
 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 
  



 

 

ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce je věnována analýze nákladů na údržbu a opravy komunikací  

na území Statutárního města Ostrava. Cílem této práce je porovnání těchto nákladů  

za vymezené časové období, v rozlišení na letní a zimní údržbu, a dále definování nejlepšího 

načasování jednotlivých oprav, ceny oprav a materiálu. Na základě uvedeného cíle bakalářské 

práce je teoretická část práce zaměřena na teoretická východiska nákladů a kalkulaci nákladů. 

V závěru je provedeno shrnutí všech získaných poznatků a posouzeno, zda poskytované 

prostředky na údržbu a opravy komunikací jsou dostačující.  

 

Klíčová slova: náklady; analýza; údržba komunikací; zimní údržba; letní údržba; oprava; 

cena; 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the cost analysis of maintenance and repair of roads in 

Ostrava. The main aim is to compare appropriate costs during period of time, separately for 

summer and winter maintenance, and define the best timing of repairs, repair prices and 

material. The theoretical part of thesis describes the theoretical basis of costs and cost 

calculation. In the end of thesis there is a conclusion all of gained findings and evaluation if 

means for maintenance and repair of roads are sufficient. 
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Úvod 

V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav 

silnic a  mostů pro zajištění bezpečné a plynulé jízdy silničních vozidel.  Z tohoto důvodu je 

věnována zvýšená pozornost systematickému ověřování stavu vozovek silnic a operativnímu 

odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných disponibilními finančními 

prostředky. Na základě těchto skutečností je nutno přistoupit k efektivnímu řízení nákladů, 

včetně jejich přiřazování k výkonům (z hlediska vhodnosti, načasování) tak, aby přiřazení 

splňovalo svůj účel.  

Město Ostrava je s počtem obyvatel třetím největším městem v České republice. V této 

souvislosti je potřeba zabezpečit údržbu zeleně, veřejného osvětlení města, světelného 

signalizačního zařízení na křižovatkách, mostů, silniční sítě, které jsou důležité pro plynulý  

a bezpečný život ve městě. Výsledkem této práce je fungování veřejného osvětlení, čistota 

veřejného prostranství, ale hlavně bezpečný silniční provoz. Bez zajištění těchto služeb, 

související s životem ve městě by mohlo dojít ke kolapsu a město by přestalo plnit svoji 

funkci. Proto správu městské silniční sítě, veřejného osvětlení, mostů, světelného 

signalizačního zařízení na křižovatkách zajišťuje společnost Ostravské komunikace, a.s., která 

byla pro tuto funkci Statutárním městem Ostrava zřízena. Pro zajištění výše uvedených potřeb 

je nutné vynakládat finanční prostředky, jejichž analýza bude provedena v rámci této práce. 

V rámci této bakalářské práce je pozornost zaměřena na analýzu nákladů, respektive 

vynaložených finančních prostředků, na údržbu a opravy komunikací nacházející se na území 

statutárního města Ostrava. Hlavním cílem předložené práce je analýza nákladů města  

na údržbu a opravy komunikací za období tří let 2011 – 2013. Dále je provedeno porovnání 

nákladů na údržbu při dodržení rozlišení údržby na letní a zimní. Dílčím cílem je pak 

definování načasování jednotlivých oprav, ceny práce a materiálu.  

Samotná bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým 

východiskům práce, definici základních pojmů z oblasti nákladů. V druhé kapitole je popsána 

technicko-ekonomická charakteristika vybraného podniku - Ostravské komunikace, a.s.  

Vymezuje rozdělení údržby komunikací na území statutárního města Ostrava a představuje  

tři subjekty vlastnící komunikace na území města. Třetí a čtvrtá kapitola je zaměřena  

na samotnou analýzu finančních prostředků na údržbu a opravy komunikací. V závěru  

je provedeno shrnutí získaných poznatků a posouzení, zda poskytnuté prostředky na opravy  

údržbu jsou dostačující. 
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1 Teoretická východiska nákladové analýzy  

1.1 Pojetí nákladů  

Před samotným vymezením nákladů je nutné se nejdříve seznámit s tím, co je vlastně  

za náklad považováno. Z jednoho pohledu bude náklad vnímat účetní a z jiného pohledu jej 

bude vnímat manažer, který se zaměřuje na strategický rozvoj podniku. Různé účely,  

ke kterým jsou náklady evidovány, vyžadují pojímat tyto náklady z odlišných hledisek, které 

jsou respektovány rozdělením účetnictví jako takového. V zásadě lze rozlišit dvě základní 

pojetí nákladů [11]: 

 finanční pojetí nákladů, 

 manažerské pojetí nákladů. 

Finanční pojetí nákladů se vztahuje k vnímání nákladů jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projeví úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů, a který ve sledovaném 

(hodnoceném) období vede ke snížení vlastního kapitálu. Z pohledu finančního účetnictví 

náklady evidujeme jako spotřebu externích vstupů evidovaných v účetním systému. Základem 

tohoto pojetí nákladů je, že náklady vedeme a vyjadřujeme ve skutečných účetních cenách, 

tedy cenách, za které jsme aktiva pořídili, či je evidujeme v hodnotě nárůstů pasiv. Takové 

vnímání nákladů je určeno převážně k potřebám externích uživatelů [11].  

Manažerské (vnitropodnikové) pojetí nákladů vychází převážně z charakteristiky nákladů 

jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností. Předpokladem k optimalizaci či ke snížení nákladů  

je potřeba náklady poznat a pochopit podstatu jednotlivých položek, které v podniku vznikají. 

Jelikož v podniku je nespočet nákladových položek, které se čítají na stovky až tisíce, je třeba 

je rozdělit pro další úvahy do určitých skupin, abychom mohli zkoumat jejich chování  

při různých situacích [11]. 

1.2 Definice nákladů a jejich klasifikace  

Náklady jsou definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků  

a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích vyjádřenou spotřebu 

zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. Náklady nabíhají v podniku v průběhu 

reprodukčního vývoje nepřetržitě. Proto je nutné vymezit časové období, ve kterém budeme 

sledovat jejich výši. V praxi to znamená, že za základní časové období pro jejich zjišťování  
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se volí různá kalendářní období (rok, měsíc), teoreticky lze však volit i jiné časové období  

pro jejich sledování [15]. 

V teoretickém pojetí náklady zahrnují spotřebu materiálu a energii, odpisy hmotného  

a nehmotného investičního majetku, osobní náklady, náklady na různé nakupované služby  

od externích dodavatelů, finanční náklady [15]. 

Pro potřeby praktického řízení podniku (firmy) je třeba náklady podrobněji rozčlenit podle 

určitých kritérií. Jejich klasifikace může být různá, je převážně dána účelem jejich sledování. 

Za hlavní hlediska členění nákladů v podniku je lze třídit podle [15]: 

 nákladových druhů, 

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti, 

 položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, (kalkulační členění), 

 závislosti na objemu výroby. 

1.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů patří k nejběžnějšímu přístupu v klasifikaci nákladů, dochází 

k jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních 

faktorů. Jsou to náklady vstupující do reprodukčního procesu podniku převážně z vnějšího 

okolí, projevují se v prvotní podobě jednotlivých druhů (nebo se jedná o náklady vstupující 

uvnitř podniku tzv. vnitropodnikové). 

Za základní nákladové druhy se především považují náklady spojené se spotřebou materiálu, 

spotřebou a použití externích prací a služeb, odpisy dlouhodobě využívaného majetku  

a finanční náklady.  

Pro náklady vstupující z vnějšího okolí jsou charakteristické tři základní vlastnosti [6]: 

 prvotní, jsou podruhově vynaložené náklady, které se stávají hned při svém prvním 

vstupu do podniku, 

 externí, tyto náklady vznikají spotřebou výrobků, prací nebo služeb jiných 

subdodavatelů, 

 jednoduché, jedná se o jejich podrobnější rozčlenění v podniku. 

Pro náklady vstupující v rámci vnitropodnikové útvaru lze rozdělit [6]: 

 Náklady interní, které jsou spojeny se vznikem spotřeby vnitropodnikových výkonů 

vyrobených uvnitř podniku. Vnikají na základě vnitřních vazeb podniku. Např. 
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elektrická energie, která je vyrobená podnikovou elektrárnou, oprava stroje provedena 

údržbou podniku. 

 Náklady druhotné - tyto náklady se v nákladotvorném procesu objevují podruhé. 

Poprvé se objeví na vstupu do podniku ve formě prvotních nákladů, které jsou 

spotřebovány na výrobu předávaného výkonu ve vnitropodnikovém útvaru, který 

předává výkon. 

 Náklady komplexní (složené) - tyto je možno rozložit – rozdělit na původní složky 

nákladů (nákladové druhy), ze kterých druhotný náklad vnikl. 

