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PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Malé obce se bojí mýta 

Seznam.cz TV  26.10.2019  Rubrika: Večerní zprávy 

 

Klára BRUNCLÍKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Už za 2 měsíce nový mýtný systém zahrne i 900 km silnic prvních tříd. Obce i dopravci vyčítají vládě, 

že ohledně zpoplatnění nemá žádnou koncepci. Zejména starostové obcí na možných objízdných 

trasách se obávají, že výrazně vzroste doprava. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Olešnice na Blanensku, finišují tam opravy silnice druhé třídy, která prochází centrem města. Investice 

50 000 000 Kč. 

 

Zdeněk PEŠA, starosta Olešnice /NK/ 

-------------------- 

Po roce dokončujeme stavbu a do toho se dozvídáme, co nás čeká. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Také tam se obávají, že kvůli zavedení mýta na silnicích prvních tříd kamiony už za 2 měsíce zaplaví 

menší tahy a vyhnou se tak placení. Mezi zpoplatněné úseky má přibýt silnice číslo 43 mezi Brnem a 

Svitavami. Lipůvkou, která je na trase, denně projede až 20 000 aut. Významnou část tvoří kamiony. 

Při kolonách už teď hledají rychlejší trasu. 

 

Zdeněk PEŠA, starosta Olešnice /NK/ 

-------------------- 

Je to nějakých 300 kamionů denně, který zde projedou, když si zkracují cestu, po 43. A pokud by to 

takhle mělo být, tak si myslím, že se tahleta záležitost znásobí. A to bylo pro nás totální Waterloo. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

I proto ministerstvo dopravy uvažuje o zákazu tranzitní dopravy na silnicích druhých a třetích tříd, 

jak žádá část obcí. Podle dopravců to přinese jen další problémy. 

 

Martin FELIX, mluvčí sdružení ČESMAD BOHEMIA 

-------------------- 

Ten zákaz by bylo komplikované jeho vymáhání. Nedovedu si to představit. Přineslo by to další 

zdražení, protože by se tady objevili několika desítek kilometrové objížďky. 

 

Zdeněk PEŠA, starosta Olešnice /NK/ 
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-------------------- 

Neefektivní, 0 od nuly pojde. Úspora na té nové dani na silnicích prvních tříd asi přijde vniveč, protože 

budeme muset pořídit mnohem větší počet dopravních policistů, aby tohleto vůbec někdo ohlídal. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

V Rajhradě na Brněnsku zakázali tranzitní kamionovou dopravu už před pěti lety. 

 

František ONDRÁČEK, starosta Rajhradu /SNK/ 

-------------------- 

Nicméně pořád určitá část těchto kamionů se snaží na tuto komunikaci vyjíždět. Porušují tento zákaz. 

Je nesmírně důležité, aby ty kontroly pokračovaly v co nejširším rozsahu. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Ministerstvo zatím váhá, zda skutečně zákaz zavede. 

 

Lenka REZKOVÁ, mluvčí Ministerstva dopravy 

-------------------- 

Požadavek vámi uváděného zákazu vzešel od zástupců krajů a obcí. Diskuse je na začátku. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Podle svazu města obcí vládě chybí jasná vize silniční dopravy. Další nejistota: mýtný tendr. Za rok 

se může kvůli problematickému zadání opakovat. 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR 

-------------------- 

Co bude potom, kdyby za 15 měsíců tato smlouva skončila a města a obce by zase byly v obrovských 

nejistotách. 

 

Tomáš SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Pro Seznam cz, Tomáš Svoboda. 

 

 

Projednávání silničního balíčku vstupuje do další fáze 

Dnoviny.cz  25.10.2019  Rubrika: CZ 

 

Dopravní výbor TRAN Evropského parlamentu v září rozhodl o tom, že nebude chtít, aby se 

projednávání tzv. silničního balíčku vrátilo zpět do bodu nula, a dal mandáty vyjednavačům, aby za 

parlament zahájili trialog. Minulý týden o tom informovalo Sdružení ČESMAD Bohemia. 
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Již 3. října proběhlo první setkání zástupců evropských institucí v trialogu. Zpravodajkou pro část o 

vysílání pracovníků je česká europoslankyně Kateřina Konečná. Sdružení ČESMAD Bohemia věří, že 

finskému předsednictví se podaří zkoordinovat trialog tak, aby již před koncem roku našla rada shodu 

s parlamentem a komisí a v příštím roce byl balíček prohlasován. 

