výstavby silnic I. tříd. Ve většině 
případů je však nelze zachytit do ucelených tabulek a grafů tak, aby jim zástupci ŘSD mohli 
změnou postupů nějak výrazně předejít nebo je zcela eliminovat. Nebudou tak předmětem této 
RIA. 

Problémy byly ale identifikovány i na druhé straně, tj. na straně investora – viz např. poslední 
odrážka úvodního výčtu v této kapitole („vady na úrovni žadatelů, žádostí a jejich odborných podkladů 
včetně nedostatků projektové dokumentace a dalších výstupů osob vykonávajících vybrané činnosti“). Příčinou 
tohoto problému mohou být jak příliš složitá regulace, tak problémy na straně žadatelů o 
jednotlivá vyjádření, stanoviska, rozhodnutí apod. Problémům v přípravě staveb na straně ŘSD 
se věnuje následující kapitola. 

 

1.2.2 Definice problému 

1.2.2.1 Problematika financování 

Co se týče financování oprav a údržby dopravní infrastruktury a financování rozvoje dopravní 
infrastruktury, uvádí DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014–2020 S VÝHLEDEM 
DO ROKU 2050 následující (v tomto případě neprovádíme vlastní podrobnou analýzu, pouze 
ověření v rámci konzultací, neboť již tento strategický dokument je podložen množstvím 
jednotlivých studií). 

Pro zajištění efektivity financování dopravní infrastruktury je nezbytná stabilizace zdrojové stránky pro 
financování dopravní infrastruktury. Institut střednědobého výhledu rozpočtu SFDI, který je navázaný na 
střednědobý výhled státního rozpočtu, není možné dlouhodobě udržet vzhledem k tomu, že výše střednědobého 
výhledu státního rozpočtu není pro sestavování státního rozpočtů na následující roky závazná. Roční plánování 
rozpočtu způsobuje značné komplikace a v konečném důsledku vede k nižší efektivitě vynakládaných prostředků. 
Sekundárním cílem je hledání možností pro případné navýšení celkového objemu zdrojů financování…  

Východiska problému:  

A. Primárním problémem systému financování dopravní infrastruktury v ČR je kromě absolutní výše prostředků 
především jeho meziroční nestabilita související s obtížnou predikcí vývoje absolutního objemu – klíčové z 
hlediska koncepční přípravy a realizace dopravní infrastruktury je toto změnit.  

B. Meziroční volatilita výdajů naprosto neodpovídá možnostem koncepčního plánování dopravní infrastruktury s 
ohledem na dlouhodobý charakter infrastrukturních projektů (doba výstavby cca 3–4 roky, životní cyklus 30 
a více let). Ve skutečnosti tak dochází k zahajování staveb bez jistoty jejich finančního krytí v budoucnu i v 
případě, že se jedná o akce kofinancované z EU…  
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C. Lze konstatovat, že ČR má dobře diverzifikovány zdroje financování dopravní infrastruktury, komplikací 
však je poměr mezi těmito zdroji. Podíl stabilnějších a lépe predikovatelných zdrojů (podíly na daních, výnosy 
z poplatků) je ve vztahu k celkovému potřebnému objemu zcela nedostatečný. Tyto tzv. garantované příjmy 
nepokryjí ani mandatorní výdaje spojené s provozem, údržbou a obnovou dopravní infrastruktury. Toto vede 
k absolutní závislosti na každoročně obtížně dojednané výši státní dotace pro SFDI.  

D. ČR jako jediná z analyzovaných států (D, SK, A, PL, IT, CRO) nevyužívá standardně 
soukromé finanční prostředky pro stabilizaci, případně navýšení zdrojové stránky. I 
při pohledu na další státy je zapojení soukromého kapitálu v gesci resortních 
organizací sektoru do financování dopravní infrastruktury zcela běžnou záležitostí. 
Má-li být tento finanční nástroj přínosně a efektivně uplatňován, je nezbytné připravit 
pravidla správné praxe PPP v dopravě včetně systému objektivního výběru vhodných 
projektů k jeho využití  

E. Pro možnost zapojení soukromých prostředků (např. dluhopisy či PPP) je nutné mít 
kredibilního dlužníka a stabilní zdroj, ze kterého budou dluhové prostředky následně 
spláceny. Tyto dluhy je při dodržení určitých podmínek možno evidovat dle evropské 
metodiky ESA 95 mimo vykazovaný dluh a deficit veřejného sektoru. Nedochází k 
ovlivnění tzv. maastrichtských kritérií a ohrožení fiskální strategie vlády.  

F. Pro stabilizaci systému zajištění dopravní infrastruktury je klíčové, aby se resort v dlouhodobějším horizontu 
stal méně závislým na ročním schvalovacím cyklu státního rozpočtu. Role státního rozpočtu však bude muset 
být i nadále klíčová s ohledem na stav nedokončenosti klíčových částí dopravní infrastruktury, proto je nutné 
stabilizovat i tuto část příjmové stránky.  

G. Výsledkem projektů a analýz je konstatování, že potenciál pro možnosti využití stabilizačního prvku 
rozpočtů v podobě zapojení mimobilančního dluhového financování má výhradně nadřazená silniční 
infrastruktura (D+R). Dálnice a rychlostní silnice generují a lze předpokládat, že dlouhodobě budou 
generovat, příjmy z mýta a dálničních známek, oproti kterým je možné realizovat mimobilanční zadlužení pro 
stabilizaci zdrojové stránky. Na základě toho se připravuje návrh na transformaci ŘSD. Tento návrh 
primárně směřuje ke kultivaci prostředí v organizaci, vyšší transparentnosti a efektivnosti fungování celé 
organizace, plynoucí ze snížení množství outsourcovaných služeb. Při dosažení těchto cílů bude následně možné 
zapojit finanční prostředky formou mimobilančního dluhového financování. Další alternativou pro krátkodobý 
výrazný efekt navýšení zdrojů pro financování DI formou mimobilančního zadlužení jsou projekty PPP 
splatné v dlouhodobém horizontu.  

H. Předpoklady pro naplnění parametrů mimobilančního vykazování dluhu jsou stanoveny v metodickém 
manuálu Eurostatu ESA 95, který je aktuálně novelizován. Naplnění předpokladů mimobilančního 
vykazování dluhu dle uvedených návrhů MD je konformní se současným i novelizovaným zněním tohoto 
manuálu. Přesto však nelze zcela vyloučit riziko změny přístupu Eurostatu a hrozbu budoucího zpětného 
započtení závazků do bilance vládního dluhu. Tento faktor silně váže na aktuálně připravovaný návrh 
ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti.  

Tj. v souhrnu řečeno, problém stávajícího systému financování dopravní infrastruktury tkví 
v tom, že zatímco investice v oblasti jejích oprav, údržby i rozvoje jsou ze své podstaty relativně 
rozsáhlými, víceletými projekty, jejichž plánování, příprava i exekuce trvají velmi dlouho, 
financování je z velké části podrobeno cyklu přípravy a schvalování státního rozpočtu, jehož 
skladba se může z roku na rok velmi podstatným způsobem měnit. Zároveň je třeba zmínit i 
složitost vztahů a finančních toků, která může narušovat souladnost potřeb a uskutečněných 
plateb. 

Protože již na počátku konzultací bylo zjištěno, že varianty jakékoli změny struktury zdrojů 
nejsou aktuálně politicky průchodné (což přičítá těmto variantám významný náklad, resp. 
nerealizaci možných přínosů), pracuje dále RIA s problémy zmíněnými v bodech D a E. 
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1.2.2.2 Základní údaje o finanční situaci ŘSD, s.p.o.  

V následující tabulce a grafu je představena struktura výnosů ŘSD. Na první pohled je patrné, že 
dominantní část výnosů (alespoň 92 procent v každém sledovaném období) tvoří výnosy z 
transferů vyplácených organizaci ze strany SFDI či státního rozpočtu. Součástí transferů jsou 
kromě prostředků investičních (z národních i evropských zdrojů) také výnosy z mýtného 
systému, z prodeje dálničních známek či část výběru spotřební daně z minerálních olejů. Většinu 
zbývajícího podílu na výnosech pak tvoří výnosy z činnosti (cca 5 až 7 procent ve sledovaném 
období), kam spadají například výnosy z pronájmu, z prodeje materiálu, ze smluvních pokut, 
úroků z prodlení a penále aj. Jen minimální část výnosů tvoří výnosy finanční výnosy, zejména 
pak úroky. 

Tabulka 4: Struktura výnosů ŘSD 

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020-H1 

Výnosy z činnosti 1 142 234 1 655 207 1 659 491 1 742 406 1 845 385 826 044 

Výnosy z transferů 23 890 465 26 811 592 23 531 806 28 696 530 30 095 891 9 512 290 

Provozní výnosy (+trans.) 25 032 699 28 466 799 25 191 297 30 438 936 31 941 275 10 338 334 

Finanční výnosy 5 449 1 406 110 263 1 197 440 

Výnosy celkem 25 038 147 28 468 205 25 191 407 30 439 199 31 942 472 10 338 775 

Zdroj: ŘSD 

Struktura nákladů je představena v tabulce a grafu níže. Největší položkou nákladů jsou 
dlouhodobě nakupované služby, mezi nimi pak zejména opravy a údržba svěřeného majetku, 
které tvoří ve sledovaném období zhruba 50 až 60 procent celkových nákladů. Druhou stěžejní 
nákladovou položkou jsou odpisy dlouhodobého majetku, které představují asi třetinu 
celoročních nákladů. Na materiál, energie a další neskladovatelné dodávky připadají nejvýše 2 
procenta souhrnných nákladů a na osobní náklady zhruba 3 až 4 procenta. Mezi ostatními 
náklady, které tvoří nejvýše 6 procent všech nákladů, jsou pak nejvýznamnějšími položkami 
náklady na pokuty a penále, dary a jiná bezúplatná plnění, manka a škody či náklady z 
dlouhodobého drobného majetku. Finanční náklady v podobě výhradně kurzových ztrát jsou v 
měřítku ŘSD zanedbatelné. 

Tabulka 5: Struktura nákladů ŘSD 

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020-H1 

Materiál a energie 451 743 485 900 491 188 466 312 461 813 226 467 

Služby 14 855 851 16 756 132 13 438 836 17 692 713 19 404 633 4 632 766 

z toho opravy, údržba 11 101 052 12 750 629 10 080 535 14 134 945 15 609 113 3 651 829 

Osobní náklady 916 850 982 241 1 072 137 1 217 674 1 318 338 702 576 

Ostatní provoz. náklady 711 474 1 748 118 1 037 183 1 118 360 370 168 210 740 

Odpisy 8 066 654 8 462 062 9 119 424 9 913 128 10 357 733 5 783 990 

Provozní náklady 25 002 571  28 434 452  25 158 768  30 408 187  31 912 685  11 556 540  

Finanční náklady  27   281   78   174   163   74  

Náklady celkem 25 002 598  28 434 733  25 158 846  30 408 362  31 912 849  11 556 614  

Zdroj: ŘSD 

V následující tabulce je pak prezentován zjednodušený výkaz zisku a ztráty pro roky 2015 až 2020 
(první pololetí). Hluboký propad ziskovosti v prvním pololetí roku 2020 nijak nevybočuje ze 
standardu. Jak je popsáno dále v textu, ŘSD se potýká s vysokou volatilitou výnosů a nákladů v 
rámci finančního roku, která má za následek právě výraznou ztrátovost v první polovině 
finančního roku. 
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Tabulka 6: Výsledek hospodaření ŘSD 

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020-H1 

Provozní výnosy 25 032 699 28 466 799 25 191 297 30 438 936 31 941 275 10 338 334 

Provozní nákl. bez odpisů - 16 935 917 - 19 972 390 - 16 039 344 - 20 495 059 - 21 554 952 - 5 772 550 

EBITDA 8 096 781 8 494 409 9 151 953 9 943 877 10 386 324 4 565 785 

Odpisy -  8 066 654 - 8 462 062 - 9 119 424 - 9 913 128 - 10 357 733 -  5 783 990 

EBIT 30 127 32 347 32 529 30 749 28 590 - 1 218 206 

Finanční zisk / ztráta 5 422 1 125 33 89 1 034 367 

VH před zdaněním 35 549 33 472 32 562 30 837 29 624 - 1 217 839 

Daň z příjmu - 23 134 - 24 046 - 22 914 - 24 520 - 20 962 - 

VH po zdanění 12 415 9 426 9 647 6 318 8 662 - 1 217 839 
Zdroj: ŘSD 

V následující tabulce jsou představeny základní položky aktiv a pasiv ŘSD. Na straně aktiv je 
dominantní kategorií dlouhodobý hmotný majetek, který reprezentuje z velké většiny svěřený 
majetek ve vlastnictví státu, tj. dálnice, silnice a jejich příslušenství, a je veden převážně jako 
stavby, pozemky či nedokončený majetek. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku, který je 
skutečně ve vlastnictví ŘSD (nejedná se o majetek ve vlastnictví státu, se kterým je ŘSD ze 
zákona příslušná hospodařit), činila ke konci srpna 2020 zhruba 3,26 miliardy korun. Mezi 
oběžnými aktivy jsou nejvýznamnější položky prostředky na bankovních účtech a dohadné účty 
aktivní. 