1.2.2 Členění nákladů podle místa jejich vzniku a odpovědnosti 

Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti nám zodpoví otázku, kde náklady 

vznikaly a kdo je za jejich vnik odpovědný. Toto členění je podle vnitropodnikových útvarů 

a to podle velikosti podniku a složitosti výroby. Náklady jsou proto členěné v několika 

úrovních [14]. 

První z nich se mohou dělit na náklady výrobních činností a náklady nevýrobních činností. 

Náklady výrobních činností se dále mohou členit na náklady hlavní, pomocné, vedlejší nebo 

přidružené výroby. Náklady nevýrobních činností se dále mohou členit na náklady na odbyt, 

správu, zásobování atd.  

Sledováním nákladů podle místa jejich vzniku, vnitropodnikových útvarů, ke kterým se váže 

odpovědnost za jejich vznik, jsou nazývány odpovědní střediska (hospodářská, příp. 

nákladová střediska) [6]. K vytvoření odpovědných středisek se vážou určité organizační  

a jiné předpoklady, kdy musí být definovány činnosti prováděné tímto střediskem. Výkony 

(produkce, služby), které střediska předávají, musí být měřitelné a musí být i měřitelné 

náklady, které středisko vynakládá[14]. K této struktuře se vážou i oblasti, které vymezují 

oblasti a úrovně pravomoci, odpovědnosti zejména vedoucích pracovníků útvarů v jejich 

věcné podobě. Tedy, jaké konkrétní pravomoci pracovník má, v čem je oprávněn rozhodovat  

a za co zodpovídá [6]. 

Z hlediska úrovně pravomocí a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky rozlišujeme 

šest základních typů odpovědnostních středisek: nákladové (nákladově řízené), ziskové, 

rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové [6]. 

1.2.3 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby (výkonů) 

Náklady členěné tím to způsobem jsou závislé na objemu finálních, ale i dílčích výkonů.  

Na základě tohoto rozlišujeme dvě základní skupiny nákladů [6]: 
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 náklady variabilní (proměnné), 

 náklady fixní (konstantní). 

Náklady variabilní, které jsou chápany jako náklady, měnící se ve své absolutní výši, a to 

v závislosti na objemu výkonů, resp. výroby. Z tohoto pohledu může být závislosti 

proporcionální nebo náklady tzv. proměnné ve své absolutní výši rostoucí pomaleji, popř. 

rychleji, než je objem výroby [15]. 

Náklady fixní jsou charakterizovány jako náklady, které se ve své absolutní výši nemění 

v určitém rozmezí objemu výroby, resp. v přepočtu na jednici výroby. Tyto náklady mají 

degresivní charakter, fixní náklady nejsou absolutně stálé. Při výrazné změně objemu výroby 

se jejich absolutní výše mění skokem na jinou úroveň, čímž se dá říci, že jsou závislé na čase 

[15]. Fixní náklady vznikají, i když firma nevyrábí (např. stávka, celozávodní dovolená). 

1.2.4 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám vypovídá o tom, na co byly náklady vynaloženy (na které 

služby a výrobky). Toto hledisko je pro podnik rozhodující. Umožňuje nám zjistit rentabilitu 

(zisk) jednotlivých výrobků nebo služeb a řídit tak výrobní strukturu, neboť jednotlivé 

výrobky různou mírou přispívají k tvorbě zisku podniku. Kalkulační náklady jsou podkladem 

pro další rozhodování např. v tom, zda daný výrobek koupit nebo jej vyrobit, popřípadě zda si 

určitou činnost zajistit vlastními silami nebo nechat zajistit dodavatelem. Kalkulace nám 

pomáhají určit minimální ztrátovou cenu atd. [14]. 

Základním informačním nástrojem jejich řízení je kalkulace. Pod pojmem kalkulace 

rozumíme výpočet nebo výpočetní postup pro zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, 

ceny nebo jiné hodnotové veličiny na práci, službu, výrobek, činnost nebo operaci.  

Kalkulace se využívá ve třech základních významech a to, jako činnost vedoucí ke zjištění či 

stanovení nákladů na výkon, dále jako výsledek této činnosti a v neposlední řadě jako 

vydělitelná část [14]. 

Předmětem kalkulace je kalkulační jednice a kalkulované množství. Kalkulační jednice  

se rozumí konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, ke kterému se zjišťují 

náklady nebo další hodnotové veličiny. Kalkulované množství oproti kalkulační jednici 

zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady. 

Toto vymezení je významné z hlediska určení podílu fixních nákladů připadající  

na kalkulační jednici. Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy dílčích i finálních 

výkonů, které podnik vyrábí nebo provádí [6].  
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Podle přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu lze rozdělit náklady na [6]: 

 náklady přímé, jedná se o náklady, u nichž lze určit souvislost s konkrétním druhem 

výkonů, 

 náklady nepřímé, kdy náklady se nevážou k jednomu druhu výkonu, zajišťují průběh 

výroby jako celek.  

1.3 Kalkulace nákladů  

K řízení nákladů je potřeba jejich sledování a to z věcného hlediska, tedy podle výkonů 

(výrobků a služeb). K tomuto nám slouží kalkulace vlastních nákladů. Jejich význam je 

mnohostranný. Slouží v podniku ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, k sestavování 

rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability výkonů, k limitování 

nákladů, apod. [14]. 

Kalkulace podává písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační 

jednici. Tedy určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba) vymezený měřící 

jednotkou, např. jednotlivé množství (kusy), délky (m), hmotnosti (kg) atd.  

Může se jednat o výkony odbytové, určené na prodej mimo podnik, nebo vnitropodnikové, 

předávané uvnitř podniku. Principem kalkulace vlastních nákladů je rozčlenění nákladů  

na náklady přímé a náklady nepřímé [14]. 

Základem, kde se náklady zjišťují, respektive vyčíslují v kalkulačních položkách, je tzv. 

kalkulační vzorec. Tento vzorec však není závazný, jeho struktura je věcí podnikatelského 

subjektu.  

Všeobecný kalkulační vzorec uvádí základní strukturu nákladů [7]: 

přímý materiál 

přímé mzdy 

ostatní přímé náklady 

výrobní (provozní) režie 

∑ (1-4) vlastní náklady výroby 

správní režie 

∑ (1-5) vlastní náklady výkonu 

odbytové náklady 

∑ (1-6) vlastní náklady výkonu 

zisk (ztráta) 

∑ (1-7) cena výkonu 
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Uvedený vzorec je tedy vzorcem kalkulační ceny, kdy cena vniká podle principu  

„náklady + zisk = cena.“ Jedná se o tzv. nákladovou cenu, která se používá v případech,  

kdy cenu neurčí přímo trh. Zisk připočtený k nákladu je stanovený, aby byla zajištěna 

požadovaná výnosnost kapitálu. Jednoduše řečeno slouží k jednání a jako podklad pro jednání 

s odběrateli. Kalkulace nákladů je interní informací a není přístupná veřejnosti. Tato 

kalkulace slouží jako nástroj k vnitropodnikovému řízení [14]. 

Položky kalkulačního vzorce: 

Přímý materiál zahrnuje zejména suroviny, základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, 

pomocná a ostatní materiál, výrobní obaly atd. Jedná se o materiál, který se stává součástí 

výrobků nebo vede k vytvoření jeho potřebných vlastností.  

Do skupiny přímé mzdy zahrnujeme zpravidla základní mzdy (úkolové, časové atd.), případky 

a doplatky ke mzdě, prémie, odměny, které přímou souvisí s kalkulovanými výkony. Složka 

ostatní přímé náklady obsahuje především provozní režie (energii, palivo), odpisy, opravy  

a udržování, vadné výrobky.  

Výrobní (provozní) režie zahrnuje společně náklady s řízením a obsluhou výroby, které nelze 

stanovit přímo na jednici. Zde zahrnujeme především režijní mzdy, opotřebení nástrojů, 

odpisy hmotného investičního majetku, spotřeba energie atd.  

Složka správní režie zahrnuje nákladové položky související s řízením závodu, podniku nebo 

organizačního prvku. 

Odbytové náklady zahrnují náklady spojené s odbytem, tedy jeho činností (skladování, 

propagace prodeje, expedice výrobků) [14]. 

Jelikož režijní náklady představují značnou část celkových nákladů a jejich velikost stále 

roste, je nutné jejich vývoj řídit a stanovit si úkoly k jejich snižování. Nemůže se však jednat 

o jejich nahodilé snižování a to např. tím, že budeme zanedbávat opravu strojů, ale musí být 

vždy vázány ve vztahu k výsledkům výroby. Lze podotknou, že režijní náklady jsou jedním 

z hlavních zdrojů ke snižování celkových nákladů a tím i povedou k růstu a hospodárnosti.  

