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Cílem diplomové práce bylo vypracování metodického postupu zadavatele pro zjištění
mimořádně nízké nabídkové ceny ve výběrových řízeních veřejných zakázek na stavební
práce. Teoretická část práce je věnována základním pojmům a metodickým podkladům
vážícím se k procesu zadávání veřejných zakázek. Velký prostor je věnován hodnotícím
kritériím a to zejména ve vztahu k možnému zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Stěžejní část práce tvoří případová studie veřejné zakázky, u níž se jedna z nabídkových cen
jevila jako mimořádně nízká. Diplomantka nastínila možný metodický postup práce, který
aplikovala na případové studii. V rámci zkoumání nabídkového rozpočtu nejprve vytipovala
ty položky stavebních prací a dodávek, které měly na výši nabídkové ceny nejvýznamnější vliv
tím, že se od srovnatelné cenové hladiny výrazně odchylovaly. Následně provedla rozbor 10
modelových položek na úrovni rozkladu oborového kalkulačního vzorce v třídění přímých
nákladů, nepřímých nákladů (výrobní a správní režie) a zisku. Jednotlivé složky přímých
zpracovacích nákladů (náklady na materiál, mzdy, strojní zařízení) dále podrobila komparaci
s reálným tržním prostředím (např. ceny materiálu) nebo s legislativní úpravou (např. výše
minimální. mz~y). Tímtp rozborem prokázala reálnostjnereálnost dosažení deklarovaných
[ednotkovýčh cep zkoumaného nabídkového rozpočtu.

Diplomová práce. obsahuje celkem 94 stran textu, je doplněna řadou přehledných
výpočtových tabulek. Představuje komplexní pohled na problematiku mimořádně nízké
nabídkové ceny veřejné zakázky na stavební práce a plně odpovídá zadání práce. Vysoce
hodnotím samostatný a aktivní přístup diplomantky ke zpracování práce.,

Vzhledem k tom , že diplomantka v teoretické části prokázala potřebné znalosti řešené
problematiky a prípadovou studii provedla v zadaném rozsahu, doporučuji diplomovou práci
Bc. Michaely Žídkové k obhajobě. V rámci obhajoby doporučuji, aby diplomantka vyjádřila
svůj názor na základní hodnotící kritéria (nejnižší nabídková cena j ekonomická výhodnost
nabídky).
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