 

Dopravcům z mnoha zemí status quo vyhovuje 

Podle sdružení jsou stále státy, kterým vyhovuje status quo, protože se jim daří přebírat výkony 

dopravců z jiných zemí, i těch z České republiky. Jedná se především o Polsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Litvu a Maďarsko. „Tamní firmy by byly nejraději, kdyby celý balíček spadl pod stůl. Z 

pozice české kamionové dopravy si však myslíme, že je třeba balíček dokončit,“ uvedl generální 

tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř. 

Neuralgickým bodem podle něj je v současnosti povinný návrat vozidla do čtyř týdnů do země 

registrace firmy. To nejvíce vadí dopravcům, kteří exportují své služby do jiných zemí, i do České 

republiky. 

 

Nomádství je stále ve hře 

Takových hlasů se podle Vojtěcha Hromíře objevuje stále dost, a pokud by se toto opatření odstranilo, 

mohlo by to otevřít cestu k dokončení balíčku. Zmizel by tak ovšem efektivní nástroj k omezení 

takzvaného nomádství. Přijetím balíčku by se sjednotila pravidla pro vysílání a měly by odpadnout 

komplikace plynoucí z odlišných nařízení o dodržování minimální mzdy v různých zemích. 

 

 

Mýtné brány neskončí všechny ve šrotu 

Právo  26.10.2019  Rubrika: Zpravodajství 

 

Mýtný systém se v České republice už 1. prosince změní na dálnicích z mikrovlnného s branami na 

satelitní, který vybudovalo konsorcium firem CzechToll a SkyToll. 

Ve šrotu však poté zdaleka neskončí všech nynějších 275 mýtných bran, ale většina jich podle 

ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) najde nové využití. 

Mikrovlnný mýtný systém vybudovala a od ledna 2007 provozuje společnost Kapsch. Jak Kremlík 

ujistil ve Sněmovně při projednávání stavu příprav na spuštění satelitního mýta, všechny brány jsou 

už v majetku státu. Jejich aktuální celková hodnota činí podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu 2,2 

miliardy korun. 

 

Rodí se plán, jak využít i nepotřebné 

 

Na dotaz poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL), jestli brány, které vybudoval Kapsch, přijdou po 

spuštění nového systému vniveč a o jak velkou ztracenou investici jde, Kremlík sdělil: „Konsorcium 

CzechToll a SkyToll využije ze stávajícího systému desítky kontrolních bran. Navíc nyní na 

ministerstvu dopravy (MD) vzniká přesný plán, jak najít uplatnění pro řadu dalších.“ 

„Na dálnicích už bylo pro nový systém převzato 49 bran a na silnicích první třídy, kde se mýtem 

zpoplatní od 1. ledna dalších 900 kilometrů, stavíme sami 11 bran,“ uvedl mluvčí CzechToll Miroslav 

Beneš. 

Likvidace bran, s nimiž se pro satelit nepočítá, není podle Beneše součástí smlouvy, kterou na 

výstavbu nového systému a jeho provozování uzavřelo loni ministerstvo dopravy. „Tyto brány po 

spuštění satelitního systému odstraňovat nebudeme. Ředitelství silnic a dálnic vysoutěží firmu, která 

to případně zajistí,“ sdělil mluvčí. 
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Pro vážení kamionů a měření rychlosti 

 

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že mnohé konstrukce nynějších bran bude možné použít ve 

službách, které s výběrem mýta nesouvisejí. „Budou využity pro telematiku na dálnicích a inteligentní 

dopravní systémy, jako je proměnné dopravní značení, liniové řízení dopravy, detekce jízdy v 

protisměru, úsekové měření rychlosti či vysokorychlostní vážení kamionů,“ informoval Kremlík. 

Ministr dopravy také chce, aby některé z mýtných bran sloužily potřebám videotollingu, což je 

systém, který rozeznává poznávací značky vozidel. Kontrolovaly by tak, jestli po zavedení 

elektronických dálničních známek, jež mají ty dnešní papírové vystřídat od roku 2021, zaplatili řidiči 

příslušný poplatek. „I to je jedna z funkcí, k nimž by dnešní mýtné brány měly v budoucnu pomoci,“ 

konstatoval Kremlík. 