K jejich řízení bychom si měli stanovit tři základní cíle [14]: 

 stanovení úkolů ve snižování, 

 vést evidenci, kontrolu a vyhodnocovat skutečné režijní náklady, 

 systémové hmotnou zainteresovanost. 
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2 Základní východiska analýzy nákladů   

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů na údržbu a opravy komunikací na území 

Statutárního města Ostrava. Cílem práce je provedení analýzy nákladů města na údržbu  

a opravy komunikací, porovnání těchto nákladů za období let 2011 – 2013 při dodržení 

rozlišení údržby na letní a zimní, včetně oprav.  

Údržbu a opravy na území Statutárního města Ostrava provádí Ostravské komunikace, a.s., 

společnost zřízená Statutárním městem Ostrava. Základní informace o společnosti, vymezení  

a rozdělní údržby, včetně její struktury uvádí následující podkapitoly.  

2.1 Ostravské komunikace, a.s.  

2.1.1 Vznik a založení společnosti  

Akciová společnost Ostravské komunikace, a.s. byla založena Statutárním městem Ostrava  

se sídlem Prokešovo náměstí 8 (IČ: 0084541), formou notářského zápisu dne 17. prosince 

1997 tehdejším primátorem Ing. Evženem Tošenovským. Vzniklá společnost převzala 

veškerou činnost po tehdejší příspěvkové organizaci Ostravské komunikace, která ve městě 

Ostrava působila od roku 1964. Základní kapitál při založení akciové společnosti Ostravské 

komunikace a.s. činil 1 000 000 Kč. Jednalo se o úpis jmenovitých akcií v hodnotě 100 000 

Kč za kus. [8]. 

Společnost Ostravské komunikace, a.s., byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě, obchodní 

rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. dubna 1998. Během roku 1998 byly připravovány 

podmínky nutné k řádnému plnění předmětu činnosti akciovou společností od 1. 1. 1999. 

Během činnosti společnosti Ostravské komunikace, a.s. došlo k navýšení základního kapitálu 

až na dnešní hodnotu 105 377 646 Kč [8]. 

Hlavním úkolem, pro který byla společnost Ostravské komunikace, a.s. zřízena,  

je poskytování služeb pro město Ostrava a to tím, že spravuje majetek města. Především 

pozemní komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, má ve správě nově vybudovaný kolektor 

Centrum.  

Co se týče poskytování služeb ve spravování a údržbě komunikací, v letech 1999, konkrétně 

dnem 1. listopadu, převzala do výkonu správy a údržby místní komunikace I. a II. třídy 

v délce 136,2 km, a to v zájmu jednotného přístupu k výkonu údržby. V souvislosti s touto 
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činností (převzetím správy sítě místních komunikací) je rozvíjena specifická služba z oblasti 

dopravně inženýrsko-investorská činnost.  

Při převzetí místních komunikací ve městě a zkušeností s jejich spravování se následně OK., 

a.s. přihlásila do veřejných obchodních soutěží. V těchto soutěžích byla úspěšná a uzavřela 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu na výkon správy údržby silnic I. třídy na území 

Statutárního města Ostravy. Dále byla úspěšná i v soutěži, kterou vyhlásila Správa silnic 

Moravskoslezského kraje na výkon správy, údržby a opravy silnic II. a III. třídy na území 

Statutárního města Ostravy. 

2.1.2 Činnosti podnikání  

Společnost Ostravské komunikace, a.s. v letošním roce 2014 vstoupila do patnáctého roku 

svého působení jako akciová společnost. Mezi hlavní činnosti v souladu s jejím statutem  

je celoroční činnost spojená se správou udržování komunikací, jejich příslušenství a mostů  

na území města Ostravy. Jsou to tyto úkoly [8]: 

 letní údržba komunikací, včetně příslušenství, 

 zajištění sjízdností v zimním období,  

 údržba mostů a jejich oprava, 

 údržba dopravního značení, 

 údržba silniční zeleně, 

 správa místní silniční sítě a místních komunikací. 

Pro Statutární město Ostrava, Ostravské komunikace, a.s. provádí další služby [9]: 

 údržbu sítě a jejich kolektorů a následné pronajímaní uživatelům, 

 údržbu, správu a provozování sítě veškerého veřejného osvětlení Statutárního města 

Ostravy, 

 údržbu a provoz veškerého světelného signalizačního zařízení umístěného  

na křižovatkách a přechodech pro chodce, 

 provoz a údržba parkovacích automatů. 

Další činnosti akciová společnost realizuje [8]: 

 pronájem sloupu veřejného osvětlení k reklamním účelům, 

 opravy a údržby vozidel, 

 práce stavebními mechanismy. 
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Nedílnou součásti je podnikatelská činnost pro další odběratele. S touto činností 

Ostravské komunikace, a.s. provádí zejména tyto služby a práce spočívající [9]: 

 instalace dopravního značení a prodej dopravních značek, 

 stavební práce, 

 reklamy na sloupech veřejného osvětlení, 

 projekční práce, inženýrská činnost, dopravní průzkum, 

 prodej kovového a technologického odpadu, 

 ostatní výkony. 

K plnění těchto náročných úkolů zaměstnávají Ostravské komunikace, a.s. přibližně 300 

zaměstnanců (k datu 1. 1. 2014 celkem 248 zaměstnanců).[5] 

Pro samotnou analýzu nákladů na běžnou údržbu a opravy komunikací je potřeba provést její 

rozdělení a doplnit základní informace o její organizaci a struktuře.   

2.2 Rozdělení údržby komunikací na území Statutárního města 

Ostrava 

Údržba komunikací na území Statutárního města Ostrava (dále jen SMO) je prováděna  

na základě objednávek vlastníků komunikací.  

Na území Statutárního města Ostravy vlastní komunikace tři vlastníci:  

 Statutární město Ostrava, 

 Ředitelství silnic a dálnic
1
, 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje
2
. 

Statutární město Ostrava má s akciovou společnostní Ostravské komunikace, a.s. uzavřenu 

mandátní smlouvu na údržbu ze dne 21. 12. 1988. U organizací Ředitelství silnic a dálnic 

(dále jen ŘSD) a Správy silnic moravskoslezského kraje (dále jen SSMSK) je objednávka 

následně upřesňována dle čtyřleté smlouvy na údržbu. Smlouvy u jednotlivých organizací 

jsou uzavřeny na základě výběrového řízení (soutěže). [5] 

  

                                                 
1
 Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním 

předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 

zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic první třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic  

a silnic první třídy. 
2
 Správa silnic Moravskoslezského kraje je příspěvkovou organizací, která provádí správu a celoroční údržbu 

silnic, jejich součástí a příslušenství na území Moravskoslezského kraje.  
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Ostravské komunikace, a.s. spravují na území SMO dle jednotlivých organizací (dle 

vlastníků) komunikace v délce, viz následující tabulka 2.1. 

Tab. 2.1 Délka komunikací na území Statutárního města Ostrava 

 m m
2
 % doplňující informace  

ŘSD 50 465 1 008 629 25,12 
viz příloha I 

SSMSK 143 667 1 649 539 41,09 

SMO 142 5364 1 356 442 33,79 viz příloha II 

Základní objednávky se provádějí vždy dle ročního období, na základě nichž se údržba dělí  

na zimní a letní.  

2.2.1 Zimní údržba  

Jedná se o specifickou činnost s předem neznámými vstupy. Samotná zimní údržba obsahuje 

provedení prací spočívající v posypu vozovek inertním materiálem, chemickým materiálem, 

odstraňování sněhu předsazenou radlicí, pomocí frézy, odvozem sněhu nákladními vozidly.  

Na tuto činnost navazuje dispečerská služba, která je v zimním období nepřetržitá, pohotovost 

zaměstnanců na pracovišti atd.   

Zimní údržba silnic na území města Ostravy se organizačně provádí podle plánu zimní 

údržby, který vychází ze závazných podkladů a to ze zákona č.13/1997 Sb. Zákon  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů a podle vyhlášky 

č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a 

předpisů. Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situace, kdy ve zmiňované 

vyhlášce č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to v § 41 odst.1, je stanoveno pořadí 

důležitosti zmírňující závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních 

situací ve sjízdnosti komunikací. V rámci zimní údržby je prováděna i údržba mostů a lávek,  

na mostech a lávkách je rovněž prováděná údržba chodníků. V rámci zimní údržby je rovněž 

prováděno uvolňování silničních vpustí [2], [16]. 

V rámci zimní údržby Ostravské komunikace, a.s. zajišťují sjízdnost na místních 

komunikacích I, II. třídy a ostatních, dále sjízdnost státních silnic I. třídy, krajských 

komunikací II a III. třídy na území města Ostravy. Součástí této činnosti je i úklid státních, 

krajských a místních komunikací po zimním období.  

Legislativně je stanovena zimní údržba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku [8].  
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Pro účely plánu zimní údržby na základě obecných podmínek zimní údržby a hlediska její 

konkrétní aplikace rozděluje silnice podle pořadí důležitosti (viz znění § 42 odst. 1. Prováděcí 

vyhlášky č. 104 Ministerstva dopravy a spojů). Toto pořadí uvádí následující tabulka 2.2. 

