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ANALÝZA ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU 
V PRAXI – DOPRAVNÍ STAVBY V ČR
Petr Suchánek

Příspěvek pojednává o analýze činností technického dozoru pro silniční stavby v praxi, přibližuje jeho náplň 
v České republice a s tím spojené nástroje pro řízení a management stavby. Dále je předložena analýza volby 
smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných dopravních staveb pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
které byly zahájeny nebo realizovány v  letech 2020 a 2021. Na základě provedeného dotazníkového šetření 
si příspěvek také klade za cíl objasnit a  popsat náplň a  povinnosti technického dozoru při vykonávání této 
funkce, která vedle fyzické kontroly prací na stavbě zahrnuje i mnoho administrativních činností.

ANALYSIS OF TECHNICAL SUPERVISION ACTIVITIES IN PRACTICE –  
TRANSPORT CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC
The article deals with the analysis of the activities of technical supervision for transport construction in 
practice and the approach to the activities and its role in the Czech Republic and related tools for construction 
management. The article also presents the analysis of the choice of FIDIC Conditions of Contract used in major 
transport constructions of Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, which were launched or 
implemented in the years 2020 and 2021. Based on a questionnaire survey the article also aims to clarify and 
describe the content and responsibilities of technical supervision, which is not only about the physical control, 
but also consists of many administrative activities.

Výkon technického dozoru 
Výkon technického dozoru na veřej-
ných zakázkách řeší a  má povinnost 
zajistit stavebník (investor/objedna-
tel), což vyplývá ze stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb [1]. Pokud se zaměříme 
na veřejného zadavatele, např. Ředitel-
ství silnic a  dálnic ČR (ŘSD ČR), tak je 
výkon technického dozoru (dále také 
TDI) mimo jiné řešen dle metodického 
pokynu [2], resp. čl. 2.2 Stavební dozor 
a jeho provádění, podle nějž by se měly 
rozlišovat dvě formy dozoru – stálý do-
zor a občasný dozor. 

Toto rozdělení však není zcela vypo-
vídající, neboť vůbec nezahrnuje práv-
ní odpovědnost, kterou daná osoba při 
výkonu technického dozoru přebírá. 
Soudy v  ČR jako subjektivní odpověd-
nost považují např. soukromoprávní 
odpovědnost za škodu, kdy se ten, kdo 
škodu způsobil porušením povinnosti, 
může vyvinit, pokud prokáže, že nešlo 
o jednání zaviněné [3]. 

V případě stavebního zákona je jas-
ně definováno, kdo je technický dozor, 
přičemž jím pro celou stavbu a po celou 
dobu jejího trvání zůstává, pokud není 
prováděcí smlouvou o výkonu TDI sta-
noven jiný časový a  obsahový rámec. 
Pokud je prováděcí smlouvou stano-
ven časový rámec v počtu hodin za mě-
síc, např. 100 h/měs., není zcela správ-
ně pochopen význam TDI, neboť výkon 

TDI je prováděn celý kalendářní měsíc 
v režimu 24/7, tedy nikoliv pouze vyme-
zené dny v  týdnu. Na výkon TDI by se 
jak z pohledu veřejných zadavatelů, tak 
i  z  pohledu konzultačních firem mělo 
nahlížet jako na komplexní a ucelenou 
službu, kterou vykonává odborně kva-
lifikovaná osoba, a podle toho by také 
měla být i oceňována.

Analýza 70 dopravních staveb 
ŘSD ČR
Dle metodického pokynu vydaného Mi-
nisterstvem dopravy [2] by se forma do-
zoru měla řídit zpravidla dle předpoklá-
dané hodnoty stavebních prací:
• u prací nad 300 mil. Kč (bez DPH) by 

měl být jmenován správce stavby 
pro stálý dozor,

• u prací ve výši 50 až 300 mil. Kč (bez 
DPH) je zpravidla jmenován správce 
stavby pro stálý nebo občasný 
dozor,

• u prací ve výši 0,5 až 50 mil. Kč (bez 
DPH) bývají objednatelem voleny 
zpravidla smluvní podmínky pro 
stavby menšího rozsahu (Zelená kni-
ha FIDIC), kde není jmenován správ-
ce stavby, ale je jmenována pozice 
s  označením pověřená osoba 
objednatele. 
Pro ověření postupu uvedeného 

v metodickém pokynu byla zpracována 
analýza 70 dopravních staveb veřejné-

ho zadavatele ŘSD ČR, které byly v  le-
tech 2020 a 2021 buď zahájeny, nebo se 
v daném čase realizovaly, příp. byla do-
končena výběrová řízení jak na staveb-
ní práce, tak na služby výkonu TDI [4]. 
Z této analýzy je možné:

