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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování 
inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na 
vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy a popisuje 
metody hodnotové analýzy. Druhá část je zaměřena na zjištění nejvýhodnější soutěžní 
nabídky přihlášené do výběrového řízení veřejné zakázky.  
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Abstract 
Thesis is focused on the use of value analysis in the financing of engineering structures 
in the village. The work is divided into two parts. The first is focused on explaining the 
basic concepts of public contracts and value analysis and describes the methods of 
value analysis.The second part focuses on finding the best tender submitted for the 
tender of public contract.  
  
Keywords 
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1. ÚVOD 

V diplomové práci se budu zabývat využitím hodnotové analýzy při financování 

inženýrských staveb v obci. V úvodu práce jsou popsány základní informace 

k problematice veřejných zakázek a v další části je popsána hodnotová analýza. 

Přesnost postupu a metodika je dána potřebou, podmínkami a účelem práce. 

Vzhledem však k obsáhlosti tématu se jedná pouze o ucelený všeobecný přehled 

spojený s problematikou hodnotové analýzy. V mé vlastní práci se budu zabývat 

stanovením míry efektivnosti nabídek podaných do veřejné zakázky na inženýrské sítě 

vypsané Městským úřadem v Holicích v Čechách roce 2011. 

Veřejná zakázka, která je předmětem hodnotové analýzy je výstavba inženýrských 

sítí v Holicích na Pardubicku. Jedná se o nově budovanou technickou infrastrukturu, 

v oblasti sídliště Na Mušce, která je určena územním plánem k zastavění.  

Ve své práci vycházím převážně z literatury napsané doc. B. Puchýřem, CSc., 

napsané jako elektronická opora pro předmět hodnotové inženýrství. Práce je 

rozdělena do osmy kapitol, kdy první je zaměřena na základní informace ohledně 

veřejných zakázek, dalších pět popisuje historii, základní pojmy, rozhodovací metody 

hodnotového inženýrství a základní metodiky hodnotové analýzy. Poslední kapitola je 

věnována již zmíněnému stanovení nejvýhodnější podané soutěžní nabídky do 

vypsané veřejné soutěže na technickou infrastrukturu. 
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2.  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka je úplatná smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, 

jejímž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce. Veřejná zakázka, která 

se řídí zákonem, musí mít písemnou formu. Mezi hlavní charakteristiky veřejné 

zakázky patří osoba zadavatele, předmět veřejné zakázky, její zdroj financování 

a u veřejné zakázky musí být nastaven finanční limit. [3] 

2.1 Základní pojmy 

Ve veřejných zakázkách vystupují na jedné straně zadavatel a na druhé straně 

uchazeč. Zadavatele veřejných zakázek rozdělujeme na : 

• Veřejný zadavatel – Česká republika, státní příspěvková organizace, 

územní samosprávní celek, či v případě Prahy městský obvod, pozemkové 

fondy ČR, státní fond, ČNB, Český rozhlas, apod. 

• Dotovaný zadavatel – zadavatel, který zadává veřejnou zakázku hrazenou 

alespoň z 50% hrazenou z veřejných zdrojů. 

• Sektorový zadavatel – zadavatel v oblasti energetických zdrojů 

• Centrální zadavatel – zadává výběrové řízení na veřejné zakázky za jiné 

zadavatele a zvyšuje tak odbornost na straně zadavatele. 

Zájemce je osoba, která se účastní předkvalifikačního kola, zatímco uchazeč je 

osoba, která předloží nabídku dle podmínek vyhlášených zadavatelem. Nabídka je 

návrh na uzavření smlouvy, doložený požadovanými doklady. [3]  

2.2 Druhy veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se podle předmětu plnění dělí na : 

• Veřejné zakázky na stavební práce 

Se týká zakázek na nové stavby, stavební změny dokončené stavby, 

udržovací práce, odstranění stávajících staveb, montážní práce a rovněž 

projektová a inženýrská činnost. 
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• Veřejné zakázky na dodávky 

Předmětem veřejných zakázek na dodávky je koupě věcí movitých 

(automobil, kancelářské vybavení,...) a nemovitých (pozemky a stavby). 

• Veřejné zakázky na služby 

Tyto veřejné zakázky nemají přesné vymezení, jejich předmětem je 

vše, co není předmětem předchozích veřejných zakázek. 

Podle finančních limitů se veřejné zakázky dělí na : 

• Nadlimitní veřejné zakázky 

Cena této veřejné zakázky překročí finanční limit daný zákonem. Tyto 

zakázky musí respektovat kromě tuzemských právních předpisů také 

podmínky EU. 

• Podlimitní veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky větší než limit pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu a nižší než veřejná zakázka nadlimitní. 

• Veřejné zakázky malého rozsahu 

Hodnota veřejné zakázky malého rozsahu nedosáhne finančního limitu 

daného zákonem.  

Aktuální finanční limity k jednotlivým druhům veřejných zakázek je možné nalézt 

v nařízení vlády č. 474/2009 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o 

veřejných zakázkách. [3] 

2.3 Zdroje financování veřejných zakázek 

Projekty investičních veřejných zakázek bývají zpravidla velice finančně náročné, 

neboť jsou realizovány za účelem uspokojení dlouhodobé potřeby společnosti. Projekty 

do kterých veřejný sektor investuje mají za cíl zlepšit či nově poskytnout veřejnou 

službu. Financování takových zakázek je třeba řešit pro všechny fáze životního cyklu 
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projektu. Tradiční cesty se často upírají jen k hledání finančních zdrojů pro fázi 

investiční. Způsoby financování se dělí na : 

• Zodpovědnost za financování na veřejném sektoru 

• Zodpovědnost za financování na soukromém sektoru 

Mezi standartní metody financování, kdy zodpovědnost leží na veřejném sektoru 

patří využití státního rozpočtu, kdy je možné čerpat finance z běžných zdrojů, 

z účelových fondů nebo ze státních dluhopisů. Dále existuje možnost využít pro  

financování projektů fondy z Evropské unie, a to z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (ERDF), Evropské sociální fondy (ESF) a Fondů soudržnosti (FS). 

Druhá skupina jsou projekty s odpovědností za financování na sektoru soukromém. 

Soukromý kapitál má většinou vyšší cenu a na tuto nevýhodu odpovídá koncept PPP 

projektů, který využívá schopností soukromého sektoru k řízení rizik, lepší motivaci 

k dlouhodobě hospodárnému provozu, zkušenosti s řízením, rychlost výstavby atd. 

Toto partnerství lze vysvětlit jako smluvní vztah veřejného a soukromého sektoru, který 

co nejvýhodněji (na základě výsledků veřejné soutěže) zajistí určitou službu či 

zhotovení díla. Mezi běžně užívaná řešení patří kombinace výše zmíněných možností 

financování. [6] 

2.4 Druhy výběrových řízení 

Druhy výběrových řízení na veřejné zakázky upravuje zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. Rozlišujeme tyto druhy výběrových řízení : 

• Otevřené řízení  

Neomezené zadávací řízení, tj. každá osoba má právo k podání 

soutěžní nabídky. Je výzvou k podání nabídky. 

• Užší řízení  

V tomto řízení se zájemci nejdříve musí předkvalifikovat a nabídku 

můžou podat pouze vyzvaní účastníci. 
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• Jednací řízení s uveřejněním  

Stejně jako v předchozím případě se zájemci nejdříve předkvalifikují 

a poté jsou vybraní účastníci vyzváni k podání nabídek. Toto výběrové 

řízení ze použít v případě že v předchozím otevřeném, užším řízení či 

soutěžním dialogu byly podány neúplné nebo nepřijatelné nabídky 

a zadávací podmínky se v podstatě nezmění. 

• Jednací řízení bez uveřejnění 

Zadavatel při tomto výběrové řízení oznamuje omezenému počtu 

zájemců. Může být použita v případě že v předchozím otevřeném řízení 

nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky či splňující podmínky, 

veřejná zakázka může být plněna z určitých důvodů pouze určitým 

dodavatelem či je nezbytné zadat zakázku v naléhavém případě z důvodu 

krizového stavu. 

• Soutěžní dialog 

Pro veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění, kdy 

zadavatel není schopen přesně a objektivně určit technické, právní nebo 

finanční podmínky veřejné zakázky. 

• Zjednodušené podlimitní řízení 

Lze použít u veřejných zakázek podlimitních nebo u veřejných zakázek 

malého rozsahu. U stavebních prací nesmí hodnota přesáhnout 20 000 000 

Kč bez DPH. Začíná zasláním písemné výzvy k podání nabídky nejméně 

pěti zájemcům a ze zákona nelze vyzývat stále stejné zájemce. [3] 

2.5 Zadávací dokumentace 

,,Je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 

vymezující předmět veřejné zakázky. 

Zadávací dokumentace obsahuje: 

• Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 
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• Objektivní podmínky pro možné překročení nabídkové ceny 

• Technické podmínky 

o Veřejná zakázka na stavební práce – dokumentace stavby podle 

platného právního předpisu 

o Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

i v elektronické podobě 

• Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

• Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

• Jiné požadavky zadavatele’’[3] 

2.6 Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikační předpoklady musí uchazeč splnit pokud chce získat dodávku veřejné 

zakázky. Kvalifikační kritéria se dělí na : 

• Základní kvalifikační kritéria na uchazeče 

o není v likvidaci  

o nebyl proti němu v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurz 

o nemá daňové nedoplatky 

o nebyl pravomocně odsouzen – skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání 

o nemá nedoplatek zdravotního pojištění na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 

• Profesní kvalifikační kritéria – těmito kritérii dodavatel prokazuje 

oprávněnost k výkonu činností, které jsou předmětem veřejné zakázky. 

Tvoří je : 

o Výpis z obchodního rejstříku 

o Doklad o oprávnění k podnikání 
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o Doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou organizací, 

prokazující jeho členství, je-li nezbytné pro plnění veřejné zakázky 

o Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele 

 

• Finanční, ekonomická, technická způsobilost dodavatele – slouží 

k prokázání toho, že je dodavatel schopný zvládnout zakázku finančně, 

ekonomicky a technicky. Tvoří je : 

o Pojistná smlouva, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí straně 

o Poslední zpracovanou rozvahu 

o Údaj o celkovém obratu dodavatele 

o Seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem za poslední 5 

let 

o Seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky 

o Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 

o Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

o Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 

o Popis technického vybavení a provozních zařízení, které budou 

k dispozici dodavateli na plnění veřejné zakázky[3] 

2.7 Předložení nabídek 

Každý uchazeč je oprávněn podat do výběrového řízení o veřejnou zakázku pouze 

jednu nabídku a v případě, kdy v zadání zadavatel umožní variantní řešení, je tato 

nabídka považována za jednu. Několik dodavatelů také může podat nabídku společně. 

