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Anotace 

 

V diplomové práci je řešena otázka financování a činnosti Správy a údržby silnic, příspěv-

kové organizace zřízené územně samosprávným celkem, Ústeckým krajem. 

Konkrétně, zda finanční prostředky poskytované zřizovatelem jsou dostačující pro zajištění 

dobrého stavebního a dopravně technického stavu spravovaných komunikací tak, aby byla 

zajištěna možnost jejich neomezeného obecného užívání veřejností v souladu s § 19 záko-

na č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a pro řádný provoz. Cílem 

práce je navrhnout řešení pro optimální stanovení tohoto příspěvku. 

Závěrečná práce je strukturována do tří základních tematických celků. V první části se prá-

ce zabývá zřízením a činností organizace. V další části je shrnut dosavadní způsob 

financování včetně zhodnocení jak jsou tyto prostředky využívány. Ve třetí části je prove-

dena analýza výše příspěvku a navržen způsob, jak tyto prostředky optimalizovat. 

 

Klíčová slova: finanční plán, komunikace, opravy, prostředky, provoz, příspěvek, silnice, 

správa, údržba. 

 

Summary 

 

This thesis deals with the financing and activities of Správa a údržby silnic, a semi-

budgetary organisation founded by the Ústí nad Labem Region local government entity.  

Specifically it deals with the question as to whether the funds provided by the founder are 

sufficient to ensure the good construction and transport-technical state of the administered 

roads in such a way as ensures their unrestricted general use by the public in compliance 

with section 19 of Act No 13/1997 Coll., on Roads, as amended, and for due traffic ope-

ration.  The thesis aims to propose a solution for the optimal designation of this 

contribution. 

The final thesis is arranged in three basic thematic parts. In the first part the thesis covers 

the establishment and activities of the organisation. In the next part the current method of 

financing, including evaluation of the use of these funds, is summarised. In the third part 

there is an analysis of the level of the contribution and a proposal for a method of optimi-

sing these funds. 

 

Keywords: financial plan, communication, repairs, funds, traffic, contribution, roads, ad-

ministration, maintenance 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

cm centimetr 

ČR Česká republika 

DPH Daň z přidané hodnoty 

FIK Finanční a investiční komise 

km kilometr 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MSHV Malý systém hospodaření s vozovkou 

odbor DS odbor dopravy a silničního hospodářství 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SHV Systém hospodaření s vozovkou 

SÚS ÚK, p. o. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

TP technický předpis  

tis. Kč tisíce korun českých 

ust. ustanovení 

ÚK Ústecký kraj 

vlast. prac. vlastní pracovníci 

VSHV Velký systém hospodaření s vozovkou 

vyhl. vyhláška 

zhotovit. zhotovitelsky 
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1 ÚVOD 

Pozemní doprava patří k nejstarším činnostem člověka. Pro její zefektivnění, urych-

lení a minimalizaci nákladů začal člověk upravovat v dopravních trasách pozemní 

komunikace od stezek, cest až po dálnice. Dopravní infrastruktura je tvořena mimo dopra-

vy vodní, letecké a železniční cesty především systémem pozemních komunikací. 

Vymezení pojmu „pozemní komunikace“, její součásti a příslušenství, její kategorizace, 

vlastnictví, výstavbu a správu řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 

Pozemní komunikace se dělí do čtyř kategorií: dálnice, silnice, místní komunikace a účelo-

vé komunikace. Silnice se dělí do tří tříd a to dle jejich významu. Vlastníkem silnic II.       

a III. třídy je kraj, v jehož územním obvodu se silnice nachází. Zatím co do hustoty silniční 

sítě patří Česká republika s hustotou 0,7 km na 1 km
2
 plochy mezi přední země Evropy, 

pokud z toho vyčleníme dálniční síť, tak ta výrazně zaostává. V současné době roste stále 

rychleji počet silničních vozidel. Zároveň s tím roste i intenzita provozu a to klade stále 

větší požadavky na silniční komunikace jak z technického hlediska, tak z hlediska jejich 

dopravní kapacity a bezpečnosti provozu. Z hlediska intenzity dopravy jsou v České repub-

lice nejzatíženějšími úseky dálnice. Intenzita dopravy stoupá však i v samotných městech, 

kde způsobuje dopravní komplikace. Vybudování kvalitní silniční sítě a její udržování 

v dobrém dopravně technickém stavu podporuje a podmiňuje  v dané oblasti hospodářský 

rozvoj. Ten přináší peníze a zaměstnanost a rozvoj dalších oblastí života od kultury, přes 

sport po volnočasovou aktivitu a celkovou spokojenost obyvatelstva. Délka silniční sítě 

k 1.7.2012 v České republice je 55 643,8 km, z toho na Ústecký kraj připadá 4 197,7 km 

[13]. 

Ústecký kraj investuje do rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy nemalé finanč-

ní prostředky. Od roku 2009 byly zrekonstruovány a opraveny silnice za bezmála pět 

miliard korun [14]. I přes velké investice se však stále nedaří, aby byla silniční síť ve stavu, 

který bychom si všichni přáli. Strategickým cílem je dostavba dálnice D8, která sice nebu-

de ve správě Ústeckého kraje, ale jde o prioritní komunikaci pro celý kraj.            

Výstavba nových silnic a jejich rekonstrukce je v Ústeckém kraji převážně v gesci 

Investičního odboru a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Nejen výstavba nových silnic včetně jejich rekonstrukcí, ale také řádná údržba je velmi 

důležitá. Údržba silnic II. a III. třídy je v Ústeckém kraji zajišťována prostřednictvím SÚS 

ÚK, p. o., v rámci její hlavní činnosti. Mimo to SÚS ÚK p. o. zajišťuje částečně i údržbu 

silnic I. třídy, a to na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR. 
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2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJŮ 

Na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků 

z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do 

majetku krajů) přešly z majetku státu do vlastnictví krajů některé příspěvkové organizace  

a organizační složky státu. Současně s tím přešly na jednotlivé kraje i veškerá práva a zá-

vazky těchto organizací [3]. 

Zřizování dalších příspěvkových organizací krajů, které jsou zřizované územně sa-

mosprávnými celky se řídí ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,         

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 129/2000 Sb.,   

o krajích (krajské zřízení)), a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.,    

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Tyto organizace zajišťují pro svého zřizo-

vatele většinou neziskové činnosti, které svou složitostí, strukturou a rozsahem vyžadují 

existenci samostatného právního subjektu. Příspěvkovým organizacím je vymezen hlavní 

účel jejich působnosti a zároveň je jim předán do správy určitý majetek. Příspěvková orga-

nizace se zapisuje do Obchodního rejstříku a zřizovatel vydává zřizovací listinu. 

Finanční plány sestavované pro příspěvkové organizace musí být v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména: 

 zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení),  

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1 Ústecký kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací 

Ústecký kraj je jako samosprávný územní celek zřizovatelem příspěvkových organi-

zací. Zřizování, změny a zánik těchto organizací a jejich hospodaření probíhá v souladu 

zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o krajích a zákonem      

o finanční kontrole. Dalšími předpisy, kterými se musí příspěvková organizace řídit, jsou 

směrnice Ústeckého kraje v platném znění. Mezi nejdůležitější lze zahrnout: 

 Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ús-

teckým krajem, 

 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 

Ústeckého kraje, 

 Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje      

a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, 

 Metodika finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, 

 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými or-

ganizacemi [9]. 

 K 1. 1.2013 je celkový počet příspěvkových organizací Ústeckého kraje 143 organi-

zací, v členění a počtu dle tabulky č. 1. 
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Oblast Počet p. o. 

majetková 1 

školství 106 

kultury a památkové péče 13 

sociálních věcí 15 

zdravotnictví 7 

dopravy a silničního hospodářství 1 

Celkem 143 

 

Tabulka č. 1 - Příspěvkové organizace Ústeckého kraje [16] 
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3 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

3.1 Zřízení organizace 

SÚS ÚK, p. o., byla založena zřizovatelem, Ústeckým krajem, na základě usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. 11. 2001 s účinností od 1. 1. 2002. Organi-

zace je právnickou osobou, v jejímž čele stojí ředitel a je zřízena na dobu neurčitou. Jejím 

svodným odborem je odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého 

kraje. Zřizovací listina obsahuje úplný název zřizovatele, název organizace a její sídlo, 

identifikační číslo a právní formu, hlavní účel pro který byla organizace zřízena a předmět 

činnosti organizace včetně doplňkové činnosti. Zřizovací listina dále označuje statutární 

orgány, včetně jejich vystupování jménem organizace, vymezuje majetek předávaný orga-

nizaci k hospodaření i jeho nabývání příspěvkovou organizací a vymezuje práva 

organizace ke svěřenému majetku. V neposlední řadě je její součástí ustanovení o přeměně 

nebo zániku organizace, vymezení doby, na kterou je zřízena a závěrečná ustanovení [11]. 

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 

republiky do majetku kraje umožnil převod správy a údržby silnic včetně vlastnictví silnic 

II. a III. třídy z okresů na kraje. Tím na kraje zároveň přešla veškerá práva a závazky se 

kterými do té doby tyto organizace hospodařily. 

SÚS ÚK, p. o. vznikla sloučením organizací: 

 Správa a údržba silnic Chomutov, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Most, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Louny, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Litoměřice, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Děčín, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Teplice, příspěvková organizace, 

 Správa a údržba silnic Ústí nad Labem, příspěvková organizace.  

Tyto Správy a údržby silnic se změnily na provozy, přičemž v rámci úspor došlo      

k některým sloučením. Rozmístění jednotlivých provozů a cestmistrovství je voleno tak, 

aby byla co nejefektivněji a co nejoperativněji zajištěna správa a údržba silnic II. a III. tří-

dy v majetku Ústeckého kraje. V současné době je v rámci organizace pět provozů, které 

jsou dále děleny na menší organizační jednotky, cestmistrovství a depa [17]. 

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je: 

  výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí       

a příslušenství v rámci své územní působnosti, 

 správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní 

působnosti organizace, 

 zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy a jejich součástí a dal-

ších staveb nutných pro provoz a jejich správu a údržbu [17]. 
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Organizační struktura č.1 - Organizační struktura SÚS ÚK, p. o. [15] 

 

Předmětem činnosti organizace je: 

  vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství, 

  zabezpečení prohlídek silnic, 

  zabezpečení prohlídek mostů, 

  provádění údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotře-

bení, nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství, 

  provádění údržby a opravy mostů, 

  zajištění a provádění další činnosti vyplývající z práv a povinností vlastníka re-

spektive správce stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích), 

  provádění oprav a údržby pozemních komunikací, 

  provádění zimní údržby silnic, 

  realizace dopravních opatření, dopravních značení, 

  vydávání závazných stanovisek pro řízení vedená dle zákona č. 183/2006 Sb., č. 

13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 285/195 Sb., č. 200/1998 Sb. a ostatních souvi-

sejících, 
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  zabezpečení správy a údržby silnic za krizových stavů [11]. 

