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Abstrakt

V diplomové práci jsou vysv�tlovány pojmy, které souvisí s ve�ejnou zakázkou. Nejv�tší 
pozornost je v�nována jednotlivým typ�m kvalifika�ních p�edpoklad�. Hlavním cílem je 
porovnání kvalifika�ních p�edpoklad� ve�ejných zakázek na stavební práce v oblasti 
vodohospodá�ských staveb. Analýza byla provedena na �ty�ech konkrétních ve�ejných 
zakázkách, s analýzou rozdíl�, které mezi nimi byly nalezeny. 
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Abstract

In the master thesis are explained terms related to public contract. The greatest attention is 
devoted the various types of qualification assumptions. The main objective is to compare 
qualification requirements of public works contracts in the field of water management 
structures. The analysis was performed on four specific public contracts, with an analysis of 
the differences between them were found. Public contract, open procedure, simplified sub-
limit management, qualification, qualification requirements, the sponsor, the expected value, 
the law on public contracts. 
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1 ÚVOD 

Ve�ejné zakázky mají nejen v �eské republice velký ekonomický p�ínos 

z hlediska možné realizace ve�ejných projekt� a významné investi�ní podpory 

zvyšování výkonnosti národního hospodá�ství odrážející se v r�stu hrubého domácího 

produktu. Všechny procesy, které souvisejí s ve�ejnými zakázkami v �eské republice, 

upravuje zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách. Tento nový zákona o ve�ejných 

zakázkách vstoupil v ú�innost 1. 7. 2006. Ke vzniku tohoto zákona vedla nutnost 

vytvo�ení p�edpis�, které by byly schopny upravit problematiku zadávání ve�ejných 

zakázek v rámci Evropské unie. 

První �ást diplomové práce je teoretickou �ástí, ve které jsou definovány 

základní pojmy související se zkoumanou problematikou ve�ejných zakázek. Pozornost 

je sm��ována zejména na objasn�ní ve�ejné zakázky na stavební práce. Cílem práce je 

analýza hodnotících kritérií a kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených v zadávací 

dokumentaci ve�ejného zadavatele – šet�ení konkrétních požadavk� s analýzou vazby na 

p�edm�t a rozsah stavební zakázky vodohospodá�ského charakteru. 

V praktické �ásti jsou popsány �ty�i ve�ejné zakázky v oblasti 

vodohospodá�ských staveb, konkrétn� se jedná o �OV a kanaliza�ní p�ípojky. U každé 

z uvedených ve�ejných zakázek byla zjišt�na hodnotící kritéria a požadované 

kvalifika�ní p�edpoklady v rozd�lení na jednotlivé skupiny dle požadavk� platného 

zn�ní zákona o ve�ejných zakázkách. Zjišt�né údaje byly dále analyzovány. V záv�ru 

práce byla popsána doporu�ení pro stanovení vhodných kvalifika�ních p�edpoklad� a 

hodnotících kritérií v návaznosti na p�edm�t a p�edpokládanou hodnotu ve�ejné zakázky 

na stavební práce v oblasti �OV a kanaliza�ních p�ípojek. 
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2 TEORETICKÁ �ÁST 

 Teoretická �ást se zam��uje na n�které z pojm� ze zákona o ve�ejných 

zakázkách, konkrétn� je to zákon 137/2006 Sb. o ve�ejných zakázkách. Jsou zde 

vysv�tleny základní pojmy tykající se této problematiky.

2.1 VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

 „Ve�ejnou zakázkou je mín�na zakázka realizovaná na základ� smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním �i více dodavateli. P�edm�tem této zakázky je úplatné poskytnutí 

dodávek �i služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Ve�ejná zakázka, kterou je 

zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základ� písemné 

smlouvy.“ [1, s. 6] 

Ve�ejné zakázky se podle p�edm�tu d�lí na ve�ejné zakázky na stavební práce, 

dodávky a na služby (dále jen „druhy ve�ejných zakázek“). 

Ve�ejné zakázky se podle výše jejich p�edpokládané hodnoty d�lí na ve�ejné 

zakázky nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu.“ [1] 

Obrázek 1 - Druhy ve�ejných zakázek 

Ve�ejná zakázka na stavební práce 

Ve�ejnou zakázkou na stavební práce je ve�ejná zakázka, jejímž p�edm�tem je 

provedení stavebních prací, které se týkají n�které z �inností 

P�íprava staveništ�

demolice, bourací práce; p�íprava území a zemní práce 

STAV. PRACE DODÁVKY SLUŽBY 
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pr�zkumné vrtné a hloubící práce 

Pozemní a inženýrské stavitelství 

výstavba pozemních a inženýrských staveb 

montáž st�ešních konstrukcí a pokládání st�ešních krytin 

výstavba dopravních komunikací, letiš� a sportovních za�ízení 

výstavba vodních d�l 

ostatní stavební �innosti zahrnující speciální �emesla 

Vnit�ní instalace v budovách 

instalace elektrických rozvod� a za�ízení 

izola�ní práce 

instalatérské práce 

ostatní stavebn� montážní práce 

Dokon�ovací stavební práce 

omítká�ské a štukatérské práce 

truhlá�ské práce 

obkládání st�n a pokládání podlahových krytin 

sklená�ské, malí�ské a nat�ra�ské práce 

ostatní dokon�ovací stavební práce 

Pronájem stavebních stroj� nebo za�ízení pro strojní mechanické bourání zdiva a 

konstrukcí s obsluhou 

pronájem stavebních stroj� nebo za�ízení pro strojní mechanické bourání 

zdiva a konstrukcí s obsluhou [1, s. 105-109] 

„Provedení stavebních prací podle písmene 1 a s nimi související projektová 

nebo inženýrská �innost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo 

montážních prací, p�ípadn� i související projektové �i inženýrské �innosti, a která je 

jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.“ 
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„Ve�ejnou zakázkou na stavební práce je též ve�ejná zakázka, jejímž p�edm�tem 

je vedle pln�ní podle odstavce 1 rovn�ž poskytnutí dodávek �i služeb nezbytných k 

provedení p�edm�tu ve�ejné zakázky dodavatelem.“ 

„Za ve�ejnou zakázku na stavební práce se považují rovn�ž stavební práce 

po�izované s využitím zprost�edkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli 

poskytuje jiná osoba“. [1, s. 7] 

2.2 D�lení podle hodnoty 

 Ve�ejné zakázky se dle zákona rozd�lují podle výše jejich p�edpokládané 

hodnoty. D�lí se na ve�ejné zakázky nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. 

Obrázek 2 - D�lení podle hodnoty 

Tabulka 1 - D�lení podle hodnoty 
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NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 
MALÉHO 
ROZSAHU 
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2.3 Informace o zadávacích �ízeních  

 Oznámení o zahájení zadávacího �ízení musí být uve�ejn�no tak aby všichni 

potenciální uchaze�i m�li stejné šance se o takovém oznámení dozv�d�t a podat 

p�íslušnou nabídku. Oznámení o zahájení zadávacího �ízení se tak podle zákona 

uve�ej�uje v akreditovaných informa�ních systémech, kterým jsou nap�íklad e-zakázky 

nebo vhodné uve�ejn�ní. [5] 

2.4 Druhy zadávacích �ízení 

V sou�asné dob� se zadávací �ízení rozd�luje do šesti kategorií, které jsou 

upraveny zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách. v následujícím obrázku je 

graficky zpracován seznam t�chto druh� zadávacích �ízení.  

Obrázek 3 – Druhy zadávacího �ízení 

Výše uvedené typy zadávacích �ízení, které jsem pro v�tší p�ehlednost výše graficky 

zpracoval, se v následujících odstavcích pokusím definovat a vysv�tlit, co je pro n�

charakteristické. [1] 

OTEV�ENÉ �ÍZENÍ 

UŽŠÍ �ÍZENÍ 

JEDNACÍ �ÍZENÍ S UVE�EJN	NÍM 

JEDNACÍ �ÍZENÍ BEZ UVE�EJN	NÍ 

SOUT	ŽNÍ DIALOG 

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ 
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2.4.1 Otev�ené �ízení

Charakteristika �ízení: zadavatel oznamuje sv�j úmysl zadat ve�ejnou zakázku 

Otev�ené �ízení smí použít: ve�ejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka nadlimitní, 

ve�ejná zakázka 

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): neomezený po�et [3] 

2.4.2 Užší �ízení 

Charakteristika �ízení: zadavatel vyzývá dodavatele (zájemce) k podání žádostí o ú�ast 

v užším �ízení a po spln�ní kvalifikace k podání nabídek 

Užší �ízení smi použít: ve�ejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka, nadlimitní 

ve�ejná zakázka 

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): sektorový zadavatel min. 3 zájemci, ve�ejný 

zadavatel min. 5 zájemc� [3] 

2.4.3 Jednací �ízení s uve�ejn�ním 

Charakteristika �ízení: zadavatel vyzývá dodavatele k podání žádostí o ú�ast v jednacím 

�ízení s uve�ejn�ním, po spln�ní kvalifikace k podání nabídek 

Podmínka použití: v p�edchozím otev�eném, užším �ízení, zjednodušeném podlimitním 

�ízení nebo sout�žním dialogu byly podány pouze neúplné a nep�ijatelné 

nabídky.  