A) vysledovat jaký typ smluvních 
podmínek FIDIC je mezi objednatelem 
a zhotovitelem preferován, 

B) zjistit formu výkonu správce stav-
by dle provedeného soupisu osob, kte-
ré jsou uvedeny v pozici správce stavby 
či pověřené osoby, 

C) zjistit procentuální poměr mezi 
investičními náklady na stavební čin-
nost zhotovitele a  náklady na výkon 
technického dozoru investora, neboť 
pro tyto dopravní stavby je výkon tech-
nického dozoru vždy zajištěn.

ad A) Ze zjištěných závěrů (obr. 1) je 
zcela patrné, že ŘSD ČR preferovalo ob-
chodní podmínky dle Červené knihy  
FIDIC, resp. preferovalo volbu měřené-
ho kontraktu včetně povinnosti zadava-
tele zajistit technickou specifikaci dané 
stavby včetně zadávací dokumentace. 
Obchodní podmínky dle Červené knihy 
FIDIC byly použity v 55 případech ze 70.

Pro využití Zelené knihy FIDIC, tj. pro 
stavby menšího rozsahu, připadlo z cel-
kového počtu pouze 13 staveb. Při ana-
lýze bylo dále zjištěno, že Zelená kniha 
FIDIC byla použita pro stavby, kde in-
vestiční náklady nepřesáhly 100 mil. Kč. 
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Pouze dvě stavby realizované dle Zele-
né knihy FIDIC měly investiční náklady 
vyšší než 100 mil. Kč. Je potřeba dodat, 
že pro dvě stavby, u nichž byly investič-
ní náklady nižší než 100 mil. Kč, byla po-
užita Červená kniha FIDIC. Předpoklá-
dané investiční náklady nelze chápat 
jako ucelený a směrodatný faktor stav-
by, nicméně je to první faktor, který je 
sledován a je i zadavateli při výběrovém 
řízení uváděn. 

Jak již bylo uvedeno výše, Červe-
ná kniha FIDIC byla nejčastější volbou 
smluvních podmínek ŘSD ČR v  přípa-
dě staveb s  investičními náklady nad 
100 mil. Kč. Použití Žluté knihy FIDIC vy-
užilo ŘSD ČR pouze pro dvě stavby. 

Dále je vhodné konstatovat, že zjiště-
ná finanční hranice 100 mil. Kč je dvoj-
násobná hodnota, než uvádí metodický 
pokyn pro stanovení formy výkonu sta-
vebního dozoru – trvalý/občasný. 

Při provedeném porovnání pro vy-
užití smluvních podmínek FIDIC je nut-
né brát v  úvahu, že byly vybrány pou-
ze stavby velkého finančního objemu 
a  dopravního významu. Pokud by se 
braly v  úvahy všechny dopravní stav-
by, tak by poměr mezi Červenou a Zele-
nou knihou FIDIC byl výrazně nižší, ne-
boť počet stavebních zakázek menšího 
rozsahu je v  celkovém objemu staveb 
výrazně vyšší. Provedené porovnání 
však dokládá, že veřejný zadavatel ŘSD 
ČR volil obchodní podmínky většinou 

dle Červené knihy FIDIC, a  to mnohdy 
i  v  případech, kdy bylo možné použít 
Žlutou knihu FIDIC. Přehled knih FIDIC 
je uveden v tab. 1.

ad B) Z analyzovaných dat bylo zjiš-
těno, že ŘSD ČR při jmenování správ-
ce stavby či stanovení pověřené osoby 
v  zadávací dokumentaci zpravidla vo-
lí vlastní zaměstnance. Nejčastěji jsou 
uváděni ředitelé příslušných Správ 
a Závodů, příp. vedoucí investičních ne-
bo provozních úseků. Pouze v pěti pří-
padech je v zadávací dokumentaci uve-
dena jako správce stavby externí fyzická 
osoba či externí právní subjekt. ŘSD ČR 
má možnost provést výměnu správ-
ce stavby dle obchodních podmínek 
i  v  průběhu realizace stavby, ale není 
běžné, že by se tak stalo u všech staveb. 