Tab. 2.2 Pořadí obslužnosti komunikací dle třídy [8] 

Pro jednotlivá pořadí důležitosti jsou stanoveny také časové lhůty doby výjezdu 

k zabezpečení průjezdnosti komunikací. Toto pořadí důležitosti je shrnuto v následující 

tabulce 2.3.  

Tab. 2.3 Časové lhůty k zabezpečení průjezdnosti [8] 

Doba výjezdu po zjištění závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Uvedené 

lhůty platí po celých 24 hodin. 

2.2.2 Letní údržba 

V rámci letní údržby komunikací zajišťují Ostravské komunikace, a.s. čištění komunikací 

samosběry, kropicími vozy, strojní sečení travnatých porostů na místních komunikacích. Dále 

zde je nutno přiřadit běžnou údržbu, která zahrnuje zejména provádění vysprávek lokálních 

výtluků, provádění velkoplošných vysprávek, vysprávky obrubníků, silničních propustí atd. 

Od roku 2011 zajišťují Ostravské komunikace, a.s. nově nadlimitní čištění vybraných 

místních komunikací III. třídy na celém území Statutárního města Ostravy. Dle prachové 

mapy Ostravy byly městské obvody rozděleny do tří skupin (na znečištěné, silně znečištěné  

a velmi silně znečištěné). Pro každou skupinu je dle zařazení stanoven počet cyklů čištění 

(měsíční) a také způsob čištění [8], [5]. 

Letní údržba probíhá v období od 1. května do 31. října.  

I. pořadí silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy 

II. pořadí zbývající úseky silnic II. Třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně 

důležité silnice III. třídy 

III. pořadí ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla 

pluhováním 

III. pořadí silnice, na kterých není provozována osobní linková doprava, a zároveň 

mají malý dopravní význam 

do 2 hodin na rychlostních silnicích 

do 3 hodin  I. pořadí 

do 6 hodin II. pořadí  

do 12 hodin III. pořadí 
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2.3 Struktura údržby komunikací na území statutárního města 

Ostrava 

Stanovení nákladů na samotnou údržbu komunikací je prováděno na základě sestavení 

výrobních plánů. Ostravské komunikace, a.s. pracují se dvěma výrobními plány V1 - Výrobní 

plán (dále jen „V1“ - viz příloha III) a V2 - Náplň výrobního plánu (dále jen „V2“ - viz 

příloha IV), podle nichž se stanovují potřeby oprav a které se sestavují po kontrole silniční 

sítě. Výrobní plány jsou zpracovány na roční období (léto, zima, jak bylo uvedeno výše)  

na základě potřeb v daném období. Výše bylo také uvedeno, že u organizací ŘSD a SSMSK  

je objednávka upřesňována dle čtyřleté smlouvy na údržbu uzavřené na základě výběrového 

řízení (soutěže). Komunikace statutárního města Ostrava spravují Ostravské komunikace, a.s. 

na základě mandátní smlouvy.  

Podklady pro výrobní plány „V1“ a „V2“ jsou organizacemi ŘSD a SSMSK zpracovávány 

vlastními silami a následně předloženy Ostravské komunikace, a.s. a společně odsouhlaseny. 

Pro SMO podklady výrobního plánu zpracovávají samy Ostravské komunikace, a.s. 

Zpracované podklady se poté zasílají na SMO jako požadavek na nadcházející období v rámci 

ročních plánů oprav a údržby komunikací. Statutární město Ostrava plán na údržbu 

komunikací přezkoumá, provede případné úpravy a následně odsouhlasí a vrací zpět  

na Ostravské komunikace, a.s. ve formě roční objednávky, která obsahuje výrobní plán „V1“  

a „V2“. Forma uvedených výrobních plánů je zavedena Ministerstvem dopravy ČR.  

Jednotlivé potřeby oprav uvedených v jednotlivých formulářích „V1“ a „V2“ jsou 

upravovány na základě možnosti finančního krytí jednotlivých vlastníků komunikací.  

U jednotlivých nákladových skupin jsou uvedeny roční objemy finančních prostředků. Objem 

těchto finančních prostředků je stanoven na základě roční potřeby, který je uveden  

na formuláři „V2“ - Náplň výrobního plánu, který určuje náplň výrobního plánu v daném 

roce. Je veden dle nákladového střediska
3
 a specifikován na jednotlivé soupisy provedených 

prací (dále jen SPP). Jednotlivé SPP obsahují měrnou jednotku, plánovaný počet měrných 

jednotek ve sledovaném období, jednotkovou cenu a cenu v daném období.  

U ŘSD a SSMSK jsou používány smluvní ceny na základě výběrového řízení. V jednotlivých 

výběrových řízeních jsou jednotlivé ceny specifikovány dle SPP a kalkulačních vzorců.  

                                                 
3
 Nákladová střediska budou blíže charakterizována v následující kapitole.  
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2.3.1 Kalkulační vzorec  

Kalkulační vzorec zpravidla obsahuje tyto položky – viz následující tabulka 2.4. 

Tab. 2.4 Kalkulační vzorec [5] 

KP 1 
Materiál 

Cena materiálu v pořizovací hodnotě tj. včetně nákladů na opravu 

KP 2 

Mzdy a zákonné sociální pojištění 

V kalkulační položce je zahrnuta průměrná mzda jednotlivých kategorií, 

inflace, sociální zákonné pojištění 

KP 3 
Provoz vozidel a mechanismů 

V kalkulační položce jsou zahrnuty ceny jednotlivých mechanismů 

KP 4 
Ostatní přímé náklady 

Externí dodávky související s činností SPP 

KP 5 
Režie 

Správní a výrobní režie 

KP 6 Vlastní náklady celkem 

Uvedený kalkulační vzorec je zjednodušený. U jednotlivých položek je často nutno použít 

specifické způsoby výpočtu vlastních nákladů celkem. U SMO jsou uváděny jednotkové ceny 

ve skutečných nákladech.  

Pro výpočet jsou používány:  

 rozborové listy SPP, 

 cenový normativ mzdové sazby,  

 SPP a jejich číslování. 

Rozborové listy jednotlivých SPP obsahují popis prací jednotlivého SPP, pracovní záběr. 

Součásti rozborových listů SPP je rozpis jednotlivých nákladů mzdy, materiál, doprava, 

mechanismy, ostatní přímé náklady, režie – skladová přirážka, položka celkem. 

Rozborový list slouží jako podklad ke zpracování plánovacích cen. Do jednotkové ceny  

je použit pouze pracovní záběr.  

Cenový normativ mzdové sazby obsahuje popis jednotlivého SPP, pracovní záběr, NH na MJ 

(normohodina na měrnou jednotku), profesi, průměrnou hodinovou mzdu, normu spotřeby 

času na měrnou jednotku, mzdu na měrnou jednotku, sazbu zákonného sociálního pojištění, 

zákonné sociální pojištění hrazené organizací, mzdové náklady celkem, režii dle mandátní 
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smlouvy a mzdové náklady a režijní sazby celkem. Cenový normativ se promítne ve fakturaci 

SMO jako mzda na TJ SPP (technická jednotka prováděné práce). Ostatní položky - materiál, 

doprava a statní přímé náklady (OPN) jdou do fakturace ve skutečných nákladech. 

SPP a jejich číslování je stanoveno dle sborníků nákladů údržbových prací na silniční síti 

Ministerstva dopravy ČR. Poslední vydání je z roku 2004. Postupem času SSMSK a ŘSD 

odstoupily od tohoto číslování a zavedly si své číselníky. Oba číselníky jsou rozdílné  

a Ostravské komunikace, a.s. jsou nuceny z důvodu zachování původního číslování upravit 

fakturace a to tak, že se používá původní číselník SPP jako základní a prvky SPP dle číselníku 

ŘSD a SSMSK alternativně zavěšuje. Tím je zachována možnost sledování jednotlivých SPP 

celkem za tři organizace. Při změně číselníků SSMSK a ŘSD došlo i ke změně fakturace  

ze skutečných nákladů na smluvní ceny. 

Náklady na údržbu jsou rozděleny do devíti nákladových skupin (středisek) označených 

NS 1000 – NS 9000. Nákladová střediska, včetně jejich pojmenování, uvádí následující 

tabulku 2.5. V citované tabulce je naznačeno rozdělení těchto středisek také dle druhu údržby 

(vyplývající ze stanovených zásad bakalářské práce) na střediska spadající pod zimní údržbu  

a letní údržbu. 

Tab.  2.5 Rozdělení nákladových středisek [17] 

  

                                                 

 Středisko Ostatní činnosti je správním střediskem, tudíž náklady nabíhají nepřetržitě v průběhu celého roku, 

není tudíž zařazeno do žádné ze dvou typů údržby. 

