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2014/15: Závěr implementace 

Odvětví
Počet akcí

(projektů)

Náklady na 

realizaci akce

(mil. Kč)

%

Silnice 51 1 912 39%

Letiště 3 811 17%

Krizové 3 481 10%

Zdravotnictví 7 729 15%

Školství 39 633 13%

Kultura 2 46 1%

Sociální věci 18 299 6%

Celkem 123 4 911

Investiční projekty spolufinancované 

z evropských zdrojů 

2014/2015
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Situace k dnešku 

Stav akce
Počet akcí

(projektů)

Náklady na 

realizaci 

akce

(mil. Kč)

%

Dokončeno 97 3 637 74%

V realizaci 26 1 273 26%

VZ ukončena před SoD 0 0 0%

VZ probíhá 0 0 0%

Celkem 123 4 911

Stav akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů

2014/2015
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Předpokládaná hodnota VZ

(Kč)
6 783 531 585

Nasmlouvaná cena díla 

včetně DPH

(Kč)

4 861 742 453

Upravená cena díla po 

dodatcích včetně DPH

(Kč)

4 910 647 717

Rozdíl (Kč) 48 905 264

% navýšení 1,0%

% VYSOUTĚŽENÝCH CEN 

K PŘEDPOKLÁDANÉ CENĚ

71,7%

Výsledky veřejných soutěží 
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Dopravní stavby 

Stav akce
Počet akcí

(projektů)

Náklady na 

realizaci 

akce

(mil. Kč)

%

Dokončeno 43 1 663 87%

V realizaci 8 249 13%

VZ ukončena před SoD 0 0 0%

VZ probíhá 0 0 0%

Celkem 51 1 912

Nasmlouvaná cena díla 

včetně DPH

(Kč)

1 923 138 970

Upravená cena díla po 

dodatcích včetně DPH

(Kč)

1 912 259 721

Rozdíl (Kč) -10 879 249

% navýšení -0,6%

SILNICE

Investiční projekty spolufinancované 

z evropských zdrojů 2014/2015

Dokončeno
87%

V realizaci
13%

VZ ukončena 
před SoD

0%

VZ probíhá
0%



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Pozemní stavby 

Stav akce
Počet akcí

(projektů)

Náklady na 

realizaci 

akce

(mil. Kč)

%

Dokončeno 54 1 974 66%

V realizaci 18 1 024 34%

VZ ukončena před SoD 0 0 0%

VZ probíhá 0 0 0%

Celkem 72 2 998

Nasmlouvaná cena díla 

včetně DPH

(Kč)

2 938 603 483

Upravená cena díla po 

dodatcích včetně DPH

(Kč)

2 998 387 996

Rozdíl (Kč) 59 784 513

% navýšení 2,0%

BUDOVY

Investiční projekty spolufinancované 

z evropských zdrojů 
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Některé z dokončených projektů 

Kolejové napojení letiště, náklad 530 mil. Kč 

Most Návsí, 90 mil. Kč 

Drátovenská v Bohumíně, 43 mil. Kč  

Mariánskohorská a Opavská v Ostravě, 150 mil. Kč 
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Některé z dokončených projektů 

Chráněné bydlení Rýmařov, 19 mil. Kč 

Chráněná bydlení, Horní Benešov, 24 mil. Kč 

Domov pro handicapované v Havířově, 31 mil. Kč 
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Některé z dokončených projektů 

Chirurgický pavilon ve Frýdku-Místku, 302 mil. Kč 

Pavilon interních oborů v Opavě, 213 mil. Kč 
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Některé z dokončených projektů 

Zateplení SŠ v Ostravě-Vítkovicích, 47 mil. Kč 

Zateplení Střední odborné školy v Krnově, 10 mil. Kč 

Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí, 11 mil. Kč 
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• Počet: 11  

• V rozpočtových nákladech staveb: 885 mil. Kč 

• Odvětvově: 

• Silnice  2 akce / 89 mil. Kč 

• Školství  3 akce / 119 mil. Kč 

• Krizové vč. LLJO 3 akce / 634 mil. Kč 

• Sociální  2 akce / 38 mil. Kč 

• Kultura  1 akce / 5 mil. Kč 

Klíčové projekty 4.Q 2015 
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• Silnice II/452 Bruntál - Mezina RN 40,5 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 09/2015 