Na straně pasiv jsou největší položkou transfery na pořízení majetku vyplácené ze strany státu 
(převážně prostřednictvím SFDI), které jsou vedeny jako součást vlastního jmění organizace. 
Mezi cizími zdroji jsou pak nejvýznamnější balancí přijaté zálohy. ŘSD nečerpá žádné úvěry.  

Tabulka 7: Rozvaha ŘSD 
v mil. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020-H1 

AKTIVA 436 973 446 395 461 400 464 556 483 124 492 142 

Stálá aktiva 431 870 440 030 447 908 454 749 471 954 474 027 

DNH 54 161 440 501 586 789 

DHM 431 816 439 869 447 468 454 249 471 368 473 237 

DFM - - - - - - 

Oběžná aktiva 5 103 6 364 13 493 9 806 11 170 18 115 

Zásoby 155 143 130 132 159 136 

Dlouhodobé pohledávky - - - - - - 

Krátkodobé pohledávky 1 630 1 758 3 882 5 916 7 650 7 146 

Krátkodobý finanční majetek 3 319 4 463 9 481 3 758 3 361 10 833 
       
PASIVA 436 973 446 395 461 400 464 556 483 124 492 142 

Vlastní kapitál 431 846 439 773 448 034 454 896 467 837 469 972 

Jmění a upravující položky 430 726 438 464 446 444 453 407 466 593 469 796 

z toho jmění účetní jednotky 87 726 86 494 84 918 84 451 83 567 82 746 

z toho transfery na pořízení DHM 343 054 352 024 361 580 369 010 383 085 387 104 

Fondy  1 044 1 235 1 517 1 419 1 172 1 330 

Výsledek hospodaření 76 73 73 70 72 - 1 154 

Cizí zdroje 5 127 6 622 13 366 9 660 15 287 22 170 

Rezervy - - - 51 - 7 

Dlouhodobé závazky 14 16 0 0 1 963 1 962 

Krátkodobé závazky 5 113 6 606 13 366 9 608 13 324 20 201 
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Zdroj: ŘSD 

Níže je pro úplnost přiložen výkaz o peněžních tocích. Na prví pohled jsou patrné investice do 
výstavby silnic, dálnic a příslušenství, jež jsou zahrnuté do výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv 
v rámci investiční činnosti. Vysoké pozitivní toky ze změny vlastního kapitálu pak indikují přísun 
prostředků od státu prostřednictvím transferů na pořízení dlouhodobého majetku. 

Tabulka 8: Výkaz o peněžních tocích 

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků k 1. lednu  3 669 249   3 318 685   4 463 236   9 481 110   3 758 265  

Peněžní toky z provozní činnosti  1 180 510   2 663 659   5 829 195  -3 717 215   1 413 522  

Výsledek hospodaření před zdaněním  35 549   33 472   32 562   30 837   29 624  

Úpravy o nepeněžní operace  1 417 484   1 453 037   1 478 968   1 547 851   1 561 384  

Odpisy dlouhodobého majetku  8 066 654   8 462 062   9 119 424   9 913 128   10 357 733  

Změna stavu opravných položek -29 937  -3 258  -1 827   17 102   22 346  

Změna stavu rezerv  -     -     -     51 361  -51 361  

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -2 590   1 115  -6 478  -1 952  -1 611  

Výnosy z podílů na zisku  -     -     -     -     -    

Ostatní úpravy o nepeněžní operace -6 616 643  -7 006 882  -7 632 152  -8 431 789  -8 765 723  

Peněžní toky ze změny oběž. aktiv a krát. závazků -250 203   1 201 196   4 342 319  -5 271 384  -153 223  

Změna stavu krátkodobých pohledávek  30 100  -125 776  -2 123 541  -2 056 272  -1 757 966  

Změna stavu krátkodobých závazků -268 190   1 315 193   6 452 643  -3 213 326   1 632 053  

Změna stavu zásob -12 113   11 779   13 217  -1 786  -27 310  

Změna stavu krátkodobého finančního majetku  -     -     -     -     -    

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků -22 321  -24 046  -24 653  -24 520  -24 264  

Přijaté podíly na zisku  -     -     -     -     -    

Peněžní toky z investiční činnosti -15 852 422  -17 643 690  -18 270 197  -17 790 374  -26 391 741  

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -15 856 219  -17 649 851  -18 279 405  -17 795 487  -26 399 739  

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  3 797   6 161   9 208   5 113   7 998  

Příjmy z privatizace státního majetku  -     -     -     -     -    

Příjmy z prodeje majetku Státního poz. úřadu  -     -     -     -     -    

Příjmy z prodeje dlouh. majetku urč. k prodeji  3 797   6 161   9 208   5 113   7 998  

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  -     -     -     -     -    

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv  -     -     -     -     -    

Peněžní toky z finanční činnosti  14 321 349   16 124 581   17 457 137   15 784 745   24 581 058  

Peněžní toky ze změny vlastního kapitálu  14 354 326   16 122 295   17 473 058   15 784 915   22 618 166  

Změna stavu dlouhodobých závazků -32 978   2 286  -15 922  -170   1 962 892  

Změna stavu dlouhodobých pohledávek  -     -     -     -     -    

Celková změna stavu peněžních prostředků -350 563   1 144 550   5 016 135  -5 722 844  -397 161  

Příjmové a výdajové účty rozp. hospodaření  -     -     -     -     -    

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni  3 318 685   4 463 236   9 479 371   3 758 265   3 361 104  

Zdroj: Monitor státní pokladny 

1.2.2.2.1 Volatilita ekonomických ukazatelů 

V následujícím oddíle jsou představena data o volatilitě základních ekonomických veličin mezi 
kvartály v rámci finančního roku. Data ukazují na vysokou míru volatility jak na straně výnosů, 
tak na straně nákladů, což má nepříznivý vliv na cashflow ŘSD s.p.o. v průběhu finančního roku. 
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Rozložení výnosů v roce 

První série grafů představuje rozložení výnosů ŘSD v rámci jednoho finančního roku, a to v 
posledních pěti letech od roku 2016 (data za rok 2020 jsou uvedena jen za první dva kvartály).  

Jak je patrné z prvního grafu, výnosy z transferů, které představují dominantní většinu výnosů 
ŘSD (94 procent v roce 2019), se v jednotlivých kvartálech v rámci jednoho roku postupně 
zvyšují. Zatímco v prvním kvartálu inkasovalo ŘSD v posledních 4 letech vždy jen mezi 12 a 16 
procenty z celkových ročních transferových výnosů, transfery přijaté ve čtvrtém kvartálu tvoří 
každoročně přes 40 procent celkových transferů. 

Červená linie, jež zobrazuje průměrnou výši výnosů v daném kvartálu tento konvexní charakter 
vývoje výnosů z transferů v rámci finančního roku dokládá (průměr je počítán jen za roky 2016 
až 2019, aby se předešlo možnému zkreslení ze zařazení dosud neuzavřeného roku 20202). 

Graf 6: Výnosy z transferů (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Volatilitu transferů ze SFDI dokládá také dvojice grafů níže, ve kterých jsou zobrazeny investiční 
i neinvestiční transfery z prostředků SFDI pro ŘSD po jednotlivých dnech v letech 2019 a 2020. 
Jak je patrné, transfery přicházejí spíše po menších objemech. Maximální hodnoty jednotlivých 
tranší se jak u investičních, tak u neinvestičních transferů pohybují kolem hodnoty 2 miliard 
korun. To je dáno mimo jiné tím, že výše tranší, které ŘSD nárokuje na SFDI musí vždy 
odpovídat plánované fakturaci jen za 1 měsíc (u tranší z evropských dotací pak 3 měsíce). Jak tak 
grafy níže dokládají, příjmy ŘSD z transferů ze SFDI jsou v rámci finančního roku nestálé a 
poměrně roztroušené. 

  

 
2 Ani po zařazení Q1 a Q2 roku 2020 by však k nijak významnému posunu nedošlo. 
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Graf 7: Transferové tranše ze SFDI po dnech, 2019 (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Graf 8: Transferové tranše ze SFDI po dnech, 2020 (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Druhou nejvýznamnější složkou výnosů ŘSD jsou výnosy z vlastní činnosti, které tvoří 
dlouhodobě mezi 4 a 7 procenty celkových výnosů. Hodnota výnosů z činnosti je víceméně 
konzistentní v prvních třech kvartálech, na konci roku nicméně výrazně roste. V letech 2016 až 
2019 tak ŘSD inkasovalo vždy alespoň 36 procent z celoročních výnosů z činnosti právě v 
posledním kvartále. Červená linie zde opět zobrazuje průměrné hodnoty výnosů z činnosti v 
jednotlivých kvartálech let 2016 až 2019. 
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Graf 9: Výnosy z činnosti (v mil. Kč) 

Zdroj: ŘSD 

Třetí, zdaleka nejméně významnou složkou výnosů ŘSD jsou výnosy z finanční činnosti, které 
představují dlouhodobě nanejvýš několik setin procenta celkových výnosů. Jak ukazuje graf níže, 
jejich rozložení v rámci finančního roku je spíše nepravidelné, což dokládá i průměrná výše 
finančních výnosů po kvartálech vyznačená červenou linií. 

Graf 10: Finanční výnosy (v tis. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Vzhledem ke struktuře výnosů ŘSD, ve které dominují výnosy z transferů, je zřetelné, že i 
rozložení celkových výnosů v roce se bude nejvíce podobat právě rozložení u transferových 
příjmů. Nejnižší výnosy tak ŘSD dlouhodobě realizuje v prvním kvartále (mezi 12,4 a 16,1 
procenty v letech 2016 až 2019), v každém dalším se pak výnosy zvyšují a nejvyššího podílu na 
celoročních výnosech dosahují v kvartále čtvrtém (mezi 42,0 a 44,1 procenty v letech 2016 až 
2020). Modrá linie, jež zobrazuje průměrnou výši celkových výnosů v daném kvartálu, pak 
konvexní charakter vývoje jejich výše jen ilustruje. 
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Graf 11: Výnosy celkem (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Rozložení nákladů v roce 

Rovnoměrně v roce nejsou rozloženy ani náklady. Jak ukazuje graf níže, také náklady mají v 
průběhu roku rostoucí charakter a nejvyšších hodnot dosahují zpravidla v posledním kvartálu. 
Zatímco v prvním kvartálu bylo v letech 2016 až 2019 vynaloženo nejvýše 13,8 procenta 
celoročních nákladů, podíl čtvrtého kvartálu dosahoval ve stejném období od 34,5 do 39,8 
procenta nákladů vynaložených během celého roku. Nejvíce určující pro tento vývoj jsou náklady 
na nákup služeb, které mají v rámci roku výrazně rostoucí charakter.  

Také zde zobrazuje červená linie průměrnou výši celkových nákladů v každém kvartálu. Na rozdíl 
od linie výnosové (viz graf výše) má linie zachycující trend vynaložených nákladů spíše lineární 
tvar. 

Graf 12: Náklady celkem (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Rozložení hospodářského výsledku v roce 

Jak je z grafů výše rovněž patrné, na straně nákladů dochází k výraznějšímu růstu mezi prvním a 
druhým kvartálem ve srovnání s dynamikou výnosů, což se negativně odráží do hospodářského 
výsledku v polovině roku. Vidět to lze také na grafu níže, který prezentuje vývoj zisku EBITDA 
po kvartálech mezi lety 2016 a 2020 (první dva kvartály). Zatímco v prvním kvartále je ŘSD z 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020 průměr

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020 průměr 2016-19

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBUYESZ3G)



pohledu zisku EBITDA vysoko v černých číslech, ve druhém se zpravidla výrazně propadá, ve 
třetím EBITDA opět narůstá a až čtvrtý kvartál znamená pro provozní profitabilitu 
nejvýznamnější přínos. Například v letech 2016 a 2019 bylo v posledním kvartále vytvořeno až 50 
procent celoročního zisku EBITDA.  

Charakter vývoje zisku EBITDA v průběhu roku je ilustrován také průměrnou hodnotou 
EBITDA v daném kvartále let 2016 až 2019, která je i v tomto grafu vyznačena červenou linií. 

Graf 13: Zisk EBITDA v průběhu roku (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 

Jelikož odpisy jsou v průběhu roku zhruba konzistentní (resp. rostou jen mírně) a finanční výnosy 
i náklady hrají v hospodaření ŘSD jen velmi okrajovou roli, je i vývoj hospodářského výsledku po 
zdanění v rámci roku podobný vývoji EBITDA. Všechny hodnoty na grafu čistého zisku / ztráty 
po zdanění jsou akorát přirozeně posunuty níže. Z grafu je patrné, že zejména druhý kvartál je 
pro ŘSD vysoce ztrátový, což je dáno výše zmíněným převisem nákladů (zejména na služby) nad 
výnosy, a naopak až v posledním kvartálu dochází ke korekci celoročního hospodářského 
výsledku do černých čísel. Také zde pak červená linie na základě dat z let 2016 až 2019 indikuje 
průměrnou hodnotu výsledku hospodaření po zdanění v každém kvartále. 

