
Příloha č. 1:  Povinný obsah záměru projektu 1  

Název investora: 

adresa včetně PSČ: 

IČ:  

DIČ: 
ZÁM ĚR PROJEKTU 

                             

investiční/neinvestiční akce ………………………………………………… 

 
 
 
 

1) Identifika ční údaje projektu: 
     
               

číslo projektu:             
název projektu:      
místo realizace (kraj):                  
 

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 
Veřejné rozpočty – doprava -  
(SFDI , OPD, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   
Celkem2   

 
Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 
Veřejné rozpočty – doprava -  
(SFDI, kap. 327 –MD, OPD, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   
Celkem3   
 
 
 
 

                                                 
1 pro záměr projektu neinvestiční akce je povinný obsah zúžen na rozsah bodů 1), 2), 3), 4), 8), 10), 12)  a 13) a 
přílohy A (VZOR 80, 82, 83), E, F, G a K – čl. 4.2 směrnice V-2/2012 v platném znění) 
2 Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (řádek 
819 VZOR 81) 
3 Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů 
(řádek 829 VZOR 81) 
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2) Návaznost na schválené koncepce a programy4: 

Je-li relevantní, uvedení návaznosti projektu na dopravně koncepční nebo strategické 
dokumenty apod.  

 
3) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 

Stručné zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného 
projektu. Eventuálně stav přípravy akce v době zpracování záměru projektu. 
U rekonstrukce, opravy, optimalizace a modernizace a neinvestičních akcí dále uvést 
případné výsledky diagnostiky. 

 
4) Požadavky na technické řešení: 

Uvést základní technické řešení investiční či neinvestiční akce.  
 

5) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů: 
Přehled rozhodujících objektů stavební a technologické části. 

  
6) Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)  

Jsou-li ITS výhradním/hlavním předmětem řešení záměru projektu, uvést informace 
v rozsahu bodů 1 – 20 přílohy B záměru projektu.  
 
Jsou-li ITS pouze dílčí částí záměru projektu stavby, uvést informace v rozsahu sedmi 
bodů stanovených v příloze B záměru projektu. Další dostupné informace dle požadavků 
přílohy B uvést v závislosti na aktuálním stupni přípravy a podrobnosti technického 
řešení projektu a jeho ocenění.  
 

7) Územně technické podmínky: 
Soulad projektu s územně plánovací dokumentaci, územně technické podmínky 
pro přípravu území, rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí, napojení 
na ostatní dopravní infrastrukturu apod. 

 

8) Majetkoprávní vztahy 
Přiložit ve zpracování přiměřeném k danému druhu a rozsahu projektu, v případě 
rozsáhlých projektů stačí stručný slovní popis současných majetkoprávních vztahů a 
majetkoprávních otázek a rizik. 

 
9) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů: 

Zhodnocení projektu z hlediska vlivů na životní prostředí a aktuální stav případných 
environmentálních řízení (informace o případně provedených posouzeních). Uvedení 
rizik či přínosů. 

 
10) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu 

majetku: 
Technické a finanční požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby, 
přehled budoucích správců jednotlivých objektů apod., dělení nákladů dle druhu 
majetku (např. majetek SŽ, ČD atd.). 

                                                 
4 V případě výpravních budov zejména vazba na  Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
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11)  Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků 
a dopadů projektu 
Uvést stručně výsledek vyhodnocení ekonomické efektivity projektu.   
 
• Tabulkové shrnutí podstatných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výsledků a 

dopadů projektů (např. počty nových kilometrů, vylepšení parametrů vozovky, 
příspěvek k zlepšení ŽP, časové a provozně finanční úspory, snížení počtu nehod, 
úmrtí, zaměstnanost, atd.).  

 
 
• Dosažení5 hodnot klíčových ekonomických ukazatelů jako jsou vnitřní výnosové 

procento (IRR), čistá současná hodnota (NPV) a rentabilita nákladů (BCR) a shrnutí 
výsledků analýzy citlivosti ekonomického hodnocení. 

 
Pokud nebylo zpracováno ekonomické hodnocení podle platných prováděcích pokynů, 
stručně uvést alternativní způsob hodnocení nebo vysvětlit proč hodnocení neproběhlo. 