NS 1000 Zimní údržba komunikací Zimní údržba 

NS 2000 Údržba vozovek 

Letní údržba 

NS 3000 Dopravní značení 

NS 4000 Bezpečnostní vybavení 

NS 5000 Silniční těleso a odvodnění 

NS 6000 Mosty 

NS 7000 Ostatní silniční objekty 

NS 8000 Sadovnictví 

NS 9000 Ostatní činnosti poznámka
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3 Analýza nákladů na údržbu a opravy komunikací  

na území Statutárního města Ostrava 

Třetí část bakalářské práce uvádí podrobnou analýzu nákladů na údržbu a opravy komunikací 

na území Statutárního města Ostrava.  

Vstupní data pro analýzu byla poskytnuta Ostravskými komunikacemi, a.s., které spravují 

komunikace jednotlivých vlastníků na území Statutárního města Ostravy a jsou hodnoceny 

celkem za období tří let 2011 – 2013. Finanční prostředky jsou v rámci této práce děleny dle 

vlastníků jednotlivých komunikací a dále jsou rozpracovány do jednotlivých let 2011, 2012 a 

2013. Jak je uvedeno výše (viz podkapitola 2.2), vlastní na území Statutárního města Ostrava 

komunikace celkem tři různí vlastníci – ŘSD, SSMSK a SMO.  

Porovnání je provedeno zvlášť, jak pro letní, tak zimní údržbu. Zimní údržba je vedena  

ve svém příslušném nákladovém středisku NS 1000 a letní údržba je pak vedena pod 

nákladovými středisky NS 2000 až NS 8000 (rozdělení středisek viz Tab. 2.5.). Je nutno 

podotknout, že z nákladového hlediska zimní údržbu nelze hodnotit. Příčinou je skutečnost, 

že zimní údržba je silně závislá na klimatických podmínkách a právě panování rozdílných 

klimatických podmínek v jednotlivých letech (např. souvislá sněhová pokrývka  

na komunikacích, námraza, náledí atd.), což významně ovlivňuje výši vynaložených 

prostředků.  

3.1 Náklady na opravu a údržbu komunikací na území Statutárního 

města Ostrava  

Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravu komunikací na území 

Statutárního města Ostrava v jednotlivých letech 2011 – 2013 uvádí následující tabulka 3.1. 

Finanční objem vynaložených prostředků je uveden za všechny tři subjekty vlastníků 

v tisících Kč (dále jen tis. Kč.).  
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Tab.  3.1 Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravy na území 

Statutárního města Ostrava v letech 2011 – 2013 [17] 

 

K celkovým vynaloženým prostředkům, které představuje výše uvedená tabulka 3.1 je nutno 

zohlednit také vliv různých havárií a nehod na množství oprav, a tudíž i výši nákladů.  

Co se týče oprav zapříčiněných haváriemi a oprav vzniklých v důsledku nehod (podemletí 

komunikace zapříčiněné prasknutím vodovodního řádu, utržení krajnice) na komunikacích 

patřící SMO jsou tyto vynaložené prostředky účtovány v rámci běžné údržby. 

Opravy vlastníků ŘSD a SSMSK jsou však vedeny zvlášť mimo běžnou údržbu. Je proto 

třeba vliv havárií a nehod, resp. vynaložené prostředky na havárie dodatečně promítnout 

(přičíst) k vynaloženým nákladům.  

V průběhu jednotlivých let provedly Ostravské komunikace, a.s. u ŘSD z titulu havárií  

a nehod tyto opravy:  

 v roce 2011 opravy v celkové výši 147 tis. Kč;  z toho dopravní značení v částce  

55 tis. Kč, bezpečnostní vybavení v částce 92 tis. Kč, 

 v roce 2012 opravy dopravního značení v celkové výši 67 tis. Kč, opravy svodidel 

v celkové výši 345 tis. Kč, 

 v roce 2013 opravy ve výši 890 tis. Kč; v této výši bylo spraveno dopravní značení 

v částce 142 tis. Kč, dále bezpečnostní vybavení ve výši 748 tis. Kč. 

 

 

ŘSD SSMSK SMO 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

NS 1000 7 726 10 816 16 413 10 269 16 286 25 372 13 469 18 601 22 666 

NS 2000 7 672 10 391 6 168 11 766 11 346 2 954 2 974 21 700 24 918 

NS 3000 3 477 2 827 1 264 2 890 1 079 2 099 29 056 20 527 21 141 

NS 4000 5 461 1 544 2 259 241 16 73 366 450 238 

NS 5000 2 060 3 940 2 768 2 569 1 997 1 274 8331 8 292 8 647 

NS 6000 7 759 3 807 1 381 1 855 1 218 763 8331 7 166 8 126 

NS 7000 0 625 1 344 61 40 20 3547 2 000 1 259 

NS 8000 4 070 5 137 2 532 1 726 2 166 1 702 3674 258 2 373 

NS 9000 546 499 411 128 0 0 9541 8 359 8 331 

Celkem tis. Kč 38 771 39 586 34 540 31 505 34 148 34 257 10 4289 87 353 97 699 
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Pro SSMSK realizovaly Ostravské komunikace, a.s. v důsledku různých havárií následující 

opravy [17], [5]: 

 v roce 2011 opravy dopravního značení v částce 25 tis. Kč, opravy bezpečnostního 

vybavení za 11 tis. Kč a opravy mostů v částce 47 tis. Kč; celková suma činila  

83 tis. Kč,  

 v roce 2012 byly realizovány opravy v celkové výši 302 tis. Kč, z toho dopravního 

značení ve výši 38 tis. Kč, opravy svodidel ve výši 209 tis. Kč, a opravy zábradlí  

na mostech za 55 tis. Kč,  

 v posledním roce 2013 pak opravy celkem 650 tis. Kč; v rámci této částky bylo 

spraveno dopravní značení v částce 78 tis. Kč a bezpečnostní vybavení v částce  

572 tis. Kč.  

V souhrnu, ŘSD vynaložilo v důsledku různých havárií a nehod za všechny tři roky  

1 449 tis. Kč, u SSMSK činily vynaložené prostředky ze stejného titulu celkem 1 035 tis. Kč.  

Vliv havárií a nehod v peněžním vyjádření je patrný z následující tabulky 3.2. Tyto 

prostředky jsou evidovány pod příslušnými nákladovými středisky. Z povahy oprav jsou 

přiřazovány do nákladových středisek NS 3000, NS 4000 a NS 6000.  

Tab. 3.2 Objem finančních prostředků vynaložený v důsledku vlivu havárií a nehod na opravy 

komunikací na území statutárního města Ostrava v letech 2011 – 2013 [17] 

 

 Na základě dříve uvedených skutečností byla získána celková suma vynaložených prostředků 

na údržbu a opravy komunikací na území Statutárního města Ostrava (viz Tab. 3.3). Citovaná 

tabulka zahrnuje i vliv havárií a oprav.  

Z dat obsažených v tabulce 3.3 jsou následně zpracovány grafické závislosti, které přehledněji 

zobrazují získané výsledky a umožňují tak lépe vidět vzájemné vztahy a souvislosti mezi 

vynaloženými finančními prostředky na údržbu a opravy komunikací.  

  

 

ŘSD SSMSK SMO 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

NS 3000 55 67 142 25 38 78 0 0 0 

NS 4000 92 345 748 11 209 572 0 0 0 

NS 6000 0 0 0 47 55 0 0 0 0 

Celkem tis. Kč 147 412 890 83 302 650 0 0 0 

Celkem 2011-2013  1 449 1 035 0 
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Tab. 3.3 Celkový objem finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravy na území 

Statutárního města Ostrava v letech 2011 – 2013 [17] 

 

3.1.1 Náklady ŘSD na opravu a údržbu komunikací na území Statutárního 

města Ostrava  

Celková suma finančních prostředků vynaložená ŘSD na údržbu a opravy komunikací na 

území Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 činí 114 346  000 Kč (viz Tab. 3.3).  

V rámci jednotlivých let byly vynaloženy na údržbu a opravy následující částky. V roce 2011 

bylo vynaloženo celkem 38 918 000 Kč. V roce 2012 částka 39 998 000 Kč a v roce 2013 

byla provedena údržba a opravy ve výši 35 430 000 Kč.  

Z hlediska rozdělení nákladů na zimní, resp. letní údržbu zaujímají v prvním sledovaném roce 

vynaložené prostředky na zimní údržbu 20 % (7 726 000 Kč), resp. 79 % (30 646 000 Kč). 

V roce 2012 tvořila zimní údržba 27 % (10 816 000 Kč) z  celkové vynaložené sumy, letní 

údržba pak 72 %. V roce 2013 byl podíl zimní a letní údržby podobný – 46 % (zimní) a 53 % 

(letní).  