Nabídky musí být podány písemně, zapečetěné a s označením názvu veřejné 

zakázky, obálka také musí obsahovat podpisy statutárních zástupců uchazeče 

s adresou pro navrácení nabídky. Přijatým nabídkám se přiřazují pořadová čísla podle 

pořadí jejich přijetí. Nabídky doručené po uplynutí doby pro přijímání nabídek se 

bezodkladně vrací uchazečům. 
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U přijatých nabídek komise musí nejdříve provést tyto úkony : 

• Kontrola úplnosti nabídky 

o Kontroluje se zpracování v požadovaném jazyce 

o Kontrolují se podpisy oprávněných osob 

o Kontroluje se, zda nabídka obsahuje všechny požadované součásti 

• Vyřazení neúplných nabídek 

• Zpracování protokolu o otevírání nabídek, obsahující : 

o Identifikační údaje uchazeče 

o Nabídkovou cenu 

o Záznam o splnění úplnosti nabídky 

Nabídky, které nebyly vyloučeny postupují dále ke komisi, kde bude provedeno 

jejich hodnocení. 

2.8 Posuzování nabídek 

K posuzování nabídek dochází pouze v případě, že nabídka projde otevíráním 

nabídek a splní všechny předpoklady a je tedy formálně správná. 

Posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek je úkolem komise, kterou sestavuje 

zadavatel veřejné zakázky a je minimálně pětičlenná. Jedním členem komise je vždy 

zástupce zadavatele. Každý člen hodnotící komise musí podepsat prohlášení 

o nepodjatosti a mlčenlivosti a zároveň musí mít jmenovaného svého zástupce. 

Hodnotící komisi, pokud je zadavatelem ČR nebo státní příspěvková organizace 

jmenuje na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky : 

• Ministr, jestliže je hodnota veřejné zakázky vyšší 200 mil. Kč, tato komise je 

sedmičlenná  

• Vláda, je-li hodnota veřejné zakázky nad 500 mil. Kč, a komise má zvýšený 

počet členů na devět 

Hodnotící komise je usnášeníhodná pouze v případě absence maximálně 1/3 členů. 

Hodnotí se především nabídková cena veřejné zakázky. Může se vyskytnout tzv. 

mimořádně nízká nabídková cena. Pokud se tato cena objeví v nabídce, je uchazeč 
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osloven o dodatečné zdůvodnění, pokud ji nezdůvodní nebo ji nezdůvodní dostatečně, 

je jeho nabídka vyloučena ze soutěže. [3] 

2.9 Základní kritéria pro hodnocení nabídek 

Existují dvě základní hodnotící kritéria pro hodnocení veřejných zakázek : 

• Ekonomická výhodnost nabídky 

• Nejnižší nabídková cena 

Přesný postup pro hodnocení nabídek neudává žádný zákon či prováděcí předpis a 

je volbou zadavatele. Hodnocení však musí splňovat podmínku transparentnosti, 

rovného zacházení a je zakázána jakákoliv podoba diskriminace uchazečů. Způsob 

hodnocení uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci. 

,,Při hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny se jednotlivé nabídky seřadí 

podle nabídkových cen. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je hodnocena jako 

nejvýhodnější. 

Pro možné hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti je nutné stanovit dílčí 

kritéria hodnocení s vahami v % podle jejich důležitosti. Mezi dílčími kritérii musí být 

vždy nabídková cena. Dalšími kritérii mohou být např.: zkrácení lhůty výstavby, 

požadavky na údržbu, smluvní záruky za jakost, druh a rozsah pojištění předmětu 

plnění, apod.‘‘ [3] 
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3. HISTORIE HODNOTOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 Počátky hodnotového inženýrství do dob 2. Světové války v americké 

společnosti General Electric Co. (GE). Kvůli válce v Evropě byl nedostatek pracovních 

sil a materiálů. Lawrence Miles, Jerry Leftow a Harry Erlicher ze společnosti GE hledali 

proto přijatelné náhrady, což byli nižší náklady nebo lepší produkt, který by se na trhu 

ujal. L. Miles zjistil, že použité náhrady mohou poskytnout stejný nebo větší výkon při 

menších výrobních nákladech a za aktivní podpory vedení společnosti dále tuto 

metodu rozvíjel a zdokonaloval. Tuto metodu pojmenoval Value Analysis, neboli 

hodnotová analýza a definoval ji jako filosofii vykonávanou pomocí speciální sady 

technik, jistého objemu znalostí a sumy naučených dovedností. Na základě úspěšného 

nasazení v GE se brzy rozšířila po celém soukromém sektoru, neboť nabízela velkou 

návratnost relativně malých vstupních investic.  

V roce 1954 aplikoval hodnotovou analýzu Americký úřad pro plavidla (Navy’s 

Bureau of Ships), který tento program nazval Hodnotové inženýrství (Value 

Engineering) aby odkazovali na jejich hlavní činnost, jenž bylo inženýrství. Toto jméno 

je používané a akceptované od roku 1959, kdy byla založena Americká společnost 

hodnotové inženýrství. v roce 1961 najalo Ministerstvo obrany Spojených států 

Amerických hodnotové inženýry na plný úvazek a také představilo podnět doložky do 

svých smluv, která umožňovala dodavatelům navrhnout alternativní řešení 

a zajišťovala jim podíl na výsledné úspoře. 

 Hodnotové inženýrství je organizovaný tvůrčí přístup, jehož cílem je účinná 

identifikace neužitečných nákladů, tzn. nákladů, které nezajišťují ani kvalitu nebo 

užitečnost, ani životnost nebo vzhled, ani jiné zákazníkovy požadavky. [7] 
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4. ZÁKLADNÍ POJMY HODNOTOVÉHO INŽENÝRSTVÍ  

 Vědní obor hodnotové inženýrství lze definovat na základě pojmu inženýrství. 

Inženýrství je technická disciplína, která aplikuje technické a vědecké poznatky, 

využívá zákonů přírody a přírodních i lidských prostředků k vytváření materiálů, staveb, 

strojů, zařízení, systémů a procesů, které splňují bezpečnostní i funkční kritéria 

s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí.  v případě hodnotového 

inženýrství se jedná o navržení produktu tak, aby se maximalizovala jeho hodnota při 

omezování nákladů. [2] [9] 

 Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je 

hledání a navrhování zlepšeného nebo zásadně nového řešení funkcí analyzovaného 

objektu s cílem zvýšit efektivnost. Jedná se tedy o hledání optimální varianty předmětu 

s největší užitnou hodnotou s sledování nákladů na jeho vytvoření. Objektem 

hodnotové analýzy je v principu činnost uspokojující nějakou potřebu a zároveň splňuje 

základní inovační předpoklady, tj. lze ji vykonat alespoň dvěma reálnými způsoby. 

[1][2][9] 

 Je ale velmi důležité a ve velké většině nevyhnutelné pro hodnotovou analýzu 

uplatňovat systémové pojetí, což znamená brát předmět hodnotové analýzy jako 

množinu užitných vlastností, které se vzájemně ovlivňují a uspokojují společenskou 

potřebu. „Jde tedy o určení jednotlivých užitných vlastností a jejich vzájemných 

vnitřních vazeb s cílem kvantifikovat jejich souhrnnou společenskou užitnou hodnotu 

ve vztahu k hodnotě analyzovaného předmětu.” [1] 

 Hodnotová analýza je v zásadě soubor čtyř oddělených ale vzájemně 

provázaných systémů a to potřeb, které společnost žádá, objektu, který potřebu 

splňuje a je také objektem analýzy, dále jsou to nástroje hodnotové analýzy, které 

mají kvantifikovat užitnou hodnotu objektu a  samotného subjektu, tzn. týmu 

pracovníků zpracovávající analýzu. [1][2] 

 Hlavní rysy hodnotového inženýrství jsou : 

• Objekt, o jehož zefektivnění v hodnotovém inženýrství jde, představuje 

soubor funkcí. 
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• Funkce jež je chování objektu, které hodnotíme z hlediska významu, 

nákladů a stupně splnění. 

• Kritérium efektivnosti řešení vyjadřuje poměr mezi uspokojením 

zákazníka a náklady na její zajištění. 

• Dodržování posloupnosti etap, kroků, a operací. 

• Komplexnost řešení problému vyžaduje, aby se využíval 

interdisciplinární přístup, který se realizuje převážně prostřednictvím 

týmové práce. 

Zvláštním případem hodnotové analýzy je tzv. inverzní hodnotová analýza, která 

se zabývá tím, jak zvýšit efektivitu využívání objektů analýzy, ne o zvýšení efektivnosti 

souboru funkcí. V zásadě se jedná o maximalizaci využití existujících objektů. 

Objekt hodnotové analýzy se v závislosti na stupni rozvoje, cílech a zvoleném 

rozsahu řešení má nejčastěji podobu : 

• Technického systému – sem patří především výrobky, sestavy, 

materiály, suroviny, polotovary apod.  

• Procesního systému - hmotné i nehmotné podstaty nebo jeho části. 

Jsou to např. reálné procesy jako je technologie, výrobní fáze, operace, 

procesy rozhodování atd.  

• Kombinací těchto dvou ve hmotně energetických či organizačně 

řídících soustavách 

Aplikací hodnotového inženýrství se přispívá k řešení technických a ekonomických 

problémů například :  

• Stanovení efektivnosti 

• Zvyšování efektivnosti 

• Předcházení neefektivnosti 

• Snižování nákladů 

• Vzniku nových řešení, inovací výrobků 

• Ovlivňování struktury potřeb 
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• Úspor hmotných zdrojů 

Další důležité definice : 

• Objekt řešení je totéž jako předmět řešení nebo hodnocený předmět, 

někdy i systém. Může jím být například výrobek, jeho součást, materiál, 

polotovar, technologie, stavba, stavební objekt, stavební díl nebo informační 

systém, systém řízení. 

• Užitnost nebo užitek se také nazývá cizím slovem utilita ale též funkčnost, 

protože hodnocený předmět má podle daných požadavků fungovat, plnit 

svou hlavní funkci prostřednictvím svých dílčích funkcí. Obecně můžeme 

dílčí užitečnost nazvat také vlastností předmětu. 

• Kritérium, rozhodovací kritérium, dílčí funkce je hledisko, podle kterého 

se varianty objektu hodnotí, ale také vzájemně odlišují. Může to být 

pojmenovaná užitná vlastnost nebo charakteristika hodnoceného předmětu. 

v matematicko-statistických metodách najdeme označení faktor, ve shlukové 

analýze znak. 