 
 
 

12)  Rozpis nákladů 
 

 V tis. CZK  CELKOVÉ NÁKLADY 
PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / stavební 
projekt 

 

2 Nákup pozemků  
3 Výstavba  
4 Technologie (1)  
          z toho ITS/telematika  
5 Nepředvídatelné události (2)  
6 Příp. úprava ceny (3)  
7 Technická pomoc  
8 Propagace  
9 Dozor v průběhu výstavby  
10 Mezisoučet  
11 (DPH (4))  
12 CELKEM (5)   

 
 
 
                                                 
5 v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5.11 této směrnice 
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1) V případě ZP, jehož předmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit odpovídající 
cenovou kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části pořizovaného systému či 
technologie. Dále je třeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné pořízení systémů, za pilotní nebo testovací 
(ověřovací) provoz, provozní náklady a náklady za následnou údržbu. Budou-li součástí systému ICT 
technologie, musí být uvedena cena za pořízení hardware a pořízení software (včetně licencování, příp. vývoje 
vlastního řešení na míru). 

2)         Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro 
nepředvídatelné události.  

3) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 
cenách. 

4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 
5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná 
 

 

 
 
 
 

13)  Výčet příloh  
 
Pořadí a označení příloh se při zpracování záměru projektu nemění; pokud se některá 
z nich k záměru projektu nevztahuje, dopíše se tato informace přímo do výčtu příloh 
k příslušnému označení formou „nevztahuje se“ nebo „nedokládá se“. 
 
příloha A:   Formuláře VZOR 80 – 83 

příloha B:  Požadavky na inteligentní dopravní systémy - pokud jsou informace uvedeny 
v rámci samostatné přílohy a nikoliv v bodě 6) záměru projektu  

 
příloha C:   Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků   

a dopadů projektu 
 
příloha D:   Oponentní posudek podle čl. 4.3 

příloha E:  Situace projektu a orientační výkres či mapa s vyznačením začátku a konce 
stavby, ev. další výkresy 

příloha F:  U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí: 
doložení současného stavu (např. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, 
hlavní/mimořádná mostní prohlídka apod.) a případných výsledků průzkumů 

příloha G: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni 
investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho 
aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického 
hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a 
technických norem 

příloha H:  Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb 
pozemních komunikací“ (v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací) 
a „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a 
záměr projektu“ (v případě ZP na projekty staveb železniční infrastruktury) 
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příloha I:   Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě 
ZP na projekty staveb pozemních komunikací)  

příloha J:  Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání 
připomínek a auditorem identifikovaných rizik) - pouze v případě ZP na projekty 
staveb pozemních komunikací  

příloha K:  Ostatní přílohy  - např. výsledky zpracovaných studií 

 

 
 



 
Příloha č. 2:  Povinný obsah aktualizace záměru projektu 

 
 

Název investora: 

adresa včetně PSČ: 

IČ:  

DIČ: 

 
AKTUALIZACE ZÁM ĚRU PROJEKTU 

                             

investiční/neinvestiční akce ………………………………………………… 

 
 

 
1) Identifika ční údaje projektu: 

     
               

číslo projektu:             
název projektu:      
místo realizace (kraj): 
Čj. a datum schválení ZP: 
 

 

  

Předpokládané celkové investiční  
náklady podle schváleného ZP (cenová 

úroveň r. A) 

Předpokládané celkové investiční  
náklady podle aktualizace ZP  

(cenová úroveň r. B) 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) 
Veřejné 
rozpočty – 
doprava -  (SFDI,, 
OPD, TEN-T, EIB) 

    

Ostatní veřejné 
zdroje (uvést 
zdroj) 

        

Soukromé 
zdroje 

        

Celkem1     
 

                                                 
1   Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (řádek 

819 VZOR 81) 
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Předpokládané celkové neinvestiční  
náklady podle schváleného ZP (cenová 

úroveň r. A) 

Předpokládané celkové neinvestiční  
náklady podle aktualizace ZP  

(cenová úroveň r. B) 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) 
Veřejné 
rozpočty – 
doprava -  (SFDI, 
kap. 327 –MD, OPD, 
TEN-T, EIB) 

    

Ostatní veřejné 
zdroje (uvést 
zdroj) 

        

Soukromé 
zdroje 

        

Celkem2     
 
 
 
 

2) Popis stávajícího stavu, technického řešení projektu a zdůvodnění nezbytnosti 
realizace projektu: 

 
- stručný popis stavby (stavebně technický) a projektem navrhovaného řešení 
- zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu 
- aktuální stupeň přípravy  
 