Neúplná nabídka je nabídka nespl�ující základní kritéria. Nap�.: jazyk, ve 

kterém je vypracována, identifikaci uchaze�e, nabídka není z hlediska obsahu 

úplná 
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Jednací �ízení s uve�ejn�ním smí použít: ve�ejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka, nadlimitní 

ve�ejná zakázka 

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): sektorový zadavatel i ve�ejný zadavatel, min. 3 

zájemci [3] 

2.4.4 Jednací �ízení bez uve�ejn�ní 

Charakteristika �ízení: zadavatel vyzývá písemnou výzvou dodavatele o ú�ast v 

jednacím �ízení bez uve�ejn�ní a po spln�ní kvalifikace k podání nabídek 

Podmínka použití: v p�edchozím otev�eném, užším �ízení, zjednodušeném podlimitním 

�ízení nebo sout�žním dialogu byly podány pouze nevhodné �i žádné nabídky. 

Nevhodná nabídka je nabídka, která nespl�uje požadavky zadavatele na p�edm�t 

pln�ní ve�ejné zakázky. 

Jednací �ízení bez uve�ejn�ní smí použít: ve�ejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka, nadlimitní 

ve�ejná zakázka 

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): zákonem není stanoven minimální po�et [3] 

2.4.5 Sout�žní dialog 

Charakteristika �ízení: zadavatel vyzývá dodavatele k podání žádostí o ú�ast v 

sout�žním dialogu a poté všechny zájemce vyzývá k podání nabídek 

Sout�žní dialog smí použít: ve�ejný zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka, nadlimitní 

ve�ejná zakázka 

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): min. 3 zájemci [3] 
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2.4.6 Zjednodušené podlimitní �ízení 

Charakteristika �ízení: zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a k prokázání 

kvalifikace 

Zjednodušené podlimitní �ízení smí použít: ve�ejný zadavatel 

Druh ve�ejné zakázky, pro které je �ízení ur�eno: podlimitní ve�ejná zakázka na služby a 

dodávky, podlimitní ve�ejná zakázka na stavební práce do 30 mil. K�

Minimální po�et dodavatel� (zájemc�): min. 5 zájemc� [3] 

2.5 Ve�ejný zadavatel 

Ve�ejným zadavatelem je dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

v platném zn�ní. : 

�eská republika

Státní p�ísp�vková organizace

Územní samosprávný celek (tj. obce, kraje) nebo p�ísp�vková organizace, u níž 

funkci z�izovatele vykonává územní samosprávný celek 

jiná právnická osoba spl�ující zákonem požadované podmínky. 

Právnická osoba je zp�sobilá být nositelem práv a povinností. Je z�ízena za 

ú�elem uspokojování pot�eb ve�ejného zájmu a je financována �i ovládána p�evážn�

státem nebo jiným ve�ejným zadavatelem. [1] 
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2.6 Požadavky ve�ejného zadavatele na kvalifikaci 

2.6.1 Rozsah kvalifikace  

základní kvalifika�ní p�edpoklady  

profesní kvalifika�ní p�edpoklady 

ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady 

technické kvalifika�ní p�edpoklady. 

Prokázání spln�ní kvalifikace má své požadavky, jejichž podrobná specifikace 

m�že být uvedena bu
 v kvalifika�ní dokumentaci nebo v zadávací dokumentaci. 

Požadavky na prokázání spln�ní kvalifikace stanovuje ve�ejný zadavatel a to 

v oznámení nebo ve výzv� o zahájení zadávacího �ízení. Na internetové adrese �i jiným 

vhodným zp�sobem zp�ístup�uje ve�ejný zadavatel kvalifika�ní dokumentaci. Toto 

zp�ístupn�ní kvalifika�ní dokumentace je jeho povinností. 

Omezit rozsah požadované kvalifikace jen na informace a doklady, které p�ímo 

souvisí s p�edm�tem ve�ejné zakázky, je další povinností ve�ejného zadavatele. 

Kvalifika�ní p�edpoklady ekonomické, finan�ní a technické p�edm�tem 

hodnotících kritérií být nesmí. [1] 

2.6.2 Prokazování spln�ní kvalifikace 

Prokázání spln�ní kvalifikace dodavatele musí ve�ejný zadavatel požadovat. 

Ve�ejnému zadavateli je prokazováno spln�ní kvalifikace podle jeho požadavk�, 

které jsou v souladu se zákonem.  Toto prokázání spln�ní kvalifikace je p�edpokladem 

pro posouzení a hodnocení nabídky v �ízení otev�eném a pro hodnocení p�edb�žné 

nabídky v dynamickém nákupním systému dané zájemcem. Prokázání spln�ní 

kvalifikace je také nutným p�edpokladem vyzvání zájemce k tomu, aby u�inil nabídku v 

užším �ízení, dále v jednacím �ízení s uve�ejn�ním. U ú�asti zájemce v sout�žním 
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dialogu a u uzav�ení smlouvy ve zjednodušeném podlimitním �ízení prokazování 

spln�ní kvalifikace rovn�ž platí. 

V jednacím �ízení bez uve�ejn�ní se výše zmi�ované spln�ní kvalifikace 

neprokazuje. Ale v n�kterých p�ípadech jednacího �ízení bez uve�ejn�ní existuje 

možnost, aby ve�ejný zadavatel uplatnil právo požadovat od vyzvaného zájemce toto 

prokázání spln�ní kvalifikace, které je pak p�edpokladem uzav�ení smlouvy. 

Dodavatel nemusí být schopen prokázat spln�ní n�jaké �ásti kvalifikace v plném 

rozsahu, kterou po n�m požaduje ve�ejný zadavatel. V tomto p�ípad� je možnost 

prokázání spln�ní kvalifikace v chyb�jícím rozsahu subdodavatelem. K prokázání 

spln�ní kvalifikace v chyb�jícím rozsahu subdodavatelem je nutné ve�ejnému zadavateli 

p�edložit smlouvu, kterou uzav�el dodavatel se subdodavatelem. V takovéto smlouv�

musí být z�ejmý závazek subdodavatele k poskytnutí pln�ní ur�eného k pln�ní ve�ejné 

zakázky dodavatelem. Platí to i pro poskytnutí práv nebo v�cí, se kterými bude sm�t 

dodavatel disponovat v souvislosti s pln�ním ve�ejné zakázky a to p�inejmenším 

v rozsahu v jakém subdodavatel spln�ní kvalifikace prokázal. 

V p�ípad�, že má být p�edm�t ve�ejné zakázky pln�n více dodavateli, kte�í spolu 

budou spolupracovat a za tímto ú�elem podávají nebo cht�jí podat spole�nou nabídku, 

musí každý z dodavatel� prokázat spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad� a dále 

také kvalifika�ního p�edpokladu a to v plném rozsahu.  

Pokud je to možné vzhledem k povaze p�íslušných kvalifika�ních p�edpoklad�, 

je p�ípustné prokázat spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� i prost�ednictvím 

elektronických prost�edk�. [1] 

2.6.3 Doba prokazování spln�ní kvalifikace 

V p�ípad� otev�eného �ízení nebo ve zjednodušeném podlimitním �ízení má 

dodavatel za povinnost, aby prokázal spln�ní kvalifikace ve lh�t� pro podání nabídek.  

U užšího �ízení, jednacího �ízení s uve�ejn�ním a u sout�žního dialogu je pro 

dodavatele povinností prokázat spln�ní kvalifikace ve lh�t� pro podání žádosti o ú�ast.  
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Prokázání spln�ní kvalifikace ve lh�t� stanovené ve�ejným zadavatel ve výzv�

k jednání platí pro dodavatele v p�ípad� jednacího �ízení bez uve�ejn�ní. Nejpozd�jším 

termínem je pak uzav�ení smlouvy. [1] 

2.6.4 Základní kvalifika�ní p�edpoklady 

Aby dodavatel splnil základní kvalifika�ní p�edpoklady, musí spl�ovat n�kolik 

kritérií. Takový dodavatel nesmí být pravomocn� odsouzen pro žádný z trestných �in�, 

kterými jsou podílnictví, p�ijímání úplatku, podplácení, nep�ímého úplatká�ství, 

podvodu, úv�rového podvodu. Toto kritérium platí i v p�ípad�, že se jedná o p�ípravu, 

pokus �i ú�astenství na výše zmín�ných trestných �inech. Pokud je dodavatel 

právnickou osobou, musí tento p�edpoklad spl�ovat statutární orgán nebo každý �len 

statutárního orgánu.  

Dále nesmí být dodavatel pravomocn� odsouzen pro trestný �in se skutkovou 

podstatou, která souvisí s p�edm�tem jeho podnikání. Op�t platí, že pokud se jedná o 

právnickou osobu, je nutné, aby tuto podmínku spl�oval statutární orgán �i každý �len 

tohoto statutárního orgánu. 

Dodavatel, který chce splnit základní kvalifika�ní p�edpoklady nesmí nenaplnit 

skutkovou podstatu jednání nekalé sout�že formou podplácení podle zvláštního 

právního p�edpisu. 