• Parametr je číslo, kterým u jednotlivých kritérií a variant budeme 

kvantifikovat jejich hodnotu, případně stupeň plnění požadované vlastnosti 

nebo funkce. Jsou to ve zvolených měrných jednotkách nebo na základě 

zvolených škál kvantifikovaná množství. Parametr je tedy kvantifikovaná 

charakteristika určité vlastnosti hodnoceného předmětu vyjádřená 

v jednotkách technických, časových, peněžních ale i kvantifikované množství 

nebo kvalita vyjádřená pomocí bodových stupnic. 

• Funkční přístup chápeme jako proces hledání souhrnné funkce 

hodnoceného předmětu prostřednictvím souboru jednotlivých dílčích funkcí. 

• Funkční analýza je proces generování, definování, kategorizace, eliminace, 

stanovení důležitosti a kvantifikace dílčích funkcí hodnoceného předmětu, 

stanovení jeho úhrnné funkčnosti. Je vůbec první etapou pracovního 

postupu v analytické fázi. Obecně se zkoumá význam jednotlivých dílčích 

funkci :  

• Identifikace zbytečných a nepotřebných funkcí a jejich odstranění či zmírnění 
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• Eliminace celých funkcí či jejich částí 

• Přenesení některé dílčí funkce na jinou část objektu řešení či jiný objekt 

• Analýza možnosti spojení, zjednodušení nebo kombinace objektů a zvláště 

jejich funkcí 

• Posouzení možnosti dosažení stejných nebo dokonce lepších funkcí 

změnou objektu řešení 

• Posouzení možnosti nahrazení stávajícího produktu za předpokladu 

nezměněných nebo lepších funkcí  

• Analýza vstupů a výstupů a forem transformace včetně její úspěšnosti 

• Technologická analýza přestavuje rozbor technologií, pracovních 

a výrobních postupů z hlediska možnosti zajištění dílčích funkcí i souhrnné 

funkčnosti, případně odstranění nebo zmírnění nepotřebných nebo 

neužitečných funkcí, charakterizujících technologický proces. Doprovází 

funkční analýzu z hlediska výrobního zajištění souhrnné funkce. 

• Nákladová analýza je procesem předvídání, zjišťování, odhadování, 

verifikace, kalkulace, rozboru, přiřazení, eliminace a kontroly nákladů 

předmětu řešení. Její výsledky zpětně působí na tvorbu nových technologií 

a přiřazení nákladů. Cílem je nalezení více variant nových řešení. 

• Přiřazení nákladů variantám znamená určení výše nákladů nebo ceny 

variantám hodnoceného předmětu. Může se jednat o vlastní náklady, ceny, 

rozpočtové náklady, odhady nákladů nebo cen, náklady životního cyklu. 

• Tým hodnotové analýzy je skupina odborníků určité profese, využívajících 

při řešení uloženého úkolu metodiku hodnotové analýzy. 

• Člen týmu je odborník určité profese, hodnotový inženýr nebo analytik nebo 

laik 

• Respondent vybraný odborný/neodborný pracovník, schopný se 

korespondenčně vyjadřovat k položeným otázkám, případně podávat 

náměty na řešení problémů. 
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• Sběr informací je shromažďování dat, údajů a informací o hodnoceném 

předmětu nebo řešeném problému 

• Souhrnná funkčnost, (utilita, užitnost, užitek), stupeň splnění souhrnné 

funkce kvantifikovaná hodnota celkové užitečnosti předmětu. 

• Míra efektivnosti, poměrná efektivní hodnota, míra společenského užitného 

efektu – podíl souhrnné užitečnosti a zdrojů, zpravidla nákladů [1] [2] 
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5. ROZHODOVÁNÍ V HODNOTOVÉM INŽENÝRSTVÍ 

Rozhodovací teorie se rozdělují na : 

• Normativní teorie (ex-ante) – vytváření návodů pro řešení 

problémů a použití různých technik a metod. 

• Deskriptivní teorie (ex-post) – analyzuje a vyhodnocuje 

rozhodovací procesy uskutečněné v minulosti. 

Co se týče hodnotového inženýrství, to se zabývá použitím hodnotové analýzy pro 

přípravu projektů stavební činnosti. 

Předpoklady pro užití teorie rozhodování jsou znalost struktury rozhodovacího 

procesu, rozlišení vícekriteriální optimalizace a vícekriteriálního hodnocení, znalost 

pracovního postupu procesu hodnocení, znalost metodických nástrojů (metod, technik 

a přístupů potřebných v jednotlivých fázích, etapách a krocích rozhodovacího procesu) 

a také znalost faktorů ovlivňující kvalitu rozhodovacího procesu. 

 

obr. 5-1 Struktura rozhodovacího procesu 

 

Klasifikace rozhodovacích procesů lze z různých hledisek rozlišit podle : 

• Složitosti řešené problematiky 

o Jednoduchý problém 

o Složitý problém 

 

problematika,

problém,

předmět,,který,problém,řesí,

varianty,předmětu,
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• Míra formalizace procesu 

o Intuitivní 

o Formalizované 

o Kombinace těchto dvou 

 

• Způsob rozhodování a počtu rozhodovatelů 

o Individuální 

o Skupinový 

 

• Počtu kritérií při hodnocení 

o Jednokriteriální 

o Vícekriteriální 

 

• Průběh procesu 

o Jednostupňové 

o Vícestupňové 

 

• Míry jistoty, za kterou rozhodujeme 

o Deterministické (za jistoty) 

o Stochastické 

o Za nejistoty 

o Za rizika 

 

• Úroveň rozhodovacího procesu a dosahu rozhodnutí 

o Strategické 

o Taktické 

o Operativní 

V případech, v nichž víme většinu informací, dochází k volbě většinou mezi dvěma 

variantami a jedná se o jednoduché rozhodování. Naproti tomu ve stavebnictví je 

rozhodování spojenou s řadou variantních řešení a nedostatkem informací, tím se 

jedná o problém složitý. 

Rozhodovací proces se snažíme zalgoritmizovat, což znamená vytvoření 

jednoznačného pravidla pro stanovení nejlepší varianty nebo setřídění výhodnosti 

variant. 
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Rozhodování rozlišujeme na intuitivní, které má menší počet variant 

s jednoduššími problémy a využíváme u nich znalosti a zkušenosti. Dále na 

formalizované, u kterých se jedná o matematické optimalizace, lze tedy u nich použít 

přesný algoritmus pokud známe veškeré údaje, a také kombinaci těchto dvou 

rozhodovacích procesů, které v inženýrské praxi jednoznačně upřednostňujeme. 

Dále u volného způsobu je důležité zohlednit zda se jedná o rozhodování 

individuální či skupinové. Individuální, kde ten kdo projekt posuzuje jedná na základě 

svých subjektivních znalostí, zkušeností a úsudku zatímco skupinové rozhodování 

využívá týmové práce, většinou speciálně sestaveného týmu pro tento druh činnosti. 

Další důležitou roli hraje při volbě způsobu rozhodování zda se používá jedno či 

více kritérií. u jednokriteriálního rozhodování záleží při rozhodování na splnění 

jednoho předpokladu (ve stavebnictví většinou cena) a u ostatních předpokladů je 

zajištěno, že jsou teoretický stejná. Převážná většina rozhodování využívá více 

hledisek při hodnocení jednotlivých variant. Je však důležité rozlišit :  

• Vícekriteriální programování – řešení vymezené matematickým 

modelem, problémy se řeší jako optimalizační úkony. 

• Vícekriteriální hodnocení – založeno na teorii užitku, používá se 

u většiny rozhodovacích problémů. Řeší se výběrem nejlepší varianty 

v budoucnu nebo setříděním variant dle užitku. 

 

 

obr. 5-2 Pracovní postup procesu rozhodování 

 

stanovení,předmětu,rozhodování,a,jeho,variant ,,

stanovení,rozhodovacích,kritérií,

určení,důležitosti,rozhodovacích,kritérií,

hodnocení,variant,
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 Mezi faktory kvality rozhodovacího procesu, patří :  

• Kvalita předmětu rozhodování 

• Kvalita subjektu rozhodování 

• Míra uplatnění poznatků 

• Kvalita a kvantita informací 

 Vícekriteriální hodnocení variant hodnotí varianty na jehož základě rozhodujeme 

o jejich výhodnosti pro případného příjemce rozhodnutí. Pro co nejobjektivnější 

rozhodování je vhodné upřednostňovat náročnější metodiky hodnocení. Jednou 

z možností je hodnotově-analytický přístup, který vychází z metodiky hodnotové 

analýzy. [3] 
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6. HODNOTOVÉ INŽENÝRSTVÍ VE STAVEBNICTVÍ 

Hodnotová analýza se ve stavebnictví hodnotí vzájemné působení dílčích 

stavebních prvků jako celku či celého stavebního procesu. „To znamená, že sleduje 

vnitřní a vnější vztahy a výsledný efekt současného působení stavební konstrukce, 

technologie, organizace, řízení a pořízení materiálu s přípravou, prováděním 

a předáváním stavebních děl nebo jejich dílů do používání. Přitom se analyzují 

vypočtené i skutečné náklady podle předem stanoveného postupu a pevně se 

vymezuje, které ovlivňující náklady lze snížit, aniž by se omezila souhrnná 

společenská užitná hodnota stavebního výrobku, nebo při jejich zachování, jak se 

zvýší jejich souhrnná společenská užitná hodnota. Při zvýšení souhrnné společenské 

užitné stavebního výrobku se zároveň může vymezit, o kolik lze zvýšit příslušné 

náklady, aby jeho nová varianta byla optimální ve srovnání s ostatními možnými 

řešeními.” [1]  

Používá se všude tam, kde je třeba vylepšovat kvalitu a funkčnost stavebních 

produktů a snižovat náklady. Přínosy, které přináší využívání hodnotového inženýrství 

ve stavebnictví jsou tyto : 

• Snížení nákladů 

• Zvýšení efektivity 

• Zlepšení kvality 

• Ověření postavení výrobce na trhu, zvýšení tržního podílu 

• Úspora času 

• Řešení problémů 

• Efektivnější využívání zdrojů 

6.1 Pojetí hodnoty z pozice zákazníka 

Pojem hodnota pro zákazníka představuje pomyslnou entitu, poměr mezi užitkem, 

který daný objekt zákazníkovi přinese a náklady vynaložené na jeho pořízení. 

