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Z Á P I S  

z 30. schůze hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Par lamentu ČR,  

která se konala dne 21. června 2012  

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: posl. Jan Bureš, Václav Cempírek, Jiří Paroubek 
 

 
PROGRAM: 

 
1) 

Schvá len í  p rog ramu schůze  

 
Schůzi hospodářského výboru zahájil a řídil předseda výboru Milan Urban. K programu schůze 

výboru nebyly žádné připomínky.  
 

 

2 )  
Informace o  př íp ravě  Rozpočtu SFDI  na  rok  2013 a  s t řednědobého výh ledu  

na  roky 2014 a  2015 (pokračován í )  
 

 Úvodní slovo přednesl náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl. Národní výdajový rámec 

rozpočtu SFDI by měl klesnout ze 41 na 37 mld Kč – pokles má bohužel své důsledky. Problémy 
z minulých let – výběrová řízení, vícepráce, nezbytnost vyčerpat OPD I. Velmi složité období – souběh 

dvou operačních programů – od r. 2014 -  nutnost vyčerpat OPD I do r. 2015 a současně začít čerpat 
nový program. Krátce zmínil otázku pražského metra – jedná se o částku 8 mld Kč – čas k vyřešení se 

krátí. Dále se vrátil ke zdrojové části rozpočtu – částka 37 mld Kč je mimořádně problematická – nejsou 
schopni vyčerpat OPD, ani zajistit náhradní projekty v rozsahu, aby bylo vyčerpání OPD zajištěno. MD 

bude žádat přehodnocení této částky, tak aby bylo zajištěno vyčerpání OPD I.  

 Náměstek Hampl se věnoval dalším možnostem k zajištění schůdné cesty. Do vlády byl předložen 
malý projekt PPP – část D3 – dobře připravený, konzervativní projekt – ukáže se, zda projekty PPP mají 

v Čechách naději.  
 Rozvolněné financování – MD si nechalo zpracovat analýzu uzavřených smluv, které jsou 

v hodnotě 30 mld Kč – bohužel nelze se ze smluv vyvázat, jsou nevypověditelné. Realizace těchto staveb 

se promítne rovnou do deficitu veřejného rozpočtu. Odložení financování = profinancování a převzetí 
dluhu. Otázkou je, zda v tomto okamžiku u jasně uzavřených závazků by tato věc neměla být součástí 

státního dluhu – námět ČSÚ. 
 Využití prostředků státních podniků – zejména Lesy ČR – alokace prostředků na výdaje státu. Věc 

byla řešena, MD předložilo návrh – příprava staveb primárně pro OPD II, řešení části zasmluvněných 
staveb. Tato záležitost ale není ještě definitivně vyřešena.  

 Otázka transformace ŘSD – nemůže být pouze zevnitř, ale převod agend na jiný subjekt, který 

bude akcentovat i osobnostní odpovědnost manažerů. Postup – ministr dopravy dostane úkol připravit 
věcný a časový návrh harmonogram transformace ŘSD – první agendy by mohly být převedeny na státní 

podnik k 1.1.2013. Výhoda transformace – státní podnik je způsobilý přijmout dluhové financování  
a krátkodobě krýt deficit státních výdajů v této oblasti. 

 Kritika neexistující závazné dopravní koncepce – MD zpracovává dopravně-sektorové strategie – 

měly by být v průběhu příštího roku schváleny vládou – apolitický materiál. Centralizace schvalovacích 
procedur z hlediska investičních záměrů – jeden univerzální postup, jedna skupina lidí, kteří se touto 

materií zabývají – jednoznačná a konzistentní procedura. Pokud u některého projektu nevychází 
ekonomika, nemá šanci projít. Komise vyžaduje oponentní stanovisko, které financuje SFDI – zda byly 

využity všechny možnosti hledání úspor v daném projektu. Nově MD nevydá možnost realizace bez toho, 

aby byla příprava ve fázi, kdy je v dosahu již i stavební povolení – omezení rozsahu potenciálních 
víceprací v souvislosti se změnou projektu. Novinka v oblasti přípravy staveb – historicky na starost ŘSD 

nebo SŽDC – nově na MD, které je odpovědné za přípravu a také ji řídí. Vypořádání se s postavením 
zhotovitel-investor – MD a ŘSD připravuje změnu obchodních podmínek – zvláštní podmínky, které by 

měly být součástí nových zadávacích dokumentací u nových akcí – např. D1, 137, D3 – problematika 
víceprací, zastavování staveb, valorizací – podchycení problematických témat. Příprava aktualizace 

všeobecných podmínek – ještě systematičtější pojetí. Vícepráce – mimořádně problémový bod českého 
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stavebnictví – existují případy, kdy je něco vysoutěženo a něco jiného se postaví – vícepráce v rozsahu 