 

 

V Česku chybí tisíce řidičů autobusů, mladí jsou spíše výjimkou 

zDopravy.cz +1  28.10.2019  Rubrika: CZ 

 

Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. S nedostatkem řidičů se dlouhodobě potýká i Praha, ta 

proto tento týden navrhla snížení věkové hranice pro řízení autobusu z 21 na 19 let. 

V ČR aktivně působí asi 25.000 autobusových řidičů, do ideálního stavu ovšem jich podle statistik 

chybí až 5000. Jednou z hlavních příčin tohoto nedostatku je rostoucí věk šoférů. Podle letošního 

průzkumu pracovního portálu Profesia.cz je profesionálním řidičům v průměru 57 let. Dopravci se 

proto obávají, že problémy se budou dále prohlubovat s postupným odchodem zkušených řidičů do 

důchodu. Podle prognóz by do pěti let mohla takto skončit až třetina řidičů. Část řidičů navíc už v 

současnosti jezdí důchodovém věku. 

Dopravcům se přitom nedaří odcházející šoféry nahradit mladšími. To potvrzují i statistiky některých 

dopravců. Jeden z největších provozovatelů linkových autobusů v Česku společnost Arriva 

zaměstnává 2360 řidičů, šoféři ve věku do 25 let však tvoří pouze půlprocentní podíl. Mladí řidiči tvoří 

velmi malou část i u dalších velkých dopravců jako jsou RegioJet nebo FlixBus, kde jsou řidiči do 30 

let spíše výjimkou. 

Dopravní společnosti se proto snaží rozšiřovat nábor. Čím dál častěji tak přijímají na pozice řidičů 

ženy, vyhledávaní jsou i řidiči ze zahraničí, především z východní Evropy. Například Arriva tento týden 

spustila nábor, ve kterém cílí i na zájemce z jiných profesí, kterým následně nabízí zaplacení 

řidičského průkazu na autobus, případně jeho rozšíření. 

Vedení Prahy bude jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona o silniční dopravě, která by 

snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD z 21 na 19 let. ČTK to ve středu řekl náměstek 

primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Pražskému dopravnímu podniku (DPP) chybí dlouhodobě 

deset procent řidičů. Ministerstvo dopravy se zatím k návrhu nevyjádřilo, jednání však může 

komplikovat mimo jiné i plán ministerstva na zavedení řidičského průkazu na zkoušku. Ten u řidičů s 

praxí do dvou let počítá s odebráním průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo 12, jako u 

ostatních řidičů. 
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Autobusy by mohli řídit lidé mladší 21 let! Experti před návrhem 

varují 

Nova.cz  27.10.2019  Rubrika: CZ 

 

V České republice je nedostatek řidičů městské hromadné dopravy. Přepravní firmy teď proto přišly s 

radikálním návrhem. Chtějí posunout věkovou hranici, od které člověk smí legálně usednout za volant 

autobusu. A to z jednadvaceti na devatenáct let. Podporu pro změnu zákona hledají u ministerstva 

dopravy. Jenže dávat mladým lidem bez zkušeností zodpovědnost za životy desítek cestujících, 

odmítají psychologové i dopravní experti. 

 

Pražský dopravní podnik bije na poplach. Chybí mu 240 řidičů autobusů. Řidičů je nejen nedostatek, 

ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty svých přesčasových hodin. 

V minulosti proto podnik začal zájemce lákat na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné 

příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun nebo pět týdnů dovolené. 

I přesto ale šoféři stále chybí. 

Vedení hlavního města teď proto přišlo s návrhem, aby za volanty autobusů MHD mohli usednout už 

devatenáctiletí řidiči. "Od toho jsou psychologická vyšetření, kterými musí všichni řidiči projít a pokud 

by nebyli dostatečně silní, tak ten řidičák stejně nedostanou," vysvětlil Daniel Adamka z Asociace 

dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech. 

S nedostatkem řidičů se potýkají i společnosti provozující příměstské linky. Více informací v reportáži 

Elišky Drtilové pod titulkem článku. 