Graf 14: Výsledek hospodaření po zdanění (v mil. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 
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Rozložení hodnoty závazků po splatnosti v roce 

V následujícím grafu jsou ukázány hodnoty závazků po splatnosti ke konci každého měsíce v 
roce. Jednotlivé šedé linie představují jednotlivé roky 2015 až 2020 (rok 2020 jen do září). Zelená 
linie pak spojuje průměrné hodnoty závazků po splatnosti v daném měsíci za všechny zmiňované 
roky. Zatímco v průběhu roku je hodnota závazků po splatnosti spíše konzistentní, na konci 
roku, zejména pak v prosinci je patrný výrazně rostoucí trend závazků po splatnosti. Vyšších 
hodnot pak závazky po splatnosti nabývají pravidelně také na začátku roku, zejména pak v únoru 
či březnu. Vysoká volatilita závazků po splatnosti, jakož i jejich obzvláště vysoká výše v některých 
částech finančního roku, ukazuje na nedostatečné cashflow ŘSD ve stávající podobě. Potenciální 
transformace ŘSD by tak měla mířit mimo jiné právě na zajištění dostatku cashflow, pomocí 
něhož by bylo možné vykrývat aktivní či pasivní šoky v průběhu roku.  

Graf 15: Hodnota závazků po splatnosti – vývoj v rámci finančního roku 

 
Zdroj: ŘSD 

V následující tabulce jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty závazků po splatnosti v každém 
měsíci roku 2019 a ve spodní polovině pak i za prvních deset měsíců roku 2020. Jak je z přehledu 
a ostatně i z grafu výše patrné, v některých měsících nabývá hodnota závazků po splatnosti velmi 
vysokých hodnot blížících se až ke 2,5 miliardám korun. Tyto případy jsou dokladem, že pokrývat 
závazky z vlastních zdrojů činí ŘSD zejména v některých částech roku značný problém. 

Tabulka 9: Vývoj závazku po splatnosti v rámci finančního roku 
Měsíc 
platby 

Období 
platby PO splatnosti VE splatnosti Celkový součet 

zaplacených faktur % po splatnosti 

01 2019.01 160 087 992.20 98 193 971.17 258 281 963.37 62.0 % 

02 2019.02 640 197 118.61 890 878 630.43 1 531 075 749.04 41.8 % 

03 2019.03 259 896 910.47 1 280 729 017.46 1 540 625 927.93 16.9 % 

04 2019.04 85 634 246.81 1 742 404 061.17 1 828 038 307.98 4.7 % 

05 2019.05 156 612 759.95 1 932 839 061.51 2 089 451 821.46 7.5 % 

06 2019.06 552 273 016.73 2 295 146 712.97 2 847 419 729.70 19.4 % 

07 2019.07 402 695 184.26 4 539 020 200.78 4 941 715 385.04 8.1 % 

08 2019.08 400 315 093.15 3 990 780 170.11 4 391 095 263.26 9.1 % 

09 2019.09 399 444 799.59 3 289 726 347.80 3 689 171 147.39 10.8 % 

10 2019.10 547 487 736.35 4 845 805 282.98 5 393 293 019.33 10.2 % 

11 2019.11 1 086 518 147.16 5 143 553 246.17 6 230 071 393.33 17.4 % 

12 2019.12 412 660 533.93 8 687 713 572.64 9 100 374 106.57 4.5 % 
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01 2020.01 480 151 737.30 881 119 568.51 1 361 271 305.81 35.3 % 

02 2020.02 900 365 522.54 1 122 576 251.43 2 022 941 773.97 44.5 % 

03 2020.03 272 482 762.44 1 706 428 981.10 1 978 911 743.54 13.8 % 

04 2020.04 235 140 513.52 2 825 508 038.71 3 060 648 552.23 7.7 % 

05 2020.05 102 730 648.51 2 283 052 319.84 2 385 782 968.35 4.3 % 

06 2020.06 263 354 058.21 5 823 282 838.04 6 086 636 896.25 4.3 % 

07 2020.07 445 501 697.79 3 982 725 661.29 4 428 227 359.08 10.1 % 

08 2020.08 366 069 395.19 3 779 692 837.61 4 145 762 232.80 8.8 % 

09 2020.09 60 650 971.96 3 387 422 614.88 3 448 073 586.84 1.8 % 

10 2020.10 242 187 660.26 992 776 591.37 1 234 964 251.63 19.6 % 

Zdroj: ŘSD 

Čistý pracovní kapitál v průběhu finančního roku 

Následující grafy prezentují základní metriky pracovního kapitálů ŘSD. V levém grafu jsou 
uvedeny hodnoty čistého pracovního kapitálu (tj. rozdílu krátkodobých aktiv a krátkodobých 
pasiv), a to opět v rozložení na kvartály od začátku roku 2016 do poloviny roku 2020. Z grafu 
jsou patrné hluboké propady čistého pracovního kapitálu zejména v druhém a třetím kvartálu, 
které jsou důsledkem zejména nepravidelnosti přijímaných transferů a vzájemné disbalance mezi 
konvexním vývojem výše prostředků obdržených ze SFDI a spíše lineárním vývojem nákladů v 
rámci finančního roku. Červenou linií je opět zobrazena průměrná výše čistého pracovního 
kapitálu v daném kvartálu v období mezi lety 2016 a 2019. 

Graf 16: Čistý pracovní kapitál ŘSD (v mil. Kč) a working capital ratio 

 
Zdroj: ŘSD 

Záporná výše čistého pracovního kapitálu je obecně považována za rizikovou, neboť činí 
společnost neschopnou dostát všem svým krátkodobým závazkům. V případě ŘSD se tato 
situace odráží mimo jiné také ve vysoké hodnotě závazků splácených až po splatnosti (viz 
struktura závazků po splatnosti v předchozí podkapitole). Na konci roku se již výše krátkodobých 
aktiv a pasiv vyrovnávají, a hodnota ukazatele working capital ratio se – jak je patrné z grafu 
vpravo – tak blíží jedné, jež je obecně považována za minimální udržitelnou hodnotu (s výjimkou 
roku 2019).  

Zejména v průběhu roku, tj. ve druhém a třetím kvartálu, tak nedostatek pracovního kapitálu 
opět ilustruje nedostatečnou hodnotu cashflow ŘSD a vytváří potřebu po kapitálové rezervě, 
která by v případě nadstandardního propadu pracovního kapitálu (ať už na straně aktiv či pasiv) 
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pomohla tento šok absorbovat. Jak je patrné z levé části grafu, v průběhu třetího kvartálu 
převyšovaly krátkodobé závazky hodnotu krátkodobých aktiv až o částku kolem 3 miliard korun. 

1.2.2.2.2 Problematika lidských zdrojů 

Jak bylo uvedeno výše, např. Důvodová zpráva k novému stavebnímu zákonu identifikovala 
následující problém na straně investora – „vady na úrovni žadatelů, žádostí a jejich odborných podkladů 
včetně nedostatků projektové dokumentace a dalších výstupů osob vykonávajících vybrané činnosti“. Příčinou 
tohoto problému mohou být jak příliš složitá regulace, tak problémy na straně žadatelů o 
jednotlivá vyjádření, stanoviska, rozhodnutí apod.  

Při přípravě a výstavbě staveb dálnic a silnic I. třídy vystupuje ŘSD jako objednatel, zadavatel a 
investor. Mezi služby, které si organizace nechává zpracovat od soukromých subjektů, patří 
zejména studie, záměry projektu (dále jen ZP) včetně hodnocení ekonomické výhodnosti stavby 
(dále jen HDM-4), dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) a dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen DSP), ale také inženýrské činnosti (dále jen IČ) k získání správních 
rozhodnutí. Dále zadávací dokumentace stavby a jiné služby, jako například audit bezpečnosti, 
studie o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA), předběžné geotechnické a 
geologické průzkumy (dále jen GTP), průzkumy vozovek a tak dále. V rámci výstavby se jako 
hlavní soutěží zhotovitele stavebních prací, podrobné geotechnické průzkumy, archeologické 
průzkumy a dohledy, autorský dozor, nebo technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Organizace tak v tomto směru spolupracuje s významnými 
společnostmi na trhu, které se zabývají projekční činností a realizací staveb a tím významně 
ovlivňuje trh podnikatelů, hospodářský vývoj těchto organizací a výrazně přispívá k zaměstnávání 
lidí ve stavebním oboru. 

Protože nepředpokládáme možnou změnu ZVZZ, snaží se RIA problém řešit jinak. 

Současná podoba organizačního zajištění výstavby dopravní infrastruktury státu je jedním z 
významných problémů pro efektivní řízení sektoru.  

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 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 z 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.   
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Tabulka 10: Rozpočet ŘSD v letech 2018–2023 

Rok Rozpočet ŘSD 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 

Zdroj: ŘSD 

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. 

Tabulka 11: 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 

Zdroj: ŘSD 

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. 
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Tabulka 12: Srovnání hodinové odměny v Kč 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 374 187 241 920 
Technický dozor stavby 460 182 222 855 
Projektant 317 179 197 902 
Právník 403 187 257 955 
IT odborník 432 177 217 805 

Zdroj: ŘSD 

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.  
Tabulka 13: Přehled stěžejních neobsazených odborných pracovních míst v ŘSD s.p.o., jejichž 
činnost je v současné době outsourcována (rok 2020) 

Obor činnosti Název pozice / odbornosti 

Počet 
obsazených 
nových 
pozic 2020 

Prohlídky mostních konstrukcí 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 

Služby Správce stavby Specialista pro časové řízení a claim management 0 

Služby Správce stavby Správce stavby 0 
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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 

 Zdroj: ŘSD 

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 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. (viz následující graf). 
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Graf 17: Podíl zaměstnanců nad 55 let 

 
Zdroj: ŘSD 

 

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. 

Tabulka 14: Přehled zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem (PPV) 
 2019 do 8/2020 

do 3 let od vzniku PPV 81 43 % 49 48 % 

nad 3 roky trvání PPV 107 57 % 54 52 % 

Zdroj: ŘSD 

Údaje z této tabulky názorně potvrzují následující grafy. 

Graf 18: Přehled zaměstnanců s ukončeným 
pracovním poměrem (PPV), 2019 

Graf 19: Přehled zaměstnanců s ukončeným 
pracovním poměrem (PPV), do 31. 8. 2020 

  

 Zdroj: ŘSD 

Poslední tabulky ukazují údaje o fluktuaci zaměstnanců v ŘSD. Komentář pod těmito tabulkami 
následuje. 
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Tabulka 15: Fluktuace zaměstnanců v ŘSD 

2018 Nástupy THP Výstupy THP Počty zaměstnanců 
celkem Fluktuace 

Specialisté a interní služby 180 103 754 14 % 

  Nástupy D Výstupy D     

Dělnické profese 87 121 1276 9 % 

Celkem 267 224 2030   

2019 Nástupy THP Výstupy THP Počty zaměstnanců 
celkem r.2019 

Specialisté a interní služby 185 118 799 15 % 

  Nástupy D Výstupy D     

Dělnické profese 100 70 1314 5 % 

Celkem 285 188     

do 09/2020 Nástupy THP Výstupy THP Počty zaměstnanců 
celkem do 09/2020 

Specialisté a interní služby 154 81 820 10 % 

  Nástupy D Výstupy D     

Dělnické profese 58 42 1314 3 % 

Celkem 212 123     

Zdroj: ŘSD 

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 
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.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
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 
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státu, s nímž je příspěvková organizace příslušná hospodařit. Zřizovatel je oprávněn Zřizovací 
listinu měnit ve všech jejích částech.  

Činnost organizace řídí její 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 patří 
primárně svěřená 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. 

Rozpočet ŘSD 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 
aplikovatelného 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 vykonává strategické činnosti 
v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž stav je klíčovým faktorem pro zajištění hospodářského 
růstu v ČR. Stěžejním úkolem ŘSD je v současné době zabezpečení rozsáhlé výstavby a 
modernizace dopravní infrastruktury, zejména ve vztahu k páteřní dopravní síti v ČR, a dále pak 
její správa, údržba a opravy.  

Příslušné právní předpisy: 

− Rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 26. 3. 2019, č. j. 39/2019-410-PRIV/2 (úplné znění 
zřizovací listiny) 

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

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

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

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

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

− Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
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− Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

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

− 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 č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

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

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

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

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

− Zákon č. 18/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

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

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

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

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

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

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
Následující výčet shrnuje seznam dotčených subjektů: 

− Ministerstvo financí (státní rozpočet) - zodpovědné za stav veřejných financí; 

− Ministerstvo dopravy – odpovídá podle kompetenčního zákona, platného zákona o dráhách, 
zákona o pozemních komunikacích, zákona o akciové společnosti České dráhy, státní 
organizaci Správa železnic, zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o civilním letectví za 
koordinovaný rozvoj, výstavbu, modernizaci a údržbu těmito zákony vymezené dopravní 
infrastruktury; 

− SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) - jeho účelem je financování rozvoje, výstavby, 
údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních 
cest; kromě vlastního financování výstavby a údržby; 

− ŘSD – charakteristika organizace a základní finanční údaje viz výše; speciálně 

o zaměstnanci ŘSD, 

o věřitelé, dodavatelé, dlužníci a odběratelé ŘSD s.p.o., 

o nájemníci ŘSD (např. provozovatelé čerpacích stanic pohonných hmot na 
odpočívkách apod.) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBUYESZ3G)



− SŽ;  

− ŘVC; 

− Uživatelé silniční infrastruktury: 

o Dopravci – plátci a neplátci DPH; 

o Fyzické osoby – uživatelé silniční infrastruktury. 