Ústecký kraj, jako zřizovatel umožňuje SÚS ÚK, p. o. vykonávat i další doplňkové 

činnosti, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých 

zaměstnanců. Doplňková činnost však nesmí zasahovat do řádného výkonu hlavní činnosti. 

Mezi zřizovatelem povolené doplňkové činnosti patří poskytování technických služeb, 

technické činnosti v dopravě, přípravné práce pro stavby, velkoobchod, specializovaný 

maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, provádění staveb, jejich změn a odstra-

ňování, opravy silničních vozidel, opravy pracovních strojů a provozování silniční 

motorové nákladní dopravy [11]. 

3.2 Hospodaření organizace 

SÚS ÚK, p. o. hospodaří s peněžními prostředky: 

 které získá vlastní činností, 

 přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, 

 svých fondů, 

 získanými jako peněžní dary od fyzických a právnických osob, 

 získanými z Národního fondu a ze zahraničí [11]. 

SÚS ÚK, p. o. dále hospodaří s prostředky dle § 28dst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [1]. 

Organizace musí hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí zřizovate-

lem. Organizace vytváří své peněžní fondy a to fond rezervní, investiční, fond odměn        

a fond kulturních a sociálních potřeb. Použití peněžních fondů se řídí zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a směrnicí vydanou Ústeckým krajem, 

Krajským úřadem Ústeckého kraje pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací 

zřizovaných Ústeckým krajem. V případě, že organizace dosáhne zlepšeného hospodář-

ského výsledku, může jej po předchozím souhlasu zřizovatele použít k posílení fondu 

odměn nebo rezervního fondu. Zůstatky fondů se po skončení roku převádějí do následují-

cího roku. Další povinností organizace je dle zřizovací listiny, čl. Hospodaření organizace, 

sestavit finanční plán na příslušné rozpočtové období. Finanční plán musí být sestaven 

s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Musí být předložen 

s vyrovnanou bilancí předpokládaných nákladů a výnosů, s předpokládaným příspěvkem 

zřizovatele, včetně případného zahrnutí použití peněžních fondů. Finanční plán se sestavu-

je na základě: 

 skutečných nákladů a výnosů k 30. 6. běžného roku, 

 očekávané skutečnosti k 31. 12. běžného roku (kdy budou odečteny jednorázové 

náklady a výnosy běžného roku, např. projekty a velké opravy), 

 uzavřených smluv, 

 informací o cenách v následujícím roce a prognózy České národní banky o vývoji 

inflace [10]. 

Finanční plán musí obsahovat: 

 skutečnost za poslední dva ukončené roky, 

 schválený finanční plán běžného roku, 
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 upravený finanční plán běžného roku s rozdělením na hlavní a doplňkovou čin-

nost, 

 skutečnost k 30. 6. běžného roku za hlavní a doplňkovou činnost, 

 předpokládanou skutečnost k 31. 12. běžného roku za hlavní a doplňkovou čin-

nost, 

 finanční plán na následující rok s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost [10]. 

Finanční plán projedná odbor DS se zástupci příspěvkové organizace. Poté jej předá 

včetně vyjádření ekonomickému odboru, který jej předkládá k projednání do Finanční        

a investiční komise Rady Ústeckého kraje a následně k projednání v Radě Ústeckého kraje. 

Během roku může SÚS ÚK, p. o. upravovat finanční plán na základě: 

 přesunu prostředků, při němž se jednotlivé náklady a výnosy mění, aniž by se 

však změnil jejich celkový objem, 

 použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezjištěných nákladů, 

čímž se zvýší celkový objem finančního plánu, 

 vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním výnosů, čímž se objem 

finančního plánu sníží. 

Současně s finančním plánem předává SÚS ÚK, p. o. zřizovateli i přehled odpisů dle 

odpisového plánu, který zpracuje v souhrnu dle odpisových skupin v souladu s Českým 

účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Přehled odpisového plá-

nu je spolu s finančním plánem předložen k projednání v Radě Ústeckého kraje. Během 

roku musí být případná změna odpisového plánu předložena zřizovateli ke schválení. 

Změnu předkládá do jednání Rady odbor DS [10]. 

Příspěvek zřizovatele je pro SÚS ÚK, p. o. i pro další příspěvkové organizace stano-

ven individuálně. Veškeré závazné ukazatele jsou součástí rozpočtu svodného odboru, pro 

SÚS ÚK, p. o. tedy odboru DS. Závaznými ukazateli jsou: 

1. Příspěvek zřizovatele: 

 příspěvek na provoz – jedná se o provozní náklady, 

 účelový příspěvek na velkou údržbu – jedná se o akce velké údržby, které si příspěv-

ková organizace zajišťuje sama, 

 účelová investiční dotace – jedná se o investiční akce, které si příspěvková organiza-

ce zajišťuje sama. 

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši – v tomto závazném ukazateli nejsou zahr-

nuty náhrady za pracovní neschopnosti a ostatní osobní náklady. 

3. Výše povinného odvodu z odpisů majetku – dle ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona           

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zřizovatel stanoví případný objem odvodů z odpisů [10]. 

Závazné ukazatele jsou předloženy ke schválení ve Finanční a investiční komisi a 

v Radě ÚK. Změny závazných ukazatelů během roku předkládá ke schválení v Radě ÚK 

svodný odbor. 

Pokud vytvoří SÚS ÚK, p. o. zisk ze své vedlejší činnosti, pak jej může použít pouze 

k výkonu hlavní činnosti, jestliže jí zřizovatel nepovolí jiné využití tohoto zdroje. Organi-

zace musí umožnit zřizovateli kontrolu hospodaření. Zřizovatel může nařídit organizaci 

odvod do svého rozpočtu, jestliže: 
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 její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel 

rozpočtu, 

 její investiční zdroje jsou větší než její potřeba užití dle rozhodnutí zřizovatele, 

 porušila rozpočtová pravidla. 

SÚS ÚK, p. o. může požádat zřizovatele k dočasnému krytí svých potřeb o návratnou 

finanční výpomoc, jestliže je její navrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nej-

později však do 31. března následujícího roku. Organizace nesmí nakupovat akcie ani jiné 

cenné papíry, nesmí nakupovat věci na splátky bez předchozího souhlasu zřizovatele [10]. 

 

3.3  Vlastní činnost organizace 

Hlavním účelem zřízení organizace je výkon vlastnických práv Ústeckého kraje 

k silnicím II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství. Proto se organizace řídí při své čin-

nosti zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích definuje pozemní komunikace a jejich rozdělení. Pozemní komunikace je 

dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dle tohoto 

zákona dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Vlastníkem dál-

nic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice 

nacházejí. Místní komunikace jsou vlastněny obcí, na jejímž území se nacházejí a účelové 

komunikace vlastní fyzická nebo právnická osoba [5]. Dle tohoto zákona příslušný právní 

prováděcí předpis vymezuje podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, 

silnici a místní komunikaci. Vymezuje způsob jejich evidence a náležitosti smlouvy o za-

jištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy. Touto prováděcí vyhláškou je vyhláška   

č. 104/1997 Sb. Zákon dále vymezuje co je součástí a příslušenstvím pozemní komunika-

ce. Vymezuje to, jak je zajišťována státní správa, vymezuje rozsah a podmínky obecného 

užívání pozemních komunikací. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-

zemních komunikacích ukládá vlastníku komunikace, jak má být prováděna péče vlastníka 

o komunikace a jak má být prováděna jejich evidence. Určuje jak a v jakých lhůtách mají 

být prováděny prohlídky komunikací, jak se provádějí bezpečnostní inspekce, jak se pro-

vádějí prohlídky mostních objektů, jak mají být prováděny údržby a opravy komunikací     

a mostních objektů. Mimo jiné stanoví rozsah, způsob a časové limity pro odstraňování 

závad ve sjízdnosti. V přílohách vyhlášky jsou definovány hlavní prohlídky, údržba           

a opravy komunikací, plán a organizace zimní údržby [5,6].   

Délka silniční sítě v Ústeckém kraji je k 1. 7. 2012 v délce 4 197,7 km. Rozdělení na 

dálnice, rychlostní silnice a silnice dle třídy je v následujícím grafu [13]. 
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Graf č. 1 – Členění silniční sítě k 1. 7. 2012 v Ústeckém kraji [13] 

 

 

V následující tabulce č. 2 najdeme rozdělení silniční sítě Ústeckého kraje do jednot-

livých okresů. 

                                                                                                                              (v km) 

Okres 

 

 

Dálnice  Rychlostní 

silnice  

Silnice 

 I. třídy  

Silnice 

II. třídy  

Silnice  

III. třídy 

Celkem  

Děčín - - 71,4 147,3 398,7 617,4 

Chomutov - - 68,4 137,4 420,4 626,3 

Litoměřice 28,6 - 60,9 211,8 657,7 959,1 

Louny - 5,2 99,5 215,4 611,8 932,0 

Most - - 63,2 42,9 160,7 266,7 

Teplice - 4,8 63,3 62,7 262,5 393,3 

Ústí n. L. 27,9 2,3 51,3 80,6 240,8 402,9 

celkem 56,5 12,3 478,0 898,3 2 752,6 4 197,7 

 

Tabulka č. 2 - Rozdělení silniční sítě Ústeckého kraje [13] 
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Graf č. 2 - Rozložení silnic II. třídy v ÚK [13]                          Graf č. 3 - Rozložení silnic III. třídy v ÚK [13] 

Velmi důležitou součást vybavení komunikace tvoří mostní objekty. Zanedbávání je-

jich údržby skýtá větší nebezpečí než zanedbávání údržby komunikací. Havárie a jejich 

špatný stavebně technický stav vedou zpravidla k dlouhodobým uzavírkám a nákladným 

rekonstrukcím.  

6%

méně 
než 1

%

26%

21%

47%

dálnice 76 mostů
rychlostní silnice 6 mostů
silnice I. třídy 345 mostů
silnice II. třídy 274 mostů
silnice III. třídy 610 mostů

                  

1% 6%

16%

29%18%

15%

15%

stav 7- havarijní: 7 mostů
stav 6 - velmi špatný: 82 mostů
stav 5 - špatný: 215
stav 4 - uspokojivý: 380 mostů
stav 3 - dobrý: 229 mostů
stav 2 - velmi dobrý: 197 mostů
stav 1 - bezvadný: 195 mostů

 

        Graf č. 4 - Počet mostů k 1. 7. 2012                                 Graf č. 5 - Počet mostů podle stavu nosné 

                               v ÚK [13]                                                            konstrukce k 1. 7. 2012 v ÚK [13] 

SÚS ÚK, p. o. má vlastní pracovníky se specializací na mostní objekty, tzv. most-

mistry, kteří provádějí běžné prohlídky mostních objektů. Periodické a mimořádné 

prohlídky, ale zadává u externích oprávněných specialistů. Na základě mostních prohlídek 

jsou navržena odpovídající opatření tak, aby nedocházelo k další devastaci těchto objektů. 
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Respektování závěrů z těchto prohlídek a přijetí nápravných opatření však ztroskotává na 

omezeném objemu dostupných finančních prostředků. 