Přehledněji registrovat strukturu a výši vynaložených finančních prostředků v rámci 

jednotlivých let umožňuje níže uvedené grafické znázornění (viz Obr. 3.1).   

 

ŘSD SSMSK SMO 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

NS 1000 7 726 10 816 16 413 10 269 16 286 25 372 13 469 18 601 22 666 

NS 2000 7 672 10 391 6 168 11 766 11 346 2 954 27 974 21 700 24 918 

NS 3000 3 532 2 894 1 406 2 915 1 117 2 177 29 056 20 527 21 141 

NS 4000 5 553 1 889 3 007 252 225 645 366 450 238 

NS 5000 2 060 3 940 2 768 2 569 1 997 1 274 8 331 8 292 8 647 

NS 6000 7 759 3 807 1 381 1 902 1 273 763 8 331 7 166 8 126 

NS 7000 0 625 1 344 61 40 20 3 547 2 000 1 259 

NS 8000 4 070 5 137 2 532 1 726 2 166 1 702 3 674 258 2 373 

NS 9000 546 499 411 128 0 0 9 541 8 359 8 331 

Celkem tis. Kč 38 918 39 998 35 430 31 588 34 450 34 907 104 289 87 353 97 699 

Celkem 2011-2013  114 346 100 945 289 341 

Celkem subjekty 504 632 
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Obr. 3. 1 Finanční prostředky vynaložené prostředky ŘSD  na údržbu a opravy komunikací na 

území Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 

V roce 2012 navýšily vynaložené prostředky údržba a opravy stavební povahy v částce  

625 000 Kč evidované pod NS 7000 (Ostatní silniční objekty). Dalšími položkami, které 

zvýšily vynaložené finanční prostředky, jsou zejména zimní údržba komunikací, která 

vykazovala nárůst o 40 % oproti předchozímu roku. Tento nárůst byl zapříčiněn klimatickými 

podmínkami v důsledku jejich změny v zimním období. Náklady naběhly z titulu posypu 

vozovek inertním materiálem, solením, chemickým ošetřování komunikací, včetně nákladů  

na pohotovost zimní techniky a její obsluhy. Mezi nákladově významné aktivity se dále 

v tomto roce řadí činnosti spojené s uvolňováním kanálových vpustí, včetně jejich čištění a 

revize, doplňování kanálových mříží silniční kanalizace, úpravy příkopů a krajnic. Uvedené 

položky navýšily hodnotu finančních prostředků o 91 %. Oproti roku 2011 se projevily téměř 

trojnásobné vyšší náklady na údržbu a opravy vyvolané vlivem havárií a nehod. Tento nárůst 

je možno evidovat v rámci NS 3000 a NS 4000. Patrné jsou oproti témuž roku však nižší 

náklady vedené pod NS 6000, jelikož v roce 2011 byly realizovány opravy mostů. V roce 

2012 se prováděla pouze jejich běžná údržba (natírání zábradlí a další nestavební údržba). 

Při srovnání vynaložených prostředků v letech 2012 a 2013 je zřejmý zejména 13% pokles 

celkových výdajů. V roce 2013 byla ve výrazně menším měřítku provedena údržba vozovek,  

a živičného povrchu komunikace. Lze dále registrovat v rámci středisek NS 3000 a NS 4000 

vysoký vliv havárií a nehod na údržbu a opravy komunikací obdobně jako v letech 2011  

vs. 2012. Z globálního pohledu na náklady jednotlivých let je nejvýznamnější nákladovou 

položkou údržba vozovek.  
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3.1.2 Náklady SSMSK na opravy a údržbu komunikací na území Statutárního 

města Ostrava  

Hodnota peněžních prostředků vynaložených SSMSK na údržbu a opravy komunikací  

na území Statutárního města Ostrava za sledované období tří let činí 100 945 000 Kč (viz Tab. 

3.3). V rámci jednotlivých let byly vynaloženy na údržbu a opravy následující sumy. V roce 

2011 bylo vynaloženo 31 588 000 Kč, v roce 2012 částka 34 450 000 Kč a v roce 2013 

prostředky ve výši 35 430 000 Kč.  

Podíl zimní údržby činil 33 %, letní údržby pak 67 % z celkové sumy prostředků 

vynaložených v roce 2011. V roce 2012 díl zimní údržby vykazoval z celkové sumy 47 %, 

letní údržby pak 53 %. V posledním roce 2013 zaujímala zimní údržba 27 % a  letní údržba 

73 % z celkového úhrnu vynaložených prostředků.  

Detailnější srovnání vynaložených částek na údržbu a opravy v daných letech v členění dle 

jednotlivých NS poskytuje Obr. 3.2.  

 

Obr.  3. 2 Finanční prostředky vynaložené prostředky SSMSK na údržbu a opravy 

komunikací na území statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 

Na základě grafického znázornění lze konstatovat, že ve sledovaném období můžeme 

registrovat podobné vykázané množství vynaložených prostředků v rámci jednotlivých 

nákladových středisek. Nicméně, například zimní údržba vykazuje v rámci porovnání 

jednotlivých let rostoucí tendenci. Jinak, opětovně jako u ŘSD, je zde zřejmý významný podíl 

vynaložených prostředků na údržbu a opravy vozovek (NS 2000). Při vzájemném srovnání 

této položky v letech 2011 a 2012 nejsou registrovány žádné podstatné změny  

ve vynaložených prostředcích v rámci těchto let. Avšak v roce 2013 došlo z tohoto titulu  
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k významnému poklesu objemu finančních prostředků (74 %). V témže roce byl také 

evidován nárůst nákladů z titulu obnovení havarijního stavu bezpečnostního vybavení  

a dopravního značení.  

3.1.3 Náklady SMO na opravy a údržbu komunikací na území Statutárního 

města Ostrava  

Celkový objem finančních prostředků vynaložených vlastníkem SMO na údržbu a opravy 

komunikací na území Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 činí 289 341 000 Kč 

(viz Tab. 3.3). V rámci jednotlivých let byly vynaloženy na údržbu a opravy následující 

částky. V roce 2011 bylo vynaloženo celkem 104 289 000 Kč. V roce 2012 částka 87 353 000 

Kč a v roce 2013 byla provedena údržba a opravy ve výši 97 699 000 Kč.  

Z hlediska rozdělení nákladů dle druhu údržby představovala zimní, resp. letní údržba 

v prvním sledovaném roce 13 % (13 469 000Kč), resp. 78 % (81 279 000 Kč). V roce 2012 

tvořila zimní údržba 21 % (18 601 000 Kč) z  celkové vynaložené sumy, letní údržba pak  

69 %. V roce 2013 byl podíl zimní a letní údržby následující – 23 % (zimní) a 68 % (letní).  

Přehledněji uvádí strukturu a výši vynaložených finančních prostředků v rámci jednotlivých 

let sledovaného období (viz Obr. 3.3).   

 

Obr. 3. 3 Finanční prostředky vynaložené SMO na údržbu a opravy komunikací na území 

Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 

Na základě Obr. 3.3 je zřejmé, že nejvyšší náklady na opravu a údržbu komunikací vynaložilo 

SMO v roce 2011 (104 289 000 Kč). Vzrůst nákladů byl podmíněn zejména vysokými 

náklady na obnovu dopravního značení – NS 3000 (vodorovné dopravní značení, dopravního 

značení, svislé dopravní značky).  
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Dále byla ve velké míře realizována údržba a opravy vozovek (NS 2000). Nicméně, obdobnou 

výši nákladů v rámci těchto titulů vykazuje SMO i v dalších letech 2012 a 2013.  

Významný je také nárůst nákladů zimní údržby v roce 2013 oproti předešlým létům. Nárůst 

těchto nákladů na zimní údržbu souvisí opět s klimatickými podmínkami v zimním období. 

Měsíce leden až  duben byly silně náročné, neboť sněžilo, pršelo a mrzlo. Z pohledu aktivit 

zimní údržby je tato kombinace změny počasí nejméně příznivá. Poněvadž, když pouze sněží 

a mrzne, není zimní údržba významně drahá. Cesta je prohrnuta a následně vymrzne. Avšak 

když prší, je potřeba komunikace denně prosolovat, aby v noci nezmrzla a nevytvořilo  

se náledí. Nepříznivým faktorem je také déšť, jelikož spláchne chemické ošetření popřípadě 

posypovou sůl. K tomu je při častém sněžení potřeba komunikace prohrnovat častěji a udržet 

jejich sjízdnost dle časové lhůty k zabezpečení průjezdnosti (viz Tab. 2.3). Na základě těchto 

faktorů dochází k výraznému nárůstu finančních prostředků a zimní údržba se tak prodraží.  
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4 Přehled dosažených výsledků a jejich porovnání  

Celkový objem finančních prostředků vynaložených na běžnou údržbu komunikací na území 

SMO za jednotlivé roky 2011 – 2013 činil 504 632 000 Kč. Z této částky 57 % (289 341 000 

Kč) připadá na komunikace patřící SMO, 23% (114 346 000 Kč) na komunikace ve 

vlastnictví ŘSD a 20 % (100 945 000 Kč) na komunikace patřící SSMSK. Tento pohled 

zachycuje obrázek 4.1, který vychází z Tab. 3.3. 