Podle informací z Centrálního registru vozidel se v roce 2019 počet motorových vozidel 
registrovaných v ČR o 2,9 % zvýšil, tempo růstu se meziročně mírně zpomalilo. Počet 
registrovaných osobních automobilů se v roce 2019 přiblížil hodnotě 6 milionů a čítal více 
než 75 % z celkového počtu motorových vozidel registrovaných v Centrálním registru 
vozidel.  

Celkový přepravní výkon v osobní dopravě pokračoval v roce 2019 již šestým rokem ve svém 
růstu růst pouze mírně zpomalil. Co se týče veřejné osobní dopravy, u počtu přepravených 
osob došlo k mírnému nárůstu, a sice o zhruba 2,4 % a k velmi nepatrnému poklesu o necelé 
1 % u přepravních výkonů. Přepravní výkony u železniční osobní dopravy meziročně vzrostly 
o 6,3 %, počet přepravených osob o 2,3 %. U počtu přepravených osob v autobusové 
dopravě hodnota ukazatele vzrostla o necelých 4,3 % a přiblížila se úrovni z roku 2015. 
Přepravní výkony naopak opět meziročně již druhým rokem klesaly, pokles byl necelá 4 %. 
Po výrazném růstu v roce 2010 se hodnota postupně vrátila zhruba na stejnou úroveň. Počet 
přepravených cestujících v MHD zaznamenal i v roce 2019 mírný nárůst 2,5 %, meziroční 
výkony vzrostly o zhruba 3,5 %. Co se týče individuální automobilové dopravy (IAD), po 
mírném nárůstu v roce 2011 došlo v roce 2012 u tohoto ukazatele k poklesu. V roce 2013 se 
trend obrátil a výkony i počet přepravených osob v rámci IAD opět vzrostly. Tento nárůst 
pokračoval i v letech 2014–2019. 

Co se týče nákladní dopravy, došlo v roce 2019 k nárůstu objemu přepravených věcí o více 
než 4 %, u přepravních výkonů však pokles pokračoval stejným tempem. Růstový trend u 
objemu přepravených věcí v železniční dopravě v roce 2019 nebyl zachován a došlo k 
poklesu, i když velmi nepatrnému nepřesahující 1 %. Rovněž nárůst přepravních výkonů 
nepokračoval a v roce 2019 došlo k poklesu i u tohoto ukazatele o necelá 3 %. I tak ale 
zůstává hodnota přepravních výkonů v železniční nákladní dopravě relativně vysoká, je druhá 
nejvyšší za 12 let. Objem přepravených věcí v silniční nákladní dopravě po téměř 10 letech 
poklesu do roku 2012 a následnému nárůstu vyjma roku 2016 pokračoval v tomto trendu s 
meziročním nárůstem více než 5 % i v roce 2019. Přepravní objem byl největší za posledních 
20 let. Naopak výrazný pokles přepravních výkonů se objevil zejména v mezinárodní silniční 
nákladní dopravě. Celkové výkony silniční nákladní dopravy dopravců registrovaných v ĆR 
byly nejnižší za posledních 20 let. 

Policie ČR v roce 2019 šetřila 107 572 silničních dopravních nehod, což je oproti 
předcházejícímu roku nárůst o 2,7 %. Přestože počet šetřených nehod již několik let po sobě 
vzrůstá, počet osob usmrcených při dopravních nehodách za rok 2019 meziročně klesl o 
3,2 %. Počet těžce zraněných osob poklesl v roce 2019 o 14,4 %. Tento ukazatel byl v roce 
2019 nejnižší v historii, pro niž jsou dostupná data. Počet lehce zraněných osob se v roce 
2019 rovněž snížil, pokles činil 5,1 %. Odhad hmotné škody dosáhl 6,8 mld. Kč., což je 
oproti předchozímu roku 4,4% nárůst. Průměrná škoda při jedné silniční dopravní nehodě, 
kterou šetřila policie, byla zhruba 63 tisíc Kč, na jeden den pak v průměru připadlo téměř 300 
šetřených nehod s hmotnou škodou téměř 19 mil. Kč a s průměrným počtem usmrcených 1,5 
osoby. 

− Územní samosprávné celky – mohou být příjemci benefitů plynoucích z propojení území 
kvalitními rychlostními komunikacemi, zadruhé mají na starost údržbu a opravy silnic nižších 
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tříd (II. a III., účelové komunikace ve správě města a obcí), která musí být nutně 
koordinovaná s rozvojem silnic vyšších tříd. 

− Stavební sektor – stavby, ale i opravy a údržby DI, jsou velmi podstatným stimulem pro 
rozvoj stavebnictví, které je významným sektorem české ekonomiky; 

− Další dodavatelé služeb ŘSD, které ŘSD aktuálně outsourcuje. 

 

1.5 Popis cílového stavu  

Obecné cíle  

A. Udržitelné posílení konkurenceschopnosti ČR  

B. Minimalizace těch ztrát plynoucích z oddalování realizace staveb, které lze připsat na vrub 
aktuálnímu postavení ŘSD s.p.o. a nastavení vztahů s externími subjekty  

 Konkrétní cíle  

a. Dlouhodobé a stabilní plánování 

b. Zefektivnění přípravy, výstavby, správy a údržby 

c. Výchova a najímání špičkových odborníků  

  Operativní cíle 

Operativní cíle jsou spolu s ukazateli pro 
přezkum účinnosti regulace uvedeny 
v kapitole 6 Přezkum účinnosti regulace. 
Nebudeme je tak na tomto místě replikovat. 
Týkají se např. počtu nově najatých 
odborníků, KPI, snížení chybovosti, 
finančních ukazatelů aj. 

1.6 Zhodnocení rizik 
Stávající stav je spojen s řadou rizik. I přes veškerou dosavadní snahu o navýšení akcelerace 
výkonnosti ŘSD s.p.o. při výstavbě a modernizaci dálnic a silnic I. třídy se nepodařilo výrazněji 
eliminovat problémy jejího současného fungování. 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 ty nejvýznamnější 
problémy fungování organizace. 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 kvalitními a erudovaných 
odborníky v daném oboru a s tím spojená zvýšená potřeba outsourcingu i těch pozic, které by 
měly být vykonávány zaměstnanci ŘSD a jež tak narušuje kontinuitu činnosti ŘSD, prodražuje ji 
a značně zpomaluje. Tato skutečnost se pak může dostávat i do rozporu se zásadou 
hospodárného vynakládání veřejných finančních prostředků. 

Interními organizačními změnami se též neotevřou možnosti komerčnímu financování.  

Tj. k výstavbě, modernizaci či údržbě dálnic a silnic I. třídy je potřeba jak financí, tak 
personálních kapacit. Pokud jedna z těchto komponent chybí, samotná první nebo druhá 
možnost problém neřeší, příprava staveb aj. se nezefektivní. 
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2 Návrh variant řešení 
Varianta 0: Zachování současného stavu  

Varianta 1: Transformace ŘSD, s.p.o. 

Varianta 1a: Transformace na státní podnik 

Varianta 1b: Transformace na akciovou společnost 

Podmínkou Varianty 1: Transformace ŘSD, s.p.o. je zajištění stabilního zdroje pro nový podnik. 
Zvolené řešení by mělo být za všech předvídatelných okolností životaschopné. Tj. podnik by měl 
být schopen při výkonu své podnikatelské činnosti vytvořit/nalézt zdroje na krytí svých nákladů, 
a to jak těch investičních, jimiž bude zhodnocovat státní majetek, tak těch provozních, z nichž 
bude hradit náklady na svůj chod, na svůj management a na své zaměstnance, v neposlední řadě i 
na své závazky, ať jde již o ty dnes existující či na ty v budoucnu vzniklé. Uvedené platí i při 
vědomí stávající role Státního fondu dopravní infrastruktury.  

Při výběru Varianty 1a či Varianty 1b je tak třeba dále navrhnout, jak by měla být nová entita 
financována. V rámci konzultací bylo diskutováno množství variant. V důsledku vysoké 
pravděpodobnosti politické neprůchodnosti variant, které by pracovaly s jinými než jen se vztahy 
mezi subjekty MD, SFDI a ŘSD, byly tyto varianty z následného hodnocení vyloučeny. Pokud 
dojde v následující části k volbě Varianty 1a či Varianty 1b, budou tak následně hodnoceny 
podvarianty: 

Varianta 1ai: Dvě fáze financování – platba za službu, přesun zdrojů z výkonového a 
časového zpoplatnění do ŘSD 

Varianta 1aii: Přímý přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do ŘSD   

Varianta 1bi: Dvě fáze financování – platba za službu, přesun zdrojů z výkonového a 
časového zpoplatnění do ŘSD 

Varianta 1bii: Přímý přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do ŘSD   

Zjednodušené schéma Variant 1aii a Varianty 1bii: 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Tabulka 16: Kvalitativní popis nákladů a přínosů navržených variant  

Náklady 
Jednorázové náklady 
− MD/SFDI 

Jednorázové náklady - Časová, organizační, legislativní a finanční náročnost transformace 
Opakující se náklady - Předpokládá se, že platba bude poskytována na měsíční bázi. Plnění stanovených 
parametrů kvality provádění služby by měla být předmětem kontroly ze strany SFDI nebo Ministerstva 
dopravy 

− ŘSD 
Jednorázové náklady – především výše kmenového jmění 
Opakující se náklady 
Náklady na nové zaměstnance a navýšení platů stávajících vybraných zaměstnanců – předpokládá se, 
že tyto náklady budou pokryty z úspor získaných redukcí outsourcovaných služeb 

− Dodavatelé outsourcovaných služeb - pokles příjmů 
− Změny v odvodech DPH 
Přínosy 
Přínosy lze identifikovat především na kvalitativní bázi. 
− Moderní obchodní korporace 
− Vícezdrojové financování 
− Efektivní investiční činnosti 
− Inovace, transparentnost a odpovědnost 
Pokud se díky tomu podaří uvést stavbu do provozu o rok dříve, lze obecně vyčíslit (viz RIA k SZ) roční 
přínosy ve vši 2,24 mld. Kč u silničních staveb. 
V kategorizaci pak mají přínosy formu: 

o Úspory času, 
o Úspory energie (pohonných hmot), 
o Snížení opotřebení vozidel, 
o Snížení nehodovosti. 

a dále pak: 
o Daňové odvody firem a zaměstnanců 
o Zvýšení počtu pracovních příležitostí, 
o Zlepšení podmínek životního prostředí, 
o Zvýšení hodnoty území vytvářením obchodních a průmyslových zón, Zvýšení ekonomické síly 

obcí a měst vlivem zlepšené dopravní dostupnosti, 
o Zlepšení přístupnosti území pro cestovní ruch, 
o Oživení stavební činnosti při výstavbě dopravní cesty a následné péči 

 

3.2–3.3 Náklady a přínosy 
Úvodem této kapitoly je třeba zmínit, že hodnocení dopadů se nebude zabývat a nebude 
vyčíslovat absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale bude počítat s odhadem 
jejich změny (tj. nárůstu či poklesu) po případném zavedení vybraných variant. Nebudeme tak 
hodnotit náklady a přínosy nulové varianty, ale změnu nákladů a přínosů dalších variant oproti 
současnému stavu. Na základě této delty pak budou jednotlivé varianty porovnány. RIA budou 
kalkulovat s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany, marginální náklady a přínosy 
budou hodnoceny jako zanedbatelné a nebudou pro jejich nepodstatnost detailně rozebírány. 

Varianta 0: Zachování současného stavu  
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Varianta 1: Transformace ŘSD, s.p.o. 
Dlouhodobé dopady varianty se předpokládají následující. 

Jedním z důležitých důvodů, proč transformovat ŘSD je snaha o začlenění více tržních 
mechanismů do fungování nadřazené silniční infrastruktury a zajistit tím efektivnější řízení jejího 
fungování a rozvoje.  

V podniku již nebudou platy nastaveny tabulkově, ale zaměstnanci budou moci dostávat 
standardní mzdy při podávání odpovídajícího výkonu. Tím bude umožněno zaměstnání 
dostatečně kvalifikovaných pracovníků na odpovídající místa, kde to dnes není možné. Podnik, 
který spravuje desítky miliard Kč státních zdrojů, musí mít k zajištění efektivního řízení 
k dispozici kvalitní management, právní oddělení, odborníky na dopravní infrastrukturu apod. 
Aktuální řešení, kdy jsou ve vysoké míře uvedené činnosti outsourcovány bez odpovídající 
kontroly provádění outsourcovaných prací beze sporu představuje vyšší náklady a rizika pro 
efektivní zajištění dopravní infrastruktury.  

