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— Studie proveditelnosti (SP)

— Záměr projektu (ZP)

— Dokumentace pro územní řízení (DUR),

— Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP),

— Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

— Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

— Realizační dokumentace stavby (RDS),

— Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Typy projektových dokumentací využívaných v 
prostředí Správy železnic   
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Studie (SP,TES,PTS..) 

— Studie je obecně základním vstupem pro další proces plánování, územní 
ochranu, proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a další proces 
projektování staveb

Záměr Projektu (ZP)

— Předprojektová dokumentace, která časově, věcně a funkčně vymezuje 
požadavky na přípravu a realizaci stavby v podrobnostech nezbytných pro 
posouzení a vydání stanoviska Ministerstva dopravy (MD). 

Nejčastější vady s dopadem na další projektovou přípravu:

— Podhodnocené náklady vyplývající z nedostatečného prověření vedení 
navrhovaných tras a jejich dopadu na řešené území (chráněné krajinné 
celky, zábory pozemků)

— Neověření podmínek reálné proveditelnosti navrhovaných variant nebo 
řešení

Důsledky: 

— Přeschvalovací procesy, 

— Prodlužování další projektové přípravy, 

— Riziko neprokázání ekonomické efektivity v dalších projektových stupních

Vady a nedostatky dokumentací
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Dokumentace pro územní řízení (DUR)

— Předprojektová dokumentace, která určuje technické, prostorové a územní 
řešení stavby a její členění. 

— Slouží též jako podklad k procesu posouzení stavby z hlediska vlivů stavby 
na životní prostředí. 

— Jedná se o dokumentaci, která slouží jako podklad pro činnosti zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, 
podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí atd.

Nejčastější vady s dopadem na další projektovou přípravu:

— Nedostatečně nebo nedůsledně provedené průzkumy 

— Podhodnocené náklady 

— Neověření podmínek reálné možnosti umístit navrhované řešení

— Podceněný inženýring / majetkoprávní příprava ve fázi územního řízení

Důsledky:

— Přeschvalovací procesy, 

— Prodlužování další projektové přípravy, 

— Riziko neprokázání ekonomické efektivity v dalších projektových stupních

Vady a nedostatky dokumentací
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Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

— Projektová dokumentace, která určuje technické, prostorové a územní  
řešení stavby a její členění. 

— Dokumentace také stanovuje požadavky na realizaci, budoucí užívání a 
následnou údržbu stavby. 

— Součástí jejího zpracování jsou zpravidla činnosti zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění dalších potřebných dokladů, podkladů 
a certifikátů pro společné povolení stavby nebo pro stavební povolení a dále 
stanovení dokladů a podkladů pro navazující projektovou přípravu a 
posuzování vlivů na životní prostředí i požadavků pro následnou realizaci 
stavby.

Vady a nedostatky dokumentací
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Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Nejčastější vady s dopadem na další projektovou přípravu/realizaci:

— Nedostatečně provedené průzkumy 

— Špatná nebo žádná koordinace mezi profesemi 

— Nereálný nebo neověřený harmonogram postupu výstavby 

— Nedůsledně projednané odpadové hospodářství – neověřené kapacity 
skládek, špatné zatřídění zemin 

— Podceněný inženýring / majetkoprávní příprava ve fázi stavebního 
povolení

Důsledky: 

— Přeschvalovací procesy 

— Prodlužování termínu projektové přípravy v klíčové fázi

— Vícenáklady v realizační fázi

— Prodloužení doby realizace – claimy ze strany zhotovitelů

Vady a nedostatky dokumentací
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Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

— Projektová dokumentace, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace na 
jejímž základě byla stavba povolena (DSP resp. DUSP). 

— Tato dokumentace dopracovává předchozí stupně projektové dokumentace 
a rozpracovává je do podrobností a rozsahu potřebných pro výběr 
zhotovitele stavby v zadávacím řízení a pro provedení stavby vybraným 
dodavatelem, a to s výjimkou vybraných objektů sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení a některých technologických zařízení dodávaných 
„na klíč“a pro ocenění účastníky v rámci výběrového řízení dle zákona
č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Nejčastější vady s dopadem na tendr / realizaci :

— Nedostatečně nebo nekvalitně zpracovaný výkaz výměr – chybějící 
klíčové položky

— Nereálný nebo neověřený podorobný harmonogram postupu výstavby 

Důsledky: 

— Dotazy uchazečů v rámci tendru – prodloužení doby tendru

— Zpoždění doby zahájení realizace stavby – zbytečné claimy zhotovitele

Vady a nedostatky dokumentací
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Realizační dokumentace stavby (RDS)

— dokumentace zhotovitele stavby, která se zpracovává samostatně pro 
jednotlivé objekty, u kterých nebylo možné dopracovat PDPS v plném 
rozsahu bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení, tj. bez znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek zhotovitele.

— RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na 
její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo 
smluvního ujednání. RDS nesmí změnit koncepčně-technické řešení stavby 
navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není smluvními 
podmínkami stanoveno jinak.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

— Dokumentace vyhotovovaná pro převzetí stavby po ukončení stavebních 
prací. 