Mladí řidiči jsou rizikovou skupinou. To si uvědomují profesionální řidiči, ale i dopravní experti, které 

pobouřil návrh snížit věkovou hranici u řidičů autobusů na 19 let. Kvůli tomu by se podle nich mohl 

zvýšit počet dopravních nehod. Více v reportáži Věry Müllerové: 

 

 

Zátah na nákladní dopravu odnesli i řidiči osobáků 

Benešovský deník +9  29.10.2019  Rubrika: Zpravodajství 

 

Střední Čechy – Vážení, měření, ověřování a prověřování. To mělo být hlavní náplní dopravně 

bezpečnostní akce středočeské policie uskutečněné v rámci kontrol koordinovaných mezinárodní 

organizací Tispol. 

Kontroly zacílené zvláště na nákladní dopravu se zaměřovaly na dodržování doby odpočinku a 

bezpečnostních přestávek, tachografy i hmotnostní limity motorových vozidel. Dopravním kontrolám 

však neunikli ani řidiči osobních aut. 

 

PŘES 300 VOZIDEL 

 

V rámci akce prošlo kontrolou celkem 311 motorových vozidel – z toho 127 náklaďáků nad 3,5 tuny a 

šest autobusů. Policisté zjistili 88 přestupků, z nichž 67 vyřešili pokutami uloženými na místě. 

Zbývajících 21 se bude projednávat ve správním řízení. „Policisté řešili porušení zákona o silniční 

dopravě celkem u 17 vozidel. Překročení hmotnosti vozidla řešili v osmi případech. Odhalili 21 řidičů, 

kteří měli nevyhovující technický stav vozidla. 

Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 10 osob,“ připomněla mluvčí policie Veronika 

Čermáková. Bilanci doplnila i tři auta bez dálničních známek. A pokutu nakonec dostal rovněž jeden 

chodec. 
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V nákladní dopravě bez předepsaného odpočinku sedělo za volantem 11 šoférů. Nesprávné 

používání tachografu bylo u pěti řidičů. Dva neoprávněně manipulovali s kontrolním zařízením. 

Patnáct vozidel mělo nevyhovující technický stav. Přetížení bylo v šesti případech. Čtyři řidiči měli 

nedostatky v dokumentaci. 

 

 

Řídit autobus už v 19 letech? Odboráři: Nebezpečný nápad. Chceme 

přidat 

Prazsky.denik.cz +1  27.10.2019  Rubrika: Podnikání 

 

Dopravní podnik hlavního města (DPP) trpí nedostatkem řidičů. Praha už proto naplánovala 

„optimalizaci“ jízdních řádů a na začátku roku 2020 by mohl být provoz téměř prázdninový. DPP chce 

mimo jiných opatření snížit věkovou hranici pro řízení autobusu z 21 na 19 let. Odborové sdružení 

pražských dopraváků takové řešení odmítá. 

 

"Představitelé magistrátu spolu s dalšími zástupci dopravců nápad prezentovali na středeční tiskové 
konferenci. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) návrh novely zákona 
projedná s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO). 
V Česku nyní platí minimum 21 let, ale odpadla dřívější nutnost mít zkušenost dva roky s řízením 

nákladního vozidla. Dnes tedy může sednout za volant autobusu i majitel řidičského průkazu pro 

osobní automobil. Praha doufá, že teenageři coby řidiči autobusů pomohou vyřešit současný 

personální nedostatek. 

 

„Takový nápad považuji za nešťastný, nekoncepční a dokonce nebezpečný,“ píše však Petr Pulec 

radnímu Scheinherrovi. Celý dopis předsedy jedné z odborových organizací dopravního podniku má k 

dispozici redakce webu Zdopravy.cz. 

Podle odboráře Pulce snížení věku pro získání řidičského oprávnění skupiny D nepomůže zacelit 

hluboký podstav profesionálních šoférů. „Většina populace není v období adolescence, za jejíž hranici 

se považuje 21. rok života, z důvodu konsolidace duševního života, krystalizace postojů a názorů 

psychicky zralá převzít odpovědnost za řízení prostředků hromadné přepravy osob,“ pokračuje Pulec. 

 

Šéf odborové organizace největší městské společnosti pak zmiňuje, že dopravnímu podniku chybí 

také řidiči tramvají a strojvedoucí metra. Magistrát podle Pulce dostatečně nezareagoval na 

celorepublikový růst mezd. 

Budete brzo chodit pěšky! 

Přeloženo: zaměstnanci dopravního podniku chtějí více peněz. „Pokud zavčas nepochopíte principy 

trhu práce, velmi brzo budete chodit pěšky!“ vyhrožuje odborář náměstkovi Scheinherrovi. 