Hlavním přínosem možnosti komerčního dluhového financování bude stabilizace zdrojů 
financování nadřazené silniční infrastruktury. Plánování nové výstavby, ale také oprav a údržby 
bude efektivnější, jelikož nebude hrozit, že v průběhu realizace schváleného projektu nebude 
dostatek prostředků pro jeho dokončení. Prodlužování realizace projektů přináší nemalé 
dodatečné náklady. Jedná se o náklady na konzervaci, náklady na převoz stavební techniky, a 
především náklady ušlé příležitosti. Realizace každé dopravní stavby musí být posuzována na 
základě cost benefit analýzy. Výsledná čistá současná hodnota (NPV) závisí mimo jiné na době, 
kdy začnou plynout z hotové stavby očekávané benefity. Pokud se stavba prodlouží, NPV 
projektu se sníží, jelikož proti již investovaným nákladům se oddálí přínosy, které při aplikaci 
diskontování sníží jejich velikost. Na základě úvěrové kapacity podniku by bylo možno 
dlouhodobě efektivně plánovat nutnou údržbu a výstavbu silniční infrastruktury bez vážné 
hrozby omezení zdrojů během realizace projektů. V letech, kdy by nová výstavba probíhala 
v menší míře, bude ŘSD splácet svůj dluh z období masivnější výstavby. Efektivně tak dojde 
ke stabilizaci zdrojů financování silniční infrastruktury a zároveň k možnosti vést tento dluh 
mimo bilanci vládního dluhu a deficitu. Možnost vést dluh státního podniku mimo bilanci 
vládního dluhu a deficitu umožní primárně stabilní kofinancování projektů kofinancovaných z 
EU, na které nejsou v daný moment vlastní prostředky, bez negativních dopadů na výnosy 
státních dluhopisů. Přínosy z možnosti dluhového financování (a obecně z plynulejšího plánování 
udržování a rozvoje silniční infrastruktury) se projeví bezprostředně také ve stavebním sektoru, 
který se na výstavbě i na pracích spojených s opravami podílí. Zpřehlednění plánování rozvoje 
silniční sítě na straně ŘSD pro stavební společnosti sníží rizika, která pro jejich plánování 
doposud představují každoroční nejasné výhledy.  

Kromě samotné změny právní formy by s transformací ŘSD pravděpodobně došlo také 
ke změnám v odvodech DPH. Výstavba a oprava dálnic a rychlostních silnic by se stala de facto 
meziproduktem (dnes je finálním produktem, jelikož ŘSD neuplatňuje vratku za cenu dopravních 
staveb na vstupu). Finálním produktem by se stalo až provozování dálnic a rychlostních silnic 
(nebo u plátců DPH by se stalo dalším vstupem), z něhož by ŘSD odvádělo DPH a naopak 
DPH, která by byla součástí ceny silničních staveb, by si mohlo od odvodu odečíst. Dopady na 
jednotlivé skupiny jsou detailně popsány u Varianty 1ai. 

Jednorázovým nákladem budou dopady spojené se samotnou transformací, tj. se založením 
podniku a s ním souvisejícími kroky. Jednalo by se především o administrativní náklady. Pokud 
by bylo požadováno doplnění kapitálu do nového podniku, mohla by tato částka být dalším 
jednorázovým výdajem. Ve vazbě na zvolenou variantu financování je tato problematika 
vyhodnocena a hodnota připočtena k nákladům v závěru této kapitoly.  

Varianta 1a: Transformace na státní podnik 
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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. Výhodou založení transformovaného podniku dle Zákona o státním podniku bez 
nutnosti přijetí zvláštního zákona by bezesporu byla nižší časová náročnost celé operace. 
Nejzásadnější výhodou založení transformovaného podniku přijetím zvláštního zákona by na 
druhou stranu byla zejména možnost zakotvení právního nástupnictví, na jehož základě by na 
nový podnik 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 bezproblémový přechod 
činností, veřejnoprávních oprávnění i zaměstnanců. Proto i dle závěrů Stanoviska porovnávající tří 
zamýšlené varianty cílové transformace, tj. akciovou společnost s vlastnictvím infrastrukturního majetku, akciovou 
společnost bez vlastnictví infrastrukturního majetku a státní podnik, zpracovaného advokátní kanceláří 
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. (dále též „AK CCS (05/2020)), a výsledků konzultací bude 
hodnocena varianta založení transformovaného podniku přijetím zvláštního zákona. 

Následující tabulka dle AK CCS (05/2020) shrnuje pozitivní a negativní dopady varianty 
v porovnání se současným stavem. 

+++  --- 
Vlastníkem strategického infrastrukturního majetku 
zůstává stát 

Není nutnost rozsáhlé ochrany infrastrukturního majetku 
před hmotněprávním převodem a insolvencí a výkonem 
rozhodnutí 

Silné a stabilní postavení zakladatele 

Možnost zakotvení řídícího vlivu ze strany MD, a to nejen 
ohledně strategického řízení ale i ohledně obchodního 
vedení 

Možnost zakotvit dělenou odpovědnost za řízení státního 
podniku ze strany ředitele a MD (v případě pokynů MD) 

Nižší míra povinností MD, neboť vlastnická práva 
k majetku státu vykonává ŘSD s.p. 

Vyšší míra flexibility rozhodování statutárního orgánu  

Komplexní subsidiární úprava v ZSP vč. možnost využít i 
standardního postupu dle Rozpočtových pravidel  

Zlepšení postavení ŘSD jako zaměstnavatele včetně 
možnosti odměňování zaměstnanců 

Odměňování managementu a vedoucích zaměstnanců 
podléhá povinnosti MD vyplývajících ze Zásad odměňování 

Výběr členů orgánů podniku podléhající NomZ a zajišťující 
jejich dostatečnou odbornost, kvalifikaci a nezávislost 

Možnost zakotvení ochrany managementu před jeho 
častou obměnou  

Možnost nastavení transparentních a spravedlivých zásad 
odměňování zaměstnanců podniku vnitřním předpisem 

Možnost pravidelné evaluace zaměstnanců zaměřená na 
jejich spokojenost a výkon a možnost zohlednění jejího 

Časová, organizační, legislativní a finanční náročnost 
transformace   

U členů orgánů s.p. je odpovědnost limitována ZP 

Snížení vlivu MD a ČR na způsob odměňování zaměstnanců  

Zásady odměňování se nevztahují na členy dozorčí rady 
(lze však upravit odlišně ve vztahu k novému podniku) 

Možnost postavení s.p. jako zadavatele koncese bude 
ztížená (pouze hospodaří s majetkem státu) – tato 
možnost by však mohla být upravena ve zvláštním zákoně 

V případě soutěže s dalšími potenciálními koncesionáři (v 
případě připuštění možnosti ŘSD s.p. v postavení 
koncesionáře) pravděpodobnost dovození existence 
soutěžního trhu, kdy by mohlo vzniknout riziko naplnění 
definice nedovolené veřejné podpory 

Rizika plynoucí z přechodu veškerých starých zátěží do 
hospodaření nového s.p., a to bez jejich podrobné 
identifikace a vyčíslení  
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výsledku do budoucna 

Zainteresovanost zaměstnanců a členů orgánů na 
výsledcích činnosti státního podniku 

Snížení nutnosti outsourcingu 

Vhodné nastavení financování činnosti podniku 

Možnost úvěrového financování  

Možnost dlouhodobého strategického plánování výstavby 
a údržby 

Možnost využití in-house zadávání ve vztahu v rámci 
sektoru dopravy 

Možnost vystupovat v postavení koncesionáře  

Možnost vystupovat v postavení dohlížitele nad 
koncesionáři 

Možnost zlepšení efektivity hospodaření a zlevnění 
provozních nákladů 

Obdobný princip hospodaření s infrastrukturním majetkem 
je již prověřen v oblasti železniční infrastruktury 

Možnost nastavit systém financování obdobně jako u SŽ, 
které je již vyzkoušeno i z hlediska problematiky veřejné 
podpory 

 
Varianta 1b: Transformace na akciovou společnost 
V rámci této varianty byly diskutovány dvě možnosti, a to akciová společnost založená zvláštním 
zákonem a vlastnící strategický infrastrukturní majetek a akciová společnost založená dle Zákona 
o obchodních korporacích spravující strategický infrastrukturní majetek. 

Změna právní formy ŘSD s.p.o. na a.s., která by byla vlastníkem strategického infrastrukturního 
majetku, by vyžadovala jeho převod, resp. jeho vklad do nové společnosti. Nutným 
předpokladem vkladu strategického infrastrukturního majetku do akciové společnosti by byla 
změna současného znění 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. Novému podniku 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 bylo zacházení se strategickým 
infrastrukturním majetkem omezeno tak, aby nedošlo k jeho ohrožení nevhodným nakládáním či 
k jeho postižení v rámci výkonu rozhodnutí nebo v rámci exekučního či insolvenčního řízení. 

V případě změny právní formy ŘSD s.p.o. na akciovou společnost, která by nebyla vlastníkem 
strategického infrastrukturního majetku, ale pouze by ho spravovala, by ji bylo možné založit 
zakladatelským právním jednáním dle zákona o obchodních korporacích. V takovém případě by 
nová společnost spravovala strategický infrastrukturní majetek na základě konkrétních podmínek 
stanovených smlouvou, která by byla uzavřena mezi ní a ČR, zastoupenou Ministerstvem 
dopravy. Nebylo by tedy nutné vynakládat finanční prostředky na ocenění majetku a s ním 
související kroky. Ministerstvo dopravy by však stále mělo příslušnost hospodařit se strategickým 
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infrastrukturním majetkem dle zákona o majetku ČR a muselo by tudíž zajišťovat plnění práv a 
povinností z toho plynoucích. Konkrétní podmínky správy obsažené ve smlouvě by toto musely 
v plné míře reflektovat. Současně by bylo nutné prostřednictvím smlouvy upravit řadu práv a 
povinností nové akciové společnosti jakožto správce strategického infrastrukturního majetku. 
Smlouva by musela rovněž obsahovat rozsáhlou úpravu ochrany strategického infrastrukturního 
majetku a zajištění souladu jeho správy s podmínkami zákona o majetku ČR.  

Nejvýznamnějším nákladem první možnosti založení akciové společnosti (tj. s infrastrukturním 
majetkem) jsou finanční a časové požadavky spojené se znaleckým oceněním majetku.  

Druhá varianta by 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. Toto zapojení by se projevilo požadavkem na navýšení 
personálních kapacit MD. V tomto případě by se jednalo o opakující se náklady. 

Následující tabulka opět dle AK CCS (05/2020) shrnuje pozitivní a negativní dopady varianty 
v porovnání se současným stavem. 

+++  --- 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST S VLASTNICTVÍM INFRASTRUKTURNÍHO MAJETKU 

Plná odpovědnost managementu za řádný výkon funkce 

Větší samostatnost a vysoká míra flexibility rozhodování 
statutárního orgánu 

Možnost uplatnění práv jediného akcionáře, které bude za 
stát vykonávat MD 

Komplexní subsidiární úprava v ZOK 

Zlepšení postavení ŘSD jako zaměstnavatele včetně 
možnosti odměňování zaměstnanců 

Zainteresovanost zaměstnanců a členů orgánů na 
výsledcích společnosti  

Odměňování managementu a vedoucích zaměstnanců 
podléhá povinnosti MD vyplývajících ze Zásad odměňování 

Výběr členů orgánů společnosti podléhající NomZ a 
zajišťující jejich dostatečnou odbornost, kvalifikaci a 
nezávislost 

Možnost posílení kontinuity a stability řízení a ochrany 
managementu před jeho častým obměňováním 
zakotvením speciální právní úpravy  

Možnost nastavení transparentních a spravedlivých zásad 
odměňování zaměstnanců společnosti vnitřním předpisem 

Možnost pravidelné evaluace zaměstnanců zaměřená na 
jejich spokojenost a výkon a možnost zohlednění jejích 
výsledků do budoucna 

Snížení nutnosti outsourcingu 

Změna systému financování a možnost zajištění stabilního 
financování činnosti včetně úvěrového financování 

Možnost pokrytí nákladů na činnost z vlastních zdrojů  

Možnost dlouhodobého strategického plánování výstavby 

Vysoké finanční a časové nároky spojené se 
znaleckým oceněním strategického infrastrukturního 
majetku za účelem jeho vkladu do ŘSD a.s. 

Nutnost založení zákonem – časová, organizační a finanční 
náročnost transformace ve vztahu k legislativnímu procesu 

Nutnost změny § 9 odst. 1 ZPozKom a dalších legislativních 
změn (zejména ZSFDI, ZPozKom) 

Omezené možnosti kontroly ze strany MD – nemožnost 
udělovat pokyny ohledně obchodního vedení 

Snížení vlivu MD a ČR na způsob odměňování zaměstnanců  

Riziko ztrátového hospodaření – stát neručí za závazky 
společnosti, nebude-li zvláštní zákonná úprava 

Nutnost ochrany infrastrukturního majetku před 
hmotněprávním převodem, insolvencí a výkonem 
rozhodnutí 

Činnost podléhá dani z příjmů 

Složitější konstrukce při nastavení fungování PPP projektů 
– pokud by měl stát zůstat zadavatelem koncese a pokud 
by mělo ŘSD a.s. vystupovat jako koncesionář, lze pouze 
v případě rozdělení vlastnictví infrastrukturního majetku 
mezi stát a ŘSD a.s. 