 
3) Výčet a zdůvodnění změn technicko-ekonomických parametrů projektu oproti 

schválenému ZP 
 

- popis a zdůvodnění změn technického řešení projektu 
- jsou-li ITS hlavním předmětem řešení, ev. dílčí součástí projektu, uvést popis a 

zdůvodnění eventuálních změn ITS (v podrobnosti dané aktuální dostupnou 
projektovou dokumentací dle přílohy B k aktualizaci záměru projektu) 

- popis a zdůvodnění změn ekonomických parametrů: slovní popis se podrobným 
zdůvodněním změn a formou přehledných porovnávacích tabulek zpracovaný přepočet 
na srovnatelnou cenovou úroveň jak celkových investičních nákladů, tak i jejich 
jednotlivých částí (stavebních nákladů dle SO či skupin SO, nákladů přípravy atd.) 
s vyjádřením změny v Kč a v % oproti schválenému záměru projektu.  

- výsledky aktualizace ekonomického hodnocení projektu (v případě zachování 
ekonomické efektivnosti projektu doložit pouze vliv změn na ekonomickou 
efektivnost a citlivostní analýzu) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů 
(řádek 829 VZOR 81) 
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 4) Rozpis nákladů 
 

 V tis. CZK  CELKOVÉ NÁKLADY 
PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / stavební 
projekt 

 

2 Nákup pozemků  
3 Výstavba  
4 Technologie (1)  
          z toho ITS/telematika  
5 Nepředvídatelné události (2)   
6 Příp. úprava ceny (3)  
7 Technická pomoc  
8 Propagace  
9 Dozor v průběhu výstavby  
10 Mezisoučet  
11 (DPH (4))  
12 CELKEM (5)   

 
1) V případě AZP, jehož předmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit odpovídající 

cenovou kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části pořizovaného systému či 
technologie. Dále je třeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné pořízení systémů, za pilotní nebo testovací 
(ověřovací) provoz, provozní náklady a náklady za následnou údržbu. Budou-li součástí systému ICT 
technologie, musí být uvedena cena za pořízení hardware a pořízení software (včetně licencování, příp. vývoje 
vlastního řešení na míru). 

2)         Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro 
nepředvídatelné události.  

3) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 
cenách. 

4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 
5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná 

 
 

5) Výčet příloh  

Pořadí a označení příloh se při zpracování aktualizace záměru projektu nemění; 
pokud se některá z nich k aktualizaci záměru projektu nevztahuje, dopíše se tato 
informace přímo do výčtu příloh k příslušnému označení formou „nevztahuje se“ nebo 
„nedokládá se“. 
 

   příloha A: Aktualizované formuláře VZOR 80 – 83 

 příloha B: Požadavky na inteligentní dopravní systémy (pokud jsou informace uvedeny 
v rámci samostatné přílohy a nikoliv přímo v textu aktualizace záměru 
projektu)  
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      příloha C: Aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu  (v případě investiční 
akce) 

   příloha D: Oponentní posudek podle čl. 4.3 (v případě investiční akce) 

   příloha E: Situace projektu a orientační výkres či mapa s vyznačením začátku a konce 
stavby, ev. další výkresy  

příloha F: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních 
akcí: doložení současného stavu (např. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, 
hlavní/mimořádná mostní prohlídka apod.) a případných výsledků průzkumů 

   příloha G: Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(pouze v případě ZP investičních akcí staveb pozemních komunikací) 

  příloha H: Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace -
vypořádání připomínek a auditorem identifikovaných rizik (pouze v případě ZP 
investičních akcí staveb pozemních komunikací) 

   příloha I: Ostatní přílohy  - např. výsledky zpracovaných studií, posouzení k prověření 
úsporných opatření apod. 

 



Příloha č. 4:   

 

POPIS NEINVESTIČNÍ PODAKCE 
 

 

 

1) Identifika ční údaje projektu 

              
číslo projektu  
název projektu:  
místo realizace (kraj):  

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                  
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 
Veřejné rozpočty – doprava -  
(SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   
Celkem   

2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 

Stručné zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace 
navrhovaného projektu. Eventuálně stav přípravy akce v době zpracování popisu.  
Dále uvést případné výsledky diagnostiky. 

3) Rozsah stavby 

Přehled rozhodujících s objektů stavební a technologické části a jejich umístění 
v dopravní síti. Z popisu musí být zřejmý rozsah stavby. 

4) Technické řešení 

Uvést základní technické řešení neinvestiční akce, a zdali byly posuzovány jiné 
možnosti tohoto řešení. 

5) Termín realizace 

Uvést kalendářní vyjádření realizace akce. 