Vezmeme-li hodnotu jako kritérium pro rozhodování, je hodnota měřítko podle kterého 

se zákazník rozhoduje nebo též výsledek hodnotového rozhodnutí. 
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ℎ!"#!$%!!"#!!á!"#$í!" = !!"#$%$&'(í!!"#ř!"!"#ž!"é!!"#$%&  

Zakladatel hodnotového inženýrství L.D. Miles definoval tzv. Inovační pojetí hodnoty, 

což je v podstatě nalezení a vyloučení všech nepotřebných nákladů, aby nebyly 

spojeny s přírůstkem užitku, kvality a jiných hodnotících ukazatelů. Jde tedy o zajištění 

výroby inovovaného výrobku s nižšími náklady. Toto pojetí lze definovat vztahem : 

! = !!! 

kde : V...hodnota 

 F...funkce 

C...náklady na zajištění funkce 

 

Základem této hodnoty je užitná hodnota, která představuje vlastnosti a znaky 

kvality produktu, hodnota osobní obliby, což jsou vlastnosti a charakteristické rysy 

atraktivity vyvolávající potřebu produkt vlastnit a také náklady na vyrobení produktu. 

„Takto charakterizovanou hodnotu Lawrence D. Miles definuje jako sumu peněz, 

které se musí vynaložit za užitek z vyrobeného (pořízeného) produktu. Nejvyšší 

hodnota je určena dvěma faktory : funkcí, kterou zákazník požaduje, a co nejnižšími 

náklady na zajištění této požadované funkce.” [2] 

6.1.1 Univerzální pojetí hodnoty 

„Je poměr miry saturace zákazníkových potřeb k celkovým nákladům vynaloženým 

na dosažení uspokojení za celou dobu existence produktu” [2] 

 

!"#$%&'á!"í!!"#$%í!ℎ!"#!$% = !!í!"!!"#$%$&'(í!!"#ř!"!!á!"#$í!"!"#$%&é!!á!"#$%  

 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 
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6.1.2 Čistá užitná hodnota 

Je vyjádření výše užitku (ztráty) v peněžních jednotkách, kterou zákazník získává 

z koupě produktu, odečte-li od peněžního ocenění nákupem získaného užitku tu cenu, 

kterou musel za pořízení produktu zaplatit. [2] 

6.1.3 Marketingové pojetí 

Zatímco marketingové pojetí hodnoty je zaměřeno na kvantifikování hodnoty, kterou 

zákazník získá nákupem produktu. Co se týče měření hodnoty, existuje 

v marketingovém pojetí lze rozdělit v principu na dvě skupiny : 

• Sčítací – hodnota pro zákazníka touto metodou vychází z porovnání jakosti 

ceny zkoumaného produktu a jakosti ceny produktu srovnatelného nebo 

průměru hodnot vypočtených z hodnot srovnatelných konkurenčních výrobků 

• Odčítací – vychází z ukazatele čistá užitná hodnot a kvalifikuje a kvantifikuje 

zákazníkovi užitky či ztráty, které s nákupem produktu zákazník získá 
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7. ZÁKLADNÍ METODIKA HODNOTOVÉ ANALÝZY 
V HODNOTOVÉM INŽENÝRSTVÍ 

Aplikace hodnotové analýzy ve stavebnictví umožňuje výběr optimální varianty či 

nalezení nových nebo inovovaných variant a také dosažení požadované míry 

efektivnosti optimalizací užitečnosti vynaložených nákladů. 

7.1 Pracovní postup 

Pracovní postup je vypracován při hodnotové analýze a má smysl při výběru 

nejvhodnějších variant. Je to univerzální nástroj rozhodování a ukazuje na 

nejefektivnější řešení z mnoha možných, vybírá a oceňuje variantní řešení výstavby 

navržená dodavatelem a taktéž po dokončení díla zajišťují míru splnění záměru 

a skutečnou efektivnost díla. Vychází z obecně logického sledu rozhodovacích procesů. 

Je dělen do čtyř fází v návaznosti na ně na jednotlivé etapy a dekomponován do 

následných kroků, jejichž výběr se dá modifikovat pro řešení nejrůznějších 

rozhodovacích úloh. [2] 

Jedná se vlastně o hrubý návod popisující sled jednotlivých prací při hodnotové 

analýze. V tomto postupu není brán zřetel na zpětné vazby, např. při doplňování 

informací ani návrat k východiskům a cílům řešení, pokud se postup odchyluje od 

původného řešení kvůli nějakům problémům či překážkám.  

„Většina úloh je řešením poze rozhodovacího problem, kdy varianty jsou předem 

známy, kritéria lze poměrně snadno definovat i ohodnotit. Náročnější úlohy jsou 

charakterizovány nutností formulovat správně problém k řešení, diagnostikovat 

problém, prognózovat jeho budoucí žádoucí stav. Někdy bývá obtížné nalézt do 

pracovního týmu nejlepší odborníky, jindy generovat zastupitelné varianty. 

Nejnáročnější úlohy směřují prostřednictvím inženýrské tvůrčí práce k nalezení 

inovovaných nebo zcela nových variant.” [2] 
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obr. 7-1 Fáze a etapy pracovního postupu 

7.2 Přípravná fáze  

7.2.1 Diagnostika problému 

„Zjišťuje potřeby příjemce rozhodnutí, obecně formuluje problém k řešení, mapuje 

stav problematiky, vyhledává nedostatky, poruchy a ohrožení. Hlavním úkolem je 

vyhnout se dosavadním chybám a určit slabá místa systému. u složitých problémů se 

provede dekompozice do dílčích problémů, které se řeší odděleně a po jejich vyřešení 

se daný předmět znovu zhodnotí.“ [2] 

7.2.1.1 Formulace problému a jeho diagnostika 

Formulace samotného problému je prvním krokem při jeho rozboru. S jeho 

formulací souvisí i základní otázky jako co vytvořit, z čeho, jak a čím. Problém tedy 

definujeme od širší problematiky k užší, od problému k předmětu a dále hledáme 

nejlepší varianty řešení. 

„Problém je určitý rozpor mezi kvalitou současného řešení a budoucí potřebou 

nebo požadavkem.” [2] 

• 1.1,diagnostika,problému,
• 1.2,sběr,informací,
• 1.3,příprava,hodnocení,

1.,Přípravná,fáze,

• 2.1,funkční,analýza,
• 2.2,technologická,analýza,
• 2.3,nákladová,analýza,

2.,Analytická,fáze,

• 3.1,syntéza,výsledků,hodnocení ,,

• 3.2,tvorba,nových,variant,
• 3.3,výběr,optimální,varianty,

3.,Syntetická,,tvůrčí,fáze,

• 4.1,obhájení,řešení,
• 4.2,zabezpečení,realizace,
• 4.3,ověření,skutečné,efektivnosti,

4.,RealizačněNkontrolní,fáze,
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K formulaci problému se užívají tyo metody : 

• Altschullerova otázková metoda – vhodná formulace problému 

usnadňována otázkami 

• Metoda reformulace problému – změna formulace problému oproti 

zadání 

• Záměna přístupu – soubor myšlenkových postupů nebo technik 

„Diagnostika popisuje negativní stránky z hlediska kvality, kvantity, nepřiměřené 

výše nákladů. Hledá nositele neefektivností a jejich příčiny, směřuje k vytvoření 

zdravého systému a rovněž předpovídá možná selhání systému.” [2]  

Slouží k přesnému zjištění problému a k určení špatných či chybných řešení a jejich 

popsání. Vychází z odvození chyb a nedostatků od systému, který nemá chyby, tzn. 

„zdravého“ systému a zároveň tento systém slouží jako předobraz jak má hodnocený 

předmět vypadat a jaké vlastnosti má obsahovat jeho nejlepší varianta. 

„V diagnostice se ke zjišťování stavu využívá porovnání výchozího stavu 

s žádoucím stavem. Žádoucím stavem může být ideální řešení, standard nebo ještě 

postačující stav.“ [2] 

Kromě diagnostiky problému je také důležitá verifikace poznání, jež určuje míru 

pravdivosti shody skutečnosti a pozorovaného problému. Diagnostika dále odhaduje 

poruchy či selhání produktu na základě poznání současných i minulých poruch 

a problémů a odhaduje zda bude potřeba v daném případě rekonstrukce celku nebo 

postačí jen lokální náprava. 

7.2.1.2 Předpoklad žádoucího stavu problému 

„Podstatou prognózování je určitými metodami a s použitím určitých nástrojů 

přetvářet dosavadní informace o zkoumaném objektu v informace o jeho budoucím 

vývoji. Prognózování často vede k definování alternativ budoucího vývoje. 

Prognóza jakož to výsledek prognózování předkládá relativně správnou výpovědí 

o budoucím stavu předmětu či dynamice jeho vývoje v budoucnosti. v podstatě se 

jedná o systematicky odvozenou a co di spolehlivosti ohodnocenou výpověď 
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o budoucím stavu předmětu prognózy, která se má uskutečnit za určitých podmínek 

a zpravidla v určitém čase.“ [2] 

Úkolem prognóz je informovat a upozorňovat na vazby a spojitosti mezi 

alternativními možnostmi řešení problému,  doporučení vhodných řešení a zdůvodňují 

tyto možnosti. Při vybírání vhodné varianty je důležité určit všechny reálné alternativy 

vztahující se k určitému rozhodnutí a dále určit důvody vzájemného vylučování 

alternativ. 

Prognózy jsou při jejich zpracování ovlivňovány řadou faktorů. Mezi hlavní faktory 

patří tzv. hierarchizace vstupních údajů, kdy vstupní údaje jsou odlišného charakteru, 

mají nestejnou důležitost pro různé příjemce, na každý jev je možno pohlížet a hodnotit 

z více úhlů, atd. Je tedy nezbytné uspořádat vstupní jevy z hlediska aktuálních potřeb. 

Další nezbytnou součástí je tzv. kvantifikace dat, kdy jednotlivé vstupní jevy 

vyjadřujeme pomocí matematických metod, číselně či verbálně.  

Na rozdíl od předpovědi se prognózování opírá o vědecké poznatky a o nástroje 

prognózování, tedy teoretická a praktická pravidla vedoucí k navržení prognóz 

s určitou vypovídající hodnotou. Při tvorbě prognóz je vyžadován od prognostiků tvůrčí 

přístup, a to jak intuitivní, který vyžaduje expertní vyjadřování a zabývá se jevy 

obtížnému na kvantifikaci, tak i přístup racionální, který je založen na statistických 

podkladech, používá matematické postupy. 

Prognostické metody dělíme dle různých hledisek na : 

1. „Průzkumné metody – jsou vhodné pro analyzování budoucího rozvoje 

dnes zkoumaných, především vědeckotechnických potencionálů. 

2. Cílové (normativní) metody – představují analýzu nebo odhadování 

možných či žádoucích cílů a prognózování cest jejich postupného plnění 

3. Objektivní metody – většinou založeny na principech metody 

extrapolace, kvantitativních ukazatelích a matematicko-statistických 

metodách. Patří mezi formalizované metody. Lze je tudíž považovat za 

předmět hodnocení z více hledisek „objektivizace“. 