 
Obr. 4. 1 Celkové vynaložené prostředky na údržbu a opravy komunikací na území 

Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 dle jednotlivých vlastníků (%) 

Strukturu finančních prostředků detailně zachycuje obrázek 4.2.  

 

Obr. 4. 2 Struktura vynaložených prostředků na údržbu a opravy komunikací na území 

Statutárního města Ostrava za období 2011 – 2013 dle jednotlivých vlastníků (v tis. Kč)  

Z Obr. 4. 2 je zřejmé, že objem finančních prostředků u ŘSD a SSMSK v jednotlivých letech 

je obdobný, stálý, kdy se pohybuje při hranici 40 mil. korun. Není zde zahrnuta skutečná 

potřeba. U SMO se objem finančních prostředků mění v závislosti na letech, což je dáno 

potřebou, která je objednána technicko-správním útvarem Ostravské komunikace, a.s.. 
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Meziroční pokles byl způsoben množstvím a druhem prováděných oprav. U SMO jsou 

prováděny opravy vodorovného značení v daných intervalech a proto je v roce 2011, kdy byla 

prováděna tato oprava, náklad vyšší oproti roku 2012. Nejedná se pouze o opravy 

vodorovného dopravního značení, ale i o další opravy vyplývajících z technologických 

předpisů a norem.  

4.1 Vyčíslení nákladů na údržbu a opravy v návaznosti na plochu 

udržovaných komunikací na území Statutárního města Ostrava  

Pro věrnější zobrazení vynaložených prostředků na údržbu a opravy komunikací je vhodné 

provést jejich vyčíslení v závislosti na délce komunikace. Vyčíslení nákladů na údržbu  

a opravy v návaznosti na plochu udržovaných komunikací bude provedeno dle jednotlivých 

nákladových středisek. Do zpracování není zahrnuto NS 1000 (zimní údržba). Nákladové 

středisko NS 1000 nelze porovnávat z důvodu úplné závislosti na povětrnostních vlivech (vliv 

chemických závodů, hutí, ale i samotných povětrnostních vlivů). Dále nebude zahrnuto NS 

9000 (ostatní činnosti). Porovnání je provedeno v Kč nákladů na m
2
 udržovaných komunikací 

(viz Tab. 4.1). Délky jednotlivých komunikací již dříve uvedla tabulka 2.1.  

Tab. 4.1 Vyčíslení nákladů na údržbu a opravy v návaznosti na plochu udržovaných 

komunikací na území statutárního města Ostrava v jednotlivých letech 2011- 2013  [17] 

 

 

 

4.2 Časové naplánovaní oprav a stanovení ceny materiálu 

Nedílnou součástí oprav a údržby komunikací je jejich správné načasování. V této podkapitol 

e je definováno doporučení načasování jednotlivých oprav a provedeno stanovení ceny práce 

a materiálu na konkrétním příkladu.  

4.2.1 Časové naplánování oprav 

Opravy probíhají celoročně a závisí to převážně na nutnosti – havarijním stavu. Nejlépe  

je z hlediska nákladů provádět opravy v letním období, tj. v 5 až 10 měsíci daného roku. 

V zimním období panují nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolují provádět některé 

potřebné činnosti údržby nebo se jejich realizace výrazně prodraží. Například výtluky 

komunikací se v zimním období provádí studenou balenou asfaltobetonovou (dále ABS) 

 
ŘSD SSMSK SMO 

2013 2,64 0,83 7,02 

2012 4,06 1,57 6,36 

2011 4,34 1,84 8,56 
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směsí a jejich životnost je v průměru 3 měsíce. Následně je provedena v letním období oprava 

teplou balenou asfaltobetonovou směsí. 

4.2.2 Stanovení ceny práce a materiálu 

Stanovení ceny práce a materiálu je provedeno na příkladu opravy výtluku. Cena materiálu  

je SMO fakturována ve skutečné výši, čili za nákupní cenu a tato cena je průměrována  

po jednotlivých měsících. Cena práce a její množství vychází u SMO z rozborových listů  

a stanovených normočasů. U ŘSD a SSMSK je smluvně uzavřená cena za jednotlivé práce.  

Cenový normativ sazby obsahuje číslo nákladového střediska, popis práce včetně 

normohodiny na měrnou jednotku a jednotlivé ceny položek. Zahrnuje rozpis nákladů  

na přímé a režijní. Neobsahuje však mzdové a režijní náklady řidičů a obsluhy stavebních 

mechanismů, zaříznutí a odstranění živičného krytu výtluku (odstranění vozovky), ruční 

očištění, toto se oceňuje samostatnými položkami. Cenový normativ sazby je uveden  

v příloze V. 

Rozborový list obsahuje podrobný technologický postup (popis práce, materiál včetně ceny, 

vyčíslení dopravy na místo výkonu práce a použitou mechanizaci. Neobsahuje úpravu 

výtluků, tj. zařezávaní, vybourání (frézování) výtluků, ani manipulaci se sutí, poplatek  

za skladování, tyto činnosti je nutno ocenit samostatně. Rozborový list je uveden v příloze VI. 

4.3 Shrnutí a zhodnocení vynaložených prostředků  

Na základě provedené analýzy vynaložených prostředků na údržbu a opravy komunikací 

vyplývá: 

1. U SSMSK je prováděna nejnutnější údržba, která slouží pouze k zachování sjízdností 

spravovaných komunikací. Vývoj použitých prostředků na údržbu je stejný za cca 

posledních sedm let a je ve výši 40 mil Kč ročně. Tato částka je nedostatečná 

k potřené obnově zastaralých částí komunikací, jak vozovky skutečné, tak svodidel, 

svislého dopravního značení vodorovného dopravního značení opravy mostů a údržby 

zeleně. V případě vyšších nákladů na zimní údržbu zbývá na běžnou údržbu v letních 

měsících cca 1 mil. Kč.  

2. U ŘSD jsou přidělené prostředky na údržbu komunikací dostačující na běžnou údržbu, 

ale oprava mostů vyžaduje vyšší náklady, které nejsou dostačující. ŘSD provedlo 

převod některých komunikací na SSMSK v roce 2013, ale tento převod byl proveden 

bez předání potřebného finančního objemu. Toto lze rozeznat ve výše uvedené tabulce 

(viz Tab. 4.1).  
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3. Ostravské komunikace, a.s. provádí technickou správu udržovaných komunikací 

SMO. V daném roce předají požadavek na objem finančních prostředků SMO a to dle 

svých možností a po zhodnocení daného požadavku stanovují roční objednávku. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že objem skutečně odpovídá daným potřebám ve 

sledovaném období. 

4. SMO rovněž provádí účelové opravy komunikací. To znamená, že jsou prováděny 

opravy ucelených částí komunikací. Na tyto opravy je vynakládáno ročně cca 70 mil. 

Kč. Dále jsou prováděny ucelené opravy mostů a lávek, které odpovídají 

požadovaným opravám. Tyto částky jsou rozdílné v daných letech, pohybují se cca od 

3-10 mil. Kč. Mimo to SMO provádí údržbu veřejného osvětlení  

a kolektorů.    

Dále bylo zjištěno, že zimní údržba tvoří z pravidla 20 – 30 % z celkových nákladů a letní 

údržba až 70 %. Lze konstatovat skutečnost, že v zimě je prováděna jen nejnutnější údržba  

a opravy. Ostatní činnosti, týkající se opravy a údržby jsou prováděny v letním období 

v rámci letní údržby. Tato skutečnost poukazuje na hledisko správného načasování oprav.  

Náklady jsou v závislosti na délce komunikací proměnlivé. Pokles nebo nárůst ceny na m
2
 

neznamená zpravidla, že se samotná cena údržby a oprav na m
2
 snížila v jednotlivých letech, 

ale jde o rozředění finančních prostředků na délku komunikací, které měnily v rámci roční 

správy svého vlastníka. Mohou být také ovlivněny rozšířením nebo snížením infrastruktury 

(viz Tab. 4.1). 

Ostravské komunikace, a.s. zajišťovaly zimní údržbu s plánem zimní údržby silnic  

a významných místních komunikací v nepřetržitém čtyř-směnném provozu, a tím sjízdnost  

na 1 356 442 m
2
 místních komunikací I., II. třídy, dále na 1 008 629 m

2 
státních silnic I. třídy 

(včetně ramp) a 1 649 539 m
2
 krajských silnic II. a III. třídy na území Statutárního města 

Ostrava. Současně s údržbou silnic a místních komunikací byly udržovány i chodníky na 

mostech a lávkách.  