Na dodavatel�v majetek nesmí být prohlášen konkurs. Základní kvalifika�ní 

p�edpoklady spl�uje dodavatel, u kterého nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut 

pro nedostatek majetku dodavatele a také, v��i n�muž není povoleno vyrovnání �i 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních p�edpis�. 

Dodavatel dále nesmí být v likvidaci a nesmí mít v da�ové evidenci nedoplatky. 

Zachycené da�ové nedoplatky nesmí mít v �eské republice ani v zemi, kde sídlí, má 

místo podnikání nebo v zemi, kde má dodavatel bydlišt�. 

Není p�ípustné, aby m�l dodavatel nedoplatek na pojistném, na penále na ve�ejné 

zdravotní pojišt�ní, také na pojistném a na penále na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku 
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na státní politiku zam�stnanosti. Tato podmínka se vztahuje na �eskou republiku a na 

zemi sídla, místa podnikání a bydlišt� dodavatele. 

Aby dodavatel splnil základní kvalifika�ní p�edpoklady, nesmí být v posledních 

t�ech letech pravomocn� disciplinárn� potrestán a dále mu v posledních t�ech letech 

nesmí být pravomocn� uloženo kárné opat�ení podle zvláštních právních p�edpis�. 

Aby dodavatel prokázal spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad�, 

p�edkládá n�kolik dokument�. T�mi jsou výpis z evidence rejst�íku trest� a potvrzení 

finan�ního ú�adu, ke kterému dodavatel p�ísluší. Dalším p�edkládaným dokumentem je 

�estné prohlášení ve vztahu ke spot�ební dani, potvrzení p�íslušného orgánu nebo 

instituce, �estné prohlášení. [1] 

2.6.5 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady 

Aby dodavatel prokázal spln�ní profesních kvalifika�ních p�edpoklad�, musí 

p�edložit výpis z obchodního rejst�íku, a to samoz�ejm� v p�ípad�, pokud je v n�m 

zapsán. Jinak musí p�edložit výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. 

K prokázání dále dodavatel p�edkládá doklad o oprávn�ní k podnikání podle 

zvláštních právních p�edpis� a to v rozsahu, který odpovídá p�edm�tu ve�ejné zakázky. 

P�edložit musí p�edevším doklad, kterým prokáže p�íslušné živnostenské oprávn�ní 

nebo licenci. 

Dodavatel dále p�edkládá doklad od profesní samosprávné komory nebo jiné 

profesní organizace, kterým prokáže své �lenství v n�které z komor nebo n�které 

z organizací. Samoz�ejm� to p�edkládá v p�ípad�, že je �lenství nezbytné k pln�ní 

ve�ejné zakázky na služby podle zvláštních právních p�edpis�. 

Dalším dokladem, který dodavatel p�edkládá, je doklad osv�d�ující odbornou 

zp�sobilost dodavatele �i osoby, jejímž prost�ednictvím je odborná zp�sobilost 

zabezpe�ována, pokud je pro pln�ní ve�ejné zakázky pot�ebná. [1] 
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2.6.6 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady 

Ekonomické a finan�ní p�edpoklady uvedené v zákon� 137/2006 Sb. o ve�ejných 

zakázkách byli novelou zákona �. 55/2012 Sb. zrušeny, ale z d�vodu r�zného �asového 

uve�ejn�ní níže uvedených ve�ejných zakázek je nutné tyto kvalifika�ní p�edpoklady 

zmínit. 

Ve�ejný zadavatel má právo chtít po dodavateli, aby mu bylo prokázáno spln�ní 

ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad�. K tomuto prokázání slouží 

jeden nebo i více následujících doklad�. 

Jedním z t�chto doklad� je pojistná smlouva, která �eší pojišt�ní odpov�dnosti za 

škodu, kterou by mohl zp�sobit dodavatel t�etí osob�. 

Další možným dokladem je poslední zpracovaná rozvaha nebo její �ást, která je 

vytvo�ená podle zvláštních právních p�edpis�. 

Jako doklad k prokázání spln�ní ekonomických a finan�ních kvalifika�ních 

p�edpoklad� slouží rovn�ž údaj o celkovém obratu dodavatele. Stejn� m�že p�ípadn�

posloužit i doklad o obratu, který dosáhl dodavatel v souvislosti s p�edm�tem ve�ejné 

zakázky. Toto se týká nejvýše t�í posledních ú�etních období. P�edložit údaje o svém 

obratu za všechna ú�etní období od svého vzniku nebo od zahájení p�íslušné �innosti 

sta�í v p�ípad�, pokud dodavatel vznikl pozd�ji �i svou �innost, která se vztahuje 

k p�edm�tu zakázky, pozd�ji zahájil. 

 Po dodavateli m�že ve�ejný zadavatel chtít p�edložit také ješt� jiné doklady, 

které slouží k pr�kazu spln�ní ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad�. 

Ve�ejný zadavatel má za povinnost v souvislosti s ekonomickými a finan�ními 

p�edpoklady ur�it rozsah doklad� a informací, které požaduje. Toto ve�ejný zadavatel 

stanoví v oznámení �i výzv�. Dále musí ve�ejný zadavatel uvést, jak je možné prokázat 

spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�. Ve�ejný zadavatel rovn�ž vymezuje minimální 

úrove� kvalifika�ních p�edpoklad�. Druhu, rozsahu a složitosti ve�ejné zakázky výše 

zmín�né odpovídá. 
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Spln�ní ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad� nemusí být 

dodavatel z n�jakých objektivních d�vod� schopen prokázat zp�sobem, který stanovuje 

zadavatel. Pak má dodavatel právo tyto p�edpoklady prokázat jinými rovnocennými 

doklady. Prokázání jinými rovnocennými doklady m�že ve�ejný zadavatel 

z objektivních d�vod� odmítnout. [1] 

2.6.7 Technické kvalifika�ní p�edpoklady 

Ve�ejný zadavatel m�že požadovat k prokázání spln�ní technických 

kvalifika�ních p�edpoklad� dodavatele pro pln�ní ve�ejné zakázky na stavební práce 

n�kolik dokument�. Jedním z nich je seznam stavebních prací, které dodavatel 

uskute�nil v období posledních p�ti let. Dalším dokumentem je osv�d�ení objednatel�

nejvýznamn�jších stavebních prací o tom, že dodavatel vše �ádn� plnil. V osv�d�ení 

musí být uvedena cena, doba, místo provád�ní stavebních prací a údaj o tom, jestli byly 

tyto stavební práce provedeny �ádn� a odborn�.  

Dalším dokumentem m�že být seznam t�ch technik� nebo technických útvar�, 

jež budou mít sv�j podíl na pln�ní ve�ejné zakázky. Toto se týká p�edevším technik�

nebo technických útvar�, jež mají za úkol starat se o kontrolu jakosti. Jestli se jedná o 

zam�stnance dodavatele �i o osoby v jiném vztahu k dodavateli, to roli nehraje. 

Ve�ejný zadavatel m�že požadovat osv�d�ení o vzd�lání a odborné kvalifikaci 

dodavatele �i vedoucích zam�stnanc� dodavatele. Toto m�že požadovat také od osoby, 

která se nachází v obdobném postavení a od osob, které zodpovídají za vedení realizace 

p�íslušných stavebních prací. 

Ve�ejný zadavatel m�že chtít být seznámen s opat�eními týkajícími se oblastmi 

�ízení a to z hlediska ochrany životního prost�edí. Jedná se samoz�ejm� oblasti �ízení, 

které bude dodavatel schopen užívat b�hem pln�ní ve�ejné zakázky a to za p�edpokladu, 

že je to od�vodn�no p�edm�tem ve�ejné zakázky. Chtít po dodavateli p�edložení 

certifikátu je právem ve�ejného zadavatele.  
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Ve�ejný zadavatel dále m�že vyžadovat p�ehled pr�m�rného po�tu zam�stnanc�

dodavatele za rok. P�edm�tem zájmu ve�ejného zadavatele m�že být i po�et osob, které 

se podílejí na pln�ní zakázek podobného charakteru a po�et vedoucích zam�stnanc�, 

které má dodavatel k dispozici. Ve�ejný zadavatel smí chtít znát i kolik osob je v 

obdobném postavení za období posledních t�í let, �i p�ehled nástroj�, pom�cek, 

provozních a technických za�ízení, kterými bude dodavatel disponovat b�hem pln�ní 

ve�ejné zakázky. 

Certifikát systému �ízení jakosti, který je vydán dle �eských technických norem 

a to samoz�ejm� akreditovanou osobou je dalším dokumentem, který smí ve�ejný 

zadavatel požadovat od dodavatele k tomu, aby mu byly prokázány technické 

kvalifika�ní p�edpoklady. Ovšem za podmínky, že je to p�edm�tem ve�ejné zakázky. 

Za stejné podmínky je dalším dokumentem k prokázání technických 

kvalifika�ních p�edpoklad� ve�ejnému zadavateli doklad o registraci v systému �ízení a 

auditu z hlediska ochrany životního prost�edí �i certifikát �ízení z hlediska ochrany 

životního prost�edí. Vše vydané akreditovanou osobou dle �eských technických norem. 

