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Komentář : 

Teze ke konceptu Stavebnictví 4.0 a Obnově stability a dynamiky rozvoje stavebnictví s využitím růstu 

ekonomiky ČR, potenciálu a finančních zdrojů jsem sestavil podle svých letitých zkušeností v investiční 

výstavbě,  různých funkcích. Tím jsem ovšem nechtěl vyvolat dojem, že by nebylo více problémů ve 

stavebnictví v České republice, a ani jsem nechtěl vyvolat dojem, že je to středobod celé činnosti, nýbrž 

jedna z jejích mnohých součástí a spoléhal jsem i na diskusi o tomto tématu, která by se promítla v 

konečném výsledku navrhované činnosti.  

Počítám s tím, že i ostatní kolegové či kolegyně,  kteří se jako odborníci zúčastní tohoto jednání obohatí 

svými zkušenostmi rodící se program,, který považuji za důležitý už i proto, že při současně platné 

legislativě vzniká řada otázek o vztazích zákonů, jako je zákon stavební a předpisy související či 

připravovaný zákon o veřejných zakázkách, který v roce 2016 nabude účinnosti, zákony o životním 

prostředí a o ochraně přírody a krajiny apod., které se vztahují k investiční výstavbě a novým 

občanským zákoníkem a v neposlední řadě zákonem o obchodních korporací, které významně zasáhly 

do celého právního řádu a tím vytvořily i řadu změn ve smluvním právu, závazkovém právu, v otázkách 

jakosti a záruk za jakost, vlastnictví apod. Je také nutno vzít na vědomí, že problematika pozemkového 

práva v oblasti výkupů pozemků a převodu pozemků je stále aktuální v případě investiční výstavby.   

Ve svém návrhu jsem se také zmínil, a to považuji za důležité, o praxi v investičním budování pozemních 

komunikací a vztazích při realizaci výstavby. Jako stavební inženýr jsem se podílel na několika stavbách, 

takže jistě pochopíte můj zájem i snahu o zefektivnění tohoto nelehkého procesu, na jehož počátku 

stojí výběr zhotovitele a na konci dlouhého procesu převzetí dokončené stavby. Mezi těmito dvěma 

body se odehrává proces, který s sebou nese složitou administrativu, která je dána nejen zákonnou 

úpravou, ale také interními směrnicemi a komunikací mezi objednavatelem a zhotovitelem. Jelikož se 

jedná o smlouvy o dílo, celou tíhu konečného výsledku nese nejen zhotovitel, ale významně se na něm 

podílí i objednatel, tedy jinak řečeno, osoby určené objednatelem (Technický dozor investora), kteří 

musí v celém průběhu stavby sledovat nejen činnosti zhotovitele, ale odpovídat za průběh výstavby i 

kontrolní činností v jednotlivých fázích, stejně jako kontrolovat dodržování smluvních dokumentů a 

kontrolovat i fakturaci.  

Tím bych chtěl zdůraznit i řadu odpovědností, které v konci upravuje významně občanský zákoník. 

Tedy, nelze jen spoléhat na dlouholetou praxi ani ze strany zhotovitele, ani ze strany objednatele, ale 

věnovat pozornost právní úpravě, která navazuje na evropské směrnice, implementované do 

tuzemského právního řádu a které musí být zohledněny i technických předpisech a interních 

směrnicích, které jsou problematice výstavby věnovány jakož i předpisech o bezpečnosti osob při 

výstavbě a jejím dodržování.  

Z těchto důvodů, které jsem nyní shrnul, jsem vycházel ve svých názorech a pohledech na realizaci 

investiční výstavby, na které se podílí mnoho lidí, ať již zaměstnanců investora, tak i stavebních firem i 

jiných subjektů, například soudních znalců a expertů, jejichž činnosti by měly být sladěné nejen ve 

stavební praxi, ale také v legislativně, abychom se vyhnuli nežádoucím konfliktům, vícenákladů a 

problémům v průběhu stavby s vícenáklady a méněnáklady, které vyžadují další a další administrativní 

činnosti.  

Můj záměr od počátku byl takový, že jsem uvažoval i nad stránkou rutinní a operativní i nad lidmi, kteří 

se v této činnosti pohybují s různým stupněm zkušeností, vzdělání a motivacemi k této nelehké práci  
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nejen podnítit diskusi, ale také přemýšlení o oboru, jeho současného stavu a budoucího stavu v rámci 

evropské stavební politiky. Jistě, že je v zájmu každé země, aby obor investiční výstavby posilovala 

nejen v rámci její odborné praxe, ale také legislativně a s využitím nových poznatků a zkušeností. A 

proto jsem přišel se svou iniciativou, která by mohla rozproudit debatu nad budoucností investiční 

výstavby v České republice s poučením s minulých problémů, které vznikly v rámci výstavby dálnic a 

komunikací a jejichž výsledkem byly různé aféry. A v takové atmosféře lidé, jinak tolik potřební 

odborníci, klesají na mysli a mladí lidé, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, se do stavebnictví 

nepohrnou, i když jsou třeba nejen noví inženýři, ale také středoškolsky vzdělaní lidé, na které čekají 

zajímavé možnosti seberealizace.  