6) Shrnutí dopadů projektu 

Bez projektu 

Uvést popis situace, kdyby projekt nebyl realizován. 

S projektem 

Uvést popis situace, kdyby projekt byl realizován. 

7) Náklady stavby 

 V tis. CZK  CELKOVÉ NÁKLADY 
PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / 
stavební projekt 

 

2 Nákup pozemků  
3 Výstavba  
4 Technologie  
5 Nepředvídatelné události(1)  
6 Příp. úprava ceny(2)  
7 Technická pomoc  
8 Propagace  
9 Dozor v průběhu výstavby  
10 Mezisoučet  
11 DPH(3)  

12 CELKEM (4)   

 
1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových neinvestičních nákladů bez rezerv pro 

nepředvídatelné události.  
2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 

cenách. 
3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 
4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná 

 
Zpracoval, dne:        
 
 
Schválil, dne:          



VZOR  82

Skut. Oček. Aktuál. Skutečnost  Plánované plnění: Zbývá Hodnota

 v mil.Kč na 3 des.místa do 31.12. skut. rok akt.roku   v roce v roce v roce v roce   po 1.1. ukazatele

  Č.ř.   N á z e v   u k a z a t e l e 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 CELKEM

8221 1   Náklady inženýrské činnosti 0,000
2   Náklady projektové dokumentace 0,000
9   Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce 0,000

8221 S  Náklady přípravy a zabezpečení akce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8222 1  Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci 0,000

2  Povinné pojistné 0,000

8222 S  Mzdové náklady a povinné pojistné 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8223 1  Náklady na nákup materiálu 0,000

2  Náklady na nákup vody, paliv a energie 0,000
3  Náklady na nákup služeb 0,000
4  Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře 0,000
9  Náklady na ostatní nákupy 0,000

8223 S  Náklady materiální povahy a služby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8224  Náklady údržby a oprav stavební části stavby 0,000

8225 1  Náklady na ITS / telematiku 0,000

9  Ostatní nákl.údržby a oprav technologické části stavby 0,000

8225 S  Náklady údržby a oprav technologické části stavby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8226 1  Náklady na dopravní prostředky 0,000

2  Náklady na výpočetní techniku 0,000
9  Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek 0,000

8226 S  Náklady na drobný hmotný invest. majetek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8227 1  Náklady na programové vybavení 0,000

2  Náklady na ocenitelná práva 0,000
3  Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0,000
9  Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek 0,000

8227 S  Náklady na drobný nehmotný invest. majetek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8228 5  Úroky z úvěrů 0,000

7  Úroky z dodavatelských úvěrů 0,000
9  Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené 0,000

8228 S  Ostatní neinvestiční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8229  Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů 0,000

822 S  NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8232  Splátky úvěrů* 0,000
8233 2   Splátky dodavatelských úvěrů 0,000

9  Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,000

8233 S  Ostatní neinvestiční potřeby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

823 S  SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

8241  Vlastní zdroje účastníka programu 0,000

8242  Úvěry* 0,000
8247 1  Dotace ze Státního fondu životního prostředí 0,000

2  Dotace ze Státního  fondu dopravní infrastruktury 0,000
3  Dotace ze Státního  fondu rozvoje bydlení 0,000
9  Dotace z jiných státních fondů 0,000

8247 S  Dotace poskytnuté ze státních fondů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8248 1  Dotace z rozpočtu obce 0,000

3  Dotace z rozpočtu kraje 0,000

8248 S  Dotace z územních rozpočtů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8249 2  Dodavatelské úvěry 0,000

9  Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 0,000

8249 S  Jiné zdroje tuzemské 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8251 4  Dotace z kohezniho fondu EU 0,000

5  Dotace ze strukturálních fondů EU 0,000
9  Dotace z jiných fondů EU 0,000

8251 S  Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8259  Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* 0,000

829 S  SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

* v textu ZP specifikovat
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Příloha B k záměru projektu/aktualizaci záměru projektu: 
 
Požadavky na inteligentní dopravní systémy 
 
Pro stavby dopravní infrastruktury, u nichž je ITS pouze dílčí částí záměru projektu stavby, 
budou zpracovány následující body: 1, 3, 6, 7, 8, 10 a 13. 
 