I ve�ejný zadavatel má ve vztahu k technickým kvalifika�ním p�edpoklad�m 

ur�ité povinnosti. Musí v oznámení nebo výzv� o zahájení zadávacího �ízení stanovit 

rozsah informací a doklad�, které požaduje. Ve�ejný zadavatel dále musí popsat zp�sob, 

jak lze prokázat spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� a zárove� vymezit minimální 

úrove� kvalifika�ních p�edpoklad�. Vše musí být v souladu s druhem, rozsahem a 

složitostí p�edm�tu pln�ní ve�ejné zakázky. [1] 

2.6.8 Posouzení kvalifikace 

Ve�ejný zadavatel prokázání spln�ní kvalifikace dodavatelem posuzuje. 

Posuzování musí být v souladu se zákonem a také samoz�ejm� z hlediska stanovených 

požadavk�. 
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Aby ve�ejný zadavatel posoudil kvalifikaci, m�že si ustanovit zvláštní komisi. 

Hodnotící komise smí posoudit kvalifikaci, pokud jde o otev�ené �ízení a zjednodušené 

podlimitní �ízení. [1] 

2.6.9 Nespln�ní kvalifikace 

K vylou�ení dodavatele z ú�asti na zadávacím �ízení dojde, pokud zmín�ný 

dodavatel není schopen splnit kvalifikaci a to v požadovaném rozsahu. Vylu�uje ve�ejný 

zadavatel. Další povinností ve�ejného zadavatele je, aby písemn� a neprodlen� dal 

dodavateli na v�domí rozhodnutí o tom, že byl vylou�en z ú�asti v zadávacím �ízení. 

Ve�ejný zadavatel musí uvést d�vod tohoto vylou�ení. [1] 

2.7 Hodnotící kritéria a jejich váhy 

 Dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách základní hodnotící kritérium 

musí být uvedeno v zadávací dokumentaci a v oznámení o zakázce. Zadavatel zvolí 

hodnotící kritérium s ohledem na druh a složitost ve�ejné zakázky. Popis zp�sobu 

hodnocení nabídek a hodnotících kritérií je povinnou náležitostí zadávací dokumentace. 

Hodnocení nabídek m�že být provedeno pouze na základ� jednoho základního 

hodnotícího kritéria, kterým m�že být: 

ekonomická výhodnost nabídky, 

nejnižší nabídková cena. 

2.7.1 Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena 

 V p�ípad� základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny m�že 

zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny, pop�ípad� v p�ípadech kdy bude na 

základ� zadávacího �ízení uzav�ena rámcová smlouva m�že zadavatel hodnotit 

i jednotkovou cenu �i jednotkové ceny, avšak pouze tehdy, kdy bude jednozna�n�

vymezen rozsah pln�ní tak, aby uchaze� byl schopen objektivn� zpracovat svou nabídku 

a stanovit výši jednotkové ceny za pln�ní. 
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Z d�vodu p�edložení transparentních a porovnatelných nabídkových cen u 

ve�ejných zakázek na stavební práce je bezpodmíne�n� nutné se držet požadavku 

ocen�ní v zadávací dokumentaci p�edloženého soupisu stavebních prací a dodávek 

s výkazem vým�r. 

Nabídková cena musí být finální, musí tedy obsahovat všechny náklady 

uchaze�e spojené s dodávkou stavebního díla. 

Nabídka s mimo�ádn� nízkou nabídkovou cenou musí být p�ed vlastním 

hodnocením vy�azena. [4] 

2.7.2 Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky 

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání ve�ejné zakázky podle základního 

hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky je povinen se �ídit § 78 zákona �. 

137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, tudíž stanoví vždy díl�í hodnotící kritéria. 

P�i stanovení a vymezení díl�ích hodnotících kritérií musí zadavatel dbát na to, 

aby tato kritéria skute�n� vyjad�ovala ekonomickou výhodnost nabídky a aby se 

vztahovala pouze k nabízenému p�edm�tu ve�ejné zakázky, tzn. i v p�ípad� zakázek 

malého rozsahu nemohou být p�edm�tem hodnotících kritérií kvalifika�ní p�edpoklady. 

Zadavatel nesmí jednat diskrimina�n� a nesmí znevýhod�ovat ur�ité dodavatele, 

proto musí stanovit taková hodnotící kritéria, u kterých je schopen jednozna�n�

od�vodnit volby jednotlivých díl�ích hodnotících kritérií v�etn� vah, lépe �e�eno 

prokázat jaký je ekonomický p�ínos t�chto kritérií pro zadavatele. 

Zadavatel musí p�i vymezování díl�ích kritérií dbát na to, aby díl�í kritéria 

vyjad�ovala vztah mezi užitnou hodnotou a cenou. Mohou jimi být nap�íklad: 

nabídková cena, 

kvalita, 

technická úrove� stavebního díla, 
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estetické a funk�ní vlastnosti, 

vlastnosti z hlediska vlivu na životní prost�edí, 

vliv na zam�stnanost osob se zdravotním postižením, 

provozní náklady, 

návratnost náklad�, 

záru�ní a pozáru�ní servis, 

zabezpe�ení dodávek, 

dodací lh�ta nebo lh�ta pro dokon�ení. 

Zadavatel v oznámení, výzv� nebo v zadávací dokumentaci musí stanovit 

d�ležitost jednotlivých díl�ích kritérií váhou v procentech, nebo stanoví jiný 

matematický vztah mezi díl�ími kritérii. Stanovená váha m�že být u jednotlivých 

díl�ích kritérií shodná. 

V p�ípad� použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky je doporu�eno 

používat pouze následující díl�í kritéria uvedená v tabulce. 

Tabulka 2 - Doporu�ená hodnotící kritéria 

  [4, podkapitola 2.5, str. 25, 26]
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3 PRAKTICKÁ �ÁST 

V praktické �ásti této diplomové práce jsem se zam��il na porovnání �ty�

ve�ejných zakázek z r�zných �asových období. Tyto ve�ejné zakázky jsem nejd�íve 

detailn� popsal a následn� mezi sebou porovnával jejich jednotlivé kvalifika�ní 

p�edpoklady. Typy kvalifika�ních p�edpoklad� jsou popsány v teoretické �ásti. 

3.1 Porovnávaná zakázka �. 1 

 P�edpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 18 000 000,- 

3.1.1 Identifika�ní údaje zadavatele 

Tabulka 3 - Identifika�ní údaje k zakázce �. 1 
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3.1.2 Vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky 

P�edm�tem ve�ejné zakázky jsou stavební práce, respektive dodávky �i služby 

související s t�mito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby „Odkanalizování a 

�OV centrální �ásti obce Olešnice v Orlických horách – 1. etapa“. Stavba sestává 

z následujících stavebních objekt� a provozních soubor�: 

� SO 01 Gravita�ní stoka A 

� SO 02 Gravita�ní stoka A3 

� SO 03 Gravita�ní stoka B 

� SO 04 Gravita�ní stoka B1 

� SO 05 Výtlak splašk�  VS1 

� SO 06 �erpací stanice �S1- stavebn�

� SO 07.1 �OV BC 500 – stavebn�

� SO 07.2 P�íjezdná komunikace k �OV 

� SO 07.4 Obtokové,odpad. potrubí,výust.obj. 

� SO 07.5 Vodovodní p�ípojka pro �OV 

� SO 08 P�ípojka NN k �OV a �S1 

� PS 01 �erpací stanice �S1 – technologie 

� PS 02 �OV BC 500 – technologie 
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3.1.3 Základní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce  

Spl�uje dodavatel, který dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

prokáže veškeré body zákona. 

3.1.4 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Spln�ní profesních kvalifika�ních p�edpoklad� prokáže v této ve�ejné zakázce 

dodavatel, který p�edloží:

a) výpis z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m zapsán, �i výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávn�ní k podnikání podle zvláštních právních p�edpis� v rozsahu 

odpovídajícím p�edm�tu této ve�ejné zakázky, zejména doklad prokazující 

p�íslušné živnostenské oprávn�ní �i licenci, 

c) doklad osv�d�ující odbornou zp�sobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prost�ednictvím odbornou zp�sobilost zabezpe�uje. 

Dodavatel je povinen p�edložit doklad o autorizaci v oboru stavby vodního 

hospodá�ství �i vodohospodá�ské stavby pro osobu, jejímž prost�ednictvím odbornou 

zp�sobilost zabezpe�uje odpov�dný zástupce. 

3.1.5 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

K prokázání spln�ní ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad�

dodavatele pro pln�ní této ve�ejné zakázky zadavatel požaduje: 

a) pojistnou smlouvu, jejímž p�edm�tem je pojišt�ní odpov�dnosti za škodu 

zp�sobenou dodavatelem t�etí osob�, z níž bude patrná výše pojistné �ástky ze 

sjednaného pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou dodavatelem t�etí osob�. 

Z informací a doklad� p�edložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost 

z�ejmé, že dodavatel má uzav�enu platnou pojistnou smlouvu, jejímž p�edm�tem je 
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pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou dodavatelem t�etí osob�, s pojistnou 

�ástkou ve výši min. 10 mil. CZK nebo ekvivalentu této �ástky v cizí m�n�. 