60-70 %. Toto vše má velmi negativní dopad na možnost financovat takové projekty nejen z OPD, ale  
i z národních zdrojů. Zavedení principu, že pokud by mělo dojít k významnější změně projektu, nebude 

toto schvalovat pouze správce stavby, ale věc bude předána až na MD.  
 Do konce roku příprava aktualizace normativů jednotkových cen objektů – očekávají výrazný 

pokles oproti stávajícímu stavu. Podobný princip u údržby a oprav – nacenění vzorových prací  
a promítnutí nových cen do příslušných normativů. Dále příprava projektu projektového řízení i realizace 

staveb ze strany MD – zajištění řádného monitoringu procesů v rámci realizace staveb u investorů  

– procesy budou nezměnitelné – zamezení změn projektů bez vědomí MD.  
 

 V úvodním slově dále pokračoval ministr dopravy Pavel Dobeš. V krátkosti se vrátil k tomu, co 
již řekl náměstek Hampl ohledně odložených plateb, problematika víceprací atd. Transformace ŘSD  

(1. fáze transformace na státní podnik, následně na akciovou společnost ve 100% vlastnictví státu). 

Důvod – v průběhu roku 2004 něco podobného na úrovni Českých drah a SŽDC. Tento transformační 
nebyl  v mnoha ohledech  úspěšný. Proto postupné kroky. Financování PPP projektem – doplňkový 

projekt. Na posledním jednání vlády byl předložen návrh MD na historicky druhý PPP projekt na území ČR 
na liniové stavby – Bošilec–Borek – 18,8 km úsek – dokončení D3 po České Budějovice – navazující na 

dva úseky, které jsou letos soutěženy – razantní zrychlení výstavby D3. Materiál byl na týden přerušen  
– MD chce ještě projednat problematiku výběrového řízení – zda soutěžní dialog nebo otevřené výběrové 

řízení s ohledem na výklad ze strany MMR a s ohledem na změnu zákona o veřejných zakázkách. 

S výsledkem projednání na vládě bude HV seznámen.   
 

 Zpravodaj František Sivera – vítá účast MD – vždy bylo zvykem, aby byli přítomni zástupci MD 
při projednávání jakýchkoliv materiálů týkajících se SFDI. Při schvalování rozpočtu si HV vyžádal informaci 

o přípravě – již dva roky zpětně – po nástupu p. Bárty. Bylo řečeno, že MD i SFDI se snaží nastavit nějaké 

systémové změny, které by vedly k tomu, aby se zefektivnila příprava a výstavba staveb a aby se hledaly 
finanční prostředky pro to, aby se mohlo investovat a dopravní infrastruktura realizovat. Jde o cestu 

správným směrem, je nutné hledat i jiné zdroje, než státní rozpočet. Krátce reagoval na problematiku 
uzavřených smluv, které jsou závazkem ŘSD – pokud příspěvková organizace není schopná svým 

závazkům dostát, stávají se  závazkem zřizovatele – mělo by se to v účetnictví promítnout – bylo řečeno, 
že smlouvy jsou nevypověditelné – nutné řešit. Na minulé schůzi HV bylo také řečeno, co je prioritou při 

přípravě rozpočtu – zaznělo, že vyčerpání OP Doprava – doufá, že se to podaří. MD na sebe v budoucnu 

přesune projektové řízení – komunikace s HV, který nakonec schvaluje rozpočet SFDI – provázanost. 
Transformace ŘSD – věc diskuse, pozitivní věc – současná podoba příspěvkové organizace není optimální 

(odpovědnost osob). Na závěr uvedl, že např. na obchvaty měst nezbývají prostředky – další velký 
problém, města jsou ucpaná.  

 

 V rozpravě dále vystoupili: 
 Milan Urban – vyjádřil se k transformaci ŘSD – pozitivní úvaha, ale nesmí se to přeceňovat, 

stejně nepřeceňovat odpovědnost manažerů podle obchodního zákoníku – firmy vynakládají prostředky 
na pojištění manažerů. 