Již ve Studii rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji, zpracova-

né na objednávku Ústeckého kraje v roce 2003, je upozorněno nejen na stávající stav 

komunikací, ale také mostních objektů. Je zde navržen systém hospodaření s mosty i návrh 

opatření ke zlepšení stavu mostních objektů. Tento plán vyčíslil i předpokládané finanční 

nároky, které by zastavily rychle postupující devastaci mostů. Kalkulovaná částka však 

byla z pohledu zadavatele příliš vysoká a tak nebyla většina navrhovaných opatření dosud 

realizována [12]. 

Svoji činnost dělí SÚS ÚK, p .o. na činnost hlavní a doplňkovou.  Rozsah a vývoj 

stavu počtu kilometrů, na kterých probíhají práce v rámci hlavní i vedlejší činnosti je zná-

zorněn v tabulce č. 3.  

 

Roky 

Silniční síť: výkon hlavní a doplňkové činnosti 

Silnice I. třídy 

(km) 

Silnice II. třídy 

(km) 

Silnice III. třídy 

(km) Celkem (km) 

2008 491 898 2 740 4 129 

2009 491 901 2 754 4 146 

2010 494 907 2 750 4 151 

2011 492 907 2 752 4 151 

 

Tabulka č. 3- Silniční síť: výkon hlavní a doplňkové činnosti [15] 

 

Veškeré činnosti neprovádí SÚS, p. o., vlastními pracovníky a tak je další dělení čin-

nosti na práci zabezpečenou vlastními pracovníky a na činnost dodavatelskou. Vlastními 

pracovníky je prováděna zejména zimní údržba silnic. 

Zimní údržba 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady, vznikající povětrnostními 

vlivy a podmínkami za zimních situací, ve sjízdnosti  komunikací a ve schůdnosti místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. 

Úkolem zimní údržby je tedy zejména zajištění sjízdnosti pluhováním a posyp vozovek 

chemickými a inertními materiály. Mimo zimní údržby se v zimním období provádí i běž-

ná údržba vozovek, opravy výtluků na vozovkách studenou balenou, opravy dopravního 

značení, výřez a údržba stromoví podél komunikací, výřez křovin a likvidace dřevního 

odpadu drcením [16].  

Zimní údržbou se zabezpečuje zhruba 3 743 km silnic chemickým a inertním posy-

pem a pluhováním. Na 419 km silnic není zimní údržba prováděna. Jedná se o úseky, kde 

není vedena autobusová doprava a dále se jedná o silnice s malým dopravním významem. 

V souladu s § 44 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunika-

cích a Plánem zimní údržby je při výkonu údržby použita taková dostupná technologie, 
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která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti. Pro účely Plánu zimní 

údržby se dělí podle pořadí důležitosti takto:  

I. pořadí: rychlostní silnice, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. a III. třídy 

 udržuje se celá šířka vozovky 

1. náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se od-

straňuje chemickými posypy obsahujícími rozmrazovací materiály, 

2. při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se použije posyp zdrs-

ňovacími materiály, 

II. pořadí: zbývající úseky silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy 

 udržuje se shodně s I. pořadím s tím, že pokud to situace vyžaduje, ponechávají se 

na silnicích uježděné vrstvy sněhu, které se zdrsňují posypem se zdrsňovacími 

materiály, 

III. pořadí: ostatní silnice III. třídy 

 tyto silnice se udržují až po ošetření silnic v I. a II. pořadí důležitosti chemickým 

nebo inertním posypem, některé úseky jsou udržovány pouze pluhováním, 

IV. pořadí: neudržované úseky: silnice, na nichž není provozována osobní linková do-

prava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní 

údržbu [16]. 

Při stanovování pořadí důležitosti údržby silniční sítě je přihlédnuto k požadavkům 

pravidelné osobní, nákladní i rekreační dopravy. Pro chemický posyp platí důsledné dodr-

žování technologie a povolené dávkování. Chemický posyp procházející Chráněným 

krajinným územím je prováděn na základě výjimek Ministerstva životního prostředí ČR. 

Pluhování provádějí sypače vyjma silnic III. pořadí, kde jsou nasazeny převážně 

traktory s radlicemi. SÚS ÚK, p. o. zabezpečuje zimní údržbu tak, aby pluhování bylo pro-

váděno již v průběhu spadu sněhu, pokud to situace vyžaduje a podle potřeby i po jeho 

skončení. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechani-

zmů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut. Sjízdnost musí být zajištěna ve 

lhůtách stanovených na základě § 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon    

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tyto lhůty jsou následující: 

 na rychlostních silnicích:                  do 2 hodin, 

 na silnicích v I. pořadí důležitosti:    do 3 hodin, 

 na silnicích v II. pořadí důležitosti:  do 6 hodin, 

 na silnicích v III. pořadí důležitosti: do 12 hodin [16]. 

Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy provádí SÚS ÚK, p. o. jako svoji hlavní čin-

nost. Údržbu na silnicích I. třídy provádí SÚS ÚK, p. o. na základě smlouvy uzavřené mezi 

Ministerstvem dopravy ČR a SÚS ÚK, p. o. dodavatelským způsobem jako svoji doplňko-

vou činnost. Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy je zabezpečena z 97,5 % vlastními 

pracovníky. 
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                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Zajištění sjízdnosti v zimním období 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.  

2008 44 477 445 50 288 960 90 639 1 079 185 404 2 484 187 888 

2009 46 212 923 58 972 1 514 104 714 1 844 209 898 4 281 214 179 

2010 63 124 0 79 601 4 434 139 216 4 409 281 941 8 843 290 784 

2011 31 686 0 51 511 1 603 101 274 1 525 184 471 3 128 187 599 

Celkem 185 499 1 368 240 372 8 511 435 843 8 857 861 714 18 736 880 450 

 

Tabulka č. 4 – Celkový objem prací na silniční síti – Zajištění sjízdnosti v zimním období [15] 
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Graf č. 6 - Vývoj objemu prací - Zajištění sjízdnosti v zimním období [15] 

Letní údržba 

V letní údržbě silnic a silničního příslušenství představuje největší rozsah prací údrž-

ba živičných povrchů. Jedná se především o provádění výspravy jak celoplošného 

charakteru, tak o bodovou výspravu, převážně balenou drtí (asfaltobetonovou směsí (AB)). 

K odstranění poruch povrchů menšího rozsahu se používá oprava tryskovou metodou za 

použití emulze a drtě. Letní údržba však zahrnuje i další činnosti, jako je čištění silnic, 

údržba krajnic, čištění příkopů podél vozovek, údržba mostů a propustků, údržba svislého  

i vodorovného dopravního značení, údržba vpustí na odvodnění komunikací, údržba opěr-

ných zdí komunikací, údržba směrových sloupků podél silnic, atd.  

Důležitou stránku letní údržby představuje údržba zeleně a to především sekání tra-

vin a likvidace náletových dřevin. Rekonstrukce silnic, mostů a dalších objektů jsou 

prováděny v menší míře, tuto činnost zabezpečuje pro silnice II. a III. třídy z větší části 

investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje. Stejně tak jako údržbu zimní, i letní 
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údržbu silnic I. třídy provádí SÚS ÚK, p. o. na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem 

dopravy ČR jako svoji doplňkovou činnost [17].     

Vozovky 

                                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Roky 

Vozovky (zabezpečení silničního provozu, údržba asfaltových vozovek, opravy asfaltových 

vozovek, opravy dlážděných vozovek, opravy betonových vozovek, opravy štěrkových vozovek, 

prozatimní vozovky, chodníky, ostatní opravy vozovek, likvidace a rekultivace vozovek) 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit.  

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 11 741 118 126 15 744 51 597 50 357 337 905 77 842 507 628 585 470 

2009 8 351 39 533 15 018 49 504 41 573 100 961 64 942 189 998 254 940 

2010 6 195 13 665 16 872 53 584 30 454 94 703 53 521 161 952 215 473 

2011 9 735 1 209 20 051 90 900 48 274 135 202 78 060 227 311 305 371 

Celkem 36 022 172 533 67 685 245 585 170 658 668 771 274 365 1 086 889 1 361 254 

 

Tabulka č. 5 – Celkový objem prací na silniční síti – Vozovky [15] 

Když se zaměříme na silnice II. a III. třídy, jejichž údržba je hlavní náplní činnosti 

SÚS ÚK, p. o., je z tabulky č. 5 zřejmé, že vlastními pracovníky je prováděno na vozov-

kách zhruba 20,68 % z celkového objemu činnosti. Objem prací vykonávaných vlastními 

pracovníky se příliš nemění, naopak práce vykonávané zhotovitelsky (dodavatelsky) kopí-

rují celkový vývoj objemu prací. Nízký objem vlastních prací na této činnosti je dán 

především drahým a jednoúčelovým technickým vybavením, které SÚS ÚK, p. o. nevlast-

ní. Práce jsou zadávány zhotovitelům na základě výběrového řízení dle platné legislativy.  
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Graf č. 7 - Vývoj objemu prací – Vozovky [15]                        
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Dopravní značení 

 

                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Dopravní značení (svislé dopravní značky, svislé dopravní značky velkoplošné, vodorovné 

dopravní značky plošné, vodorovné dopravní značky - dělící čáry, vodorovné dopravní značky - 

vodící proužky) 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 513 7 812 2 742 6 171 8 754 4 513 12 009 18 496 30 505 

2009 707 18 387 1 949 8 514 4 855 4 928 7 511 31 829 39 340 

2010 219 3 467 2 372 6 863 4 291 2 245 6 882 12 575 19 457 

2011 482 1 146 2 037 14 059 3 529 7 015 6 048 22 220 28 268 

Celkem 1 921 30 812 9 100 35 607 21 429 18 701 32 450 85 120 117 570 

 

Tabulka č. 6 - Celkový objem prací na silniční síti – Dopravní značení [15] 

 

Dopravní značení se provádí jednak v rámci výstavby nových úseků silnic, v rámci 

rekonstrukcí nebo oprav, jednak při výměně stávajícího značení. Práce na silnicích II. a III. 

třídy jsou prováděny z 35,99 % vlastními pracovníky. Objem prací vykonávaných vlastní-

mi pracovníky má klesající tendenci, naopak práce vykonávané zhotovitelsky 

(dodavatelsky) nejprve vzrostly a v dalších letech kopírují celkový vývoj objemu prací. 