Jmenování správce stavby objed-
natelem je z  pozice obchodních pod-
mínek velmi zásadní krok, neboť právě 
správce stavby pak objednatele v  prů-
běhu stavby zastupuje a jeho činnost je 
chápána jako činnost objednatele. 

Souhrnně lze tedy uvést, že činnost 
správce stavby si zadavatel ŘSD ČR vy-
konává vlastními kapacitami na rozdíl 
od výkonu technického dozoru, který je 
vykonáván externími konzultačními fir-
mami. Výkon TDI je poté prováděn z po-
zice asistentů správce stavby (ASS), což 
obchodní podmínky FIDIC umožňují. 

Při volbě osoby správce stavby z řad 
zaměstnanců objednatele stojí také za 

úvahu, že správce stavby má být ne-
stranný (neutrální) technický odbor-
ník, který dokáže provést spravedlivé 
určení ve věci možných sporů a náro-
ků mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Aby právě takové spravedlivé určení 
mohl provést, tak by dle filozofie FIDIC 
neměl být úzce spjat s žádnou stranou 
sporu, tj. ani zhotovitelem, ani objed-
natelem, resp. měla by to být nezávislá 
fyzická osoba. 

ad C) Na 70 dopravních stavbách 
ŘSD ČR bylo také možné dohledat 
smluvní vztah týkající se výkonu tech-
nického dozoru. U výkonu TDI není pře-
dem jasně definována procentuální 
hodnota odměny z výše stavebních pra-
cí, avšak ze smluvních částek za výkon 
TDI a za stavební činnost je možné vy-
počíst procentuální poměr, který může 
sloužit jako orientační ukazatel při oce-
ňování výkonu TDI. Ze zjištěných hod-
not lze konstatovat, že pokud je nutné 
cenu výkonu technického dozoru pau-
šalizovat, tak průměrná hodnota nákla-
dů na výkon TDI činí 3,69 % ze staveb-
ních nákladů. Četnost procentuálního 
poměru nákladů na výkon TDI vůči ná-
kladům na stavební činnost je znázor-
něna v grafu na obr. 2.

70 dopravních staveb sice není do-
statečně velký vzorek dat, ale i přesto na 
něm lze sledovat skutečnost, že i když 
výkon technického dozoru lze z finanč-
ního hlediska paušalizovat a průměro-

Druh smluvních podmínek FIDIC Komentář a specifika

Červená kniha FIDIC:
smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – obecné podmínky

- technická specifikace
- výkresy (zadávací dokumentace)
- výkaz výměr
- kapitola 5: Jmenovaní podzhotovitelé
- kapitola 12: Měření a oceňování

Žlutá kniha FIDIC:
smluvní podmínky pro dodávku technologických 
zařízení a projektování – výstavbu elektro 
a strojně technologického díla a pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem

- požadavky objednatele
- formuláře
- návrh Zhotovitele
- kapitola 5: Projektování
- kapitola 12: Zkoušky po dokončení
- vhodný pro některé stavby - vyžaduje jinak 

formulovanou zadávací dokumentaci (v ČR ne 
moc časté)

Zelená kniha FIDIC:
smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu  
– obecné podmínky

- technická specifikace
- výkresy (zadávací dokumentace)
- výkaz výměr
- dle zjištěných dat se má jednat o stavby do 

předpokládané hodnoty stavebních prací 
100 mil. Kč. Není exaktně stanoveno.

Bílá kniha FIDIC:
vzorová smlouva o poskytování služeb mezi 
objednatelem a konzultantem

- možný smluvní vzor pro zajištění výkonu
technického dozoru či zajištění projekčních
prací či výkonu správce stavby

1 Využití smluvních podmínek FIDIC na 
dopravních stavbách ŘSD ČR v roce 2021  
(zdroj: vlastní zpracování)
1 Use of the FIDIC Conditions of Contract on 
transport constructions of Road and Motorway 
Directorate in 2021 (source: own elaboration)

Zelená kniha FIDIC
Žlutá kniha FIDIC
Červená kniha FIDIC

Tab. 1 Druhy smluvních podmínek FIDIC (zdroj: vlastní zpracování) 
Tab. 1 Type of Contracts and Agreements by FIDIC (source: own elaboration)
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vat, musí být stále zachován individuál-
ní přístup ke každé stavbě jako takové. 