 František Laudát – kam mají jít prostředky vybrané na mýtném – dle jeho názoru do provozu  

a údržby. K transformaci ŘSD – doufá, že nebudou dva managementy, jací lidé, jak budou sdíleny věci  
– velice nákladné. Ke stahování dalších kompetencí pod MD – stávající model se neosvědčil – má na to 

MD pracovníky, budou nabírat? Sehnat kvalitní pracovníky se vzděláním a praxí v oboru trvá dlouhou 
dobu. K závazkům – stále jde o dluh veřejného sektoru – narušuje to bonitu republiky – zkusit smlouvy 

ukončit dohodami – i když nevidí moc šancí na úspěch. K cenám prací – problém již samotná příprava, 
nezodpovědnost projektantů. Jediné vícepráce – nečekané změny geologických podmínek, vše ostatní  

– vada projektu, za který bude projektant ručit! K pražskému metru – za primátora Béma byl podepsán 

závazek, že bude postaven terminál na Dlouhé míli u Ruzyně a za státní akci bude hotova etapa 
rychlodráhy z Veleslavína na Ruzyň a dále do Kladna. V Bruselu na tomto nyní trvají. Jedná se o 7,3 mld 

Kč. Výstavba je již velmi pokročilá. Zadlužení Prahy skokově naroste dvojnásobně. Požádal pana ministra, 
aby ve spolupráci s panem primátorem iniciovali jednání v Bruselu k této otázce.  

 Pavel Hojda – transformace ŘSD, stahování kompetencí pod MD a řešení uzavřených smluv  

– nemá připomínky. Dopravní koncepce – souhlasí s tím, aby byla – měla by být prodiskutována všemi 
zúčastněnými – i v krajích – konsensuální a na cca 30-50 let. Příprava rozpočtu na další léta – velký 

problém. Katastrofální ekonomická politika stávající a předchozí vlády.  
 Jaroslav Plachý – za ministra Bárty byl prudce snížen rozpočet SFDI z 96 na 61 mld Kč 

meziročně – likvidace výstavby dopravní infrastruktury v České republice – důsledkem je nyní problém za 
více, než 20 mld Kč. Při snižování rozpočtu SFDI o více než 1/3 se měly analyzovat dopady takového 
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snížení. Dopady více než 20 mld Kč zasmluvněných a de facto dluhů. Pro snížení rozpočtu nehlasoval, 

varoval před ním. Transformace ŘSD – měla by být velmi rychlá a razantní. Velký problém 
s kofinancováním v letech 2014-2015 – překrývání dvou OP – přimlouvá se za jednání s ministrem 

financí, aby byl výdajový rámec na tyto dva roky navýšen – ohrožení dočerpání a čerpání dalšího OP.  
Rozpočet na r. 2013 – analyzovat některé příjmové položky, návrh řešení na zvýšení příjmů. Souhlasí 

s návrhem na snížení spotřební daně z pohonných hmot, jak navrhuje předseda Urban – zvýšení příjmu 
SFDI o 7 mld Kč cca. Zajímavá by byla analýza struktury ceny pohonných hmot v ČR – další položky, 

které způsobují, že naši dopravci netankují v ČR – např. podíl biosložek. Avizoval, že bude navrhovat 

usnesení k této problematice. Také se vyjádřil k PPP projektům – řídit se koncesním zákonem  
a  odpovědnost za projekt na investorovi, nikoliv na státu. 

 Ladislav Velebný – souhlasí s tím, co řekl posl. Plachý. Nutno pracovat na posílení finančního 
rámce. Bylo řečeno, že budou hledat způsoby, jak zapojit finanční prostředky Lesů ČR a jiných státních 

podniků. Jaká je šance zapojit tyto finanční prostředky do tzv. prorůstových opatření – jaká bude podpora 

dopravní infrastruktury na vládě? 
 Břetislav Petr – velká nekoncepčnost ve výstavbě dopravní infrastruktury (stejně jako 

v energetice). Požadavky na příští rok 67 mld Kč, k dispozici 37 mld Kč. Změny, které byly popsány, zajistí 
chybějících 30 mld Kč? Co bude s D1 – dojde na ni letos? Dále se vyjádřil k tomu, co bylo řečeno ohledně 

projektů, transformace ŘSD. 
 Josef Smýkal – vyjádřil se k materiálu SŽDC, který byl rozdán na minulé schůzi HV. Obsahuje 

návrh usnesení – kdo si ho osvojí? 

 Karel Šidlo – nový model financování výstavby dopravní infrastruktury – PPP projekty – jaký 
bude mít stát dále vliv na komplexní síť dopravní infrastruktury na silnicích? Stát je tím, kdo vlastní  

a spravuje tuto dopravní síť (železniční i silniční) – toto by nemělo být narušeno. Požadavky na údržbu  
a opravy – drží se na 21 mld Kč – chybí prostředky. Jaký vliv to bude mít na bezpečnost železničního 

provozu? 

 Aleš Rádl – transformace ŘSD – přiklání se k tomu, aby byla rychlá a transformující orgán musí 
být přesvědčen, že zvolený způsob transformace je ten nejlepší. Budou členové HV informováni  

o průběhu této transformace? 
 