Složitější financování ze strany SFDI  

Možnost rozštěpení vlastnické struktury (lze vyřešit 
omezením převoditelnosti akcií, resp. zakotvením 
možnosti vlastnictví akcií pouze ze strany státu v zákoně) 

Rizika plynoucí z přechodu veškerých starých zátěží na 
novou společnost 
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a údržby 

V případě vlastnictví veškerého infrastrukturního majetku 
(dálnic a silnic I. třídy) pravděpodobně nebude dovozena 
existence trhu, a tedy nebude existovat riziko naplnění 
nedovolené veřejné podpory + mohla by být dovozena 
existence zákonného monopolu (jeden z mechanismů 
eliminace nedovolené veřejné podpory) 

ŘSD a.s. jako plátce DPH 

Možnost zefektivnění činnosti a zlevnění provozních 
nákladů 

Možnost využití in-house zadávání ve vztahu v rámci 
sektoru dopravy 

Možnost postavení ŘSD a.s. jako zadavatele koncese 
v případě přijetí příslušných legislativních změn, ale i 
možnost vystupovat v postavení dohlížitele nad ŘSD a.s. 
v případě zadávávání koncesí ze strany státu 

Možnost samostatně vystupovat v postavení zadavatele 
koncese 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST BEZ VLASTNICTVÍ INFRASTRUKTURNÍHO MAJETKU 

Není nutnost ochrany infrastrukturního majetku před 
hmotněprávním převodem a insolvencí a výkonem 
rozhodnutí, neboť vlastníkem je stát 

Plná odpovědnost managementu za řádný výkon funkce 

Vysoká míra flexibility rozhodování statutárního orgánu 

Možnost uplatnění práv jediného akcionáře, které bude za 
stát vykonávat MD 

Komplexní subsidiární úprava v ZOK 

Zlepšení postavení ŘSD jako zaměstnavatele včetně 
možnosti odměňování zaměstnanců 

Zainteresovanost zaměstnanců a členů orgánů na 
výsledcích společnosti 

Odměňování managementu a vedoucích zaměstnanců 
podléhá povinnosti MD vyplývajících ze Zásad odměňování 

Výběr členů orgánů společnosti podléhající NomZ a 
zajišťující jejich dostatečnou odbornost, kvalifikaci a 
nezávislost 

Možnost posílení ochrany managementu před jeho 
obměňováním zakotvením speciální právní úpravy 

Možnost nastavení transparentních a spravedlivých zásad 
odměňování zaměstnanců společnosti vnitřním předpisem 

Možnost pravidelné evaluace zaměstnanců zaměřená na 
jejich spokojenost a výkon a možnost zohlednění jejího 
výsledku do budoucna 

Snížení nutnosti outsourcingu 

Změna systému financování a nastavení optimálního 
poměru jednotlivých finančních prostředků 

Možnost dluhového financování prostřednictvím úvěrů a 

Časová, organizační, legislativní a finanční náročnost 
transformace, ale potřeba nižšího množství legislativních 
změn ve vztahu k vlastnictví strategického 
infrastrukturního majetku (vlastníkem zůstává stát) než u 
předchozí možnosti, nižší časové a finanční nároky na 
transformaci s ohledem na neexistenci nutnosti 
znaleckého ocenění majetku než u předchozí možnosti 

Nutnost založení zákonem (nutné upravit institut správy 
odlišně než v NOZ) – časová, organizační a finanční 
náročnost transformace ve vztahu k legislativnímu procesu 

Nutnost zajištění souladu správy s povinnostmi MD 
vyplývajícími ze ZMajČR 

Mnoho zbytkových povinností MD jakožto vykonavatele 
práv a povinností státu, který by zůstal vlastníkem 
infrastrukturního majetku  

Nutnost vedení oddělené evidence spravovaného 
infrastrukturního a vlastního majetku 

Podobný režim správy majetku v českém právním řádu 
neexistuje a nejsou tedy zkušenosti s jeho uplatněním 

Omezené uplatňování řídícího vlivu ze strany MD, 
nemožnost udělovat pokyny ohledně obchodního vedení 

Snížení vlivu MD a ČR na způsob odměňování zaměstnanců 
oproti ŘSD s.p.o. 

Riziko ztrátového hospodaření – stát neručí za závazky 
společnosti 

Činnost podléhá dani z příjmů 

Nová společnost bude na trhu soutěžit s ostatními 
subjekty, přičemž v případě dovození existence trhu bude 
naplněno jedno z kritérií veřejné podpory – pokud budou 
naplněna i ostatní kritéria – nutnost přijmout opatření k 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBUYESZ3G)



dluhopisů 

Možnost pokrytí nákladů na činnost z vlastních zdrojů  

Možnost dlouhodobého strategického plánování výstavby 
a údržby 

ŘSD a.s. jako plátce DPH 

Možnost zefektivnění činnosti a zlevnění provozních 
nákladů 

Možnost využití in-house zadávání ve vztahu v rámci 
sektoru dopravy 

Větší možnost přístupu i pro další subjekty k výstavbě a 
provozu infrastruktury (včetně PPP projektů) 

Možnost vystupovat v postavení koncesionáře a možnost 
soutěžit s dalšími potenciálními koncesionáři 

Možnost vystupovat v postavení dohlížitele nad 
koncesionáři 

Možnost nastavení vhodných pravidel pro správu 
infrastrukturního majetku ve vlastnictví státu 

eliminaci nedovolené veřejné podpory 

Ztížená možnost postavení společnosti jako zadavatele 
koncese (nebude vlastnit majetek, ale pouze vykonávat 
jeho správu) 

Složitější financování ze strany SFDI  

Rozštěpení vlastnické struktury (lze vyřešit omezením 
převoditelnosti akcií, resp. zakotvením možnosti vlastnictví 
akcií pouze ze strany státu v zákoně) 

 

Varianta 1ai: Dvě fáze financování – platba za službu, přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do 
ŘSD 

Varianta 1bi: Dvě fáze financování – platba za službu, přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do 
ŘSD 

Dle těchto dvou variant by transformace ŘSD měla být v rámci časové optimalizace rozložena do 
dvou fází, přičemž realizací první etapy, by mělo dojít 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 Varianty 1aii a Varianty 1bii. Po vzniku nového podniku by později mělo dojít 
k dokončení celého procesu transformace, tj. k přesunu zdrojů z výkonového a časového 
zpoplatnění silniční infrastruktury přímo do nového subjektu. 

V první fázi transformace bude financování zajištěno jako nyní zejména ze zdrojů poskytovaných 
SFDI na základě zákona o SFDI. Finanční prostředky budou poskytovány v souladu s ročním 
rozpočtem SFDI. Výdaje v každém roce (vč. střednědobého výhledu na období 2 let) budou 
stanoveny rozpočtem SFDI. Součástí schváleného rozpočtu bude i jmenovitý seznam akcí 
financovaných ze zdrojů SFDI včetně rozpočtovaných částek a lhůt realizace akcí. Rozpočet se 
bude stejně jako nyní sestavovat na základě žádostí o financování akce z rozpočtu SFDI. 
Poskytování finančních prostředků ze SFDI bude probíhat zálohově, formou zúčtovatelných 
záloh na základě žádosti nového podniku o uvolnění finančních prostředků. Tu bude předkládat 
tento podnik poskytovateli dle plánovaných výdajů jednotlivých akcí v souladu s finančními plány 
financovaných akcí a v souladu s účelem, pro který se poskytují. Po ukončení akce bude SFDI 
předloženo vyhodnocení akce, na jehož základě bude prověřeno užití poskytnutých finančních 
prostředků SFDI.  

Kromě takto určených jmenovitých akcí bude poskytována platba za službu pokrývající 
neinvestiční výdaje na správu a údržbu stávající dálniční a silniční sítě, i s tímto související náklady 
na provoz podniku. Platba bude poskytována na základě zákona ze strany SFDI. Tato platba by 
měla představovat příjem v první fázi transformace, kdy subjekt nebude mít jiné dostatečné 
příjmy k financování svého provozu, správy a údržby strategické dopravní infrastruktury.  
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V další fázi transformace pak bude, spolu s přesunem příjmů z časového a výkonového 
zpoplatnění za užívání dopravní infrastruktury přímo do nového podniku, tato platba za služby 
ponechána pouze u nezpoplatněných komunikací, a její výše bude adekvátně ponížena.  

Způsob určení paušální platby pro jednotlivé kategorie dálnic a silnic bude stanoven přílohou 
zákona, případně vyhláškou vydanou Ministerstvem dopravy. Bude vycházet z nákladového 
modelu předloženého novým podnikem a schváleného Ministerstvem dopravy pro určité období 
(navrhováno je období 3 let) při reflexi inflačního koeficientu. Touto platbou bude zajištěn stálý 
příjem nového podniku. Předpokládá se, že platba bude poskytována na měsíční bázi. Plnění 
stanovených parametrů kvality provádění služby by měla být předmětem kontroly ze strany SFDI 
nebo Ministerstva dopravy. Pro tento účel navrhujeme posílení personálních kapacit příslušného 
subjektu o 10-15 úvazků (FTE). 

Varianta 1aii: Přímý přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do ŘSD   
Varianta 1bii: Přímý přesun zdrojů z výkonového a časového zpoplatnění do ŘSD   
Tyto dvě varianty počítají s přímým přesunem výnosů z výkonového a časového zpoplatnění 
silniční infrastruktury do nového subjektu. Tím, že prostředky z výnosů z mýta a časového 
zpoplatnění již nepotečou přes SFDI, získá nový podnik větší nezávislost ve financování 
dopravních staveb. Profesionální management bude méně podléhat politickému rozhodování a 
bude mít větší osobní odpovědnost za fungování podniku. 

K provedení změny aktuálního modelu financování transformovaného zahrnutím výnosů 
z výkonového a časového zpoplatnění však bude nutné novelizovat větší rozsah stávajících 
právních předpisů. 
Nutné legislativní změny: 
ZPozKom 
− § 20 odst. 4  

Peněžní prostředky získané ze zpoplatnění jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.  
Nutno zakotvit, že peněžní prostředky získané ze zpoplatnění jsou příjmem nového subjektu.  
Možné upřesnění, že v případě časového poplatku jde o cenu za službu, nikoliv o poplatek ve smyslu 
správního práva. 

− § 21 
Osvobození vozidla od placení poplatku se oznamuje novému subjektu.  

− § 21a 
Výběr časového poplatku zajišťuje nová subjekt. 

− 21b – 21c  
Nový subjekt správcem informačního systému Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění. 
Správa evidence osvobození vozidla od časového poplatku v informačním systému Evidence vozidel. 

− §22a  
Možno explicitně zakotvit postavení nového subjektu jako správce SEM, změna terminologie. 

− §22c  
Celková změna terminologie, zakotvení postavení nového subjektu, úprava a vymezení úkolů správce a 
provozovatele SEM. 

− § 22c odst. 6  
Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných 
elektronických zařízeních jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. 

− Nutno zakotvit, že propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného jsou 
příjmem nového subjektu. 

− §22i 
Úprava s ohledem na změnu terminologie. 

− §22j 
Úprava s ohledem na změnu terminologie. 

− § 41a odst. 1 
Možno definovat poskytování údajů novému subjektu jako správci informačních systémů. 
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− § 43 odst. 3 
Možno definovat nový subjekt jako příjemce pokut. 

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 
− § 6 

Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o 
změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení. 
V návaznosti na změnu terminologie zakotvit sdělení novému subjektu. 

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při 
uplatnění slevy na mýtném 
− § 6 a § 7 

Změna terminologie a zakotvení postavení nového subjektu. 
Vyhláška č. 306/2015 o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 
− V současnosti připravována změna s ohledem na elektronické dálniční známky, poté bude nutné nové 

znění upravit s ohledem na změny související s transformací ŘSD. 
ZSFDI 
− § 4 odst. 1 písm. c) a d) 

Příjmy Fondu tvoří 
c) výnosy z časového poplatku, 
d) výnosy z mýtného a propadlých kaucí 
Změna – uvedené výnosy budou příjmem nového subjektu. 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
− Nutnost zakotvit budoucí postavení nového subjektu jako „orgánu veřejné moci“ ve smyslu § 2 (v 

zákoně, kterým bude nová subjekt zřízen). 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),  
− Nutnost zakotvit přístup do registrů pro nový subjekt v dostatečné míře. 

 

3.4 Vyhodnocení variant 
Následující tabulka vyhodnocuje výše uvedené varianty na základě míry plnění cílů, změny 
nákladů oproti nulové variantě, efektivnosti, koherence a proveditelnosti. Předpokládá se, že ke 
splnění stanovených cílů lépe přispějí varianty akciové společnosti, nejnákladnější variantou je 
varianta akciové společnosti a jedné fáze ve změně financování, jako nejefektivnější se opět jeví 
varianty akciové společnosti, jako nejméně koherentní varianty s dvoufázovým přechodem, 
nejlépe proveditelné pak jsou varianty se státním podnikem. Z tohoto pohledu se jako 
nejvhodnější jeví Varianta V1ai. 

Varianta 
Obecný cíl a 
související 

dopady 

Změna 
nákladů 

oproti V0 
Efektivnost Koherence Proveditelnost Výběr 

varianty 

V0 0 0 0 0 0 0 
V1ai ++++ -- ++ ++++ +++++ 13 
V1bi +++++ ---- ++++ ++ ++++ 11 
V1aii ++++ --- +++ +++++ +++ 12 
V1bii +++++ ----- +++++ +++ ++ 10 

Nejvýznamnější náklady Varianty V1ai byly odhadnuty následovně: 

Ministerstvo dopravy/SFDI 

Jednorázové náklady - Časová, organizační, legislativní a finanční náročnost transformace 

Opakující se náklady - Předpokládá se, že platba bude poskytována na měsíční bázi. Plnění 
stanovených parametrů kvality provádění služby by měla být předmětem kontroly ze strany SFDI 
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nebo Ministerstva dopravy. Pro tento účel navrhujeme posílení personálních kapacit příslušného 
subjektu o 10-15 úvazků (FTE). Ve finančním vyjádření může jít ročně o 10 – 15,3 mil. Kč3. 