Vláda by si měla položit zásadní otázku, zda chce pokračovat v nehospodárnosti, která se projevuje 

tím, že Česká republika je jedinou zemí, která si sama nastavuje pravidla veřejného zadávání tak, aby v 

případě veřejných stavebních zakázek ztratila konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními státy při 

čerpání dotací z EU (pozn.: strčením hlavy do písku je sice řešením, ale nehospodárnost tím jenom 

prohlubuje). ČR je pravděpodobně jediným státem, který si preventivně zajišťuje svými pravidly a 

přístupem při zadávání a kontrole veřejných zakázek krácení dotací. Tato pravidla navíc neumožňují, 

aby se veřejný stavební investor mohl chovat účelně, hospodárně a efektivně.                       

Vláda tak bude muset vyřešit zásadní otázku : 

 zda stavět anebo se donekonečna soudit,  

 jaký má smysl nastavit si pravidla, která nelze dodržet, a předem si tak zajistit krácení dotací, 

 kolik miliard tato praxe stojí daňové poplatníky České republiky, 

 zda budeme nečinně přihlížet k trvalému poklesu přílivu zahraničních investic, na kterých je ČR 

do značné míry závislá a oslabovat budoucí hospodářský růst a konvergenci k vyspělým zemím 

západní Evropy, 

 proč to orgány státní správy tolerují, i když jde o činnost proti zájmům České republiky, 

 proč v České republice alespoň v zásadních věcech netáhneme za jeden provaz a jedním 

směrem, 

 proč se chováme při přejímání pravidel Evropské unie do českého právního řádu „papežštěji 

než papež“: 

- za příklad uvedu přijetí zákonného limitu pro dodatečné stavební práce, který byl snížen 

na 20% z nabídkové ceny zakázky (i když podle pravidel EU byl a je limit 50%). Zvítězil 

politický a stavební praxe neznalý názor, že když bude limit nižší, stavby budou levnější. 

Politický názor v tomto případě zcela ignoroval existenci teorie rizik (úskalí), spočívajících 

u inženýrských staveb kromě rizika organizačního (např.: sesuv u D8) v nejistotě o 

geologických podmínkách, v jakých se stavba bude budovat, a o odezvě horninového 

prostředí na provádění a provozování stavby. Geotechnická rizika při výstavbě 

inženýrských staveb se mohou ve svém důsledku projevit jako: 

o vícepráce z důvodu potíží při provádění stavby, 

o nedodržení smluvní doby předání díla, 

o nedodržení rozpočtu, 

o nedodržení požadovaných technických a kvalitativních podmínek, 

o vznik pracovních úrazů, 

o nedokončení díla. 
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 v případě dopravních staveb bude muset určit prioritu, tzn. zda je potřeba nových silnic a 

dálnic či ochrana ŽP či po 33 letech v režimu veřejně prospěšné stavby a dle postupů obvyklých 

v Německu či Rakousku konečně dokončit MO, SOKP v Praze a VMO v Brně, vláda ČR.  

U nadřazené dopravní sítě hl. m. Prahy například : 
 

 chybí dlouhodobě sledovaná koncepce dopravy, resp. je neustále rozporována koncepce z 
platného územního plánu. Jiná ale není. 

 od roku 2012 se v podstatě nedá hovořit o systematické přípravě, ale pouze o kusých pokusech 
výjimečně něco posunout dále. 

 v tuto chvíli běží fakticky pouze příprava DÚR na Radlickou radiálu a prodloužení EIA na MO, 

 pokud v nějakém novém ÚP opustíme doposud chráněné plochy pro výstavbu infrastruktury, 
už nebudeme do budoucna schopni ji doplnit, nebo za značně vyšší investici a s významným 
majetkoprávním problémem (problém Vysočanské radiály II. etapy a Břevnovské radiály). 

 zákonné limity pro hluk a emise jsou stanoveny tak přísně, že v podstatě nelze splnit, ve městě. 
Pak nelze připravit a projednat stavbu, která by sice výrazně zlepšila současný stav, ale zároveň 
nesplnila limity.  Zakonzervováváme současný špatný stav. 

 stavební zákon a priori předpokládá, že stavba a její investor je zaujatý a vybízí 
environmentalisty a ekoteroristy k bojkotu. To že je stavba stanovena jako veřejně prospěšná 
nedostatečně ulehčuje projednání, byť je již v územním plánu. 

 pokud nedokončíme v Praze nadřazenou síť nemůžeme docílit snížených důsledků od 
individuální dopravy, pouze ji budeme přelévat na jiné stávající komunikace, nelze provést 
regulaci, natož třeba mýto. Není dostatečný prostor pro preferenci MHD, cyklo a pěších. nelze 
bez fatálních důsledků omezit severojižní magistrálu. 

 
Dle konstatování bývalého předsedy vlády ČR ve zprávách ze dne 17. ledna 2017 na internetovém 
portále Seznam: „Rusnok o české ekonomice: Nejsme tygrem. Růst při plné zaměstnanosti je 
slabý“ jsme si jednu bariéru dál prohloubili a  to je neschopností realizovat jakékoliv větší 
investiční projekty. V dobách takto příznivých z hlediska snadnosti a dostupnosti financování 
investic jsme neudělali reálně nic v doplnění, dostavění dopravní infrastruktury !                    Obecně 
se to dá shrnout pod kvalitu vládnutí, kvalitu správy země. To je naše velká bolest. To je věc, která 
se kumuluje napříč těmi vládami uplynulých dvaceti let.  

 
 

Děkuji Vám, že jste mne vyslechli a rád přijmu Vaše připomínky k mému návrhu, který není žádným 

dogmatem, ale vážným zamyšlením.  

V Praze dne 15.2. 2017 
 
Ing. Martin Zemánek 
 

 

 

 