Plány na zimní údržbu vycházely vždy z předchozích let. Například na rok 2011 byl stanoven 

plán 18 500 tis. Kč, kdy vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám byl celkový objem 

výkonů za 13 500 tis. Kč, tzn., že byly vyčerpány prostředky ze 72 %. Pro rok 2012 byl 

nastaven plán na základě roku 2011 a to ve výši 19 681 tis. Kč, kdy však výkony dosáhly 

částky 18 601 tis. Kč, což představuje 94 %. Pro rok 2013 byl celkový plán opět navýšen na 
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23 475 tis. Kč., kdy byly provedené výkony ve výši 22 666 tis. Kč. Bylo vyčerpáno 96 % 

prostředků. 

V letní údržbě komunikací, které vlastní SMO, Ostravské komunikace, a.s. realizovaly opravy 

živičných povrchů, krytů obalovanou směsí za horka. V zimním období pouze studenou 

obalovanou směsí. K úpravě výtluků byla využita převážně technologie ručního vybourání a 

frézování. Nezanedbatelnou činností k prodloužení životnosti vozovek a předcházení vážných 

poruch, které vedou k úspoře nákladů na budoucí údržbu, je včasné zalévání spár a trhlin 

modifikovanou asfaltovou směsí. Plány na letní údržbu zpracovanou Ostravskými 

komunikacemi, a.s. jako požadavek na nadcházející období odsouhlasenou SMO následně 

provádí Ostravské komunikace, a.s. dle schválených finančních prostředků od SMO.  

Rozborem využitých finančních prostředku bylo zjištěno, že náklady u SMO jsou ve srovnání 

s ŘSD a SSMSK výrazně vyšší. U vlastníků komunikací ŘSD a SSMSK byla provedena 

údržba v rámci možností dle finančních prostředků. Důvodem je také fakt, že tito dva 

vlastníci disponují v rámci každého roku omezeným rozpočtem finančních prostředků a tudíž 

jsou tímto přiděleným rozpočtem limitováni. 
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Závěr 

Předložená bakalářská práce se věnovala analýze nákladů na údržbu a opravy komunikací  

na území Statutárního města Ostrava ve vybrané organizaci – Ostravské komunikace, a.s. 

Cílem práce bylo porovnání těchto nákladů ve vymezeném tříletém časovém období let 2011 

– 2013. Dle dílčího cíle vymezuje druh údržby (letní a zimní) a strukturu údržby komunikací 

na území statutárního města Ostrava, kde zohledňuje jednotlivé vlastníky daných komunikací. 

Dalším dílčím cílem bylo definování správného načasování oprav, stanovení ceny práce  

a materiálu a jejich objem finančních prostředků.  

Finanční prostředky na opravu a údržbu komunikací jsou rozpracovány do jednotlivých let 

2011, 2012 a 2013. Vstupní data pro analýzu byla poskytnuta společností Ostravské 

komunikace, a.s., která na území Statutárního města Ostrava pro jednotlivé vlastníky 

komunikace spravuje. Porovnání bylo provedeno z hlediska druhu údržby letní a zimní a dále 

dle vlastníků jednotlivých komunikací nacházející se na území statutárního města Ostrava.  

Ze strany ŘSD a SSMSK se objem finančních prostředků z důvodu omezeného disponibilního 

finančního rozpočtu poskytuje jen na nejnutnější opravy a k zajištění sjízdností spravovaných 

komunikací (nemohou plnohodnotně reflektovat požadavky údržby a oprav komunikací). 

Zůstanou-li finanční prostředky po provedení zimní údržby, využijí se pouze k opravě 

vyhodnocených rizikových míst, která potřebují nutnou nápravu k zajištění sjízdnosti 

komunikace. Pokud by finanční prostředky ŘSD a SSMSK byly dostačující a poskytování by 

reflektovalo dané požadavky, bylo by možné náklady v následujících letech na opravy 

a údržbu komunikací snížit. Opravy by nebyly časově a finančně nákladné, jelikož by 

docházelo k dřívější nápravě dílčích havárií a nemusel by se nákladně pokládat živičný 

povrch na několika kilometrech. Bylo by příhodné, aby tito vlastníci disponovali vyššími 

finančními prostředky a mohli se tak významněji podílet na realizaci údržby a oprav a předejít 

tak havarijním stavům, jejichž oprava je v pozdějším stádiu mnohem nákladnější. 

Oproti tomu SMO poskytuje dostatek finančních prostředků k zajištění sjízdností komunikací 

na území města Ostravy. SMO reflektuje na požadavky Ostravských komunikací, a.s.  

a poskytnuté finanční prostředky odpovídají daným potřebám. Na základě těchto požadavků 

dochází k nápravě při opravě a údržbě komunikací ihned a o to se pak v následujících letech 

sníží náklady nutné na opravu a údržbu komunikací.  
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Seznam zkratek 

NH  Normohodina 

MJ  Měrná jednotka 

NS   Nákladové středisko 

OPN   Ostatní přímé náklady 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

SMO  Statutární město Ostrava 

SSMSK  Správa silnic Severomoravského kraje 

SSP  Soupis provedených prací 

TJ SPP  Technická jednotka prováděné práce 

V1  Výrobní plán 

V2  Náplň výrobního plánu 
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PŘÍLOHA V: CENOVÝ NORMATIV MZDOVÉ SAZBY 

 

  

Číslo NS 21711 Vysprávky výtluků obalovanou směsí za tepla Měrná jednotka [t] 

Popisník prací: - přemístění pracovníků a techniky na pracoviště dle pokynů 

mistra 

- příprava nářadí a silničních mechanismů na pracovišti 

k činnosti 

- ruční dočištění (vymetení) upravovaného výtluku 

- vystříkání výtluku spojovacím postřikem 

- naplnění výtluků asfaltovým betonem s převýšením pro 

zhutnění 

- hutnění vibračním válcem nebo pěchem 

- příprava a přejezd k další opravě 

- příprava silničních mechanismů nářadí a dopravních 

prostředků k odjezdu z pracoviště 

- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby 

 

Pracovní postup cca 3t/sm  Nh/m.j. 2,50000 

Mzdy a zákonné pojištění A B C celkem 

Profese Silniční dělník (2)    

Průměrná hod. mzda 174,97    

Norma spotřeby času na m.j. 5,00000    

Mzda na m.j, 874,85 0,00 0,00 874,85 

Sazba zák. soc. pojištění 34 34 34  

Zák.soc.poj.hrazené organizací 297,45 0,00 0,00 297,45 

Mzdové náklady + zákonné pojištění celkem:   1 172,30 

Režie % režijní sazby    

Výrobní + správní 50   586,15 

Režie celkem:    586,15 

Náklady mzdové a režijní sazby celkem Kč:    1 758,45 



 

 

PŘÍLOHA VI: ROZBOROVÝ LIST 

 

21711 Vysprávka výtluků asfalt. směsí za tepla do upravených výtluků t 

Popisník prací: 

Upravený výtluk se dočistí (vymete), hrany se ošetří lepidlem pracovních švů (bluma plast), vyplní 

asfaltovou směsí (s předepsaným převýšením pro zhutnění) a zhutní vibračním válcem nebo 

pěchem. Spoj se ošetří emulzivním kalovým zákrytem (Biguma L – Stradafix) a posype 

kamenivem. Pracoviště se uklidí (četně pracovního DZ) a četa se přemístí na další pracoviště. 

Pracovní záběr: 3t/ směna 

Rozpis nákladů: 

Pol. TKV Rozpis potřeb strojů a nákladů Množství JC Cena MJ 

Mzdy HZS zaměstnanců OS 110 – 1 dělníci 7,5 

2,5 

351,69 2 637,70 Kč/sm 

Materiál Obalovaná směs pro AB 3 1 405,00 4 215,00 Kč/sm 

 Biguma L – Stradafix 30 53,00 1 590,00 Kč/sm 

 Biguma plast 15 76,00 1 140,00 Kč/sm 

 Kamenivo 0-4 0,015 355,00 5,30 Kč/sm 

 Pronájem sady DZ přenos. (1 den) 1 194,33 194,33 Kč/sm 

 Materiál celkem 7 144,60 Kč/sm    

Doprava MERCEDES termo-sypač (s řidičem) 7,5 982,85 7 371,40 Kč/sm 

Mechan. Válec vibrační CC 122 (s obsluhou) 5 565,16 2 825,80 Kč/sm 

 Podvalník (přívěs) 7,5 61,64 462,30 Kč/sm 

 Mechan. Celkem 10 659,50 Kč/sm    

OPN      

Režie Režie zásobovací z mater (mimo 

balné) 

10%  293,00 Kč/sm 

  Náklady celkem 20 734,80 Kč/sm 

 Položka celkem   6 911,60 Kč/t 

   tis.cca 904,70 Kč/m
2
 

v tl. 

 