ŘSD 

Jednorázové náklady – především výše kmenového jmění. Kmenové jmění transformovaného 
ŘSD by mělo být stanoveno v takové výši, aby dávalo podniku schopnost krýt potenciální šoky, 
disbalance a další negativní zásahy do běžného hospodaření. Na optimální výši kmenového jmění 
lze nahlížet z různých úhlů pohledu: 

A. ŘSD může být vystaveno šokům, které se nepříznivě odrazí v peněžních tocích. Kmenové 
jmění by mohlo sloužit k financování likvidních aktiv, která by byla rezervou pro případné 
negativní cashflow.  

B. ŘSD může být vystaveno šokům (např. soudní spory, DPH aj.), které mohou mít negativní 
dopad na rozvahu. Kmenové jmění by mohlo poskytovat rezervu, která by vykryla případné 
snížení hodnoty aktiv či zvýšení pasiv.  

C. ŘSD bude procházet transformací a kmenové jmění by mělo poskytovat dostatečnou rezervu 
na transformační fázi. 

 

K vytvoření kmenového jmění transformovaného ŘSD se nepředpokládá využití externích 
zdrojů, neboť ŘSD pro tento účel využije prostředky z vlastních zdrojů – zejména se jedná o 
prostředky z fondu reprodukce majetku / fondu investic. K 30. červnu 2020 se na účtu tohoto 
fondu nacházelo 1 283,01 milionu korun. V případě ŘSD ve formě státního podniku by tak byl 
pro převod tohoto fondu do základního kapitálu aplikován § 54 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 

Opakující se náklady – náklady na nové zaměstnance a navýšení platů stávajících vybraných 
zaměstnanců – předpokládá se, že tyto náklady budou pokryty z úspor získaných redukcí 
outsourcovaných služeb 

Dodavatelé outsourcovaných služeb – pokles příjmů 

Změny v odvodech DPH 

Následující text se vztahuje především ke druhé fázi zvolené varianty. S transformací ŘSD by 
pravděpodobně došlo kromě samotné změny právní formy také k změnám v odvodech DPH. 
Mýto a dálniční známky, které dnes nejsou předmětem DPH, by se předmětem staly, jelikož by se 
staly „cenou za službu“ - za užití nadřazené silniční infrastruktury. Kromě toho by se však také 
stala výstavba a oprava dálnic a rychlostních silnic de facto meziproduktem (dnes je finálním 
produktem, jelikož ŘSD neuplatňuje vratku za cenu dopravních staveb na vstupu). Finálním 
produktem by se stalo až provozování dálnic a rychlostních silnic (nebo u plátců DPH by se stalo 
dalším vstupem), z něhož by ŘSD odvádělo DPH a naopak DPH, která je součástí ceny 
silničních staveb by si mohlo od odvodu odečíst. Dopady na jednotlivé skupiny popisuje 
následující přehled. 

Dopad na plátce DPH 

Zde uvažujeme obecně plátce DPH, ať už se jedná přímo o dopravce nebo o jiné podnikatele, 
kteří při svém podnikání platí výkonové či časové zpoplatnění silniční infrastruktury jako vstup. 

 
3 643,50 Kč/hod.: měsíční plat 37 080 Kč; osobní ohodnocení 0,20; povinné odvody 0,34; režijní náklady 0,43; 8 odprac. 
hod. za den; 16,56 odprac. dnů za měs.; 12 odprac. měs. za rok 
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Pro tuto skupinu nebude mít změna bezprostřední dopad. Plátci DPH již dnes odvádí DPH 
z výstupu, k němuž potřebují jako vstup silniční infrastrukturu. Tím, že si dnes podnikatel 
nemůže za tento vstup odečíst odpovídající výši od odvodu DPH, platí de facto efektivně vyšší 
DPH, než je odpovídající sazba z jeho přidané hodnoty4.  

Pokud se mýtné a časové zpoplatnění stane předmětem DPH, pak sice podnikatelé zaplatí za 
tento vstup o DPH více, ale o tuto částku si budou moci odečíst svůj odvod DPH. Proto v tomto 
případě nedojde k navýšení ceny finálních produktů, ale pouze ke sníženým odvodům DPH od 
současných plátců, kteří využívají dálnice a rychlostní silnice jako vstup. 

S ohledem na čtvrtletní zúčtovací období pro DPH dojde ke krátkodobému profinancování 
státního rozpočtu platbou DPH do doby, než může být nárokována vratka. 

Dopad na fyzické osoby a podnikatele, kteří nejsou plátci DPH 

Jelikož fyzické osoby DPH neodvádí, zdražení dálniční známky si nebudou mít kde odečíst, 
proto reálně zaplatí o DPH vyšší cenu za využívání dálnic a rychlostních silnic. Lze předpokládat, 
že neplátci DPH tvoří zanedbatelnou část tržeb za výkonové zpoplatnění. Odlišná je situace 
v případě časového zpoplatnění, kdy dálniční kupóny kupují především fyzické osoby – 
nepodnikatelé, kteří nejsou plátci DPH. Předpokládaný objem prostředků, o který si pohorší (v 
sumě) neplátci DPH lze odhadnout následujícím způsobem:  

∆𝑍𝑍 = 0,21 × 𝑍𝑍 × (1 − 𝑦𝑦) 

kde: 

Z představuje část z tržeb za časové zpoplatnění, kterou dnes zaplatí neplátci DPH 

∆Z představuje změnu Z 

y představuje pokles (poměr oproti původnímu počtu) prodaných dálničních známek 
v důsledku zvýšené ceny (závisí na elasticitě poptávky)  

Výsledný výběr od neplátců DPH by mohl v průměru činit cca 600 mil. Kč za předpokladu 100% 
neelastické poptávky. Orientačně jsme elasticitu poptávky odhadli (pomocí regrese) na základě 
časové řady sazeb za dálniční známky, míry inflace a vývoje prodaných kusů na -0,22 (2012). Při 
takovéto elasticitě by to znamenalo, že výsledná suma, o kterou zaplatí neplátci DPH více 
v případě, že se stanou dálniční známky předmětem DPH, bude odhadem 460 mil. Kč. 

Dopad na ŘSD 

Nový subjekt zinkasuje platby za mýtné a dálniční známky za zvýšenou cenu (včetně DPH), tu 
však bude muset odvést jako DPH na výstupu. Naproti tomu si však bude moci odečíst DPH na 
vstupu za výstavbu a opravu dopravních staveb, což dnes ŘSD uplatňovat nemůže. Ve výsledku 
tak navýší své zdroje pro financování odpovídající DPH za novou výstavbu a opravy. Toto 
navýšení se však projeví ve formě zvýšeného inkasa za mýtné a dálniční známky (o DPH) a ve 
formě vratek. Na druhou stranu však také dojde k částečnému výpadku zdrojů, který bude 
odpovídat poklesu prodaných dálničních známek v důsledku navýšení ceny pro neplátce DPH5. 

Dopad na státní rozpočet 

 
4 Nakupuje-li plátce DPH od neplátce, musí počítat s tím, že výrobek je pro něj dražší, než neplátci reálně zaplatí. 
5 Nicméně, jak ukazuje vývoj počtu prodaných kusů dálničních kuponů (zejména pro vozidla do 3,5 tuny, u nichž lze 
očekávat nejvyšší podíl neplátců DPH) ve vazbě na zvyšování cen kuponů, ukazuje se, že elasticita poptávky po kuponech na 
cenu je velmi nízká – řidiči tedy kvůli zdražení kupony nepřestávají kupovat. Navíc, vzhledem k významnému nárůstu počtu 
registrovaných vozidel, je pravděpodobné, že počty řidičů, kteří si kvůli zdražení dálniční kupon nepořídí, budou 
kompenzovány známkami pro nově registrovaná vozidla.  
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Státní rozpočet si na jednu stranu fiskálně polepší o to, co vybere na DPH z dálničních kuponů 
(pouze od neplátců DPH). Na druhou stranu však vybere na DPH méně o DPH za výstavbu a 
opravu dálnic a rychlostních silnic. Snížený výběr se však primárně neprojeví na odvodech DPH 
za dopravní stavby, ale ve formě vratek ŘSD, a především ve snížených odvodech od plátců 
DPH, kteří ke svému podnikání využívají placenou silniční infrastrukturu. 

Přínosy lze identifikovat především na kvalitativní bázi. 

− Moderní obchodní korporace 

− Vícezdrojové financování 

− Efektivní investiční činnosti 

− Inovace, transparentnost a odpovědnost 

Pokud se díky tomu podaří uvést stavbu do provozu o rok dříve, lze obecně vyčíslit (viz RIA k 
SZ) roční přínosy ve vši 2,24 mld. Kč u silničních staveb. 

V kategorizaci pak mají přínosy formu: 

− Úspory času, 

− Úspory energie (pohonných hmot), 

− Snížení opotřebení vozidel, 

− Snížení nehodovosti. 

a dále pak: 

− Daňové odvody firem a zaměstnanců 

− Zvýšení počtu pracovních příležitostí, 

− Zlepšení podmínek životního prostředí, 

− Zvýšení hodnoty území vytvářením obchodních a průmyslových zón,  

− Zvýšení ekonomické síly obcí a měst vlivem zlepšené dopravní dostupnosti, 

− Zlepšení přístupnosti území pro cestovní ruch, 

− Oživení stavební činnosti při výstavbě dopravní cesty a následné péči. 

Problémy uvedené v této RIA jsou dlouhodobě jedněmi z hlavních překážek efektivnějšího, 
hospodárnějšího a kvalitnějšího fungování ŘSD s.p.o. Jelikož nastavená pravidla pro fungování 
státních příspěvkových organizacích 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 jejich legislativních změn. 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. 

Varianta založení státního podniku na základě zvláštního zákona, který bude upravovat zrušení 
s.p.o. a založení s.p. jako právního nástupce s.p.o., z kterého přejdou všechna práva a povinnosti 
na nový podnik je dle výše uvedeného hodnocení nejvhodnější variantou. Pokud zohledníme 
doplňující podmínky uvedené v kapitole Implementace a Přezkum účinnosti regulace v této RIA, 
měla by tato varianta zajistit dosažení cílového stavu.  
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Transformovaný s. p., by měl být finančně a ekonomicky soběstačný v oblasti údržby a provozu 
svěřeného majetku státu, tj. dálnic, silnic I. třídy a jejich příslušenství, a to především díky 
příjmům z časového a výkonového zpoplatnění, s doplňkovou platbou státu za nezpoplatněné 
části dálnic/silnic (na bázi ekonomicko-smluvního modelu mezi s.p. a státem). Právní forma, tedy 
státní podnik, však v případě další potřeby umožňuje i vícezdrojové financování, které je možné 
přizpůsobit plánovaným investicím dle NIP, tj. s využitím národních rozpočtových zdrojů, 
dotačních zdrojů EU, bankovních produktů (včetně nástrojů EIB), dluhopisů, zdrojů 
kapitálového trhu aj. 

V rámci transformace ŘSD a v návaznosti na ni jsou dle navrhovaného modelu očekávány 
následující výdaje a výnosy v rámci provozní činnosti (tj. provoz a údržba, nikoliv investiční 
činnost v podobě zejména výstavby nové infrastruktury). 

− Mandatorní výdaje 

o výdaje na provoz a údržbu silniční/dálniční sítě (běžné opravy, zimní údržba, kosení 
apod.) – v závislosti na počtu kilometrů zprovozněných silnic, dálnic a mostů; 
předpokládá se růst těchto mandatorních výdajů s rozšiřováním a zprovozňováním 
sítě; 

o provozní náklady na chod ŘSD – zaměstnanci, budovy, režie (kopíruje vývoj sítě). 

− Příjmy 

o příjmy z časového a výkonového zpoplatnění (model předpokládá růst příjmů s 
inflací); 

o platba za službu – výše platby je závislá na počtu km provozovaných silnic a dálnic 
(vyrovnávací platba na pokrytí/dorovnání provozních nákladů). 

V modelu není zohledněna inflace. Peněžní toky jsou stanovené v současných hodnotách. Od 
roku 2023 pak model předpokládá, že se ŘSD stane plátcem DPH. 

Výsledky modelu transformace státní příspěvkové organizace ŘSD na ŘSD, státní podnik, jsou 
představeny v trojici grafů na následujících stranách.  

První graf předkládá přehled provozních výdajů, se kterými počítá model transformace ŘSD. 
Výdaje jsou rozděleny na mandatorní údržbu, opravy, osobní náklady, ostatní režijní náklady, 
poplatky za financování a ostatní provozní náklady. Celková hodnota nákladů v každém roce je 
vyjádřena číslem nad příslušným sloupem. V grafu je patrný skokový pokles výdajů v roce 2023, 
který je dán tím, že se ŘSD v tomto roce stane plátcem DPH, a výdaje tak poklesnou o 21 
procent. Obecně platí, že provozní náklady rostou s počtem nově zprovozněných úseků 
spravovaných silnic a dálnic. 

Ve druhém grafu je následně představen výstup modelace příjmů a výdajů z provozní činnosti 
pro transformované ŘSD, a to na základě modelu platby za správu a údržbu silnic a dálnic. 
Z grafu je patrné, že po provozní stránce by ŘSD mělo být počínaje rokem 2023 
samofinancovatelné. Za předpokladu, že příjmy porostou spolu s inflací, bude rozdíl mezi příjmy 
a výdaji vyrovnán platbou za službu ze strany státu. Dalším předpokladem použitým v tomto 
modelu je, že výnos z dálničních známek bude od roku 2023 navýšen o 21 procent v podobě 
DPH. 