Z uvedených dat je také možné sle-
dovat trend, že vyšší investiční staveb-
ní náklady stavby nejsou přímo úměrné 
s  oceněním výkonu TDI (obr.  3), resp. 
neplatí vztah čím dražší stavba, tím je 
dražší výkon TDI. Naopak je možné dle 
zjištěných dat sledovat klesající tenden-
ci ocenění výkonu TDI od staveb v hod-
notě 700 mil. až 1 mld. Kč.

Tento zjištěný trend lze přisuzovat 
stavu, že při výkonu TDI a výkonu celé-
ho týmu správce stavby již nehraje zá-
sadní rozdíl, jestli je stavba v  hodnotě 
1 mld. Kč nebo v  hodnotě nad 3 mld. 
Kč. V obou případech jsou tým správce 
stavby a členové TDI jmenováni a výkon 
probíhá obdobně. Proměnná je na stra-
ně zhotovitele u  objemu provedených 
prací, resp. v určitém objemu dozorova-
ných a kontrolovaných prací již přestá-
vá být právě objem prací pro výkon TDI 
rozhodující.

Podrobná analýza výkonu 
technického dozoru 
Rozsah služeb při výkonu TDI bývá ob-
vykle stanoven a upřesněn v přílohách 
prováděcí smlouvy. Jsou zde uvede-
ny jak povinnosti konzultanta, tak také 
souhrn poskytovaných služeb, příp. bý-
vají uvedeny činnosti, na kterých se má 
konzultant pouze spolupodílet, tj. tech-
nická pomoc [5]. 

Pro podrobnou analýzu činností 
TDI bylo provedeno dotazníkové še-

tření mezi 15 pracovníky vykonáva-
jícími výkon technického dozoru jak 
v  ČR, tak i  na Slovensku. Jedná se 
o  anonymní dotazník mezi technic-
kými pracovníky, kteří zastávají různé 
funkce výkonu TDI a současně působí 
i na různých stavbách. 

Jedním ze záměrů dotazníku by-
lo ukázat celistvost a  rozsah výkonu 
technického dozoru a  dokázat, že se 
nejedná o  striktně definovanou a  jas-
ně specifikovatelnou službu. Dotazník 
obsahoval soupis 28 činností TDI, kte-
ré by měl řádně kvalifikovaný technický 
dozor vykonávat. Tento soupis činností 
také odpovídá rozsahu služeb dle stan-
dardizovaných smluvních vztahů. 

Osoby vykonávající technický dozor 
k jednotlivým činnostem doplňovali ča-
sový interval podávající informaci, kolik 
danou činností týdně tráví času, a sou-
časně uváděli, jaké nástroje k této čin-
nosti potřebují a používají. 

Oslovené osoby pracují při výkonu 
TDI na různých pozicích. Byli osloveni 
jak vedoucí vícečlenného týmu správ-
ce stavby, tak např. kvalitář, asistent 
správce stavby pro mostní konstrukce 
či technický dozor pro stavbu menšího 
rozsahu, který má na starost celý roz-
sah výkonu TDI. Toto členění bylo vole-
no záměrně, neboť se má jednat o sou-
hrnný náhled na pozici TDI. 

Kategorizace činností výkonu 
technického dozoru v ČR 
Ze soupisu činností, které byly uvedeny 
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v dotazníku, je možné provést dílčí ka-
tegorizace. Jedna kategorizace je mož-
ná s ohledem na způsob výkonu, resp. 
zda se jedná o:
• fyzickou kontrolu stavby, 
• administrativně kontrolní činnost 

stavby.
Lze také provést kategorizaci a  čle-

nění činnosti TDI dle kategorizace pra-
covních úkonů [6], tzn. lze definovat, 
které činnosti jsou:
• rutinní/nerutinní,
• manuální/znalostí.

Další kategorizace úkonů při sou-
časném výkonu technického dozoru 
je možné provést z  pohledu budou-
cího zavedení společného datového 
prostředí (BIM a CDE). Společné dato-
vé prostředí má čtyři hlavní části – 3D 
model / komunikace / procesy / doku-
menty. V případě výkonu technického 
dozoru lze část 3D model chápat jako 
kontrolní činnost na stavbě. 

Z prvního dělení (dle počtu činnos-
tí) je zcela patrné, že výkon technické-
ho dozoru je z  90 % administrativně 
kontrolní činností a pouze 10 % úko-
nů je přímo provázáno s  kontrolou 
na staveništi, resp. činnost TDI je vy-
konávána zejména v  kanceláři a  mi-
mo přímý kontakt s reálnou stavební 
činností.