3.1.6 Technické kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

K prokázání spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� dodavatele pro 

pln�ní této ve�ejné zakázky zadavatel požaduje: 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a 

osv�d�ení podepsaná objednateli o �ádném pln�ní nejvýznamn�jších z t�chto 

stavebních prací; tato osv�d�ení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provád�ní 

stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny �ádn� a odborn�; 

b) p�edložení certifikátu systému �ízení jakosti vydaného podle �eských 

technických norem akreditovanou osobou; 

c) p�edložení dokladu o registraci v systému �ízení a auditu z hlediska ochrany 

životního prost�edí (EMAS) nebo certifikátu �ízení z hlediska ochrany životního 

prost�edí vydaného podle �eských technických norem akreditovanou osobou. 

3.1.7 Zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií v této ve�ejné zakázce 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve�ejné zakázky je ekonomická 

výhodnost nabídky. 

A. nabídková cena - váha kritéria 85 % 

Hodnocena bude nabídková cena v�etn� DPH, uvedená v návrhu smlouvy 

v nabídce uchaze�e. 

B. lh�ta pro dokon�ení díla v kalendá�ních dnech - váha kritéria 15 %/ 

Hodnocena bude lh�ta pro dokon�ení díla (= lh�ta výstavby) v kalendá�ních 

dnech, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce uchaze�e. 
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3.2 Porovnávaná zakázka �. 2 

P�edpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 69 981 918,- 

3.2.1 Identifika�ní údaje zadavatele 

Tabulka 4 - Identifika�ní údaje k zakázce �. 2 

���������������	
��
�'� (*)��:�	���!����	��	��/�

�����	��	�����������'� ;�+���������

�����
��	��������	�

���������	
��
�'�

���! !����

�		�	����,������'� �������������	�������������� ��!"!�

�������		�	����'� �������	�
	�	�!�	�����+
��1�	.�.�

����'� %��6��
��<-=>-41�?0@�=-���+
���

�������5�� 	'� 	
�!���������������

����	�������6���

���	�'�

:�8.���	! ��� ���	 ��� 1����
��!�����

3.2.2 Vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky 

P�edm�tem ve�ejné zakázky je intenzifikace �OV Ivanovice na Hané na 

kapacitu 3 500EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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3.2.3 Základní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce  

Spl�uje dodavatel, který dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

prokáže veškeré body zákona 

3.2.4 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Zadavatel požaduje spln�ní profesních kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 54 

zákona tzn. že požadavky spl�uje dodavatel, který p�edloží: 

a)  výpis z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m zapsán, �i výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b)  doklad o oprávn�ní k podnikání podle zvláštních právních p�edpis� v rozsahu 

odpovídajícím p�edm�tu ve�ejné zakázky, zejména doklad prokazující p�íslušné 

živnostenské oprávn�ní �i licenci. 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávn�ní k podnikání p�edloží kopie 

výpis� z živnostenského rejst�íku, nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím 

p�edm�tu pln�ní ve�ejné zakázky, a to na p�edm�t podnikání: 

a) provád�ní staveb, jejich zm�n, a odstra�ování 

b) výkon zem�m��i�ských �inností 

c) projektová �innost ve výstavb�

d) oprávn�ní k provád�ní montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických za�ízení 

e) oprávn�ní k provád�ní instalace, oprav elektrických stroj� a p�ístroj�, 

elektronických a telekomunika�ních za�ízení 

f)  doklad osv�d�ující spln�ní odborné zp�sobilosti 
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Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou zp�sobilost p�edloží kopie: 

 Osv�d�ení o autorizaci výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� vezn�ní pozd�jších 

p�edpis� pro obor stavby vodního hospodá�ství a krajinného inženýrství pro osobu 

hlavního stavbyvedoucího ve smyslu Stavebního zákona. 

 Osv�d�ení o autorizaci výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� pro obor pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího.

 Ú�ední oprávn�ní o zem�m��i�ství, a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�

souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro osobu ov��ující 

výsledky zem�m��i�ských �inností. 

 Osv�d�ení o autorizaci výkonu povolání autorizovaných architekt�, a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� pro obor Geotechnika a osv�d�ení o odborné zp�sobilosti vydané MŽP dle 

paragrafu 3 odst. 3 zákona �. 62/1988 Sb. – Geolog, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� pro 

odbor odpovídající a vztahující se k p�edm�tu ve�ejné zakázky – Vodohospodá�ské 

stavby nebo stavby vodního hospodá�ství a krajinného inženýrství. Konkrétn� se jedná 

o osv�d�ení odborné zp�sobilosti projektovat, provád�t a vyhodnocovat geologické 

práce v oboru inženýrské geologie. 

Osv�d�ení o autorizaci výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� - autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technologická za�ízení staveb pro 

osobu technologa. 

3.2.5 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Nejsou uvedeny. 
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3.2.6 Technické kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Zadavatel požaduje spln�ní technických kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených 

v ustanovení zákona. Technické kvalifika�ní p�edpoklady se podle zákona prokazují 

seznamem obdobných nejvýznamn�jších stavebních prací provedených dodavatelem za 

posledních 5 let a osv�d�eními objednatel� o �ádném pln�ní nejvýznamn�jších z t�chto 

stavebních prací; tato osv�d�ení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provád�ní 

stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 

�ádn� a odborn�. Limit pro spln�ní kvalifika�ního p�edpokladu je stanoven doložením: 

a) seznamu obdobných nejvýznamn�jších stavebních prací provedených 

dodavatelem za posledních 5 let. Za nejvýznamn�jší ze stavebních prací 

provedených dodavatelem se s ohledem na p�edm�t ve�ejné zakázky dle 

zadávacích podmínek považuje provedení stavebních prací spo�ívající ve 

výstavb� vodohospodá�ských staveb. 

b) minimáln� 3 osv�d�ení, jejichž p�edm�tem byla výstavba �i rekonstrukce �OV 

ve finan�ním rozsahu min. 30 mil. K� bez DPH/stavba, z toho min. 1 osv�d�ení 

musí obsahovat rekonstrukci �OV za provozu. Sou�ástí všech uvedených staveb 

musí být výstavba �OV v�etn� �erpací stanice s úsp�šn� ukon�eným zkušebním 

provozem. 

c) minimáln� 1 osv�d�ení na výstavbu vodohospodá�ské stavby, jehož p�edm�tem 

bylo provedení spodní stavby pomocí pažení ve finan�ním rozsahu min.2,5 mil. 

K� bez DPH. 

d) minimáln� 1 osv�d�ení pro zakázku, jejímž p�edm�tem bylo provedení demolice 

ve finan�ním rozsahu min. 2,5 mil. K� bez DPH. 

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona spln�ní 

technických kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených v ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) 

zákona. 
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Dodavatel prokáže technické kvalifika�ní p�edpoklady podle § 56 odst. 3 písm. 

c) zákona osv�d�ením o vzd�lání a profesní kvalifikaci zájemce, zvlášt� osob, které jsou 

odpov�dné za provád�ní prací doložením následujících doklad� pro osoby, které budou 

odpov�dné za provád�ní prací: 

a) hlavní stavbyvedoucí – VŠ stavebního sm�ru – doložit kopii diplomu, kopii 

osv�d�ení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodá�ství a krajinného 

inženýrství, min. 5 let praxe v oboru, doložit strukturovaný profesní životopis, 

který bude obsahovat: jméno a p�íjmení, nejvyšší dosažené vzd�lání, dosavadní 

praxi v oboru p�edm�tu ve�ejné zakázky, informaci o pom�ru k dodavateli, podíl 

na realizaci této zakázky a doložení min. 2 jím realizovaných staveb charakteru 

výstavby �OV ve finan�ním objemu min. 30 mil. K� bez DPH/stavba a jedné 

zakázky charakteru výstavby �OV za 15 mil K� bez DPH u nichž p�sobil jako 

hlavní stavbyvedoucí. 

b) stavbyvedoucí – min. SŠ vzd�lání – doložit kopii maturitního vysv�d�ení 

(diplomu), kopii Osv�d�ení o autorizaci v oboru pozemní stavby, min. 5 let 

praxe v oboru (u VŠ min. 3 roky),  doložit strukturovaný profesní životopis, 

který bude obsahovat: jméno a p�íjmení, nejvyšší dosažené vzd�lání, dosavadní 

praxi v oboru p�edm�tu ve�ejné zakázky, informaci o pom�ru k dodavateli, podíl 

na realizaci této zakázky a doložení min. 2 jím realizovaných staveb charakteru 

pozemního stavitelství ve finan�ním objemu min. 15 mil. K�  

c) hlavní technolog – min. SŠ vzd�lání - doložit kopii maturitního vysv�d�ení 

(diplomu), kopii Osv�d�ení o autorizaci v oboru technologická za�ízení staveb, 

min. 5 let praxe v oboru (u VŠ min. 3 roky), doložit strukturovaný profesní 

životopis, který bude obsahovat: jméno a p�íjmení, nejvyšší dosažené vzd�lání, 

dosavadní praxi v oboru p�edm�tu ve�ejné zakázky, informaci o pom�ru k 

dodavateli, podíl na realizaci této zakázky a doložení min. 3 jím realizovaných 

staveb charakteru p�edm�tu ve�ejné zakázky u nichž p�sobil jako hlavní 

technolog. 
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d) osoba zp�sobilá k prevenci rizik - min. SŠ vzd�lání - doložit kopii maturitního 

vysv�d�ení (diplomu), doložit doklad prokazující zp�sobilost podle zákona �. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, 5 let praxe v 

oblasti BOZP, PO a prevenci rizik, p�i�emž jako bezpe�ností technik, požární 

technik, manažer jakosti nebo osoba zp�sobilá k prevenci rizik p�sobil 

minimáln� u 1 zakázky v oboru pozemního stavitelství. 