Když v lednu 2018 nastala v Praze podobná situace s nutností zavést na pár dní prázdninový režim, 

obviňovali zase odboráři ústy Luboše Olejára organizátora dopravy v metropoli a okolí - městskou 

firmu Ropid. 

 

„Ropid chtěl šetřit a svedl to na nedostatek řidičů. To je ale nesmysl. Naši řidiči chtějí jezdit i přesčasy, 

protože si tak víc vydělají,“ upozornil tehdy Olejár. Řidiči údajně seděli ve vyšších počtech na zálohách 

ve vozovnách a neměli práci, protože v důsledku delších intervalů jezdilo v ulicích méně vozidel. 

Také před téměř dvěma lety odboráři využili problémy k jednání o zvýšení platů, hrozili dokonce i 

stávkou. Loni v červnu DPP oznámil dohodu. Podle ní mělo dojít k nárůstu mzdových prostředků v 

roce 2018 o zhruba 90 milionů korun a letos o dalších 290 milionů. Řidičům městské hromadné 

dopravy se zvýšila kolektivní výkonnostní odměna měsíčně z 10 procent na 20. 
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Dejte šanci soukromníkům, stát nemá peníze 

Mladá fronta DNES  25.10.2019  Rubrika: Rozhovor 

 

MARTIN BOROVKA 

 

Za peníze přichystané na příští rok nepůjde postavit všechny naplánované stavby, tvrdí generální 

ředitel stavební firmy Eurovia CS Martin Borovka. 

 

Česko by mělo dokončit první pokus na stavbu dálnice ze soukromých peněz. Na projektu výstavby 

dálnice D4 na jih od Příbrami pracuje ministerstvo dopravy od konce roku 2016. Několikrát 

odsouvaný pokus zapojit do výstavby silnic soukromého investora se ale nyní dostává do fáze, kdy se 

o něm bude rozhodovat rok před sněmovními volbami. To podle generálního ředitele stavební 

společnosti Eurovia Martina Borovky může nákladný projekt za více než dvě desítky miliard korun 

potopit. Moc alternativ přitom není. Omezování státních peněz na dopravní výstavbu je už citelné i z 

návrhu rozpočtu na příští rok. Ten přitom přichází v době, kdy ministerstvo dopravy hovoří o 

výrazném zintenzivnění výstavby nových dálnic a množstvím oprav a uzavírek řeší resty z minulých 

let, kdy se silnice moc neopravovaly a chátraly. 

 

* Řada silnic je rozkopaná, D1 už se rekonstruuje šest let. Vnímáte nějak únavu řidičů, kteří se s 

komplikacemi pravidelně setkávají? 

 

Bohužel roste počet lidí, kteří si dají práci, zastaví a otevřou okénko jen proto, aby nám mohli nadávat. 

Během hodinové prohlídky rekonstrukce vozovky D1 u pražského Chodova se mi to stalo opakovaně. 

Ti lidé tím ale prodlužují čekání řidičům, kteří jsou v koloně za nimi. Nebo jsem zažil, když paní 

zastavila, aby si mohla vyfotit finišer pokládající nový povrch. Dálnice, která by byla průjezdná dejme 

tomu s desetiminutovým zdržením, se tak kvůli zvědavým řidičům zacpe až k nákupnímu centru na 

Chodově. 

 

* Sousední Německo takovéto chování pokutuje. 

 

To u dálničních staveb v Česku není proveditelné. Policie by v hustém provozu takovéto věci 

pokutovat nemohla. Například v pátek je provoz na D1 u Prahy takový, že se v opravovaných úsecích 

tvoří kolony i tehdy, když se nic mimořádného neděje a provoz je vedený ve třech pruzích v obou 

směrech. Pokud se stane nehoda, výrazně nám to zkomplikuje a zdržuje práci při opravách. 

 

* Kromě modernizace D1 stavíte na D11, D48, nebo na D35. Úsek D3 na Borek by se měl otevřít 
podle ministra Vladimíra Kremlíka ještě v letošním roce. 
 

Nejprve se ale musí podepsat smlouva o předčasném užívání mezi námi a objednatelem, tedy 

Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), a za nás je nepřekročitelná podmínka vypořádání všech takzvaných 

změnových prací, které si u nás ŘSD objednalo. 