 Ministr dopravy Pavel Dobeš zodpověděl dotazy, které padly v diskusi. Debatu o navýšení 
finančních prostředků s MF bezesporu povedou, stejně také je nutné získat podporu HV, debata na vládě 

– rozhodnutí v září. Kroky, které MD činí, vedou k zefektivnění samotného procesu a tedy možnosti 

požádat si o finanční prostředky.  
Problematika 2013, 2014, 2015 – v r. 2013 zájem o navýšení rozpočtu o min. 8,1 mld Kč,  

v r. 2014 o 18 mld Kč, v r. 2015 o 32,3 mld Kč – chtějí řešit náhradní projekty, problematiku D8, metra, 
udržitelnosti údržby a opravy komunikací – silnice i železnice, historicky zasmluvněné stavby. S návrhem 

nejsou v žádném případě spokojeni – uvádějí konkrétní důvody, proč je nutné rozpočet navýšit.  

Příprava a strategie, která má vést k zakotvení budoucího plánování staveb a výstavby – v tuto 
chvíli se řídí dokumentem Dopravní politika 2005–2013 – aktualizována v průběhu každého roku. Příprava 

Dopravní politiky 2014–2020 s výhledem do roku 2050. Na Dopravní politiku navazuje dokument 
Dopravní sektorová strategie – pracuje se na ní ve spolupráci s odborníky z Evropy – na webových 

stránkách MD. Tato studie je placena z evropských zdrojů. EK bude tento dokument považovat jako 

hlavní podkladový dokument pro 2014-2020. EK přípravu tohoto materiálu kontroluje – dokončení do 
března 2013. Nabídl možnost prezentace tohoto dokumentu členům HV.  

Hledání finančních prostředků. Spotřební daň – snížení daně může zvýšit objem – hlavní motto. 
Na Slovensku se tento model nepotvrdil. Snížením spotřební daně se automaticky nezajistí snížení daně 

na naftě. Je nutné podívat se na to komplexně.  
Prorůstová opatření – chtějí, aby jejich součástí bylo i navýšení prostředků pro SFDI – správná 

myšlenka – také k řešení závazků z minulosti. 

Transformace ŘSD – nechtějí vytvářet nový státní podnik, přenést do subjektu existujícího. 
Převod jednotlivých smluv, závazků a majetku – v případě nějaké chyby je u státního podniku možnost 

bezúplatného převodu zpět na stát, příp. jinam. V případě vytvoření nové akciové společnosti a převedení 
všeho – zpětné převody jsou pak problém, nejsou zadarmo. Změna zákona má svůj proces. Hlavním 

důvodem je tedy rychlost - státní podnik by od 1.1.2013, konec roku 2013 akciová společnost.  

Finanční prostředky na opravy a údržbu – neztotožňuje se s návrhem ze strany SŽDC, navýšení 
na oba druhy dopravy – silniční i železniční. 

 
Zpravodaj František Sivera uvedl, že debata byla velmi přínosná, nikoho situace SFDI 

nenechává klidným. Navrhl usnesení v tomto znění: 
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Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
I. bere na vědomí Informaci o přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015; 
 

II. žádá Státní fond dopravní infrastruktury o předložení aktualizované informace o stavu 
přípravy rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 
2014 a 2015 – termín do 7. září 2012; 
 

III. žádá Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury s ohledem na zabezpečení 
hladkého čerpání prostředků z fondů Evropské unie zajištění dostatečného objemu finančních prostředků 
na kofinancování na rok 2013 a ve střednědobém výhledu na roky 2014 a 2015; 
 

IV. žádá Ministerstvo dopravy, aby ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu analyzovalo příčiny snížené spotřeby pohonných hmot v České republice a navrhlo 
řešení, které zvýší daňový výnos pro Státní fond dopravní infrastruktury z této komodity. 
 

 František Laudát požádal o oddělené hlasování o bodu IV.  
  

Hlasování: 1. hlasování bod I. – III. – 19 pro – všichni přítomní; 

 2. hlasování bod IV. – 17 pro, 1 proti, 1 se zdržel.  
 Usnesení č. 182. 