4. Subjektivní metody – mají předmět prognózy zadán pouze jako 

problém, jeho analýza, omezující vliv prostředí i kritéria hlavních 



 

 
35 

alternativ vývoje jsou ponechána subjektivnímu úsudku jednotlivců nebo 

prognostického týmu.“ [2] 

Nejvhodnější prognostické metody jsou brainstorming, což je v podstatě řízená 

diskuze skupiny odborníků, jejíž cílem je získání co největšího počtu prognosticky 

relevantních informací, návrhů, myšlenek a odhadů, dále delfská metoda která patří 

k nejrozšířenějším a nejuniverzálnějším metodám. V hodnotové analýze je tato metoda 

používána v přípravné fázi, v analytické fázi (metoda pro výběr rozhodovacích kritérií) 

a fázi tvůrčí (pro získávání nových námětů pro tvorbu variant). Delfská metoda je 

prováděna formou ankety a spočívá v pokládání dotazů odborníkům nebo laikům, 

znalým dané problematiky, pomocí anketních lístků. Dotazování probíhá několika-

kolově a otázky dalších kol zpřesňují či rozvíjejí původní odpovědi respondentů.  

Další metody vhodné pro prognózování  

• Metoda morfologické analýzy, která se používá při hledání vzájemně 

zastupitelných variant před jejich hodnocením 

• Psaní scénářů – předpokládá úplné seznámení s aktuální situací a znalost 

nedostatků a vad, které mají být vyřešeny 

• Metoda simulace formou otevřené diskuze – rozlišujeme simulaci formou 

otevřené diskuze a simulaci anonymní s využitím počítače 

• Metoda extrapolace – opíráme se o vývoj událostí v minulosti a pomocí 

matematických funkcí tvoříme vývojovou čáru trendu 

• Metoda obalového trendu – např. pro odhad vývoje parametrů trendů, kdy 

staré technologie nahrazují nové 

• Analogie – používá srovnání s jevem, který již proběhl a byl řešen či je na 

něj vypracovaná spolehlivá prognóza 

• Metoda vedoucího trendu – touto metodou určujeme propojení mezi 

dvěma a více trendy a pomáhá nám zajistit, že se tento vztah v čase nemění 

• Gordonova synektika – využívá analogii, a je založena na diskuzi 

dlouhodobě školených expertů, od kterých se očekává řešení složitých 

problémů, a tyto výsledky vedou k tvorbě strategií 
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• Analýza křížových interakcí – založeny na rozboru interakčního působení 

souvisejících jevů s ohledem na vzájemné vztahy 

• Prognostické analýzy patentů – hledá hlavní směry a tendence vývoje   

• Analýza objevů - principem této metody je ocenění a srovnání 

vyhodnocování dosavadního vývoje inovací v oboru [2] 

7.2.1.3 Stanovení cílů 

„Strom cílů je grafickým popsáním struktury jevů, které vedou k nějakému cíli. Ve 

stromě cílů jsou vyznačeny jednotlivé cesty, které vedou k dosažení předem 

stanoveného cíle, nebo mohou být východiskem pro dekompozici jemu podřízených 

cílů ne potřebném počtu jemu podřízených dekompozičních úrovní.“ [2] 

Pokud je formulování cílů daného problému obtížné, volíme pro základní představu 

o předmětu strom cílů, který pomáhá v přibližování k cíli v postupných etapách. Je zde 

popsána celá oblast dílčích problémů. 

7.2.1.4 Odhad úspěšnosti řešení 

Konečná fáze diagnostické etapy, kde je třeba rozhodnout o dalším pokračování 

rozhodovacího procesu a kde je dále  nezbytné rozhodnout o splnění cílů z hlediska 

časového plánu. V této fázi je též možné odhadnout ekonomický přínos, kde se ale 

nejedná o konkrétní částky ale pouze o závěr diagnostiky. 

7.2.2 Sběr informací 

Tato etapa pracovního plánu probíhá v celém procesu analýzy, avšak převážnou 

většinu informací je nutno získat v přípravné fázi. Při sběru informací se zaměřujeme 

na technické, technologické a ekonomické informace. Samotný sběr informací lze 

rozdělit na předběžný a podrobný. 

„Informace – je souhrn všech skutečností a myšlenek, které je možno v daném 

okamžiku získat. Informaci je možné rovněž definovat jako zprávu, která snižuje 

neurčitost rozhodování. “[2] 
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V současné době se při sběru informací využívají počítačové databáze a znalosti 

a zkušenosti expertů různých specializací.  

7.2.3 Příprava hodnotové analýzy 

Součástí této etapy je organizační příprava, volba členů týmu, sestavení pracovního 

a časového postupu. Je zde též určen s konečnou platností předmět řešení na základě 

diagnostické etapy a hledají se vzájemně zastupitelné varianty. Pro řešení jednotlivých 

problémů jsou v hodnotové analýze sestavovány týmy odborníků, které vede odborník 

z oblasti hodnotové analýzy. Oproti jiným metodám je v hodnotové analýze připouští 

v týmu i několik laiků, kteří přináší nové náměty a pohled na danou problematiku oproti 

pohledu  odborníků z praxe.  

7.2.4 Funkční analýza 

V této etapě analytické fáze se utvářejí rozhodovací kritéria, určuje se jejich 

důležitost pro daný problém, kvantifikují jednotlivá kritéria a stanovuje se jednotlivá 

užitnost variant. 

Prvním krokem funkční analýzy je stanovení dílčích funkcí. Jedná se o tvůrčí 

proces odborníků i laiků závisející na jejich odborné kvalifikaci a intuici, kteří definují 

relevantní kritéria pro daný účel hodnocení. Jednotlivé funkce (kritéria) pak představují 

hlediska na jejichž základě se stanovuje užitečnost variant. Kritéria se stanovují tak, 

aby co nejvýstižněji popisovala užitečnost předmětu hodnocení.  

Soubor kritérií, tedy kritérií, která byla zařazena do rozhodovacího souboru, by měl 

splňovat požadavky jako např.:  

• Úplnost souboru kritérií – kritéria umožňují objektivní posouzení předmětu 

hodnocení 

• Jednoznačnost a srozumitelnost – každé kritérium má jasný a jednoznačný 

smysl a je srozumitelné pro hodnotitele 

• Neopakovatelnost souboru kritérií – každé kritírium v hodnocení variant 

pouze jednou, taka by nedocházelo k duplicitě kritérií 

• Minimální rozsah souboru kritérií – co nejmenší počet kritérií pro snížení 

obtížnosti závěrečného hodnocení [2] 



 

 
38 

Určení důležitosti jednotlivých funkcí je dalším krokem funkční analýzy. 

Jednotlivá kritéria nejsou stejně důležitá a proto je důležité se zabývat tím, jak stanovit 

důležitost dílčích funkcí tak abychom mohli vyjádřit jejich výnamnost pro rozhodovací 

proces. Míra důležitosti je vyjádřena pořadím kritérií, počtem bodů a normovanou nebo 

nenormovanou váhou. 

Metody pro stanovení důležitosti kritérií :   

• Metoda zařazení do pořadí – založeno na preferencích hodnotitele, kdy 

dochází k zařazení kritérií do pořadí 

• Přiřazení bodů ze zvolené stupnice – používá se při menším počtu kritérií, 

kdy se osvědčuje použití pevné bodovací stupnice ke stanovení jejich 

důležitosti 

• Stanovení pořadí důležitosti kritérií delfskou metodou – seznam kritérií se 

posílá respondentům, kteří intuitivně stanoví jejich pořadí a zpracovatelé 

jejich výsledky statisticky vyhodnotí 

• Metfesselova metoda – u této metody se rozděluje 100 bodů mezi soubor 

kritérií dle důležitosti jednotlivých kritérií: je důležité neustále kontrolovat 

součet bodů 

• Metoda klasifikace kritérií do tříd – kritéria se rozdělí do několika tříd 

s různým významem, načež se každé třídě přiřadí číslo dle její významnosti 

• Párové porovnání – srovnávají jednotlivě důležitost kritéria se všemi 

ostatními a přiřazují preferenční pořadí 

• Postupný rozvrh vah – používá se při rozdělení kritérií do několika oblastí, 

podle důležitosti, každé oblasti se pak přiřadí procentuální podíl, který musí 

vyčerpat rozvržením mezi jednotlivá kritéria a zároveň nemůže překročit 

• Strom významnosti – variace na předchozí metodu, kdy každé dekompoziční 

úrovni jsou přiřazeny bodu, které v součtu dávají sto, popř. jedna 

• Poměrná čísla – vhodné tam kde jsou velké rozdíly ve významu jednotlivých 

kritérií 
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• Saatyho metoda – nejdříve se stanoví nejméně důležité kritérium a váha 

ostatních se vyjádří poměrnou částí 

Dalším krokem funkční analýzy poté, co stanovíme důležitost jednotlivých kritérií je 

jejich kvantifikace. Prvním krokem této etapy je přiřazení dílčím kritériím vhodné 

měrné jednotky. Kritéria podle toho dělíme na dvě skupiny, na kritéria kvantifikovatelná 

objektivně, které lze vyjádřit měrnými jednotkami technickými, časovými a peněžními 

a kritéria subjektivně kvantifikovatelná u kterých se vychází ze slovního popisu jejich 

kvality, intenzity, obliby, atd. Kvantifikaci užitnosti kritérií stanovujeme na základě 

posuzovacích stupnic, které rozlišujeme na :  

• Nominální stupnice – umožňuje vyjádřit míry plnění užitečnosti kritéria 

zařazením kritérií do stejné skupiny. Výsledek měření je vyjádřen 

dvouhodnotovou stupnicí 

• Ordinální stupnice – určuje pořadí míry užitečnosti kritéria. Jeho konkrétní 

podobou jsou klasifikační škály stejné jako hodnocení ve škole, případně 

bodovací škály 

• Kardinální stupnice – umožňuje stanovení velikosti nebo kvality užitečnosti 

podle jejího reálného číselného vyjádření v příslušných jednotkách. Užívají 

se jednotky technické, časové a peněžní 

Posledním krokem funkční analýzy je stanovení úhrnné užitečnosti variant. K tomu 

slouží několik metod, které můžeme rozdělit na dvě větší skupiny, a to na metody 

jednoduché a složité. Do skupiny jednoduchých metod patří prosté bodovací metody a 

metody bodovací s váhami, dále metody větveného grafu a párového porovnání. 