• Komentář, rizika: neočekávané kolize s inženýrskými sítěmi v 
zastavěném území, vstřícnost kraje řešit dodatečné požadavky 
majitelů okolních pozemků - dopad víceprací na rozpočet kraje 

 

 

 

 

 

Dopravní stavby 
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• Silnice Studénka – Kunín   RN 48,6 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 09/2015 

• Komentář, rizika: kalkulace zhotovitele  s lhůtou výstavby při 
veřejné zakázce, nereálnost jejího dodržení, akce bude dokončena 
po termínu pod sankcí 

Dopravní stavby 
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• Frýdlant n. Ostravicí, Tělocvična    RN 40,8 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení       10/2015 

• Komentář: úpadek původního zhotovitele, nová soutěž na 
rozestavěnou stavbu, stavba bude dokončena do konce 2015 

Pozemní stavby 
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• Karviná, Tělocvična   RN 23,5 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 10/2015 

• Komentář, rizika: původní zhotovitel do insolvence, nová soutěž na 
rozestavěnou stavbu, stavba bude dokončena 09/2015 

Pozemní stavby 
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• Opava, tělocvična   RN 54,3 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 11/2015 

• Komentář, rizika: špatná projektová dokumentace, skryté 
konstrukce nepředvídané PD, vyčerpán navýšený limit dle VZ - 30% 

Pozemní stavby 
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• Třinec, IVC   RN 229,8 mil. Kč 

• Plánovaný termín dokončení 10/2015 

• Komentář, rizika: složitost stavby, problémy se zajištěním napojení 
stavby na el. ČEZ, složitá koordinace s dodávkami vnitřního 
vybavení, problémy se spodní vodou, čas, stavbu dokončíme včas 

 

Pozemní stavby 
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• Ostrava-Jih, IVC  RN 210,7 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 10/2015 

• Komentář, rizika:  složitost stavby, dodávky a instalace vnitřního 
vybavení, stavba bude dokončena včas 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemní stavby 
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• LLJO Mošnov, IVC   RN 193,4 mil. Kč 

• Plánovaný termín dokončení 12/2015 – bude dodržen 

• Komentář, rizika: doba výstavby 355 dnů, překročen nejpozději 
přípustný začátek, založení stavby brzdily nevhodné klimatické 
podmínky, náročná koordinace s vnitřním vybavením  

Pozemní stavby 
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• Studénka, DOZP  RN 28,5 mil. Kč 
• (Domov pro osoby se zdravotním postižením) 

• Plánovaný termín dokončení 12/2015 

• Komentář, rizika: zpoždění při soutěži, nulová časová rezerva, 
vícepráce, zhotovitel nevyužívá všech časových a klimatických 
možností pro práci (viz obrázek z víkendu) 

Pozemní stavby 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

• Rekonstrukce DOZP Frýdek – Místek   RN 9 mil. Kč 
• Plánovaný termín dokončení 11/2015 

• Komentář, rizika: minimální časová rezerva, nekvalitní zhotovitel (ve 
značném skluzu) neschopný si zajistit potřebné subdodávky, 
nedostatečné nasazení kapacit  

Pozemní stavby 
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• Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění 
a podzemní chodby   RN 5,2 mil. Kč 

• Plánovaný termín dokončení 08/2015 - nedodržen 

• Komentář, rizika: problémový zhotovitel, nezajištěný materiál, 
nedostatek pracovních kapacit, evropské zdroje nepromarněny  

 

 

Pozemní stavby 
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• Roky 2014 a 2015 ukázaly, že potenciál kraje zvládat mimořádné 
zátěže je velký  

• Klíčová je kvalita projektové dokumentace – dopad víceprací na 
akcích 2015 do rozpočtu kraje v řádu 100 mil. Kč  

• Soutěž na cenu často nevede k dobrým a spolehlivým zhotovitelům 

• Kraj dokázal uřídit velké množství investičních akcí v limitovaném 
čase. Faktory úspěchu: 

– účinné řízení projektů 

– dobré finanční řízení 

– bezvadná spolupráce s poskytovatelem dotace 

– silná podpora a angažovanost  vedení kraje. 

 

 

 

Zkušenosti 
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Výsledky 

Hodnota nemovitého majetku kraje, jež k 1. 1. 2015 činila 
39 miliard korun, se zvedne o dalších zhruba 5 miliard. 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

 

 