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona spln�ní 

technických kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených v ustanovení § 56 odst. 3 písm. e) 

zákona. 

a) Dodavatel p�edloží formou �estného prohlášení p�ehled pr�m�rného ro�ního 

po�tu zam�stnanc� dodavatele �i jiných osob podílejících se na pln�ní zakázek 

podobného charakteru a po�tu vedoucích zam�stnanc� dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení za poslední 3 roky. Pr�m�rný ro�ní po�et zam�stnanc�

dodavatele �i jiných osob podílejících se na pln�ní zakázek podobného 

charakteru je stanoven minimáln� na 70 zam�stnanc� a po�et vedoucích 

zam�stnanc� dodavatele nebo osob v obdobném postavení je stanoven na 

minimáln� 3 vedoucí zam�stnance za poslední 3 roky 

3.2.7 Zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií v této ve�ejné zakázce 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou se�azeny podle výše nabídkové ceny bez projektové/rozpo�tové 

rezervy a bez DPH. Ve�ejná zakázka bude p�id�lena dodavateli, který podal nabídku s 

nejnižší nabídkovou cenou bez projektové/rozpo�tové rezervy. 

3.3 Porovnávaná zakázka �. 3 

P�edpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 52 661 773,- 
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3.3.1 Identifika�ní údaje zadavatele 

Tabulka 5 - Identifika�ní údaje k zakázce �. 3 
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3.3.2 Vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky 

P�edm�tem ve�ejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace (gravita�ní �ást v 

délce cca 5154,8 m, tlaková �ást v délce cca 428,3m, 3x �S a ve�ejné �ásti domovních 

p�ípojek v délce cca 1 175m). Stávající kanalizace bude využita k odvedení deš�ových 

vod. Kapacita �OV uvažována na 700 EO, mechanicko – biologickou technologie se 

systémem nitrifikace a denitrifikace a aerobní stabilizací p�ebyte�ného kalu. Bližší 

informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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3.3.3 Základní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce  

Spl�uje dodavatel, který dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

prokáže veškeré body zákona. 

3.3.4 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Zadavatel požaduje spln�ní profesních kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 54 

zákona, tzn. že požadavky spl�uje dodavatel, který p�edloží: 

a) výpis z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m zapsán, �i výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán 

b)  doklad o oprávn�ní k podnikání podle zvláštních právních p�edpis� v rozsahu 

odpovídajícím p�edm�tu ve�ejné zakázky, zejména doklad prokazující p�íslušné 

živnostenské oprávn�ní �i licenci. 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávn�ní k podnikání p�edloží kopie 

výpis� z živnostenského rejst�íku nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím 

p�edm�tu pln�ní ve�ejné zakázky, a to na p�edm�t podnikání: 

a)  provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování  

b)  výkon zem�m��i�ských �inností 

c)  projektová �innost ve výstavb�

d) doklad osv�d�ující spln�ní odborné zp�sobilosti 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou zp�sobilost p�edloží 

Osv�d�ení o autorizaci podle zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architekt� a o výkonu povolání autorizovaných inženýr� a technik�

�inných ve výstavb� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� pro obor stavby vodního hospodá�ství 

a krajinného inženýrství pro osobu hlavního stavbyvedoucího ve smyslu Stavebního 

zákona. Sou�asn� dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou zp�sobilost p�edloží 

ú�ední oprávn�ní podle zákona �. 200/1994 Sb., o zem�m��i�ství a o zm�n� a dopln�ní 
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n�kterých zákon� souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro 

osobu ov��ující výsledky zem�m��i�ských �inností. 

3.3.5 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Nejsou uvedeny. 

3.3.6 Technické kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona spln�ní 

technických kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených v ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) 

zákona. Technické kvalifika�ní p�edpoklady podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) 

zákona se prokazují seznamem obdobných nejvýznamn�jších stavebních prací 

provedených dodavatelem za posledních 5 let a osv�d�eními objednatel� o �ádném 

pln�ní nejvýznamn�jších z t�chto stavebních prací; tato osv�d�ení musí zahrnovat cenu, 

dobu a místo provád�ní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce provedeny �ádn� a odborn�. Limit pro spln�ní kvalifika�ního 

p�edpokladu je stanoven doložením: 

a) seznamu obdobných nejvýznamn�jších stavebních prací provedených 

dodavatelem za posledních 5 let. Za nejvýznamn�jší ze stavebních prací 

provedených dodavatelem se s ohledem na p�edm�t ve�ejné zakázky dle 

zadávacích podmínek považuje provedení stavebních prací spo�ívající ve 

výstavb� vodohospodá�ských staveb. 

b) osv�d�ení objednatel� pro minimáln� 3 zakázky spo�ívající ve výstavb� nebo 

rekonstrukci �OV pro min. 700 EO a kapacit� min. 100m3/den ve finan�ním 

objemu minimáln� 5 mil. K� bez DPH/stavba. Alespo� u dvou staveb �OV musí 

být mechanicko-biologické �išt�ní se systémem nitrifikace a denitrifikace s 

aerobní stabilizací p�ebyte�ného kalu, v�etn� odstran�ní fosforu na odtoku dle 

p�íslušných norem a s m��ením odpadních vod s použitím Parshallova žlabu. 

Sou�asn� musí být tyto �OV zakládány pod hladinou spodní vody s 

nep�etržitým �erpáním min. Q�=5l/s. 
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c) osv�d�ení objednatel� pro minimáln� 2 zakázky spo�ívající v sou�asné výstavb�

gravita�ní a tlakové splaškové kanalizace v intravilánu obce v délce minimáln�

2000 m ve finan�ním objemu minimáln� 15 mil. K� bez DPH/stavba. Alespo� u 

jedné zde uvedené stavby musí být provedeno i zapravení komunikací v rozsahu 

minimáln� 3000m2. 

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona spln�ní 

technických kvalifika�ních p�edpoklad� uvedených v ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) 

zákona. 

Dodavatel prokáže technické kvalifika�ní p�edpoklady osv�d�ením o vzd�lání a 

profesní kvalifikaci zájemce, zvlášt� osob, které jsou odpov�dné za provád�ní prací 

doložením následujících doklad� pro osoby, které budou odpov�dné za provád�ní prací: 

a) hlavní stavbyvedoucí – VŠ stavebního sm�ru – doložení pomocí kopie diplomu, 

kopie osv�d�ení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodá�ství a krajinného 

inženýrství, min. 5 let praxe v oboru - doložení formou �estného prohlášení, 

doložení realizace min. 1 stavby splaškové kanalizace ve finan�ním objemu min. 

20 mil. K� bez DPH a min. 1 mechanicko-biologické �OV se systémem 

nitrifikace a denitrifikace s aerobní stabilizací p�ebyte�ného kalu ve finan�ním 

objemu minimáln� 5 mil. K� bez DPH – realizace zakázek bude doložena 

�estným prohlášením (uvedení konkrétních staveb, které tento požadavek 

spl�ují). Dále bude doloženo �estné prohlášení uchaze�e, že autorizovaná osoba 

je v pracovn�právním nebo obdobném pom�ru s uchaze�em. Tato osoba bude 

následn� uvedena i v návrhu smlouvy o dílo. 

b) zástupce stavbyvedoucího – min. SŠ vzd�lání stavebního sm�ru – doložení 

pomocí kopie maturitního vysv�d�ení, min. 5 let praxe v oboru (u VŠ min. 3 

roky) - doložení formou �estného prohlášení, kopie Osv�d�ení o autorizaci v 

oboru stavby vodního hospodá�ství a krajinného inženýrství, doložení realizace 

min. 1 stavby splaškové kanalizace ve finan�ním objemu min. 15 mil. K� bez 

DPH a min. 1 mechanicko- biologické �OV se systémem nitrifikace a 

denitrifikace s aerobní stabilizací p�ebyte�ného kalu ve finan�ním objemu min. 5 
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mil. K� bez DPH – realizace zakázky bude doložena �estným prohlášením 

(uvedení konkrétních staveb, které tento požadavek spl�ují). Dále bude doloženo 

�estné prohlášení uchaze�e, že autorizovaná osoba je v pracovn�právním nebo 

obdobném pom�ru s uchaze�em. 

3.3.7 Zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií v této ve�ejné zakázce 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou se�azeny podle výše nabídkové ceny bez projektové/rozpo�tové 

rezervy a bez DPH.  Ve�ejná zakázka bude p�id�lena dodavateli, který podal nabídku s 

nejnižší nabídkovou cenou bez projektové/rozpo�tové rezervy. 