Složitější metody stanovují užitnost variant s využitím diferencovaných vstupních údajů 

a pracují se složitějším matematickým aparátem. Patří k nim metoda indexových 

koeficientů, metoda nejlepších hodnot a diskriminační analýzy s Ivanovičovou 

odchylkou. [2] 

• Jednoduché metody – mají malou náročnost na výpočet i na vstupní 

informace ale také malou vypovídající schopnost neboť místo reálných 

vstupních hodnot používají přiřazené hodnoty ze zvolených stupnic 

o Bodovací metody – celková užitečnost je určena pomocí bodovacích 

stupnic vycházející ze subjektivního hodnocení hodnot jednotlivých 
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funkcí. Výsledné hodnocení je střední hodnota, aritmetický průměr, 

modus nebo medián přiřazených bodů. 

o Metoda větveného grafu – kritériím na koncích grafu, se přiřadí 

hodnota dílčí užitnosti v bodech pro každou z variant. Celková 

užitnost je sumou součinů jednotlivých užitností a váhy dílčích kritérií 

o Párové porovnání při určení užitnosti – takto stanovená úhrnná 

užitnost  se nedá použít v hodnotové analýze, protože celková 

užitnost musí být vyjádřena kardinálně 

• Složité metody – využívají diferencované vstupní údaje a pracují se 

složitějšími matematickými aparáty 

o Metoda indexových koeficientů – určí se zde bazická varianta, 

tj. varianta, která dosahuje nejlepších či nejhorších hodnot kritérií 

nebo např. varianta, která dosahuje předem stanovených cílových 

hodnot. Bazická varianta má hodnotu 1 a ostatní varianty se určí jako 

koeficient v poměru k bazické variantě 

o Metoda nejlepších hodnot - založena na zjišťování odchylek 

hodnocených variant od fiktivní varianty, povětšinou reprezentované 

ideální variantou 

o Diskriminační metoda s Ivanovičovou odchylkou – užití této metody 

je vhodné všude tam, kde se porovnává větší množství variant. 

Narozdíl od ostatních metod se zde počítá se statistickou závislostí 

dílčích kritérií, která je vyjádřena korelačním korelačním 

koeficientem r. Diskriminační metoda určuje užitnost varianty na 

základě výpočtu odchylky od fiktivní varianty, která je často 

zastoupena variantou s nejhoršími hodnotami dílčích kritérií v daném 

souboru. Souhrnná funkčnost je pak vyjádřena pomocí Ivanovičovy 

odchylky Dj. [2]  

!! = !
|!!!!!!!|

!!
+ ! |!!"!!!"|

!!
!
!!! ! (1− !!" )!!!

!!!  

kde : xi
f (ui

f)  hodnota fiktivní varianty i-tého kritéria 

(7.1) 
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xij
 (uij)  je hodnota i-tého kritéria u j-té varianty 

xif - xij = di rozdíl hodnot dané a fiktivní varianty 

si směrodatná odchylka 

rki korelační koeficient dvou porovnávaných 
kritérií 

n počet kritérií 

7.2.5 Technologická analýza 

Technologická analýza přichází na řadu, jestliže se v dalších či ve stávající variantě 

bude měnit technologie, pracovní postup, využití strojů, apod. V této analýze se ukáží 

slabá místa dalšího postupu a změny technologie se též mohou promítnout zpětně do 

funkční analýzy tím, že změní vlastnosti či funkce předmětu řešení. [2] 

7.2.6 Nákladová analýza 

Má velice důležitou roli v rozhodování a řízení stavební činnosti. Jedná se o proces 

vyhledávání, odhadování, prognózy, třídění, verifikace, porovnávání, přiřazování, 

kalkulace, eliminace a kontroly nákladů. Tento proces je realizován, stejně jako sběr 

informací, v průběhu celého pracovního postupu. Tato analýza slouží zejména při 

zjišťování míry efektivnosti a samozřejmě při výběru optimální varianty.  

Znalost odvětví nákladové analýzy, jejího pracovního postupu stejně jako metod 

a přístupů při jeho uskutečňování, je předpokladem uplatnění a realizace hodnotové 

analýzy ve stavebnictví neboť jsou s tímto odvětvím spjaty specifické a složité 

problémy. V nákladové analýze je též nutné postihnout faktor času, neboť doba 

výstavby je spjata s výší nákladů, hlavně se složkou režijních nákladů. [2] 

Nákladová analýza přichází v úvahu v kterékoliv fázi životního cyklu (ve výzkumu 

a vývoji, projekci, přípravě, realizaci, užívání i demolici), je však důležité zdůraznit její 

efekt v počátcích řešení problémů. Pro výběr optimální varianty je však naprosto 

nezbytné alespoň pomocí hrubých odhadů a výpočtů či komparací s již realizovanými 

projekty stanovit náklady na pořízení jednotlivých variant, jejich předrealizační 

a porealizační náklady. 
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V předinvestiční fázi je důležité u staveb stanovit předběžné náklady. Je třeba 

použít hodnotovou analýzu k volbě alternativ k řešení. Dále je důležité posoudit, zda 

případná úspora realizací jedné z alternativ nemá za následek růst nákladů 

v pozdějších fázích životního cyklu stavby. Platí zde Parkinsonův zákon, který říká, že 

čas vynaložený na zkoumání a řešení problému je nepřímo úměrný celkovým 

nákladům. Fáze užívání díla je závislá na rozhodnutích učiněných v předchozích fázích 

a stává se kritériem správnosti předchozích voleb a podkladem pro další rozhodování 

o inovacích, opravách a rekonstrukcích, přestavbách, apod. [2] 

7.2.6.1 Pracovní postup nákladoví analýzy 

Nákladová analýza má přesně daný, formalizovaný postup z něhož je patrná 

následnost fází, etap a kroků. Je ale možno některé kroky vyloučit z postupu, z důvodu 

např. dřívějšího splnění těchto kroků. [2] 

Fáze pracovního postupu  Etapy pracovního postupu 

1. přípravná    1.1 diagnostika problému 

      1.2 sběr informací 

      1.3 příprava nákladové analýzy 

2. analytická    2.1 rozbor a změny nákladů 

3. syntetická, tvůrčí   3.1 syntéza, tvorba námětů 

      3.2 výběr optimální varianty 

4. realizační    4.1 projednání optimální varianty 

      4.2 realizace optimální varianty 

7.2.6.2 Dekompozice pracovního postupu a obsah jednotlivých kroků 

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

1.1 diagnostika problému 

• 1.1.1 Současný stav nákladů 

Zabývá se určením typu odchylek od žádoucího stavu, 

především v neúměrné výši celkových nákladů či jejich částí. 
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• 1.1.2 Dílčí problémy 

Důsledkem určení odchylek od žádoucího stavu 

představuje formulaci dílčích problémů. 

• 1.1.3 Prognóza žádoucí výše nákladů 

Tento krok nám dává informace o nepříznivém budoucím 

vývoji nákladů, kdy se při posuzování staveb setkáváme 

s nevyjasněnými náklady v provozní fázi životního cyklu 

stavby, náklady na opravy a  údržbu a jiné stavební úpravy. 

• 1.1.4 Cíl nákladové analýzy 

Cílem nákladové analýzy je ekonomická efektivnost, tedy 

podřízení nákladů konečnému cíli. Jde tedy o zkoumání výše 

nákladů a jejich opodstatnění. 

• 1.1.5 Odhad ekonomického přínosu 

Stanovení ekonomického přínosu má přímou vazbu na 

cíle, které od řešení problému očekáváme. Tyto očekávané 

přínosu je nutné určit tak, aby bylo zřejmé v které fázi 

životního cyklu se projeví. 

1.2 sběr informací 

• 1.2.1 Podklady pro sběr informací 

Při sběru informací využíváme různé podklady a zdroje a 

to zejména doklady prvotní evidence, údaje účetní evidence, 

ceníky, statistické výkazy, cenové výměry a informace 

výrobců, sazby režií a zisku, apod. 

• 1.2.2 Informace o nákladech 

V nákladové analýze rozdělujeme informace do řádů dle 

jejich závislosti na problému : 

- nultého řádu – informace základní 
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- prvního řádu – jsou výsledkem slučování informací 

prvního řádu nebo jejich statistického zpracování 

- druhého řádu – souhrnné informace 

- třetího řádu – informační soustavy (účetnictví, 

kalkulace) 

• 1.2.3 Verifikace, ověření kvality informací 

Pro správné přiřazení nákladů variantám je nezbytné 

provést ověřit správnost a kvalitu informací. Hlavními 

ukazateli jsou správnost, opodstatněnost, vhodnost pro daný 

účel hodnocení a pro zkoumaný předmět, návaznost na 

ostatní informace, včasnost jejich získání a také užitek 

informací s ohledem na vynaložené náklady. 

1.3 příprava nákladové analýzy 

• 1.3.1 Tvorba týmu 

Nezbytným členem týmu hodnotové analýzy je 

samostatný pracovník, odborník na nákladovou nebo 

cenovou problematiku nebo inženýr-ekonom daného oboru. 

• 1.3.2 Časový postup nákladové analýzy 

Vymezuje délku trvání činností týkajících se zjištění 

a rozboru nákladů a cen, kalkulaci nákladů nových variant 

a délku trvání celého průběhu nákladové analýzy.  

• 1.3.3 Předmět nákladové analýzy 

Obecně shodný s předmětem hodnotové analýzy. Jeho 

kategorizace má následně přímý vliv na volbu typu ocenění. 

Ve stavebnictví jsou předmětem hlavně koncepce či návrh 

řešení, samotný projekt, stavba, objekt, konstrukční prvky, 

apod.  
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• 1.3.4 Volby typu ocenění 

Typ nákladů volíme podle předmětu hodnocení 

s přihlédnutím jak k účelu a cíli hodnotové analýzy tak 

i ke stupni technické vyjasněnosti řešení. Volba typu ocenění 

také závisí na pohledu, z kterého předmět posuzujeme, zda 

z celospolečenského či z pohledu investora. 

• 1.3.5 Metodické nástroje nákladové analýzy 

Jedná se o nástroje, kterými jsou zejména různé přístupy, 

metody a modely k : 

- prognózování nákladů 

- modelování nákladů 

- kalkulaci nákladů 

- rozpočtování nákladů 

- tvorbě cen 

2. ANALYTICKÁ FÁZE 

 2.1 rozbor a změny nákladů 

• 2.1.1 Rozbor nákladů 

Náklady rozkládáme  podle potřeby do nákladových druhů 

podle kalkulačního vzorce nebo podle druhového členění 

• 2.1.2 Změny nákladů 

V důsledku funkční a technologické analýzy dochází ke 

snižování či zvyšování nákladů. 