Dodavatelsky je zajišťováno především vodorovné dopravní značení pro které nemá SÚS 

ÚK, p. o. potřebné kapacitní zařízení. 
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Graf č. 8 - Vývoj objemu prací – Dopravní značení [15] 
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Bezpečnostní zařízení a vybavení                                                                                       
                                                                                                 

                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Bezpečnostní zařízení a vybavení (ocelová svodidla, zábradlí, nástavce na svodidla, směrové 

sloupky, směrové značení ostatní, značky pro staničení a omezníkování, dopravní zrcadla) 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 1 944 17 628 3 552 503 3 111 758 8 607 18 889 27 496 

2009 1 531 7 258 2 102 283 1 841 1 281 5 474 8 822 14 296 

2010 240 8 345 1 783 1 473 2 955 13 699 4 978 23 517 28 495 

2011 1 533 9 695 1 360 3 315 1 003 8 617 3 896 21 627 25 523 

Celkem 5 248 42 926 8 797 5 574 8 910 24 355 22 955 72 855 95 810 

 

Tabulka č. 7 - Celkový objem prací na silniční síti – Bezpečností zařízení a vybavení [15] 

 

Práce na bezpečnostních zařízeních a vybavení na silnicích II. a III. třídy se provádějí        

z 31,17 % vlastními pracovníky. Do této skupiny prací spadá nové vybavení, stejně tak       

i opravy a čištění. Objem prací vykonávaných vlastními pracovníky má klesající tendenci, 

naopak práce vykonávané zhotovitelsky (dodavatelsky) nejprve vzrostly a v dalších letech 

kopírují celkový vývoj objemu prací.                                                                                                                                          
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Graf č. 9 - Vývoj objemu prací - Bezpečnostní zařízení a vybavení [15] 
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Silniční těleso a odvodnění 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Silniční těleso a odvodnění (krajnice, příkopy, rigoly, propustky, silniční kanalizace, zdrže, 

vpustě a šachty, silniční obruby) 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 7 258 4 296 11 368 5 735 28 126 3 966 46 752 13 997 60 749 

2009 5 988 3 252 8 812 2 177 24 150 1 279 38 950 6 708 45 658 

2010 3 354 125 10 041 224 22 287 572 35 682 921 36 603 

2011 9 362 426 9 133 1 650 23 783 1 519 42 278 3 595 45 873 

Celkem 25 962 8 099 39 354 9 786 98 346 7 336 163 662 25 221 188 883 

 

Tabulka č. 8 - Celkový objem prací na silniční síti – Silniční těleso a odvodnění [15] 

 

Práce v této skupině zahrnují např. čištění krajnic, seřezávání nezpevněných krajnic, 

čištění příkopů od odpadků ručně i strojně, hloubení příkopů, čištění rigolů i propustků, 

čištění silniční kanalizace, vpustí, šachet i zdrží, opravy silničních obrub. Tyto práce jsou 

na silnicích II. a III. třídy z 88,94 % prováděny vlastními pracovníky. Z následujícího grafu 

č. 10 vyplývá, že objem prací vykonávaných vlastními pracovníky má mírně klesající ten-

denci. Naopak práce vykonávané zhotovitelsky (dodavatelsky) kopírují tvarem křivky 

celkový vývoj. Celkový objem prací pak mírně klesá, což je způsobeno především nedosta-

tečným objemem finančních prostředků, které jsou přednostně využity na zajištění 

sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu. 
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Graf č. 10 - Vývoj objemu prací - Silniční těleso a odvodnění [15] 
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Mosty       
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Mosty 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 2 2 399 1 129 17 649 2 704 5 457 3 835 25 505 29 340 

2009 0 2 987 1 342 0 3 229 1 195 4 571 4 182 8 753 

2010 0 3 208 1 192 125 2 439 5 144 3 631 8 477 12 108 

2011 92 245 1 906 0 4 127 592 6 125 837 6 962 

Celkem 94 8 839 5 569 17 774 12 499 12 388 18 162 39 001 57 163 

 
Tabulka č. 9 - Celkový objem prací na silniční síti – Mosty [15] 

 

Práce obsažené v tabulce č. 9 zahrnují údržbu nestavební povahy a jsou na silnicích 

II. a III. třídy prováděny z 37,46 % vlastními pracovníky. Z následujícího grafu č. 11 vy-

plývá, že objem prací vykonávaných vlastními pracovníky má mírně rostoucí tendenci. 

Naproti tomu dodavatelské akce mají tendenci klesající a to zejména proto, že nejsou pro-

váděny z důvodu nedostatku financí speciální práce na údržbě a opravách mostních závěrů, 

ložisek a izolací. Celkový objem prací výrazně klesá. Tento trend je alarmující, technický 

stav mostů a jejich příslušenství se trvale zhoršuje. Havarijní stavy je pak nutné řešit do-

časně omezením, zejména tonáže vozidel a následnými nákladnými rekonstrukcemi. 
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Graf č. 11 - Vývoj objemu prací – Mosty [15] 
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Ostatní silniční objekty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(v tis. Kč) 

Roky 

Ostatní silniční objekty 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 0 0 1 808 49 659 4 189 10 762 5 997 60 421 66 418 

2009 1 0 1 304 7 791 3 472 764 4 777 8 555 13 332 

2010 0 0 1 295 2 366 4 687 1 695 5 982 4 061 10 043 

2011 0 68 2 506 8 602 7 181 34 978 9 687 43 648 53 335 

Celkem 1 68 6 913 68 418 19 529 48 199 26 443 116 685 143 128 

 
Tabulka č. 10 - Celkový objem prací na silniční síti – Ostatní silniční objekty [15] 

 

Do skupiny Ostatní silniční objekty řadíme například údržbu silničních zdí nestaveb-

ní i stavební povahy, opravy silničních zdí, údržbu tunelů, protihlukové stěny, údržbu 

osvětlení.  

Tyto práce jsou na silnicích II. a III. třídy prováděny z 18,48 % vlastními pracovní-

ky. Objem prací vykonávaných vlastními pracovníky je takřka stabilní. Protože jde 

obvykle o speciální stavební práce zajišťované dodavatelsky, objem prací dodavatelských 

pak kopíruje celkový objem prací. 
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Graf č. 12 - Vývoj objemu prací - Ostatní silniční objekty [15] 
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Sadovnictví                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Sadovnictví (silniční stromoví, keře, travní porosty) 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 941 22 919 15 659 0 38 216 113 54 816 23 032 77 848 

2009 325 24 099 14 309 3 590 34 608 7 822 49 242 35 511 84 753 

2010 145 14 663 9 946 9 909 19 077 10 627 29 168 35 199 64 367 

2011 307 944 11 290 7 254 24 692 19 742 36 289 27 940 64 229 

Celkem 1 718 62 625 51 204 20 753 116 593 38 304 169 515 121 682 291 197 

 
Tabulka č. 11 - Celkový objem prací na silniční síti – Sadovnictví [15] 

 

Práce zahrnuté do skupiny Sadovnictví zahrnují práce jako je vysazování, řez a prů-

klest, likvidace pařezů, kácení, štěpkování, hrabání listí a kosení travních porostů. Práce 

této skupiny jsou na silnicích II. a III. třídy prováděny z 73,97 % vlastními pracovníky. 

Objem prací vykonávaných vlastními pracovníky takřka kopíruje vývoj objemu prací cel-

kem s mírně klesající tendencí. Oproti tomu práce dodavatelské v průběhu období rostou. 
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Graf č. 13 - Vývoj objemu prací – Sadovnictví [15]                                                                                                                                                           
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Správní činnosti 
 

                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Roky 

Správní činnosti 

Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III. třídy Celkem Celkem 

  

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit. 

vlast. 

prac. zhotovit.   

2008 0 0 7 982 503 6 773 1 307 14 755 1 810 16 565 

2009 0 0 8 764 41 8 897 477 17 661 518 18 179 

2010 0 0 9 003 263 11 703 1 729 20 706 1 992 22 698 

2011 0 0 11 304 829 14 688 7 066 25 992 7 895 33 887 

Celkem 0 0 37 053 1 636 42 061 10 579 79 114 12 215 91 329 

 
Tabulka č. 12 - Celkový objem prací na silniční síti – Správní činnosti  [15] 
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Graf č. 14 - Vývoj objemu prací celkem – Správní činnosti [15] 

 

Z celkového objemu činností zajišťovaných SÚS ÚK, p. o. v rámci správy a údržby 

silnic II. a III. třídy je tedy dle stavu r. 2011  49,65 % zajišťováno vlastními pracovníky     

a 50,35 %  dodavatelsky externími zhotoviteli. Oproti r. 2008 jde sice o nárůst objemu čin-

nosti zajišťované vlastními pracovníky o 8,88 %. Důvodem je zejména zvýšení objemu 

prací při zimní údržbě, která je v průměru z 97,5 % vykonávány vlastními pracovníky        

a poklesu prací na opravách silnic, kde naopak v průměru z 79,32 % převládají práce pro-

váděné externími dodavateli. U některých činností, kde by bylo možné zajišťovat činnost 

vlastní technikou a vlastními pracovníky je zřejmý trend přesunutí části prací dříve zajiš-

ťovaných vlastními silami na externí firmy. Např. činnosti spadající pod dopravní značení 

byly v roce 2008 zajišťovány z 51,83 % vlastními pracovníky. V roce 2011, je to již jen z            

20,89 %. Další velký propad je v činnostech Bezpečnostní zařízení a vybavení. Zde je po-

kles z 84,09 % v roce 2008 na 16,53 % v roce 2011. V činnosti Sadovnictví je pokles 

z 99,79 % v roce 2008 na 57,13 % v roce 2011 [15]. Tento trend souvisí z velké části s tím, 

že SÚS ÚK, p. o. nevlastní potřebné technické zařízení, nemá ani snahu si jej pořídit a ob-

nova stávajícího technického zařízení je nedostatečná. 
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SUS ÚK, p. o. je pak nucena celou řadu prací, s odvoláním na to, že není schopna je 

sama zajistit, zajišťovat dodavatelsky bez ohledu na to, zda je to ekonomicky výhodnější. 
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Graf č. 15 – Procentuální poměr prací vykonaných na silnicích II. a III. třídy vlastními pracovníky a  

dodavatelsky [15] 

Všechny prováděné práce musí být vždy v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích. Mimo jiné tato vyhláška stanoví jak má pro-

bíhat péče vlastníka o komunikace a jak má probíhat jejich evidence. Nejmenší rozsah 

evidence komunikací zahrnuje délku komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou 

délku mostů na nich v km a objem vynaložených prostředků na jejich výstavbu a údržbu 

[6]. Pro případ SÚS ÚK, p. o. jde tedy o silnice II. a III. třídy. Vyhláška dále stanovuje, jak 

a kdy má vlastník nebo správce provádět prohlídky komunikací a jak vést výsledky 

v záznamech. Prohlídky lze rozdělit na běžné, hlavní, mimořádné a bezpečnostní. Pro po-

třeby údržby na silnicích II. a III. třídy jsou nejdůležitější pravidelné běžné prohlídky. 

Běžnou prohlídkou se zajišťuje správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zaří-

zení a závady ve sjízdnosti. Lhůty těchto prohlídek jsou stanoveny následovně: 

 dálnice a rychlostní silnice: každý pracovní den, 

 ostatní silnice I. třídy:          2x týdně, 

 silnice II. třídy:                    2x měsíčně, 

 silnice III. třídy:                   1x měsíčně [6].  

Z těchto prohlídek se vedou záznamy, které slouží k přehledu o stavu komunikací. 