 

* V čem by mohl být problém? 
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Když nebudou podepsané všechny dodatky za změnové práce, které si stát objednal, tak se nic v 

předstihu neotevře. Úsek dálnice D1 mezi Hořicemi a Koberovicemi jsme uvedli do provozu před více 

než dvěma lety a stále od státního ŘSD nemáme zaplacené práce, které si stát objednal. Pokud 

máme dokončení stavby stihnout dřív, je potřeba změnit technologii výstavby. Ty ale nejsou součástí 

původní smlouvy. Bez dodatku na práce, které si stát navíc objednal, tak nemůžeme tyto práce státu 

fakturovat. 

 

* Jak na vás působí chystaný rozpočet, který na dopravní stavby počítá s 87 miliardami korun? 

 

Navenek to vypadá krásně. My jsme si na Sdružení pro výstavbu silnic, což je naše profesní 

organizace, udělali vlastní výpočty a tam už to vypadá jinak. Když vezmeme stavby, které jsou 

zasmluvněné, a ty stavby, u kterých politici veřejně prohlašují, že se zahájí v roce 2020, tedy je ještě 

potřeba vysoutěžit, podepsat smlouvu a zahájit, tak na všechny tyto stavby potřebujeme 109 miliard. 

Rozpočet na příští rok je přitom 87,5 miliardy korun, rozdíl je 22 miliard korun. Všechny plánované 

stavby se ale napřesrok zřejmě zahájit nepodaří. Proto nabízíme dvě čísla. Kromě uvedených 22 

miliard ještě osm miliard. Pokud by ministerstvo dopravy už nic nového nezahájilo, bylo by potřeba 

do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) přidat osm miliard korun. 

 

* I kdyby se peníze našly, je reálné, že by kapacita stavebních firem na plány ministerstva dopravy 

stačila? 

 

Tuzemské dopravní stavitelství by mělo být schopné absorbovat zhruba sto miliard korun za rok. 

Problém ale nastává ve chvíli, kdy jeden rok je na dopravní stavby 70 miliard a druhý rok poté 110 

miliard. 

 

* Jak chcete dosáhnout toho, aby vládní sliby o urychlení výstavby nezůstávaly jen na papíře a 

peníze, které Česko do výstavby investuje, byly dlouhodobě stabilně zajištěné? 

 

Motivace by mohla být národohospodářská. Německo nehlásí právě optimistická čísla, co se týče 

jejich ekonomiky. To znamená, že i český průmysl, který je na Německo napojený, tím bude zasažen. 

Pokud vláda bude chtít působit v přicházející krizi proticyklicky, měla by vynakládat peníze do 

veřejných investic. Otázka je jen ve formě, jakou to udělá. 

 

* Myslíte nějakou formu půjčky? 

 

Půjčka od Evropské investiční banky, konsorcia komerčních bank, nebo spojením s privátním 

kapitálem prostřednictvím PPP projektů (Public Private Partnership). 

 

* O PPP se víc mluví, než že by byl už nějaký úspěch vidět. 

 

Tady musím na obranu ministerstva říct, že teď už se děje celkem hodně. Probíhá soutěž na dostavbu 

dálnice D4 od Příbrami do Mirotic, finální nabídky včetně cenové kalkulace by se měly podávat v 

dubnu. Zahájení stavebních prací by se tak v reálu mohlo rozběhnout v roce 2021. 

 

* Ministerstvo dopravy uvádí, že se začne stavět už příští rok. 
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To se nestihne. Podání nabídek je napřesrok v dubnu. Osm měsíců na vyhodnocení, podpis smlouvy 

a dojednání závazného financování u bank u takto náročného projektu nebude stačit. Maximálně by 

se na konci příštího roku mohly rozeběhnout nějaké přípravné práce. 

 

* Už několik měsíců běží soutěžní dialog. Můžete říct, kam jste pokročili? 

 

Jsme už ve třetím kole. V prvních dvou kolech jsme diskutovali o tom, kdo bude pro stavbu zajišťovat 

stavební povolení. Stát se tvářil, že všechno včetně stavebního povolení nechá na soukromnících. Už 

snad pochopili, že povolení zajistí stát. Nyní se řeší role nezávislého inženýra. To je osoba, která má 

kontrolovat, že soukromý koncesionář bude stavět podle norem. A dále se projednává, jaká bude 

pokuta pro stát, když stavební povolení nedodá včas. 