• 2.1.3 Přiřazení nákladů variantám 

Při přiřazování nákladů či cen k variantám dbáme na 

jejich vzájemnou srovnatelnost. 
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3. SYNTETICKÁ A TVŮRČÍ FÁZE 

 3.1 syntéza, tvorby námětů 

• 3.1.1 Stanovení pořadí variant 

Na základě stanovené míry užitečnosti a přiřazených 

nákladů k jednotlivým variantám se vypočte celková míra 

efektivnosti, ze které vyplívá jejich vzájemné pořadí.   

• 3.1.2 Posouzení optimality z hlediska námětů 

Levné varianty zpravidla poukazují na jejich technickou 

zastaralost a naopak varianty s vysokými náklady jsou 

varianty technicky pokrokové a progresivní, ale zde je na 

místě posoudit míru efektivity vynaložených nákladů. 

• 3.1.3 Náměty na úpravu nákladů 

Součástí procesu inovace stávající varianty a probíhá 

formou diskuzí pomocí metod tvůrčího myšlení 

 3.2 výběr optimální varianty 

• 3.2.1 Tvorba a přiřazení nákladů novým variantám 

Používají se tradiční kalkulační metody a pro tvorbu 

nových cen používáme metody které mají více ovlivňujících 

činitelů. 

• 3.2.2 Stanovení optimální varianty 

Stanovením optimální a suboptimálních variant končí 

tvůrčí fáze plánu hodnotové analýzy. 
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4. REALIZAČNÍ FÁZE 

 4.1 projednání optimální varianty 

• 4.1.1 Finanční zajištění 

Zabývá se finančním krytím zakázek, související 

s nákupem licencí, know-how, strojů a výrobních linek. 

• 4.1.2 Schválení výše nákladů 

Jedná se o odsouhlasení nákladů investorem. 

 4.2 realizace optimální varianty 

• 4.2.1 Zjištění skutečných nákladů 

Zjišťování skutečných nákladů v průběhu realizace pro 

jejich porovnání s jejich schválenou výší. 

• 4.2.2 Vyčíslení skutečné efektivnosti 

Na  základě předchozího bodu je stanovená skutečná 

míra efektivnosti a srovnání nákladů s jejich předpokládanou 

výší.  

Nákladovou analýzu je možné použít v kterékoliv fázi životního cyklu stavebního 

díla. Jelikož se ve stavební činnosti operuje s vysokými finančními částkami, lze 

nákladovou analýzu úspěšně použít u všech primárních účastníků výstavby. Měla by 

být nezbytnou součástí řídících a rozhodovacích procesů. [2] 
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8. STANOVENÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY U VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Hlavní smysl této práce tkví v tom, zjistit a potvrdit či vyvrátit ekonomickou 

výhodnost vítězné nabídky na provedení díla ,,Infrastruktura – sídliště Na Mušce, 

Holice I. část‘‘. Město Holice vyhlásilo v roce 2011 veřejnou soutěž na provedení 

stavebního díla a s cenovou nabídkou se do soutěže přihlásilo šest stavebních 

společností zejména z východočeského regionu. Pro výpočet míry efektivnosti a 

stanovení nejvýhodnější soutěžní nabídky bude použito prvků hodnotového inženýrství. 

 

 

obr. 8-1 Vyobrazení umístění sídliště na mapě 
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8.1 Identifikační údaje stavby 

Akce :   Infrastruktura – sídliště Na Mušce, Holice I. část 

Kraj :   Pardubický 

Katastrální území : Holice 

Investor :   Obec Holice 
    Holubova 1 
    534 01 Holice 

Datum :   2011/2012 

8.2 Předmět veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je technická infrastruktura pro nově budované bytové 

jednotky na sídlišti Na Mušce v obci Holice v Čechách. Bude se týkat provedení 

stavebních prací dle projektové dokumentace a dle zadávacích podmínek na tyto 

stavební objekty : 

• SO 01 - Kanalizace 

• SO 02 - Vodovod 

• SO 03 - Plynovod 

• SO 04 - Zpevněné plochy 

• SO 05 - Nezpevněné plochy 

• SO 06 - Rozvod 0,4 kV 

• SO 07 - Přeložka 35 kV 

• SO 08 - Veřejné osvětlení  

Doplňující informace k jednotlivým stavebním objektům lze dohledat v projektové 

dokumentaci na Městském úřadu v Holicích. 

8.3 Podmínky soutěže 

1. Akce bude prováděna na stavební povolení, které zajistí dodavatel. 

2. Do 7 dnů od oznámení výsledku poptávkového řízení předloží vybraná 

firma návrh smlouvy o dílo, který bude plně respektovat podmínky 

poptávkového řízení a nabídku zhotovitele. 
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3. Zhotovitel na stavbě povede stavební deník, který bude trvale přístupný 

zástupci zadavatele. Do deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti 

důležité pro plnění smlouvy a údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti. 

4. Objednatelem požadované vícepráce budou zapsány též ve stavebním 

deníku, samostatně oceněny a zohledněny v dodatku rozpočtu. 

5. Zhotovitel zajistí : 

• vytyčení inženýrských sítí 

• zdroje elektrické energie a vody potřebné k provádění prací 

• skládku přebytečného materiálu 

• střežení staveniště na své náklady a odpovídá za všechny 

škody a ztráty v souvislosti s realizací stavby 

6. Zhotovitel vyzve telefonicky nejméně 1 pracovní den předem 

objednatele, případně správce sítí, k převzetí jednotlivých vrstev 

zpevněných ploch nebo sítí před zásypem. O převzetí bude proveden 

zápis ve stavebním deníku. Závěrečný předávací protokol bude 

obsahovat doložku o provedení dílčích přejímek. 

7. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli : 

• dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření 

v digitální formě a geometrického plánu 

• atesty použitých materiálů 

• příslušné revize 

• zápisy o předepsaných zkouškách vč. zkoušky únosnosti 

8.4 Kritéria veřejné zakázky 

Mezi kritéria, která budou mít vliv na rozhodovací proces o výběru nejvýhodnější 

nabídky patří : 
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1. Pevná smluvní cena za dílo – základní nabídka bude doložena 

položkovým rozpočtem 

2. Termín realizace – objednatel očekává realizaci mezi říjnem 2002 

a červnem 2003 

3. Záruční doba – objednatel požaduje minimálně 60 měsíců 

4. Kopie oprávnění k podnikání v oboru 

5. Referenční zakázky stejného charakteru provedených za posledních 

5 let 

6. Životnost stavebního díla 

8.5 Soutěžní nabídka 

Do soutěže o veřejnou zakázku se přihlásili tyto stavební firmy s následujícími 

nabídkami : 

Soutěžní nabídka F1 

• Nabídková cena bez DPH...........................22 238 025 Kč 

DPH....................................2 223 803 Kč 

Cena  celkem................... 24 461 828 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 06/2012  

• Záruční doba     62 měsíců 

• Životnost     80 let 

• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 7  

Soutěžní nabídka F2 

• Nabídková cena bez DPH.......................... 23 481 843 Kč 

DPH....................................2 348 184 Kč 

       Cena  celkem..................25 830 027 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 07/2012  
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• Záruční doba     60 měsíců 

• Životnost     75 let 

• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 5 

Soutěžní nabídka F3 

• Nabídková cena bez DPH...........................25 394 530 Kč 

DPH....................................2 539 453 Kč 

 Cena  celkem..................27 933 983 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 06/2012  

• Záruční doba     60 měsíců 

• Životnost     80 let 

• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 4 

Soutěžní nabídka F4 

• Nabídková cena bez DPH.......................... 24 069 528 Kč 

DPH....................................2 406 953 Kč 

Cena  celkem..................26 476 480 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 06/2012  

• Záruční doba     60 měsíců 

• Životnost     80 let 

• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 6 

Soutěžní nabídka F5 

• Nabídková cena bez DPH........................... 18 890 941 Kč 

DPH.....................................1 889 094 Kč 

Cena  celkem...................20 780 035 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 06/2012  

• Záruční doba     60 měsíců 

• Životnost     75 let 
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• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 6 

 

Soutěžní nabídka F6 

• Nabídková cena bez DPH...........................23 880 374 Kč 

DPH....................................2 388 037 Kč 

Cena  celkem..................26 268 411 Kč 

• Termín realizace    10/2011 – 06/2012  

• Záruční doba     60 měsíců 

• Životnost     75 let 

• Kopie oprávnění k podnikání   ano  

• Referenční zakázky za posledních 5 let 5 

Soutěžní nabídky jsou z důvodu žádosti Městského úřadu Holice zachovány 

v anonymitě a jsou popsány pouze písmenem F a pořadovým číslem.  

8.6 Výpočet nejvýhodnější nabídky 

K výpočtu efektivnosti jednotlivých variant nabídek pro veřejnou zakázku jsem 

použil diskriminační metodu s Ivanovičovou odchylkou, pomocí které se stanoví míra 

efektivnosti a dle výsledků se stanoví konečné pořadí nabídek.  

V  tabulce pod textem je  přehled všech nabídek, kde ve vodorovných řádcích 

vidíme jednotlivá kritéria hrající roli při výběru vhodného dodavatele a ve sloupcích 

jsou jednotlivé varianty nabídek. Mezi kritéria, které museli uchazeči splnit byli termín 

realizace, záruční doba, životnost inženýrských sítí, dále zadavatel požadoval kopie 

oprávnění k podnikání v oboru a také přehled referenčních staveb uchazeče za 

posledních 5 let. 
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tab. 8-1 Vstupní matice 

Krit. Slovní popis m.j. 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 Termín realizace měs. 10 9 9 9 10 9 

K2 Záruční doba měs. 62 60 60 60 60 60 

K3 Životnost let 70 75 80 80 75 75 

K4 Kopie opr. k podnikání body 1 1 1 1 1 1 

K5 Referenční zakázky poč. 7 5 4 6 6 5 

Dalším krokem bylo určit technické minimum kritérií, za kterých bude ještě zakázka 

splněna. Tato hodnota se poté vepíše do řádku ke všem variantám. 

tab. 8-2 Fiktivní matice 

Krit. Slovní popis m.j. 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 Termín realizace měs. 10 10 10 10 10 10 

K2 Záruční doba měs. 60 60 60 60 60 60 

K3 Životnost let 70 70 70 70 70 70 

K4 Kopie opr. k podnikání body 1 1 1 1 1 1 

K5 Referenční zakázky poč. 4 4 4 4 4 4 

V následující tabulce je rozdíl mezi vstupními hodnotami a hodnotami technického 

minima z předchozích tabulek v absolutních hodnotách. 

tab. 8-3 Matice absolutních rozdílů 

Krit. Slovní popis m.j. 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 Termín realizace měs. 0 1 1 1 0 1 

K2 Záruční doba měs. 2 0 0 0 0 0 

K3 Životnost let 0 5 10 10 5 5 

K4 Kopie opr. k podnikání body 0 0 0 0 0 0 

K5 Referenční zakázky poč. 3 1 0 2 2 1 

Následující tabulka slouží k výpočtu směrodatné odchylky, která se počítá z hodnot 

uvedených v tab. 8-2. Vzorec sloužící pro výpočet směrodatné odchylky je následující :  
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  s = ! − !!! ;      kde   

s…...směrodatná odchylka 

     n......počet variant 

 dp.....aritmetický průměr stanovený ze součtu 
rozdílů pro jednotlivá kritéria podělený 
počtem variant 

!! = ! !! !Σ!! 

 y....člen vyjádřený             ! = ! !! !Σ!!
! 

d....absolutní rozdíl z tab. 8-3 

 

tab. 8-4 Výpočet směrodatné odchylky 

Krit. Slovní popis m.j. dp dp
2 y s 

K1 Termín realizace měs. 0.67 0.44 0.67 0.471 

K2 Záruční doba měs. 0.33 0.11 0.67 0.745 

K3 Životnost let 5.83 34.03 45.83 3.436 

K4 Kopie opr. k podnikání body 0.00 0.00 0.00 0.000 

K5 Referenční zakázky poč. 1.50 2.25 3.17 0.957 

V tabulce, která následuje vidíme matici hodnot, vypočtených jako podíl mezi 

hodnotami d a s z tabulky č. 8-3 a č. 8-4. 