Na operativnosti provedení a vyhodnocení běžných prohlídek závisí i rychlé rozhodnutí o 

rozsahu a způsobu provedení údržby a oprav. Cílem údržby a oprav je odstranit závady ve 

sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Součástí 

údržby jsou také opatření, která neprodleně po zjištění závady zajišťují usměrnění dopravy 

na závadných úsecích komunikací. Dle povahy a rozsahu prací se činnosti dělí na běžnou a 

souvislou údržbu a opravy. 

Do nedávné doby byly tyto prohlídky prováděny kompetentními pracovníky SÚS 

ÚK, p. o. s dlouholetou praxí. Pracovníci jednotlivých provozů kontrolovali stav komuni-

kací nacházejících se pod správou toho kterého provozu. Toto území měli dobře 

zmapované a projížděli tudy vícekrát než jen v termínech stanovených vyhláškou. Výstupy 
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z těchto prohlídek se zaznamenávaly a bylo možné na ně ihned reagovat. V posledních 

letech je skutečnost taková, že je tato činnost prováděna centrálně a to dodavatelsky. Je 

tedy zřejmé, že efekt nebude nikdy takový, jako když tuto práci provádí někdo, kdo dané 

úseky silnic dobře zná. Nedocházelo by ani k situacím, že havarijní stav komunikace je 

nahlášen s velkým zpožděním a SÚS ÚK, p. o., s dalším zpožděním předkládá zřizovateli 

žádost o navýšení závazného ukazatele a to z důvodu havarijního stavu. Dle zákona o ve-

řejných zakázkách lze pro havarijní stav vypsat veřejnou zakázku dle § 23 odst. 4b, zákona 

137/2006/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon           

č.  137/2006/Sb., o veřejných zakázkách) jako jednací řízení bez uveřejnění, což podstatně 

zkracuje lhůty pro výběr zhotovitele. S časovou prodlevou nelze využít tohoto typu zadá-

vacího řízení a je nutné využít standardní postup dle předpokládané výše veřejné zakázky. 

Druhým negativním jevem je skutečnost, že za tuto práci SÚS ÚK, p. o. vynakládá nemalé 

finanční prostředky. 

Pro potřeby souvislých oprav vede SÚS ÚK, p. o. Plán oprav pro konkrétní rok. 

Podle finančních možností v daném roce se vyberou akce z tohoto seznamu, které je mož-

né zrealizovat. Financování neprobíhá jen z rozpočtu příspěvkové organizace, ale                

i z rozpočtu zřizovatele. Výše finančních prostředků se během roku, dle možností zřizova-

tele, i několikrát změní. Není tedy možné přesně naplánovat, které práce se v běžném roce 

vykonají. 

V roce 2012 došlo například během roku k navyšování příspěvku od zřizovatele a to 

o částku celkem 201 412 tis. Kč [16]. Tyto prostředky byly použity na dopravní znače-

ní svislé i vodorovné, bezpečnostní zařízení, údržbu zeleně, výspravy výtluků, na 

odstraňování škod po zimním období, na platy a na jmenovité opravy silnic II. a III. třídy 

dle plánu oprav. Další změny souvisí s úpravou odpisového plánu během roku [16]. 
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4 ANALÝZA VÝŠE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE A 

NÁVRH JEHO OPTIMALIZACE 

SÚS ÚK, p. o. při tvorbě finančního plánu na příslušné období pracuje s rozpočto-

vým výhledem Ústeckého kraje, který je vždy schválen na pětileté období. Příspěvek 

zřizovatele je spolu s objemem prostředků na platy v absolutní výši a výší povinného od-

vodu z odpisů jedním ze závazných ukazatelů a je součástí finančního plánu SÚS ÚK, p. o. 

pro příslušný rok. Výše příspěvku zřizovatele pro příslušný rok musí být tedy v souladu se 

schváleným rozpočtovým výhledem odboru DS.    

4.1 Příspěvek zřizovatele 

Finanční plán na příslušný rok, jehož součástí je příspěvek zřizovatele, předkládá 

SÚS ÚK, p. o.  jako vyrovnanou bilanci předpokládaných výnosů a nákladů odboru DS, 

který jej následně předkládá ekonomickému odboru. Finanční plán se projedná ve Finanční 

a investiční komisi Rady Ústeckého kraje a následně je předložen do Rady Ústeckého kra-

je. Tento finanční plán musí být zpracován s ohledem na zásady efektivnosti, 

hospodárnosti a účelnosti. Během roku je možné finanční plán dále upravovat. Je možný 

přesun prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy navzájem ovlivňují, ale 

nemění se jejich celkový objem. Dále je možné navýšit celkový objem prostředků na zá-

kladě toho, že se použijí nepředvídané výnosy k úhradě nových, nezajištěných nákladů. 

Poslední možností změny výše finančního plánu je vázání nákladů, jestliže je jejich krytí 

ohroženo neplněním výnosů. Tímto se celkový objem finančního plánu snižuje. Jednotlivé 

úpravy finančního plánu během roku se provádějí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Systém změn finančního plánu během 

roku je, vyjma závazných ukazatelů, jejichž součástí je příspěvek zřizovatele, 

v kompetenci odboru DS. V případě změny závazných ukazatelů je úprava finančního plá-

nu povinná.  

V grafu č. 16 je znázorněn vývoj výše nároku na prostředky z rozpočtu zřizovatele 

od roku 2008 až po schválený příspěvek pro rok 2013. Z grafu je zřejmé, jak se mění 

schválená výše příspěvku pro určitý rok a jak je tento upraven během roku. V těchto 

číslech však nejsou zahrnuty akce velké údržby nebo investiční akce, které byly financo-

vané z rozpočtu zřizovatele. 
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Graf č. 16 - Vývoj nároku na prostředky –  dotace z územních samosprávných celků [16] 

 

Ústecký kraj jako zřizovatel by měl přidělit příspěvek podle rozpočtového výhledu. 

Ale mohou nastat skutečnosti, které výši příspěvku ovlivní. Např. se zvýší potřeba finanč-

ních prostředků na odpisy, protože se do majetku SÚS ÚK, p. o. dostane majetek od kraje 

(převážně dokončené investiční akce), který se začne odepisovat. S tím v rozpočtovém 

výhledu dopředu nikdo nepočítá. Další navýšení příspěvku je vždy posouzeno odborem 

DS, je projednáno ve FIK Rady ÚK a následně je schváleno Radou ÚK. Zvýšení příspěvku 

probíhá i z dalších možných důvodů, např. je přidělen účelový příspěvek nebo investiční 

příspěvek, dojde k navýšení prostředků na platy, atd. Může nastat i situace, kdy se při 

schvalování příspěvku pro určitý rok jeho výše oproti schválenému rozpočtovému výhledu 

sníží, tak jak se to stalo v případě příspěvku pro rok 2013. Důvodem bylo, že původně plá-

nované dodavatelské akce velké údržby budou hrazeny z prostředků rozpočtu odboru DS.  

Z tabulky č. 13 je zřejmé jak se během roků pohybuje příspěvek na provoz. Pro ná-

zornou ukázku byly vybrány roky 2010 až 2012. Příspěvek na provoz se skládá ze všech 

nákladových položek, jelikož všechny se podílí na tom, aby bylo možné práce na silnicích 

provádět. Z tabulky je patrné, že schválený příspěvek na provoz není ani v jednom roce 

dostačující a je nutné jej během roku navyšovat. Přitom v roce 2010 byl schválený příspě-

vek nižší než v předchozím roce a bylo nutné jej během roku navýšit o téměř 19 %. V roce 

2012 došlo z důvodů stále větší potřeby úspor ze strany zřizovatele k minimálnímu nárůstu 

oproti schválenému příspěvku [17]. 
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Rok 

Schválený 

příspěvek na 

provoz  

v tis. Kč 

Rozdíl oproti 

předchozímu 

roku v % 

Upravený 

příspěvek na 

provoz  

v tis. Kč 

Rozdíl   

schváleného a 

upraveného 

příspěvku  

v tis. Kč 

Rozdíl       

schváleného     

a upraveného 

příspěvku v % 

2010 469 200 -8,00 557 410 88 210 18,80 

2011 511 029 8,91 577 367 66 338 12,98 

2012 552 000 8,02 563 347 11 347 2,06 

 

Tabulka č. 13 -  Vývoj příspěvku na provoz [17] 

 

Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé provozy se děje na základě předešlých 

skutečností s přihlédnutím na současné požadavky a především na poskytnuté finance             

z rozpočtu zřizovatele. 

Nezanedbatelnou nákladovou položku tvoří také odpisy dlouhodobého majetku. 

Z tabulky č. 14 je zřejmé, jak se od roku 2010 do roku 2012 vyvíjí výše odpisů.  

 

Rok 

Odpisy dlouhodobého 

majetku v tis. Kč 

Rozdíl oproti před-

chozímu roku v % 

2010 122 849 66,06 

2011 147 176 19,80 

2012 239 555 62,77 

 

Tabulka č. 14 -  Vývoj výše odpisů [17] 

Odpisy pro rok 2013 jsou plánovány ve výši 238 337 tis. Kč. Zřizovatel má možnost 

dle ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů stanovit objem odvodu z odpisů. V současné době uložil Ústecký kraj pro SÚS 

ÚK, p. o. odvod z odpisů v oblasti hlavní činnosti v plné výši, tedy 237 537 tis. Kč. 

Z odpisového plánu pro rok 2013 je do přehledu tabulky č. 15 vybrána účetní odpisová 

skupina č. IV., která v sobě zahrnuje strojní vybavení potřebné pro výkon hlavní i doplň-

kové činnosti organizace. 
                                                                                                                                                                  (v Kč) 

Odpisová 

skupina  

Pořizovací  

hodnota  

Účetní oprávky  

k počátku roku 2013  Účetní odpis  Účetní zůstatek  

IV. 545 453 095,04 496 960 574,00 3 433 820,00 45 058 701,04 

 

Tabulka č. 15 - Odpisová skupina IV. pro  rok 2013 [17] 

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že majetek, který je veden v evidenci pod touto odpiso-

vou skupinou, bude na konci roku 2013 z 91,74 % odepsán. Organizace se snaží starat se          

o veškeré strojní vybavení v rámci možností tak, aby bylo stále v dobrém stavu, ale je jas-

né, že to tak nejde stále. Stáří strojního zařízení také podstatně zvyšuje náklady na udržení 

jeho provozuschopnosti. V případě, že pak dojde k situaci, kdy je nutné koupit během roku 
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nový stroj jako náhradu za stroj vyřazený a organizace nemá dostatek finančních prostřed-

ků v investičním fondu, musí požádat, přes odbor DS, o navýšení závazného ukazatele – 

investiční účelovou dotaci na nákup stroje, která musí být schválena Radou ÚK. Tím se 

samozřejmě celý proces s nákupem nového stroje prodlužuje. Kdyby nebyl nařízený odvod 

z odpisů v plné výši, mohla by organizace přistoupit k nákupu z vlastních prostředků. 