Z  druhého rozdělení vyplývá, že 
výkon technického dozoru je ve všech 
svých částech znalostní činnost a sou-
časně pouze jednu třetinu je možné 
definovat jako nerutinní. Zbývající 
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dvě třetiny činností je možné charak-
terizovat jako rutinní a můžeme je tak 
považovat za činnosti, které by šlo opti-
malizovat a řešit efektivněji.

Jako hlavní příčinu rutinní činnos-
ti při výkonu TDI je možné spatřovat 
v samotné podstatě stavebnictví, resp. 
každá stavba musí mít stavební deník 
a na každé stavbě jsou sledovány hlav-
ní aspekty, jako jsou finance a  termín 
dokončení. Na většině staveb probíha-
jí kontrolní dny, jsou řešeny technolo-
gické předpisy a  je řešena projektová 
dokumentace. Na všech těchto činnos-
tech se technický dozor spolupodílí. 
Činnosti spojené s  fyzickou kontrolou 
stavby nelze opomíjet, neboť smys-
lem výkonu TDI je kontrola skutečně 
provedených prací ze strany zhotovite-
le. A právě při samotné realizaci díla je 
nutné provádět nezávislou a odbornou 
kontrolu. I když by šlo kontrolu nahra-
zovat videozáznamy či podrobnou fo-
todokumentací, tak je nezávislá fyzic-
ká kontrola stále nenahraditelná, a  to 
nejen tehdy kdy je normami a předpisy 
vyžadována, ale i v kteroukoli pracovní 
dobu zhotovitele.
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Poslední možná kategorizace úko-
nů při výkonu činnosti technického 
dozoru uvedených v dotazníku je pro-
váděna v rámci čtyř hlavních částí me-
tody BIM. Záměrem této kategorizace 
je ukázat, že předpokládaný model 
BIM a  CDE vychází z  již současných 
postupů a procesů. 

Mohlo by se zdát, že zavedení digi-
talizace stavebnictví a BIMu bude vý-
kon TDI ovlivňovat zejména ve způso-
bu komunikace, práce s  dokumenty 
a  vzájemné interakci mezi subjekty 
(procesy). Avšak z tohoto pohledu lze 
naopak konstatovat, že aplikace vý-
kresových modelů ve 3D formátu vý-
kon TDI nijak zásadně neovlivní. 

Časové měření jednotlivých 
činností výkonu technického 
dozoru v ČR 
V  rámci dotazníkového šetření bylo 
sledováno časové hledisko jednotli-
vých úkonů TDI. Při zachování před-
chozí kategorizace činností lze dospět 
k následujícím závěrům: 
• fyzickou odbornou kontrolou stav-

by tráví osoba vykonávající TDI 
průměrně 25 % času pracovní do-
by, avšak tvoří pouze 10 % z celko-
vého počtu činností,

• administrativně kontrolní činností 
tráví osoba vykonávající TDI prů-
měrně 75 % času pracovní doby, 
přestože ji tvoří 90 % z  celkového 
počtu činností. (obr. 4 a 5)

Závěr
Výkon technického dozoru je pro-
váděn na základě smluvního vztahu 
mezi poskytovatelem služby dozoru 
a jejím objednatelem, přičemž rozsah 
činností musí být stanoven a  upřes-
něn dle požadavků objednatele. Díl-
čí kategorizace výkonu TDI umožnila 
pomocí dotazníkového šetření ana-
lýzu jednotlivých činností a  vedla ke 
zjištění, které z  činností lze optimali-
zovat a zefektivnit a které nikoliv.

Nelze očekávat, že se se zavedením 
modelu BIM charakter náplně výkonu 
technického dozoru zásadně změní. 
Výkon TDI bude obdobný, nicméně 
bude umožněno využít jiné nástro-
je pro plnění těchto činností. Zave-
dením metody BIM se možná doplní 
činnost správce stavby o novou pozici 
správce informací, která bude zajišťo-
vat funkcionalitu BIM z pohledu tech-
nického dozoru, ale podstata výkonu 
TDI, tj. kontrolní činnost jak fyzická 
přímo na stavbě, tak kontrolně admi-
nistrativní, zůstane nezměněna. 

Na výkon technického dozoru by 
se mělo nahlížet jako na komplexní 
službu jak po obsahové stránce, tak 
při jejím oceňování.
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