Třetí graf pak zobrazuje výhled provozních příjmů transformovaného ŘSD. Příjmy jsou 
rozděleny na výnosy z výkonového zpoplatnění (tj. mýto), výnosy z časového zpoplatnění (tj. 
dálniční známky), příjmy z pronájmu a platby za službu ze státního rozpočtu. Pokud by ve druhé 
fázi transformace došlo k přesměrování výnosů z výkonového a časového zpoplatnění přímo do 
ŘSD s.p., graf by představoval nástin přímého vlastního financování transformovaného podniku 
s tím, že by došlo k redukci platby za správu a údržbu dálnic a silnic v majetku státu. 
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Graf 20: Provozní výdaje ŘSD – model transformace (v mld. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 
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Graf 21: Příjmy a výdaje ŘSD na provoz – model transformace (v mld. Kč) v 1. fázi 

 
Zdroj: ŘSD  
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Graf 22: Provozní příjmy ŘSD – model transformace (v mld. Kč) 

 
Zdroj: ŘSD 
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Následující tabulka ještě sumarizuje možná rizika spojená se zvolenou variantou. Zároveň však 
navrhuje, jak lze těmto rizikům předejít. 

Riziko Ošetření rizika 

Nedostatečné finanční 
prostředky k zajištění 
provozu s.p. a k plnění 
stanovených úkolů 

Poskytnutí platby za správu a údržbu silnic I. třídy a dálnic by měl s.p. zajistit příjem v první 
fázi transformace, kdy mu ještě nebudou plynout příjmy z časového a výkonového 
zpoplatnění. V další fázi spolu se změnou financování s.p. přímo prostřednictvím příjmů z 
časového a výkonového zpoplatnění bude tato platba ponechána pouze za nezpoplatněné 
komunikace, přičemž její výše bude adekvátně ponížena. 

Riziko dovození 
nedovolené veřejné 
podpory u platby za 
správu a údržbu silnic I. 
třídy a dálnic 

V tomto směru je nutné doplnit, že problém nesouvisí se transformací ŘSD tj. změnou 
právní formy ŘSD, neboť v tomto směru nehraje právní forma žádnou roli. Problematika 
veřejné podpory odvisí především od existence trhu, přičemž v tomto směru by případný 
trh vznikal stran některých činností ve vztahu ke zpoplatněným komunikacím v případě 
existence koncesionářů. Z uvedeného důvodu se tak problematika nedovolené veřejné 
podpory za stávající situace ve vztahu ke stávajícímu ŘSD neřešila. 
Pro posouzení platby za správu a údržbu silnic I. třídy a dálnic z hlediska veřejné podpory 
bude záležet na tom, zda bude existovat soutěžní trh s koncesemi na její provozování či 
nikoliv. Pokud ano, je potřeba zajistit, aby s.p. nevznikla ekonomická výhoda selektivního 
charakteru.  
V případě neexistence trhu u činností provozovaných s.p. je využití této formy financování z 
hlediska veřejné podpory neproblematické. V případě, že takový trh vznikne, může 
poskytování plateb naplnit definici veřejné podpory. V takovém případě bude vhodné 
nastavit platbu tak, aby byla poskytována za tržních podmínek, aby naplnila kritéria 
Altmark, případně provést notifikaci Evropské komisi. Zde potom platí, že pokud se platba 
bude vztahovat výhradně na nezpoplatněnou infrastrukturu, měla by být veřejná podpora 
vyloučena. Platba dle kritérií Altmark by měla být stanovena tím způsobem, aby zahrnovala 
čisté náklady a přiměřený zisk a aby byla pravidelně upravována na základě kritéria „jiného 
efektivního poskytovatele“. 

Nutnost zvýšené kontroly 
z důvodu změny 
postavení s.p. 

Dojde ke změně postavení s.p. kdy státní podnik bude fakticky poskytovat službu správy 
silnic I. třídy a dálnic. Bude tak třeba zavést kontrolní mechanismy pro kontrolu kvality 
výkonu této služby. Počítá se posílením personální kapacity na úrovni MD nebo SFDI 
k výkonu této kontrolní funkce. 
Efektivita výkonu činností s.p. bude rovněž zajištěna možností výměny ředitele ze strany 
zakladatele a umožněním lepšího a spravedlivějšího odměňování zaměstnanců na základě 
odvedeného pracovního výkonu v rámci pracovních smluv (např. tzv. nenároková složka 
mzdy či odměny). 

Naplnění podmínek pro 
vertikální zadávání 
zakázek s.p. ze strany MD 
nebo SFDI 

Užití vertikálního zadávání se předpokládá pouze okrajově. Při stanovování plánu činnosti 
s.p. je nutné brát ohled na požadavek ust. § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ, aby více než 80 % 
celkové činnosti takto ovládané osoby bylo prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
ovládajícím veřejným zadavatelem, resp. požadavek ust. § 12 písm. c) ZZVZ, aby každý z 
těchto veřejných zadavatelů vykonávalo na trhu méně než 20 % svých činností, kterých se 
spolupráce podle písmene týká. 

Zmenšení vlivu MD na 
činnost s.p. 

MD bude mít postavení zakladatele s.p., zachová si tedy vliv na činnost s.p. (může např. 
měnit zakládací listinu a statut, odvolat ředitele s.p., aplikuje se postup dle nominačního 
zákona při obsazování funkce ředitele apod.). 

s.p. nebude mít 
dostatečnou kredibilitu a 
stávající věřitelé ŘSD 
s.p.o. by mohli být 
zkráceni na svých právech  

Bude zakotveno ručení státu za veškeré dluhy mající původ v činnosti ŘSD s.p.o. i s.p., což 
zvýší kredibilitu s.p. především ve vztahu k dodavatelům staveb a jejich částí. 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Na základě shromážděných dat a informací, provedených konzultací a provedeného zhodnocení 
nákladů a přínosů volíme Variantu V1ai. Detailní zdůvodnění s kvantifikací možných dopadů je 
uvedeno v předcházející kapitole. 
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5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Navrhovaná právní úprava se dotýká transformace ŘSD, tedy změny jeho právní formy, kdy 
finanční toky související s ŘSD, především pak financování ŘSD, budou řešeny v rámci druhé 
fáze. Finanční prostředky v první fázi transformace budou do s.p. alokovány i nadále zejména ze 
strany SFDI, navíc bude s.p. poskytována platba za službu (detailní popis viz výše v rámci popisu 
variant). 

V rámci druhé etapy transformace je zamýšleno, že by se příjmem ŘSD s.p. měly do budoucna 
stát přímo výnosy z výkonového a časového zpoplatnění za užívání dopravní infrastruktury, které 
momentálně plynou do SFDI. U nezpoplatněných komunikací pak s.p. zůstane příslušně 
ponížená platba za službu.  

K provedení bude nutné novelizovat další zákony, a to zejména zákon o pozemních 
komunikacích a zákon o SFDI. Proto je změna financování odsunuta až do druhé etapy 
transformace. 

Předkladatelem návrhu věcného záměru zákona o státním podniku ŘSD je Ministerstvo dopravy 
(MD). Za implementaci doporučené varianty a její vynucování bude proto odpovědné MD. MD 
jako ministerstvo, do jehož působnosti spadá i oblast činnosti ŘSD, bude ve smyslu § 20 
kompetenčního zákona plnit úkoly stanovené mu zákonem o státním podniku ŘSD, především 
pak bude činit kroky vedoucí k přeměně právní formy ŘSD s.p.o. na ŘSD s.p. Na MD bude 
provedení většiny kroků spojených se vznikem nového subjektu nahrazujícího ŘSD s.p.o., 
přičemž tyto kroky budou představovat především administrativní zátěž. Konkrétní kroky 
vedoucí k založení nového subjektu pak budou záležet na platné právní úpravě vzešlé z 
legislativního procesu, předpokládá se vzhledem k nejvhodnějšímu řešení vznik státního podniku 
ex lege, kde dojde k přechodu práv a povinností a majetku (přechod celého jmění stávajícího 
ŘSD s.p.o. a majetku ve správě ŘSD s.p.o.). Některé z těchto kroků budou eventuálně vyžadovat 
kvalifikované odborníky pro přípravu potřebných dokumentů. Další eventuální zátěž je na straně 
MD spojena s její rolí zakladatele státního podniku. 

Pro implementaci bude potřeba také součinnosti ŘSD s.p.o. jako přímo dotčeného subjektu. 
Přechod práv a povinností ze závazkových vztahů ŘSD s.p.o. na nově vzniklý subjekt pak bude 
vyžadovat komunikaci s účastníky těchto závazkových vztahů, přičemž tuto komunikaci budou 
vykonávat především zaměstnanci ŘSD. To souvisí také s přechodem práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů, kdy ve všech uvažovaných variantách dojde k přechodu zaměstnanců 
pod nový subjekt. Vzhledem k postavení MD jako zakladatele státního podniku ŘSD bude právě 
na MD ležet povinnost k vynucování implementace doporučené varianty, přičemž kontrolu nad 
nakládáním státního podniku ŘSD s majetkem státu bude vykonávat MD na základě § 48 Zákon 
o majetku ČR. 

Rizikem implementace navrhované právní úpravy může být právě administrativní náročnost 
přechodu práv a povinností z ŘSD s.p.o na nový subjekt.  

Harmonogram implementace bude záležet především na časové náročnosti implementace 
ustanovení konkrétní právní normy, která vzejde z legislativního procesu, ke kterému směřuje 
předmětný věcný záměr. 

 

6 Přezkum účinnosti regulace  
Jako perioda přiměřená pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení 
pokroku při dosahování cílů novelizace se doporučuje doba 3-5 let. Tato perioda je dostatečně 
dlouhá pro shromáždění dostatečného objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů 
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od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká tak, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem 
podnětů a navrhovaných změn.  

V rámci přezkumu účinnosti regulace navrhujeme definovat ukazatele, kterými je možné měřit 
posun v oblasti  

− zrychlení výstavby dálnic a silnic I. třídy oproti současnému stavu; 

− navýšení příjmů ŘSD a efektivita jejich využití především pak v kontextu zrychlení tempa 
výstavby komunikací; 

− zvýšení kvality komunikací, určované zejména dle oprav těchto komunikací za doby jejich 
životnosti oproti současnému stavu; 

− outsourcovaných činností; 

− odměňování zaměstnanců a dalších odborných kapacit; 

− finanční pozice firmy na základě údajů dle účetnictví ŘSD. 

Dle těchto ukazatelů by bylo třeba primárně nastavit sledování příslušných dat tak, aby je 
v navrženém horizontu bylo možné vyhodnotit. 

Pro monitoring se doporučují standardní 

− výkonové ukazatele; 

− finanční ukazatele; 

− KPI, 

které by měly být přizpůsobeny předmětu činnosti nového subjektu. 

Dále by bylo vhodné vyhodnotit naplnění následujících cílů. 

Tabulka 17: Plán obsazení odborných pracovních pozic v transformovaném ŘSD, jejichž činnost 
je v současné době outsourcována  

Obor činnosti Název pozice / odbornosti 

Počet 
obsazených 

nových 
pozic 2020 

Stav v roce 
2021 

Stav v roce 
2022 

Stav v roce 
2023 

Prohlídky mostních konstrukcí Specialista v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce  0 3 4 5 

Projekce dopravních staveb Hlavní inženýr projektu (HIP) 0 1 2 3 

Projekce dopravních staveb Samostatný projektant 0 3 6 10 

Služby Laboratoří a zkušebny Specialista – laborant 0 2 2 2 

Služby pasportizace, evidence a 
správy majetku Specialista majetkové správy 0 12 20 20 

Služby Správce stavby Asistent Správce stavby pro 
kontrolu jakosti  0 1 2 3 

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

0 1 2 2 

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

Služby Správce stavby Správce stavby 0 3 3 4 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi 0 2 3 4 
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Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – pozemní 
komunikace 0 3 4 5 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – trubní 
vedení 0 1 2 3 

Služby Technického dozoru 
investora 

Asistent specialista – 
zeměměřičství 0 1 1 2 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – projektová 
podpora 0 6 7 8 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – analytická podpora 
a dopravní modelování 0 6 6 6 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – podpora rozvoje a 
provozu telematiky 0 6 8 9 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – diagnostika a sběr 
dat, metodologie diagnostiky 0 2 2 2 

Správa, provoz a rozvoj 
telematických systémů a služeb 

Specialista – provoz a podpora 
SHV 0 2 2 2 

Standardizace a digitalizace 
procesů (BIM) Specialista – správce dat 0 3 5 5 

Celkový součet   0 60 83 98 

Zdroj: ŘSD 

 

7 Konzultace 
Při zpracování RIA byly provedeny následující konzultace: 

V rámci samotného zpracování RIA k návrhu byli osloveni v rámci konzultací zástupci 
následujících dotčených subjektů: 

− Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

− Ministerstvo dopravy; 

− Ministerstvo spravedlnosti; 

− Ministerstvo financí; 

− Ředitelství silnic a dálnic; 

− Státní fond dopravní infrastruktury. 
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8 Zkratky 
 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

MD Ministerstvo dopravy ČR 

ŘSD ŘSD s.p.o. 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SDS  Správa dálnic a silnic, státní podnik 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

SŽ  Správa železnic, státní organizace 
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