SÚS ÚK, p. o. však nepracuje pouze s výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK. 

Nejdůležitější složkou ostatních výnosů jsou výnosy z prodeje služeb. V rámci své doplň-

kové činnosti provádí SÚS ÚK, p. o. na území kraje zimní a letní údržbu silnic I. třídy. 

Děje se tak na základě smlouvy, kterou má na období pěti let uzavřenu s Ministerstvem 

dopravy ČR. Na počátku každého roku sdělí MD ČR částku určenou na příslušný rok. 

K tomu je zpracován výrobní plán, který je rozdělen na zimní a letní údržbu a dále pak 

dělen na jednotlivé druhy prací. Práce jsou prováděny na základě požadavků inspektorů 

z řad pracovníků ŘSD ČR. Tito pracovníci přebírají předávacím protokolem jednotlivé 

druhy prací. Na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu jsou pak 

jednotlivé druhy prací fakturovány MD ČR za ceny uvedené ve smlouvě. Z této činnosti 

vzniká SÚS ÚK, p. o. zisk, který je použit na úhradu nákladů týkajících se hlavní činnosti, 

tedy na správu a údržbu silnic II. a III. třídy. Organizace má zřizovatelem povolenu ztrátu 

v hlavní činnosti a tu kryje ziskem z doplňkové činnosti. Plán prací pro silnice I. třídy se 

během roku několikrát upravuje a to ze strany MD ČR prostřednictvím pracovníků ŘSD 

ČR. Částky za vykonané práce se pro každý jednotlivý rok navyšují o inflaci [17]. 

 
                                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

I. třída letní a  

zimní údržba + 

dopravní nehody 2008 2009 2010 2011 2012 

skutečnost 265 879 195 669 154 996 87 621   

předpoklad         89 200 

 

Tabulka č. 16 – Vývoj finančních prostředků na údržbu silnic I. třídy [16] 

 

Každoročně vykazuje organizace ztrátu z hlavní činnosti, kterou vyrovnává ziskem z 

doplňkové činnosti. Doplňková činnost je vykonávána na silnicích I. třídy: zimní a letní 

údržba + dopravní nehody a dále se jedná o ostatní drobné práce pro cizí, které však tvoří 

zcela zanedbatelnou část. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(v Kč) 

Výpočet HV 2008 2009 2010 2011 2012 

HV z hlavní 

činnosti -17 657 019,61 -27 512 937,76 -32 339 886,55 -16 748 455,42 -23 831 134,75 

HV z doplňkové 

činnosti 18 307 617,49 28 065 987,36 32 844 352,53 17 477 129,38 25 196 764,69 

Upravený HV 

(pro příděly 

fondům) 650 597,88 553 049,60 504 465,98 728 673,96 1 365 629,94 

  

Tabulka č. 17 – Hospodářský výsledek [16] 
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Pokud by v letošním roce nedošlo k uzavření nové smlouvy s MD ČR na údržbu sil-

nic I. třídy na další roky, v příštích letech by tak vznikla výrazná ztráta, kterou by bylo 

nutné řešit buď navýšením příspěvku nebo by pokračovalo další omezování rozsahu údrž-

by a oprav silnic. Už současná úsporná opatření Krajského úřadu Ústeckého kraje omezují 

činnost organizace, a to zejména v investiční oblasti [17]. Tato úsporná opatření znamenají 

nejen neuskutečnění stavebních akcí, ale také nákupu dopravních a mechanizačních pro-

středků. Negativně se projevují i při opravách stávajícího vozového parku. 

Při posouzení příspěvku pro SÚS ÚK, p. o., však nejde jen o jeho výši, ale také o to, jak je 

s těmito prostředky nakládáno. Práce, které by mohly být vykonávány vlastními pracovní-

ky se zadávají externím firmám. Jde například o sadovnictví, dopravní značení, nebo běžné 

prohlídky silnic. Strojní vybavení je z více než 90 % odepsané. Investice do nového stroj-

ního vybavení jdou dle mého názoru jinam, než by mohly jít. Například místo nákupu 

drahých osobních automobilů v roce 2012 by bylo účelnější nakoupit stroje a zařízení 

umožňující provádění řady prací vlastními silami s nižšími náklady oproti zadávání prací 

externím zhotovitelům. Pak by mohla organizace nejen vykonávat běžné činnosti vlastními 

pracovníky, ale mohla by rozšířit i nabídku práce pro cizí. 

Organizace každoročně pro své vlastní potřeby zpracovává sborník s kalkulacemi za 

jednotlivé práce vykonávané v rámci vlastní hlavní a doplňkové činnosti. Ceny jsou sesta-

veny podle kalkulačního vzorce, který je spolu s přehledem vybraných činností uveden 

v příloze č. 1 této diplomové práce. V tabulce č. 18 jsou pro srovnání cen vybrány některé 

činnosti, které je SÚS ÚK, p. o. schopna vykonávat vlastními pracovníky. 

 

 

Činnost  

Ceny dle 

 sborníku SÚS 

ÚK, p. o. 2013 

Ceny dle 

ÚRS 

Ceny       

 vybraného 

dodavatele  

poskytujícího 

služby pro ÚK 

Nátěr ze silničního asfaltu 1,5kg/m
2  

v Kč/m
2
 33,94 40,30 34,00 

Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka do upra-

vených výtluků v Kč/t 5 773,99   5 190,00 

Řezání krytu vozovky a opravy spár - řezání asfaltového 

krytu do hloubky 5 cm v Kč/bm 144,57 53,40 77,60 

Vodorovné dopravní značky - dělící čáry 12 cm- zřízení 

vč. předznačení v Kč/bm 12,43 11,13 30,90 

Vodorovné dopravní značky - vodící proužky 25 cm- 

zřízení vč. předznačení v Kč/bm 19,88 15,72 38,80 

Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou v Kč/bm 15,13 54,40 123,60 

Kosení travních porostů strojně v Kč/m
2
 1,12 1,50 2,20 

 

Tabulka č. 18 – Přehled vybraných činností [8,16,17] 
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Příklad možné úspory 

Jako příklad vzniku úspor při vykonávání prací vlastními pracovníky a vlastní tech-

nikou je možné srovnat činnost při obnově nebo novém vodorovném dopravním značení 

včetně předznačení  vodících proužků šířky 25 cm provedení v barvě. 

Tato činnost je oceněna dle sborníku SÚS ÚK, p. o. na 19,88 Kč/bm. Vybraný exter-

ní dodavatel, který standardně provádí tuto činnost v rámci oprav nebo rekonstrukcí, ji 

ocenil na 38,80 Kč/bm. Při úvaze o obnově vodorovného značení na všech úsecích silnic 

II. a III. třídy na území kraje jedenkrát za tři roky, což zhruba odpovídá krajní životnosti 

vodorovného značení v barvě, je úspora následující: 

Při počtu přibližně 3 651 km silnic II. a III. třídy na území kraje se jedná o vyznačení                     

7 302 000 bm jedenkrát za tři roky. Rozdíl mezi cenou vybraného dodavatele a cenou ze 

sborníku je 18,92 Kč/bm. Při uvedeném počtu metrů je úspora 138 153 840,- Kč za tři 

roky. Roční úspora je 46 051 280,- Kč. To vše za předpokladu, že by žádná část značení 

nebyla během těchto tří let prováděna v rámci rekonstrukcí komunikací, které se provádějí 

z jiných zdrojů.  

 

4.2 Optimalizace příspěvku zřizovatele  

Při hledání optimální výše prostředků potřebných na zabezpečení správy a údržby 

silnic nejde jen o celkovou výši finančních prostředků, ale i o to, jak jsou tyto prostředky 

reálně využívány.  

Základní metodickou pomůckou pro zajišťování správy a údržby komunikací je Sou-

bor resortních předpisů pro pozemní komunikace Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo 

dopravy ČR tak zajišťuje v souladu se záměry hospodářské politiky a potřebami rozvoje 

oboru pozemních komunikací průběžně tvorbu nových a revize stávajících resortních před-

pisů v daném oboru. U pozemních komunikací je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, 

bezpečnost dopravy, jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. 

Tyto technické předpisy Ministerstva dopravy ČR jsou zpracované na základě nejno-

vějších a ověřených poznatků vědy, techniky a praxe a tak by  měly přinášet optimální       

a racionální řešení zejména z hlediska jednotnosti, hospodárnosti, jakosti, životnosti a bez-

pečnosti prací a objektů staveb pozemních komunikací. Technické podmínky, které jsou 

součástí rezortních předpisů, umožňují rychlejší zavádění nových poznatků do praxe.  

Základním požadavkem při navrhování údržby a oprav je zachování nebo zlepšování 

spolehlivosti vozovky při minimalizaci celospolečenských nákladů a minimalizaci dopadů 

na životní prostředí. Spolehlivost je schopnost vozovky plnit požadované provozní funkce 

v požadovaném období. Provozní funkce vozovky spočívají ve schopnosti vozovky umož-

nit bezpečný, plynulý, rychlý, hospodárný a pohodlný provoz [7]. 

Povrch komunikací II. a III. třídy spravovaných SÚS ÚK, p. o. tvoří, až na drobné 

výjimky, netuhé vozovky s povrchem z hutněných asfaltových a asfaltobetonových směsí. 

Netuhé vozovky, se vyznačují vysokou přizpůsobivostí dopravnímu významu a dopravní-

mu zatížení. Obrusné vrstvy mají obvykle dobu životnosti nižší než je návrhové období, 

ale vyznačují se snadnou udržovatelností a opravitelností. Návrh údržby a oprav, dle re-
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sortního předpisu TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek je založen na těchto 

krocích: 

 vedení základních údajů o posuzované vozovce pozemní komunikace (lokalizace,  

délka, šířka, směrové a výškové vedení, skladba konstrukce vozovky apod.), 

 stanovení dopravní důležitosti a případně jiného významu pozemní komunikace 

s výhledem  na její budoucí užívání a z něho odvozená  návrhová úroveň porušení,  

 stanovení třídy dopravního zatížení pozemní komunikace, 

 sběr aktuálních informací provozní způsobilosti (drsnost, příčná a podélná nerov-

nost) a poruch vozovky (systém kontrolních prohlídek), 

 vyhodnocení charakteristiky provozní způsobilosti, druhu a rozsahu poruch, vozov-

ku zatřídit do klasifikačního stupně, který je podkladem pro rozhodnutí o potřebě 

běžné nebo souvislé údržby, lokální nebo souvislé opravy či rekonstrukci ,  

 dle charakteru a rozsahu poruch rozhodnout o údržbě vozovky nebo o dalších prů-

zkumech pro rozhodnutí o nezbytnosti její opravy, 

 rozhodnout o vhodné a dostupné technologii pro návrh údržby nebo opravy, 

 provedení ekonomického vyhodnocení různých variant technologie údržby nebo 

opravy,  

 přizpůsobit návrh údržby a oprav využití dostupného objemu finančních prostředků 

            určených na údržbu a opravy spravované sítě pozemních komunikací optimalizací s                          

ohledem na celospolečenský přínos, na nehodovost, na politická, správní, hospo-

dářská a jiná hlediska [7].  