3.4 Porovnávaná zakázka �. 4 

P�edpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 37.190.000,- 

3.4.1 Identifika�ní údaje zadavatele 

Tabulka 6 - Identifika�ní údaje k zakázce �. 4 
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	�	�!�	���	�*)������������������::/�

�����	��	�����������'� )���������������

�����
��	��������	�

���������	
��
�'�
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3.4.2 Vymezení p�edm�tu ve�ejné zakázky 

P�edm�tem pln�ní ve�ejné zakázky je výstavba kanalizace o délce 6253 m a 

�OV o kapacit� 400 EO v obci K�esín, která zajistí odvád�ní splaškových vod od 

jednotlivých nemovitostí. Bližší specifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Ve�ejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace OPŽP; Prioritní osa 

1 – Zlepšování vodohospodá�ské infrastruktury a snižování rizika povodní; Oblast 

podpory 1.1 – Snížení zne�išt�ní vod; Podoblast podpory 1.1.1 – Snížení zne�išt�ní z 

komunálních zdroj�. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit ve�ejnou zakázku podle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a nepodepsat Smlouvu o dílo s vybraným 

uchaze�em v p�ípad�, že nebude poskytnuta dotace. 

3.4.3 Základní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce  

Spl�uje dodavatel, který dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

prokáže veškeré body zákona. 

3.4.4 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Dle § 54 zákona spln�ní profesních kvalifika�ních p�edpoklad� prokáže 

dodavatel, který p�edloží:  

a) výpis z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m zapsán, �i výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejst�íku nesmí být k 
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poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln�ní kvalifikace, starší 90 

kalendá�ních dn�.  

b) doklad o oprávn�ní k podnikání podle zvláštních právních p�edpis� v rozsahu 

odpovídajícím p�edm�tu ve�ejné zakázky, zejména dokladu prokazující p�íslušné 

živnostenské oprávn�ní �i licenci. 

3.4.5 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Nejsou uvedeny. 

3.4.6 Technické kvalifika�ní p�edpoklady v této ve�ejné zakázce 

Dodavatel p�edloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem v 

posledních 5 letech a osv�d�ení objednatel� o �ádném pln�ní nejvýznamn�jších z t�chto 

stavebních prací. Tato osv�d�ení objednatel� musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provád�ní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny �ádn� a odborn�. Dále budou uvedeny kontaktní údaje (tzn. adresa, mobilní 

tel., pevná linka a e-mail ) na subjekt, jenž osv�d�ení o provedených stavebních pracích 

vystavil, p�i�emž zadavatel si vyhrazuje právo referen�ní listinu u vyhotovitele ov��it. 

Vydané osv�d�ení bude parafované osobou prokazateln� oprávn�nou jednat jménem 

vyhotovitele osv�d�ení (objednatele). V p�ípad� rozporu údaj� uvedených na osv�d�ení 

a sd�lení vyhotovitele osv�d�ení (objednatele) zadavatel p�istoupí k vylou�ení uchaze�e 

z další ú�asti v zadávacím �ízení.  

Dodavatel spl�uje technický kvalifika�ní p�edpoklad, pokud v posledních 5 

letech provedl alespo� 2 stavební práce se zam��ením na stavební práce ve výstavb�

kanalizace v minimální výši 14 mil. K� bez DPH za každou stavební práci samostatn�. 

A zárove� dodavatel spl�uje technický kvalifika�ní p�edpoklad, pokud v posledních 5 

letech provedl alespo� 1 stavební práci se zam��ením na stavební práce ve výstavb�

�OV o kapacit� min. 400 EO v minimální výši 3,5 mil. K� bez DPH za tuto stavební 

práci. 
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3.4.7 Zp�sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií v této ve�ejné zakázce 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou se�azeny podle výše nabídkové ceny bez projektové/rozpo�tové 

rezervy a bez DPH. Ve�ejná zakázka bude p�id�lena dodavateli, který podal nabídku s 

nejnižší nabídkovou cenou bez projektové/rozpo�tové rezervy. 

3.5 Celkové porovnání zakázek 

3.5.1 Cenové porovnání zakázek 

Tabulka znázor�uje souhrn všech cen výše uvedených zakázek bez ohledu, 

v jakém výb�rovém �ízení byly za�azeny. Ceny jsou uvedeny v korunách �eských. 

Tabulka je názorn� vykreslena grafem. 

Tabulka 7 - Porovnání cen ve�ejných zakázek 

Název zakázky Cena bez DPH 

)
	�	�!�������	�*)����������������!������

)��+�!�����)��!�
&���������
18 000 000,- 

*)��:�	���!����	��	�� 69 981 918,- 

�&��	��	�
	�	�!�	���	�*)�������!�

A���6�!��
52 661 773,- 

$��	+
����
	�	�!�	���	�*)�����������

�������::
37.190.000,- 
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Obrázek 4 - Porovnání cen ve�ejných zakázek 

3.5.2 Porovnání základních hodnotících kritérii 

Tabulka znázor�uje souhrn všech základních hodnotících kritérií. U t�í ze �ty�

zkoumaných zakázek je rozhodující finální nabídková cena. U jedné zadavatel požaduje 

krom nabídkové ceny i lh�tu dokon�ení díla. Tabulka je názorn� vykreslena grafem. 

Tabulka 8 - Základní hodnotící kritéria 

Název zakázky Základní hodnotící kritérium 

Ekonomická výhodnost nabídky 

)
	�	�!�������	�*)����������������!������

)��+�!�����)��!�
&���������

nejnižší nabídková 

cena 

lh�ta pro dokon�ení 

díla 

85 %  15 % 
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Název zakázky� nejnižší nabídková cena 

*)��:�	���!����	��	�� 100 % 

�&��	��	�
	�	�!�	���	�*)�������!�

A���6�!��

100 % 

$��	+
����
	�	�!�	���	�*)�����������

�������::

100 % 

V následujícím grafu lze vid�t procentuální vyjád�ení kritérií u jednotlivých 

ve�ejných zakázek. 

Obrázek 5 – Procentuální vyjád�ení hodnotících kritérií  

3.5.3 Porovnání základních kvalifika�ních p�edpoklad�

Následující tabulka vyjad�uje �etnost základních kvalifika�ních p�edpoklad� u 

jednotlivých ve�ejných zakázek. 
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Tabulka 9 - Základní kvalifika�ní p�edpoklady 

Název zakázky Základní kvalifika�ní p�edpoklady 

)
	�	�!�������	�*)����������������!������

)��+�!�����)��!�
&���������
ANO 

*)��:�	���!����	��	�� ANO 

�&��	��	�
	�	�!�	���	�*)�������!�

A���6�!��
ANO 

$��	+
����
	�	�!�	���	�*)�����������

�������::
ANO 

U zkoumaných ve�ejných zakázek všichni zadavatelé bez výjimky požadují 

základní kvalifika�ní p�edpoklady dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách. 

3.5.4 Porovnání profesních kvalifika�ních p�edpoklad�

Profesní kvalifika�ní p�edpoklady jakými jsou výpis z obchodního rejst�íku, 

p�íslušné živnostenské oprávn�ní a doklady osv�d�ující odbornou zp�sobilost jsou 

graficky znázorn�ny v následující tabulce. 



Vysoké u�ení technické v Brn�   
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a �ízení 

Kvalifika�ní požadavky zadavatele u vodohospodá�ských staveb 
                                                                                                                                                                                                                        _

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  49

Brno, 2014  Bc. Jan Hartman 

Tabulka 10 - Profesní kvalifika�ní p�edpoklady 

Název zakázky 

Profesní kvalifika�ní p�edpoklady 

�&'�"����$�(��	)(��

��*"�+)���

'+)"���	,�-��	�"��	"�,�

�'�.�	
	)�

��������"�
���*)�)�

��$��	����'/"�$���"��

)
	�	�!�������	�

*)����������������!�

�����)��+�!���

��)��!�
&���������

ANO ANO ANO 

*)��:�	���!����	�

�	��
ANO ANO ANO 

�&��	��	�
	�	�!�	���

	�*)�������!�

A���6�!��

ANO ANO ANO 

$��	+
����


	�	�!�	���	�*)��

����������������::

ANO ANO ANO 

Profesní kvalifika�ní p�edpoklady upravuje zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách, ale i p�es to se v tomto bodu zakázky liší. Zejména se jedná o doklad 

osv�d�ující odbornou zp�sobilost. Výpis z obchodního rejst�íku a p�íslušné 

živnostenské oprávn�ní vyžadují všichni zadavatelé ve�ejných zakázek. 
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Tabulka 11 - Doklad osv�d�ující odbornou zp�sobilost 

Název zakázky ��
�	����6�����������������D���!����

)
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P�i vyhodnocování tabulky s doklady osv�d�ujícími odbornou zp�sobilost 

vyplývá p�ímá úm�ra závislosti ceny ve�ejné zakázky na uvedených kritériích. A to 

vzestupn� - �ím nákladn�jší zakázka je, tím výší se kladou nároky na odbornou 

zp�sobilost. Výjimku tvo�í zakázka splaškové kanalizace a �OV pro obec K�esín, kde 
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v zadávací dokumentaci nebyla uvedena žádná konkrétní osv�d�ení o odborné 

zp�sobilosti. 