1. zhodnocení, zda projekt/záměr projektu svou realizací přispěje k naplnění cílů a na tyto 

cíle navazující opatření vládou schválených strategických materiálů (např. „Strategie 
rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050“ apod.); 

2. zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS; 
3. základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků inteligentních dopravních 

systémů (ITS), stručně popisující použitou technologii, místo instalace a zahrnující 
definovaná komunikační rozhraní. V případě, že některá z uvedených informací nebude 
při zpracování záměru projektu k dispozici (především v rámci nových staveb), uvede se 
popis, ze kterého bude patrné, jaké typy ITS budou instalovány, v jakém úseku dopravní 
infrastruktury a jejich informační vazba na nadřazené systémy ITS 
(např. napojení na JSDI/NDIC, dispečerské systémy, monitorovací systémy, apod.); 

4. zhodnocení, zda pro realizaci projektu a jeho následné řádné fungování musí být nejprve 
zhotoven projekt jiný; 

5. zhodnocení, zda projekt má vazbu na jiný projekt a v případě, že tomu tak je - stručný 
popis již implementovaných projektů, které s navrhovaným projektem/záměrem projektu 
souvisí;  

6. vazba projektu na nadřazené systémy ITS (např. napojení na NDIC, dispečerské systémy 
apod.); 

7. stručný popis životního cyklu projektu ITS s předpokládanou dobou ukončení projektu a 
návrh postupu po jeho řádném ukončení, tj. demontáž, modernizace nebo nasazení zcela 
nové technologie (nový projekt); 

8. stanovení indikátorů KPI pro sledování, zda implementované řešení ITS plní funkci, která 
je realizací projektu očekávána, tj. např. přináší realizace projektu očekávané přínosy 
správci silniční sítě (ŘSD) nebo účastníkům silničního provozu? 

9. stručný popis zajištění řízení rizik realizace projektu, tj. jaké postupy jsou připraveny pro 
to, aby se rizikům dalo vyhnout nebo co dělat pokud nastanou; 

10. zhodnocení souladu projektu/záměru projektu s povinnostmi vyplývajícím z usnesení 
vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti 
s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií; 

11. v relevantních případech - bude specifikován způsob komunikace nebo připojení 
(interface) jednotlivých částí systémů ITS na stávající systémy rezortních organizací 
Ministerstva dopravy a ČD, a.s. a případně na systémy krajů a měst, jejichž technické 
parametry a rozhraní nejsou v souladu se standardy; 

12. v relevantních případech - popis zajištění posuzování shody nebo vhodnosti pro použití 
součástí, aplikací a služeb ITS, anebo poskytování služeb ITS, které odpovídají 
specifikacím stanoveným Evropskou komisí uveřejněných v Úředním věstníku Evropské 
unie (v souladu s § 39a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v planém 
znění); 

13. stručný popis zajištění provozu služeb ITS a údržby ITS prvků včetně organizačních 
vazeb a vyčíslení přibližných zřizovacích a provozních nákladů; 



14. stručný popis zajištění bezpečnosti technického řešení (vč. otázky kybernetické 
bezpečnosti tam, kde je to relevantní);  

15. v relevantních případech - stručný popis zajištění ochrany osobních údajů a soukromí, 
stanovení záruk a odpovědnosti z vad, postup při ukončení smlouvy a otázky předávání 
dat třetím osobám, práva k vytvořenému SW a práva k tomu, aby zadavatel po ukončení 
smlouvy mohl získávat další plnění i od jiného poskytovatele; 

16. v relevantních případech - popis zajištění zásad pro opakované použití informací 
veřejného sektoru - zpřístupnění dat a informací, včetně zajištění právní a technické 
otevřenosti dat; 

17. popis využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS více rezortními 
organizacemi nebo více rezorty (např. rezort dopravy společně s rezortem vnitra); 

18. požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity a 
dostupnosti a spolehlivosti a bezpečnosti datových spojení; 

19. v relevantních případech - stručný popis využití globálních navigačních družicových 
systémů (GNSS) – jako např. pro data o poloze vozidel (např. údržby), a to vč. podpory 
vybavování vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS pro 
zajištění co nejlepší dostupnosti signálu a přesnosti určení polohy; 

20. v relevantních případech - stručný popis využití aplikací založených na družicových 
systémech jako např. dálkový průzkum Země pro předvídání vlivu povětrnostní situace, 
záplav a povodní, dále systémy pro sledování, předvídání a varování před sesuvy a 
poklesy půdy na dopravní infrastruktuře nebo v jejím bezprostředním okolí a také 
monitorování stavu dopravní infrastruktury a sledování, zda její stav odpovídá 
požadavkům stanovenými technickými předpisy. 

 