(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 
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tab. 8-5 Matice podílů d/s 

Krit. Slovní popis m.j. 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 Termín realizace měs. 0.000 2.121 2.121 2.121 0.000 2.121 

K2 Záruční doba měs. 2.683 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K3 Životnost let 0.000 1.455 2.910 2.910 1.455 1.455 

K4 Kopie opr. k podnikání body 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K5 Referenční zakázky poč. 3.133 1.044 0.000 2.089 2.089 1.044 

Dalším krokem při výpočtu efektivnosti nabídek byl výpočet kovariace w, která 

vyjadřuje závislost jednotlivých kritérií mezi sebou. Pro výpočet kovariace použijeme 

následující vzorec : 

w = z – u    

 kde z...součet součinů rozdílů d porovnávaných kritérií       

K v jednotlivých variantách, vypočteného dle vzorce 

 z = !1nΣ!di!dj 
 u...součin aritmetických průměrů rozdílů dp 

porovnávaných kritérií, vypočteného dle vzorce 

 u = dpi dpj 

 

 

 

 

 

 

 

(8.5) 

(8.6) 

(8.4) 
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tab. 8-6 Výpočet kovariace 

Dvojice kritérií z u w 

K1 ! K2 0.00 0.22 -0.222 

K1 ! K3` 5.00 3.89 1.111 

K1 ! K4 0.00 0.00 0.000 

K1 ! K5 0.67 1.00 -0.333 

K2 ! K3 0.00 1.94 -1.944 

K2 ! K4 0.00 0.00 0.000 

K2 ! K5 1.00 0.50 0.500 

K3 ! K4 0.00 0.00 0.000 

K3 ! K5 6.67 8.75 -2.083 

K4 ! K5 0.00 0.00 0.000 

Výpočet korelačního koeficientu je v následující tabulce. Korelační koeficient udává 

statistickou míru vzájemné závislosti kritérií mezi sebou. Je vyjádřen následujícím 

vzorcem :  

t = 1 - |r|         kde 

    r….je korelační koeficient vypočtený dle : 

r = w/S 

S….součin směrodatných odchylek s (tab. 8-4) dvou 

porovnávaných kritérií, vypočtený dle :! 

S = si sj 

(8.7) 

(8.8) 

(8.9) 
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tab. 8-7 Výpočet korelačního koeficientu 

Dvojice kritérií S r t 

K1 ! K2 0.351 -0.632 0.368 

K1 ! K3 1.620 0.686 0.314 

K1 ! K4 0.000 0.000 1.000 

K1 ! K5 0.451 -0.739 0.261 

K2 ! K3 2.561 -0.759 0.241 

K2 ! K4 0.000 0.000 1.000 

K2 ! K5 0.714 0.701 0.299 

K3 ! K4 0.000 0.000 1.000 

K3 ! K5 3.290 -0.633 0.367 

K4 ! K5 0.000 0.000 1.000 

Diskriminující činitel I se vypočte pro každé kritérium jako součin členů t z tabulky 

č. 8-7. 

I1 = 1 

I2 = t12 

I3 = t13 t23 

I4 = t14 t24 t34 

I5 = t15 t25 t35 t45 
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tab. 8-8 Výpočet diskriminujícího činitele I 

Kritérium Slovní popis m.j. I 

K1 Termín realizace Měsíce 1.000 

K2 Záruční doba Měsíce 0.368 

K3 Životnost let 0.076 

K4 Kopie opr. k podnikání body 1.000 

K5 Referenční zakázky poč. 0.029 

V políčkách tabulky jsou vypočteny jednotlivé součiny podílů d/s z tabulky č. 8.5 

a diskriminujícího činitele I z tabulky č. 8.8. Poslední řádek tabulky představuje 

Ivanovičovu odchylku D, jež se stanoví jako suma odchylek jednotlivých kritérií 

a vyjadřuje celkovou užitečnost varianty hodnoceného předmětu. 

tab. 8-9 Výsledná matice pro stanovení odchylky D 

Krit. Slovní popis m.j. 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V4 

K1 Termín realizace měs. 0.000 2.121 2.121 2.121 0.000 2.121 

K2 Záruční doba měs. 2.683 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K3 Životnost let 0.000 1.455 2.910 2.910 1.455 1.455 

K4 Kopie opr. k podnikání body 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K5 Referenční zakázky poč. 3.133 1.044 0.000 2.089 2.089 1.044 

Ivaničova odchylka (D) 5.817 4.621 5.032 7.121 3.544 4.621 

8.7 Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky 

Poslední tabulkou použitou při výpočtu je tabulka pro vyhodnocení optimálního 

řešení. Jednotlivé řádky tvoří údaje o užitečnosti U, nabídkové ceně C a míře 

efektivnosti E, která je výsledkem podílu užitečnosti a nabídkové ceny. Na základě 

spočtené míry efektivnosti se stanoví pořadí. Varianta s nejvyšší mírou efektivnosti je 

hodnocena jako nejlepší. 
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tab. 8-10 Stanovení pořadí variant 

 VARIANTY 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

U 5.817 4.621 5.032 7.121 3.544 4.621 

C 24 461 828 25 830 027 27 933 983 26 476 481 20 780 035 26 268 411 

E = U/C 0.238 0.179 0.180 0.269 0.171 0.176 

Pořadí 2. 4. 3. 1. 6. 5. 

Jak je zřejmé z tabulky, nejvýhodnější variantou se dle výpočtu stala varianta číslo 

4 s nejvyšší mírou efektivity a naopak jako nejnevýhodnější varianta vyšla nabídka 

číslo 2.  

 

obr. 8-2 Vyhodnocení soutěžních nabídek 

Podle výsledků diskriminační analýzy, která byla nástrojem k určení nejvýhodnější 

soutěžní nabídky na veřejnou zakázku, vypsanou obcí Holice na realizaci technické 

infrastruktury pro nově budovanou část sídliště Na Mušce, podala nejvýhodnější 

nabídku do soutěže společnost pod číslem čtyři. 

0.238 

0.179 0.18 

0.269 

0.171 0.176 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 
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9. ZÁVĚR 

Zadáním mé práce bylo použití hodnotové analýzy při financování inženýrských 

staveb, což představovalo zjištění nejvýhodnější soutěžní nabídky podané do 

výběrového řízení o veřejnou zakázku na realizaci technické infrastruktury, 

tj. kanalizace, vodovodu, plynovodu, zpevněných a nezpevněných ploch, rozvodu 

elektrického vedení o napětí 0.4 kV a přeložce elektrického vedení o napětí 35 kV 

a veřejného osvětlení, vypsanou Městským úřadem v Holicích. Tato technická 

infrastruktura je budována pro novou část sídliště Na Mušce, na pozemcích určených 

územním plánem k zastavění. Do soutěže se přihlásilo a podmínky splnilo šest 

stavebních firem s východočeského regionu. V práci je identita jednotlivých účastníků 

na žádost MěÚ Holice zachována v anonymitě. 

Mojí prací bylo využít metod hodnotového inženýrství ke stanovení míry efektivnosti 

dílčích nabídek. Využitím diskriminační analýzy s Ivanovičovou odchylkou a následným 

výpočtem, která také onu soutěž o veřejnou zakázku vyhrála a v současné době 

stavbu realizuje stavební firma pod označením F4, jelikož přišla s nabídkou s největší 

mírou efektivnosti. Mezi jednotlivá kritéria, která měla vliv na výběr nejvýhodnější 

nabídky patřila nabídková cena bez DPH a s DPH, požadovaný termín realizace, 

záruční doba na stavební dílo, kopie oprávnění k podnikání, počet referenčních staveb 

za posledních 5 let a životnost stavby. Jako jedno z hlavních kritérií kromě ceny by 

bylo vhodné též použít a porovnávat náklady životního cyklu stavby, na což nemám ale 

dostatek relevantních informací, jako např. životnost jednotlivých konstrukcí a prací, 

garance dodávky jednotlivých konstrukcí a prací včetně oprav a údržby po určitou 

smluvenou dobu. Jedná se o predikci ekonomických jevů spojených s provozní fází 

objektu veřejné zakázky spojených s vyčíslením provozních nákladů stavby na určité 

období, např. vývoj cen za energie, opravy a údržbu, apod. Metodická doporučení pro 

tuto problematiku je možné najít v literatuře uvedené v seznamu použité literatury. [4] 

tab. 9-1 Závěrečné vyhodnocení soutěžních nabídek 

 
VARIANTY 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

E = U/C 0.251 0.138 0.242 0.255 0.153 0.202 

Pořadí 2. 6. 3. 1. 5. 4. 
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

ČR - Česká republika 

ČNB - Česká národní banka 

EU - Evropská Unie 

GE - General Electric 

SO - stavební objekt 

DPH - daň z přidané hodnoty 

Fn -  n-tá společnost 

Vn -  n-tá varianta 

Kn -  n-té kritérium 

poč. - počet 

krit. - kritérium 

měs. - měsíce 

m.j. - měrné jednotky 

U -  užitečnost 

C -   nabídková cena 

E -  míra efektivnosti 

MěÚ - Městský úřad 

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF - Evropský sociální fond 

FS -  Fond soudržnosti 

PPP - Public Private Partnership 
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