Uvedené postupné kroky je nutno při návrhu údržby a oprav dodržet. Velkou část 

postupných kroků pro návrh údržby a oprav řeší automaticky systémy hospodaření s vo-

zovkou, který TP 87 specifikuje. Systém hospodaření s vozovkou (SHV) je systém činností 

a počítačových programů, jimiž se získávají, zpracovávají a využívají neproměnné a pro-

měnné parametry vozovek k navrhování a optimalizaci údržby a oprav vozovek pozemních 

komunikací. Funkce SHV je založena na toku informací a koordinaci prací při každoroč-

ním cyklickém užívání. Pracuje s aktuálními daty a tudíž je třeba cyklicky tato data 

aktualizovat. Jedná se o: 

 neproměnné parametry, 

 proměnné parametry, 

 provedená údržba a oprava, 

 návrh ročního plánu údržby a oprav [7]. 

V ČR jsou zavedeny a užívány dva SHV (malý systém hospodaření s vozovkou – 

MSHV, velký systém hospodaření s vozovkou – VSHV) usnadňující rozhodnutí o údržbě  

a opravách na základě odlišně zjištěných informací. Tyto systémy se používají pro pozem-

ní komunikace různého významu. Návrh opravy postupem podle SHV se doplňuje 

zkouškami a průzkumy pro upřesnění návrhu. Upřesněním a podrobnějším hodnocením se 

dosáhne úspory nákladů nebo využití nové technologie. Malý systém hospodaření s vozov-

kou - MSHV, by měl být zaveden na všech SÚS pro navrhování a plánování údržby           

a oprav sítě silnic II. a III tříd. Na rozdíl od SÚS ÚK, p. o., kde tento systém není zaveden, 

s ním některé SÚS v rámci ČR pracují.  

Návrh rozsahu a způsobu údržby nebo opravy všech druhů asfaltových krytů musí 

tedy vycházet z podrobné znalosti stavu komunikace, z inventarizace a diagnostiky poruch 

a stanovení jejich příčin. Podkladem ke specifikaci poruchy a rozhodování o technologii 

její opravy je Katalog poruch netuhých vozovek, dle TP 82 a Opravy trhlin na vozovkách  
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s asfaltovým krytem, dle TP 115. Katalog poruch netuhých vozovek obsahuje systém sběru 

informací o poruchách, klasifikaci poruch, katalogové listy poruch včetně návrhu opravy.  

Při výběru vhodné technologie se přihlíží k ekonomickým přínosům údržby a oprav: 

  běžnou údržbu a lokální opravu se doporučuje neodkládat, jakékoliv opožděné 

provedení údržby a opravy je mnohem nákladnější, neboť poruchy mají svůj kva-

litativní a kvantitativní vývoj,  

  z technologie souvislé údržby se vybírá ta, která má nejnižší podíl: cena údrž-

by/doba životnosti údržby, při daném dopravním zatížení, 

  o výběru technologie mohou ale rozhodovat i jiná kritéria. 

Plán údržby a oprav dle SHV je sestaven ve variantách: 

  finanční plán jako ekonomické řešení preventivní údržby a oprav bez omezení fi-

nančních prostředků, 

  minimální plán jako řešení následné údržby a oprav (při dosažení havarijního kla-

sifikačního stupně poruch) bez omezení finančních prostředků, 

  optimalizovaný plán při omezení rozpočtu se zhodnocením dlouhodobých dů-

sledků těchto omezení [7]. 

Z dlouhodobého hlediska slouží ke stanovení optimální výše finančních prostředků 

na údržbu a opravy finanční a minimální plán. Výstupem je přehled finančních prostředků 

v každém roce plánovacího období jako takového množství prostředků, kterých by bylo 

zapotřebí pro udržení provozní způsobilosti všech vozovek preventivní nebo následnou 

údržbou [7]. 

Optimalizovaný plán pak slouží pro návrh údržby a oprav při maximálním využití 

přidělených prostředků z rozpočtu. Výstupem je přehled jak jsou přidělené prostředky       

v jednotlivých letech plánovacího období využívány, dopad těchto přidělených prostředků 

na průměrnou dobu životnosti vozovek a povrchů vozovek, soupis úseků, které neplní po-

žadavky provozní způsobilosti a únosnosti v jednotlivých letech plánovacího období          

a detailní rozpis prací pro první rok plánovacího období. Ze tří plánů údržby a oprav se pro 

rozhodování o výši přidělovaných finančních prostředků používá finanční plán a pro roz-

hodování o vlastním plán údržby a oprav optimalizovaný plán. 

Sestavený plán údržby a oprav slouží jednak jako podklad pro optimální přístup        

k hospodaření se spravovanou sítí a jednak jako podklad pro přidělování finančních pro-

středků na jednotlivé stavební akce a pro jejich nabídková řízení [7].  

Optimalizace údržby a oprav vozovek se provádí na základě poměru průměrná ce-

na/přínos. Při optimalizaci může být upřednostněna údržba a oprava vybraných úseků 

použitím prioritního faktoru. Prioritním faktorem se poměr průměrná cena/přínos snižuje    

a do optimalizace se zavádí jiné důvody, jako například bezpečnost silničního provozu, 

důvody politické, správní a kulturní. 

Do výpočtu se zahrnuje rozpočtový limit, který je vyčleněn z rozpočtu kraje. Zadá-

váním rozpočtů a reálné úrokové míry o různé velikosti, lze provádět studie vlivu 

ekonomických rozhodnutí a dopadů na kvalitu pozemních komunikací a tím i na ztráty      

v silničním provozu [7]. SHV je ve své podstatě i nástrojem pro vytváření informovanosti 

veřejnosti a zastupitelských orgánů k ovlivňování rozpočtových limitů a formování strate-

gie financování údržby a oprav vozovek sítí pozemních komunikací.  
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Optimalizace příspěvku zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p. o. 

Proces optimalizace je v podstatě výběr nejlepší varianty z možných řešení. Tento 

proces je možné rozdělit do několika fází. 

 

I. fáze: definování problému 

Problematika efektivní správy a údržby silnic z dlouhodobého hlediska se s rozvojem 

dopravní infrastruktury stává velmi důležitou a má mnohaleté dopady. Proto je nutností 

opustit staré zažité postupy a  zaměřit se na nové systémové přístupy, které zohledňují jak 

technická hlediska, tak i hlediska ekonomická a enviromentální. V první fázi optimalizace 

je nutné definovat problém. Jako hlavní problém se jeví skutečnost, že ač jsou každoročně 

vynakládány nemalé finanční prostředky na správu a údržbu sinic, jejich celkový stavebně 

technický stav se stále zhoršuje. Základní otázkou tedy je, zda jsou tyto prostředky posky-

továny správci komunikace v dostatečném objemu a zda jsou poskytnuté prostředky 

využity co nejefektivněji. 

Problémy: 

 zhoršování stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji, 

 stanovení výše příspěvku na správu a údržbu silnic, 

 způsob využití prostředků, které jsou na správu a údržbu silnic v Ústeckém kraj vy-

nakládány. 

Cíle: 

 zlepšit výhledově v budoucích cca deseti letech stavebně technický stav silnic tak, 

aby nadále nedocházelo k jeho zhoršování, 

 stanovit optimální výši finančních prostředků, které k tomuto stavu povedou, na zá-

kladě objektivního posouzení stavu silnic a způsobu odstranění jejich vad, 

 zabezpečit hospodárné využívání těchto prostředků. 

V této fázi provede zřizovatel, ve spolupráci s příspěvkovou organizací,  analýzu stá-

vajícího systému stanovení a poskytování příspěvku zřizovatele na správu a údržbu silnic  

a způsobu hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Zřizovatel sestaví pracovní 

skupinu odborníků, která provede nezbytné analýzy nebo audit, který poukáže na kritická 

místa a možné neefektivní nakládání s omezenými zdroji. Druhým krokem bude analýza 

vývoje poptávky po pracích, které je SÚS ÚK, p. o. v rámci své doplňkové činnosti schop-

na vykonávat. V neposlední řadě je nutné zaměřit se i na možnosti získání finančních 

prostředků z jiných zdrojů. 

 

II. fáze: vyhledávání variant optimalizace nákladů 

Možnosti optimalizace nákladů budou variantně posouzeny ve třech základních smě-

rech:   

1. systém kontroly stavu silnic, zjišťování poruch a návrh nejefektivnějšího postupu jejich  

    odstranění, 

2. rozhodnutí zda jednotlivé činnosti vykonávat vlastními pracovníky a technikou nebo    

zda práce zadávat externímu zhotoviteli, 

3.  možné změny organizačního uspořádání správy a údržby silnic a ekonomické posouzení  

     takových změn. 
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ad 1: 

Pro objektivní zjišťování a sumarizaci nároků na údržbu spravované silniční sítě po-

važuji za nezbytné zavedení systému hospodaření s vozovkou, tak jak je metodicky 

zpracován v resortním předpisu Ministerstva dopravy TP 87 a jak je ve variantě MSHV 

předpokládáno jeho zavedení u všech SÚS pro navrhování a plánování údržby a opravy 

silnic II. a III třídy, dle TP 87. 

Systém tvoří ucelený soubor programů zabezpečující sběr dat o pozemních komuni-

kacích a poruchách vozovek vizuální prohlídkou. Následně po prohlídce musí být 

provedeno vyhodnocení poruch, stanovení technologií údržby a oprav a optimalizace plánu 

údržby a oprav s cílem: 

 rozdělit finanční prostředky na údržbu a opravy silnic na jednotlivé  provozy SÚS 

ÚK, p. o., 

 stanovit optimální množství finančních prostředků pro ekonomicky optimální údrž-

bu a opravy spravované sítě pozemních komunikací, 

 zabezpečit hospodárné vynakládání daných finančních prostředků na údržbu           

a opravu vozovek pozemních komunikací s posouzením dopadu omezeného roz-

počtu při nedostatku finančních prostředků. Toto zabezpečit sestavením seznamu     

s délkami úseků, které v kterémkoliv roce plánovaného období dosáhnou havarijní-

ho klasifikačního stupně a s vyjádřením průměrného stavu sítě a to váženým 

průměrem zbytkové doby životnosti vozovek sítě pozemních komunikací [7]. 

Při zavedení SHV se nabízejí dvě možné varianty. 

Varianta 1:  

Zavedení SHV bez potřeby nových investic. Odbor DS ve spolupráci se SÚS ÚK,   

p. o. vybere úseky silnic z hlediska dopravního významu a zatížitelnosti dopravním provo-

zem a na těchto úsecích se provede monitoring. Monitoring bude proveden v rámci 

běžných povinností stávajících pracovníků a při využití současného vybavení. Materiál 

SHV bude následně předložen odborem DS orgánům kraje. V tomto materiálu budou vy-

čísleny reálné potřeby (finanční plán dle SHV) k udržení silniční sítě tak, aby nedocházelo 

nadále k zadluženosti silnic v opravách a v údržbě, tj. k dalšímu zhoršování jejich doprav-

ně technického stavu. Na základě informací vzešlých z použitého vzorku určitého počtu 

km silniční sítě budou odhadnuty finanční potřeby na opravy silnic II. a III. třídy  

v Ústeckém kraji a z toho se odvodí potřebná výše ročního příspěvku od zřizovatele. Tato 

varianta tedy neklade nároky na nový HW, SW ani na externí pracovníky. 