 
 

3 )  

Rozpočtová  opat řen í  k  rozpočtu SFDI  na  rok 2012  (pokračován í )  
 

 Vzhledem k tomu, že se jednalo o přerušený bod, ke kterému se vedla debata již na předchozí 
schůzi HV, velmi krátce bod uvedl ředitel SFDI Tomáš Čoček. Jsou předkládána dvě rozpočtová 

opatření – na příspěvkové programy a na ŘSD. Na základě jednání se zpravodajem byly doplněny tři 
příspěvky – cyklostezka Světlá nad Sázavou–Smrčná, cyklostezka Libeř a chodníky Libeř – v tomto smyslu 

byl upraven návrh usnesení. Rozpočtové opatření ŘSD – akce I/3  Čerčany – MÚK Na Pyšelce byla 

stažena – tato akce by měla být kofinancována z evropských zdrojů. Upravené tabulky byly rozdány.  
 

 Zpravodaj František Sivera – vše bylo řečeno, v podrobné rozpravě navrhne usnesení.  
 

 V rozpravě dále vystoupili: 

 Jaroslav Plachý – v nové tabulce – červeně vyznačené akce jsou důležité nebo se vypouští? 
(Ředitel Tomáš Čoček – jedná se o akce nově zařazené do rozpočtu.) 

 
 Zpravodaj František Sivera provedl přítomné hlasováním: hlasování o usnesení k rozpočtovému 

opatření týkající se cyklostezek + o usnesení k rozpočtovému opatření týkající se ŘSD: 

 
1. usnesení: 

 
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
I.  bere na vědomí informaci o poskytování příspěvků ze SFDI dle zákona č. 104/2000 Sb. § 2 

písm. f), g) a h) a to včetně navržené úpravy harmonogramu administrace těchto příspěvkových 
programů; 

 
II. schvaluje rozpočtové opatření spočívající v opětovném zařazení finančních prostředků 

v původní výši na jmenovité akce a jejich doplnění souhrnně dle přílohy č. 1 a stanovuje termín pro 
předložení veškerých podkladů dle Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických 
stezek a příspěvků na programy zvyšující bezpečnost dopravy u jmenovitých akcí zařazených v rozpočtu 
SFDI pro rok 2012, a to do 1. října 2012. 
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PŘÍLOHA č. 1 
 
„Bezpečnost“: 
Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun    3 500 tis. Kč 
Chodníky Žebrák       3 500 tis. Kč 
Chodníky Libeř       3 000 tis. Kč 
 
„Výstavba a údržba cyklostezek“ 
Cyklostezka Opava - Krnovská ulice    5 000 tis. Kč 
Cyklostezka Boskovice – Šmelcovna    6 110 tis. Kč 
Cyklostezka Slavičín - Divnice     5 500 tis. Kč 
Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích            10 000 tis. Kč 
Cyklostezka Hodonín - Žižkova ulice    4 000 tis. Kč 
Cyklostezka Rosovice      6 000 tis. Kč 
Cyklostezka Borek – Ostružno     3 500 tis. Kč 
Vltavská cyklostezka, úsek České Budějovice - Hluboká n. Vlt.,    6 175 tis. Kč 
pravý břeh 
Cyklostezka Obec Holčovice     2 275 tis. Kč 
Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná 1. a 2. etapa   7 699 tis. Kč 
Cyklostezka Libeř      3 000 tis. Kč 
 
2. usnesení: 
 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

I. bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření Ředitelství silnic a dálnic České republiky; 
 

II. schvaluje rozpočtové opatření pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky; 
 

III. souhlasí s nezahrnutím posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2012 o 2,929 609 mld. Kč do čerpání limitu 15 % změn schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2012. 
 
 Hlasování: 17 pro – všichni přítomní – návrhy byly přijaty – usnesení č. 183 a 184. 

 
 

4) 
Různé  

 

 Josef Smýkal – informoval členy HV o připravovaném výjezdním zasedání do Zlínského kraje 
v termínu 16.–17. října 2012 (poslanecký týden). 

 František Laudát – zachytil informaci ohledně R35 – Pardubice chtějí severní variantu – je toto 
pravda? (Posl. Čechlovský to považuje za fámu, prověří.) 

 Milan Urban – informoval o usnesení, které bylo přijato na schůzi podvýboru pro energetiku, 

aby na program některé z příštích schůzí HV byla zařazena informace MPO o možnosti využití Národního 
akčního plánu v souvislosti se snížením podpory OZE. Hlasování – 17 pro – návrh byl  přijat. 

 
 

5) 
Návrh te rm ínu a  pořadu př í š t í  s chůze  výboru  

 

 Příští řádná schůze hospodářského výboru se uskuteční dle potřeby pravděpodobně v září 2012 
při schůzi PSP ČR. 

 

 

Cyril  Z a p l e t a l  v . r .  Ing. Milan U r b a n  v . r .  
ověřovatel výboru předseda výboru 

 
 

Zapsal: Ing. Josef Vácha 
Dne: 25. června 2012 