— Dokumentace zahrnuje skutečné provedení stavby včetně geodetické části 
dokumentace se zapracováním všech změn během výstavby, výsledných 
měřících protokolů, aktuálních údajů a dokumentů k zařízení (vlastní SW, 
knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, 
předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečné 
zprávy o nakládání s odpady apod.

Vady a nedostatky dokumentací – realizační fáze
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Nejčastější vady s dopadem na realizaci respektive předání stavby:

— Ze strany zhotovitelů a jejich poddodavatelů podceňovaná fáze

— Dlouhé termíny dodání

— Nereflektovány dopady na majetkoprávní část zajištěnou v projektu

Důsledky: 

— Vzniká „stará“ majetková zátěž – nevypořádané majetkové vztahy

— Prodlužují se nebo komplikují předávací procesy/kolaudace

Vady a nedostatky dokumentací – realizační fáze
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Realizační dokumentace stavby (RDS)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)



— Množství projektů vs. kapacity zpracovatelů 

— Časové hledisko vs. Výluková činnost popřípadě 
podmínky dané financováním tj. fixně stanovené 
konečné termíny 

— Specifické projekty ( infrastruktura, technologie, 
sklonové a směrové poměry apod.) vs. zkušenosti a 
odbornost zpracovatelů

— Harmonogramy projektů vs. realita při realizaci 

— Neaktuální trendy – materiály, technologie, 
architektura

— Podcenění inženýringu / majetkoprávní přípravy

— (Ne)zkušenost BIM 

Aktuální problémy projektové přípravy u 
Správy železnic
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SŽ SM62, Příloha G, Článek 5, bod (2) 

Název investiční akce ( nad 30. mil. Kč)

Stanovený projektový tým 

Hlavní inženýr stavby / Projektový manažer (vždy SS!!) jeden nebo více zástupců ( složité projekty)

vrcholová koordinace (O6) jeden nebo více zástupců (složité projekty) 

SOUHRNNÉ STANOVISKO OŘ

Oblastní ředitelství zastřešující pracovník OŘ / zástupce

obsazení

stanovený člen projektového týmu

profese

železniční svršek

Železniční spodek - těleso

Železniční spodek - konstrukce ( nástupiště, přejezdy, PHS apod.)

mosty a inženýrské konstrukce

zabezpečovací zařízení

bezbariérovost, informační a orientační systém (vizuální řešení)

IS C.E.Sta 
Modul OBĚHY

sdělovací zařízení IS CESTA rozesílá k připomínkám předání dokumentace

Projektant 
externí nebo interní (O9)

silnoproudá zařízení a energetika

trakční napájení, trakční napájecí a spínací stanice

dopravní technologie

dopravně - provozní záležitosti, výluky

PROFESNÍ STANOVISKO 
GARANTA

zásady organizace výstavby, stavební technologie 

pozemní objekty s přístupem veřejnosti včetně jejich využití ( výpravní budovy apod.)

pozemní objekty bez přístupu veřejnosti včetně jejich využití ( administrativní, technologické apod.)

EIA, životní prostředí, odpady

bezpečnostní technologie, bezpečnostní projekt, požární ochrana, kybernetická bezpečnost, bezpečnost přepravy 

NL(RID), bezpečnost v krizových stavech

IT technologie, IT licence

Souhrnné 
stanovisko SŽ
(vygenerované IS C.E.Sta 

Oběhy)

BIM

Architektonické a urbanistické řešení stavby

právní agenda

rozpočty

ekonomické hodnocení

benefitové žádosti

geodezie 

majetkoprávní část

Zefektivnění  = Projektové týmy
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CDE/
PROJEKTOVÉ 
ROZHRANÍ



Zefektivnění = Majetkoprávní aplikace v 
prostředí Správy železnic
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Majetkoprávní 
aplikace v 

prostředí Správy 
železnic



— nákup webové aplikace pro majetkoprávní vypořádání staveb v prostředí

Správy železnic – provoz aplikace po dobu 4 let ( cca 54 staveb)

— Zjednodušení a zefektivnění procesů majetkoprávních činností.

Požadavky na Majetkoprávní aplikaci

— prezentovat online stav majetkového řešení

— generovat smluvní dokumenty

— evidovat rozhodná data stavů smluv

— upozorňovat na změny v katastru nemovitostí

— zobrazovat data ze záborového elaborátu

— zobrazovat geometrické plány 

— umožňovat automatické podání Návrhu na vklad do KN

— mapové okno prezentující data smluvních případů

— rozvoj Aplikace dle potřeb stavby, atd.

Majetkoprávní aplikace v prostředí 
Správy železnic
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— Oddělení projektové části a inženýringu

— Posílení interní projekční složky 

— Motivace – bonusy vs. represní opatření

— Zpracování dokumentace pro provádění stavby cestou

zhotovitele stavby

???

Témata k zamyšlení
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Úskalí a vady projektů Správy železnic a 
dopad na výstavbu

Ing. Pavel Paidar
Odbor přípravy staveb

paidar@spravazeleznic.cz

www.spravazeleznic.cz
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