Varianta 2:  

Zavedení SHV ve formě moderního systému, který bude provádět sběr dat, jejich 

vyhodnocení i návrhy na účinná opatření a vlastní postupy pro zjištění efektivní správy      

a údržby. Tato varianta předpokládá vstupní investici ve formě technického vybavení, HW, 

SW a zaškolení vlastních pracovníků. Vznikne tak sjednocená databáze, která zaručí vy-

lepšení pracovních postupů a technologií a stanoví priority prací. 

Zde je nutné provést hodnocení efektivnosti nové investice a posoudit tak náklady     

a následně úspory vzniklé za období cca dvaceti let. 

ad 2: 

Další úrovní, kde jsou možná variantní řešení je otázka typu a poměru prací, které 

jsou vykonávány vlastními pracovníky a dodavatelsky. Zde je potřeba provést inventuru 
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stavu a stupně využití majetku, zejména strojního vybavení. Je nutné určit práce, které je 

možné vykonávat efektivněji vlastními pracovníky a vlastní technikou. Základní činnosti 

při údržbě a opravách komunikací by v rámci jí spravovaného rozsahu silnic II. a III. třídy 

měla SÚS ÚK, p. o. zajišťovat vlastní technikou a vlastními pracovníky. Toto řešení je 

především nejoperativnější. Návazně na prováděné běžné prohlídky komunikací je možné 

neprodleně provést preventivní údržbu nebo opravu, a odpadne i ztráta času, který je ne-

zbytný pro uskutečnění výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Práci zadat externímu dodavateli jen v případě, že technicky není v možnostech 

organizace provést činnost vlastním vybavením a vlastními pracovníky. Provádění prací 

vlastními pracovníky navíc zajistí celoroční vytížení a efektivní využití  stálých pracovníků 

jejich převáděním mezi zimní a letní údržbou. Jsou činnosti, kde práce nejsou z většiny 

prováděny vlastními pracovníky, i když strojní vybavení i potřebný počet pracovníků je. 

Rozsah spravovaných silnic, běžné údržby a oprav je tak velký, že i nové pořízení a ná-

sledně vytížení vlastní techniky a pracovníků by bylo pro běžné a opakovaně prováděné 

práce dostatečné. V rámci SÚS ÚK, p. o. je možné zavést u méně frekventovaných techno-

logií specializaci jednotlivých provozů s poskytováním služeb pro jiné provozy v rámci 

SÚS ÚK, p. o. V případě volných kapacit by se mělo nabídnout provedení prací jiným ob-

jednatelům v rámci doplňkové činnosti. SÚS je příspěvková nezisková organizace, její 

nákladové ceny na provádění běžné údržby a oprav by tedy měli být nižší než ty u externí-

ho dodavatele pracujícího se ziskem. Zadávání prací externím dodavatelům, mimo 

speciální práce a technologie na které SÚS ÚK, p. o. není vybavena, by tedy mělo být pou-

žito až po ekonomickém posouzení její výhodnosti. 

Varianta 1:  

Práce, které je možné vykonávat vlastními pracovníky a vlastní technikou nezadávat 

externím dodavatelům. Tato varianta by vyžadovala investice pouze v případě obnovy stá-

vajícího strojního vybavení. 

Varianta 2:  

Práce, které je možné vykonávat vlastními pracovníky a vlastní technikou nezadávat 

externím dodavatelům. Na základě zhodnocení poptávky po těchto pracích v Ústeckém 

kraji navrhnout další práce, které by bylo možné vlastními pracovníky vykonávat, pokud 

by došlo k rozšíření strojního vybavení. Tato varianta bude vyžadovat vstupní investici na 

nové strojní vybavení, tedy je nutné provést hodnocení efektivnosti investice a personální 

audit. 

ad 3: 

Dalším bodem, který je nutno zvážit je případná změna organizačního uspořádání 

nebo právní formy správce komunikací. Zde je nutné dopředu zjistit výhody a nevýhody, 

časovou a finanční náročnost. 

Varianta 1:  

Zachování současného stavu, tedy p. o. 

Varianta 2:  

Zde je nutné provést analýzu vhodného způsobu provedení transformace z příspěv-

kové organizace na právní formu obchodní společnosti. Cílem transformace je zefektivnění 

fungování všech procesů. Hlavním cílem je implementovat do financování stabilizační 

prvek, který by eliminoval výkyvy rozpočtu zřizovatele. Zde se nabízí možnost transfor-
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mace na akciovou společnost. Je možné po určitou přechodnou dobu souběh p. o. i a. s.,     

s tím, že oba subjekty budou úzce spolupracovat.  

Varianta 3:  

Zrušení stávající p. o. a zřízení samostatných příspěvkových organizací, které by 

vznikly z dnešních provozů. Metodicky řídícím orgánem bude odbor DS, který bude i vy-

konávat dohled nad hospodařením těchto organizací. Tímto uspořádáním dojde                  

k operativnějšímu řešení konkrétních situací na spravovaných úsecích, důslednější kontrole 

a možnosti zásahu do nakládání s přidělenými veřejnými prostředky. Tato decentralizace je 

výhodná i vzhledem k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky 

budou jednotlivé SÚS zadávat samostatně. To znamená, že nebude nutné zadávat veřejné 

zakázky jako  nadlimitní, což sebou neslo administrativní a především časovou náročnost. 

 

III. fáze – fáze ekonomického a finančního posouzení 

V této fázi bude na základě rozborů a variantních posouzení, předložených svodným 

odborem DS, provedeno ekonomickým odborem hodnocení jednotlivých navržených vari-

ant řešení. Hodnocení jednotlivých variant bude provedeno s ohledem na to, jaký budou 

mít účinek vzhledem k požadovaným cílům. 

 

IV. fáze – fáze rozhodování 

V této fázi budou na základě hodnotících podkladů a návrhu postupných kroků řeše-

ní, které zpracovala pracovní skupina odborníků vybrány a schváleny nevhodnější varianty 

řešení. Budou zahájeny práce spojené s návrhem optimálního řešení. Návrh bude koncep-

tem pro postupnou realizaci a bude následně rozpracován do plánu a do konkrétní podoby. 

Plán bude předložen ke schválení kompetentním orgánům kraje. Budou určeny závazné 

termíny dílčích plnění plánu a bude určena zodpovědná osoba. 

 

V. fáze – realizace 

Po schválení optimálního plánu řešení, budou zahájeny práce spojené s realizací.      

V průběhu realizace bude zodpovědná osoba pravidelně kontrolovat stav jednotlivých pro-

cesů. Na základě prvních komplexních výsledků o potřebách finančních prostředků se tyto 

promítnou při sestavení rozpočtového výhledu na další období. Na základě schváleného 

rozpočtového výhledu proběhne sestavení finančního plánu dle platné metodiky. Tím do-

jde k optimalizaci příspěvku zřizovatele. 

 

Na základě vlastního odborného odhadu a na základě dat poskytnutých ze Správy      

a údržby silnic kraje sousedícího s krajem Ústeckým, kde je již SHV postupně zaváděn      

a kde se silniční síť rozkládá na přibližně stejném terénu, je možné odhadnout výši pří-

spěvku pro SÚS ÚK, p. o. v několika variantách. První je varianta minimálního ročního 

příspěvku, když pomineme ideální stav a zadluženost, druhou je potřebná výše příspěvku 

při výchozím ideálním stavu silniční sítě (bez umořování zadluženosti) a třetí je výše po-

třebná pro postupné umořování zadluženosti silnic po dobu dvaceti let. 
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Graf č. 17 - Varianty výše příspěvku pro rok 2013 

 

Současná výše příspěvku se mi vzhledem ke stavu silniční sítě jeví nedostačující a je zřej-

mé, že navyšování příspěvku během roku nepřispívá k plynulému výkonu činností.  
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5   ZÁVĚR 

Pozemní komunikace, jsou významné infrastrukturní stavby, které zajišťují dopravní 

propojení místních i vzdálených cílů. Jejich funkčnost podmiňuje běžný provoz osobní       

i nákladní dopravy, závady ve sjízdnosti a omezení provozu pak vyvolávají krizové situace 

a zasahují jak do osobního života, tak do chodu hospodářské sféry. Je nutné zajistit jejich 

řádnou dopravně technickou funkci a předcházet jejímu zhoršování a omezování jejich 

užívání. V současné době je situace taková, že dlouhodobá udržitelnost funkční sítě je do 

značné míry opomíjenou činností. Nové investice jsou upřednostňovány před zajištěním 

oprav. Opravy většinou nejsou řešeny komplexně, ale řeší se jen náprava špatného staveb-

ně technického nebo havarijního stavu. Systém oprav musí být nastaven na základě jasně 

definovaných potřeb s ohledem na možnosti finančních prostředků. Včasné zajištění oprav 

komunikací je levnější než rozsáhlé rekonstrukce v případě jejího neprovedení, nebo odlo-

žení. S tím souvisí i potřeba včasného a správného zadávání veřejných zakázek. V mnoha 

případech není zadávací řízení při výběru zhotovitele dokončeno včas a práce jsou pak 

prováděny často v klimaticky nevhodné části roku. Nutností je tedy včasná realizace výbě-

rových řízení, aby opravy mohly probíhat v hlavní stavební sezoně.  

Předpokladem k dlouhodobě dobrému hospodaření se spravovanou sítí komunikací 

je mít dostatek aktuálních informací o stavu silnic včetně jejich příslušenství. Na jejich 

základě pak může správce rozhodovat o technologii a postupu odstraňování zjištěných vad 

a o optimalizaci nákladů na jejich provedení. To vše řeší a metodicky zpracovává SHV, 

který by měl být jako nástroj řádné správy komunikací u SÚS ÚK, p. o. zaveden. Jeho vý-

stupem by byl i finanční plán jako ekonomické řešení preventivní údržby a oprav bez 

omezení finančních prostředků, který by správce komunikací použil při projednávání výše 

příspěvku na správu a údržbu komunikací s příslušnými orgány zřizovatele a který by ve 

vyčíslitelné formě ukázal soulad nebo výši disproporce mezi potřebou a výši skutečně při-

dělených prostředků na správu silnic. Souběžně je nezbytné aby správce komunikace 

vyvinul maximální úsilí o co nejefektivnější využití dostupných finančních prostředků       

a snažil se o navýšení doplňkových zdrojů. Ze strany zřizovatele pak musí být prováděna 

řádná kontrolní činnost hospodaření a efektivity vynaložených veřejných prostředků. Na 

obou stranách tohoto problému vidím v současné době velké rezervy, jak je částečně po-

psáno v této práci. 
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