 

* Datum stavebního povolení je pro vás tak důležité? 

 

Je. Závisí na něm totiž financování celého projektu. Od bank máme vázané financování jenom na šest 

měsíců. Pokud během této doby nezačneme stavět a peníze čerpat, tak banky peníze půjčí někomu 

jinému a musíte peníze shánět jinde, případně za jiných podmínek. Další riziko pak přináší požadavek 

ministerstva, aby se dostavba R4 přepracovala do nového, v Česku zatím nevyzkoušeného digitálního 

modelování stavby (BIM). 

 

* Proč to představuje problém? 

 

Protože je to dvojí experiment. I PPP je v Česku novinkou a navíc převedení projektu, který je v 

klasické papírové formě, do BIM, bude stát podle našich kalkulací 1,2 miliardy korun navíc. BIM má 

smysl ve chvíli, když už projekt je od začátku v této formě připravován a pak nepřináší náklady navíc. 

Rizikem je kumulace dvou doposud nevyzkoušených experimentů najednou. Přesto bych si moc přál, 

aby se PPP nechal doběhnout do konce. Aby se to alespoň jednou zkusilo. 

 

* Máte obavu, že práce na dva roky připravovaném PPP projektu by mohla přijít vniveč? 

 

Já jen upozorňuji na rizika. Z PPP projektu se může stát velké politické téma. Parlament jej bude 

schvalovat rok před volbami a na politicích bude obtížné rozhodnutí, zda vysoutěženou částku za 

dokončení dálnice schválí, nebo ne. 

 

* Na slovenské R1, kterou jste stavěli rovněž jako PPP projekt, to bylo jinak? 

 

Na Slovensku finální nabídku neschvaloval parlament, ale vláda. To bylo výrazně jednodušší. 

 

* Proč myslíte, že by čeští poslanci nemuseli rozhodnout na základě faktů, ale podle nějakého 

politického zadání? 

 

Často se mi stává, že řada politiků porovnává cenu výstavby a cenu celého PPP projektu. Ta je ale 

složená jak z investičních nákladů na stavbu, financování, tak z nákladů na udržování silnice po 30 let, 

včetně odklízení sněhu nebo výměny svodidel po nehodách a pravidelných opravách povrchů. Dálnici 

potom stát po 30 letech dostane zpět jako prakticky novou. To je pochopitelně podstatně více peněz. 

Ne každý ale dokáže posoudit, zda jsou tyto náklady přiměřené, a může to porovnávat jen s čistými 

investičními náklady. 
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* Řadu let šoféři jezdí kolem Ostravy po zvlněné dálnici. Myslíte, že už letos by mohl soud rozhodnout 

o tom, kdo za to může, a stavba by se tak konečně mohla opravit? 

 

To, že lidé jezdí po hrbolaté dálnici, mě jako stavaře vůbec netěší. Arbitráž trvá už devět let, což mi 

přijde, že je extrémně dlouho. Podle mě se ale nerozhodne dříve než v roce 2020. 

 

* Za těch devět let nepadlo nějaké dílčí rozhodnutí, které by naznačovalo, zda za zvlněnou dálnici D47 

můžete vy, nebo státní investor? 

 

Soud zatím rozhodl jen ve vedlejších sporech týkajících se valorizací oceli. Tato dílčí rozhodnutí ale 

nepřinesla výrazné vítězství pro žádnou ze stran. Stát v nich žaloval Eurovii o zhruba 400 milionů 

korun a ve finále vysoudil přibližně 60 milionů korun. Tedy má úspěšnost patnáct procent. Na druhou 

stranu my jsme od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vysoudili 50 milionů korun na úrocích za pozdní 

zaplacení staveb. To znamená, že stát má vůči naší firmě bilanci deset milionů korun v plusu. Při 

nákladech na právníky tak pro ředitelství silnic tato řízení nemohla být rentabilní. 

 

*** 

 

Stavař Absolvent stavební fakulty ČVUT a Institutu aplikovaných věd ve francouzském Lyonu řídí 

jednu z největších stavebních firem v Česku od ledna 2007, tehdy ještě pod původním názvem Stavby 

silnic a železnic. Do představenstva dnešní Eurovie vstoupil o dva roky dříve, kdy se zároveň stal 

výkonným ředitelem. Ještě před vstupem do vrcholného vedení firmy vedl její zlínský výrobní závod. 