3.5.5 Porovnání ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad�  

Vzhledem k r�znorodosti ve�ejných zakázek a r�znému �asovému období 

zve�ejn�ní zkoumaných zakázek nelze ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady 

porovnávat. Novela �. 55/2012 Sb., která vyšla v platnost 24. 2 2012 tyto kvalifika�ní 

p�edpoklady zrušila. 

3.5.6 Porovnání technických kvalifika�ních p�edpoklad�

Dále jsou zde shrnuty technické kvalifika�ní p�edpoklady k jednotlivým 

ve�ejným zakázkám v�etn� minimálních hodnot stanovených zadavateli.  

Tabulka 12 - Technické kvalifika�ní p�edpoklady 

Název zakázky A����!�
��
�	�!5!
	���������
�	�

)
	�	�!�������	�*)����������������!������

)��+�!�����)��!�
&���������

"��	�0�"����$	)�(�'���) ���'�"���	)�(�������

'+����-�	)������5��.���"�"�,0��+)��	)�*���"���

'+����-�	)� �����5��.��� +)��	)� ��(����"��� ��(��	��

-����	)(��'��"�+��)�

*)��:�	���!����	��	�� "��	�0�"����$	)�(�'���) ���'�"���	)�(�������
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����&"���$��6#����0�	!�(��	��
����

0��!�7��$���89:�����(��0�	�����'�������

0�	�0.�	
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Z tabulky technické kvalifika�ní p�edpoklady vyplývá, že všichni zadavatelé u 

t�chto zakázek požadují p�edložení nejvýznamn�jších zakázek za posledních p�t let a 

dále zkušenosti s podobným typem výstavby. 

Minimální požadované hodnoty t�chto referen�ních staveb jsou i s porovnáním 

k p�epokládané hodnot� zakázky znázorn�ny v následujících grafech. 



Vysoké u�ení technické v Brn�   
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a �ízení 

Kvalifika�ní požadavky zadavatele u vodohospodá�ských staveb 
                                                                                                                                                                                                                        _

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  53

Brno, 2014  Bc. Jan Hartman 

Obrázek 6 - Minimální hodnota referen�ních staveb �OV 

Obrázek 7 – Minimální hodnota referen�ních staveb kanalizace 



Vysoké u�ení technické v Brn�   
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a �ízení 

Kvalifika�ní požadavky zadavatele u vodohospodá�ských staveb 
                                                                                                                                                                                                                        _

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  54

Brno, 2014  Bc. Jan Hartman 

Obrázek 8 - Porovnání cen VZ s minimálními požadovanými hodnotami referen�ních staveb 

Po vyhodnocení graf� vyplývá, že žádný ze zadavatel� zkoumaných ve�ejných 

zakázek nepožaduje více než 50 % výše p�edpokládané hodnoty zakázky na 

referen�ních stavbách. Nejvyšší požadavky na �OV byly zjišt�ny u zakázky „�OV 

Ivanovice na Hané“ kde zadavatel požaduje 43 % p�edpokládané hodnoty zakázky na 

referen�ní stavbu. Nejvyšší požadovaná hodnota na referen�ní stavbu kanalizace byla 

zjišt�na u zakázky „Splašková kanalizace a �OV pro obec K�esín“ kde zadavatel 

požaduje 36 % p�edpokládané hodnoty zakázky. Vyhodnocení všech zakázek je 

uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 13 – Vyhodnocení technických kvalifika�ních p�edpoklad�
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Další zkoumanou �ástí ve�ejných zakázek byly technické kvalifika�ní 

p�edpoklady - konkrétn� osv�d�ení o vzd�lání. V tabulce jsou znázorn�ny minimální 

nároky na vzd�lání, v�etn� minimálních požadavku na výši realizovaných staveb 

jednotlivými ú�astníky výstavby. 
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Tabulka 14 - Osv�d�ení o vzd�lání 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pouze u dvou ze zkoumaných �ty� zakázek 

bylo uvedeno do požadavk� osv�d�ení o vzd�lání, kde shodn� požadují u hlavního 

stavbyvedoucího vysokoškolské vzd�lání, u stavbyvedoucího st�edoškolské vzd�lání a 

minimáln� 5 let praxi. U zakázky s nejvyšší p�edpokládanou hodnotou - „�OV 

Ivanovice na Hané“ je navíc požadován hlavní technolog a osoba zp�sobilá k prevenci 

rizik.  

Minimální výše realizovaných staveb hlavním stavbyvedoucím a 

stavbyvedoucím jsou porovnány s p�edpokládanými hodnotami ve�ejných zakázek a 

názorn� ukázány v následujících grafech. 

Obrázek 9 - Porovnání cen VZ s nároky na minimální výši realizovaných staveb hlavním 

stavbyvedoucím 
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Obrázek 10 - Porovnání cen VZ s nároky na minimální výši realizovaných staveb stavbyvedoucím 

Obrázek 11 - Porovnání cen VZ s minimálními hodnotami spojené s osv�d�ením o realizovaných 

stavbách 
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V tabulce jsou znázorn�ny procentuální výsledky po porovnání p�edpokládaných 

hodnot ve�ejných zakázek s minimálními nároky na výše realizovaných staveb hlavního 

stavbyvedoucího a stavbyvedoucího. 

Tabulka 15 - Porovnání cen VZ s minimálními hodnotami spojené s osv�d�ením o realizovaných 

stavbách 
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Po analýze graf� a tabulky vyplývá, že žádný ze zadavatel� zkoumaných 

ve�ejných zakázek nepožaduje více než 50 % výše p�edpokládané hodnoty zakázky 

s porovnáním minimální výše realizovaných zakázek hlavním stavbyvedoucím nebo 

stavbyvedoucím. Nejvyšší požadavky na �OV byly zjišt�ny u zakázky „�OV Ivanovice 

na Hané“ kde zadavatel požaduje po hlavním stavbyvedoucím 43 % p�edpokládané 

hodnoty zakázky na jím realizovaných stavbách. Naopak nejnižší hodnota byla zjišt�na 

u zakázky „Výstavba kanalizace a �OV v obci Trst�nice“ kde zadavatel požaduje po 

hlavním stavbyvedoucím na jím realizovaných stavbách pouze 9,5 % p�edpokládané 

hodnoty zakázky. To je zap�í�in�no tím, že zadavatel klade v�tší d�raz na výstavbu 

kanalizace.  

Po vyhodnocení všech údaj� bylo zjišt�no, že se vzr�stající hodnotou ve�ejné 

zakázky p�ímo úm�rn� stoupají i nároky na kvalifika�ní p�edpoklady. 
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6 ZÁV�R 

 Problematika diplomové práce se zabývala kvalifika�ními požadavky ve�ejných 

zakázek u vodohospodá�ských staveb. 

V první teoretické �ásti této diplomové práce byly vysv�tleny jednotlivé pojmy, 

které se k problematice ve�ejných zakázek váží. St�žejní �ást práce je v�nována 

zejména ve�ejným zakázkám na stavební práce. Jedna z kapitol je v�nována d�lení 

ve�ejné zakázky podle výše p�edpokládané hodnoty. Dále byly popsány jednotlivé 

druhy zadávacích �ízení a vysv�tlen pojem ve�ejný zadavatel. Nejv�tší podíl v teoretické 

�ásti je v�nován kvalifika�ním požadavk�m ve�ejného zadavatele. Krom� základních, 

profesních a technických kvalifika�ních p�edpoklad� jsou zmín�ny i ekonomické a 

finan�ní p�edpoklady, které sice v sou�asnosti dle novely zákona 137/2006 Sb. již 

neplatí, ale byly u p�ípadových studií ve�ejných zakázek zadaných v minulém období 

nalezeny. V neposlední �ad� je práce zam��ena i na další pojmy, které s tímto tématem 

souvisejí, jako nap�íklad rozsah kvalifika�ních p�edpoklad�, prokazování jejich spln�ní 

a doba prokazování. 

V praktické �ásti diplomové práce jsou porovnány mezi sebou �ty�i ve�ejné 

zakázky. Jedná se o „Odkanalizování a �OV centrální �ásti Olešnice v Orlických 

horách“, „�OV Ivanovice na Hané“, „Výstavba kanalizace a �OV v obci Trst�nice“, 

„Splašková kanalizace a �OV pro obec K�esín“. U každé z nich jsou popsány název, 

druh zadávacího �ízení, p�edpokládanou hodnotu, zadavatele a jeho název a to v�etn�

sídla, právní formy a oprávn�né osoby k jednání. Dále byl u každé z ve�ejných zakázek 

samoz�ejm� vymezen p�edm�t a jednotlivé kvalifika�ní p�edpoklady. Tyto získané 

údaje o jednotlivých druzích kvalifika�ních p�edpoklad� jsem porovnával a zjišt�né 

rozdíly jsem popsal a graficky znázornil. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnání ve�ejných zakázek na stavební 

práce z oblasti vodohospodá�ských staveb, p�i�emž každá z nich vznikala v jiném 

�asovém období. Porovnávány byly jednotlivé kvalifika�ní p�edpoklady. Ve�ejné 

zakázky byly rozdílné už jen z hlediska finan�ních nárok�, kdy se pohybovaly 
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v rozmezí 18 mil. – 70 mil. korun �eských. Cílem byla analýza rozdíl� p�edm�tné 

oblasti jednotlivých ve�ejných zakázek. 
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