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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je vytvoření metodického návrhu pro práci zadavatele 

s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Teoretická část diplomové práce vymezuje 

základní pojmy a definice, zadávání veřejných zakázek, analyzuje veřejnou zakázku 

z pohledu zadavatele a definuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Praktická část 

aplikuje metodické podklady pro práci s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 

na případové studii, v niž na souboru vybraných rozborových položek ukazuje možné 

pohledy na výše limitních nákladů jednotlivých položek kalkulačního vzorce 

jednotkových cen stavebních prací. 

 

Klíčová slova 

  Veřejná zakázka, mimořádně nízká nabídková cena, předpokládaná hodnota.  

  

  

Abstract 

 The aim of this master thesis is primarily to develop a methodological 

framework for a contracting authority receiving an abnormally low bid. The theoretical 

part of the thesis outlines the basic terms and definitions, analyzes a public tender from 

the perspective of a contracting authority and defines an extremely low bid price. 

The practical part of the thesis applies the methodological framework for dealing with 

an extremely low bid price on the case study, where on the set of selected areas 

of mechanical items indicates possible views above the limit costs of individual items 

costing unit prices of construction work. 
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 Public tender, extremely low bid price, expected value. 
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1 ÚVOD 

 Zadávání veřejných zakázek je jeden ze stěžejních bodů akvizice majetku 

institucí veřejného sektoru. Proces obstarávání majetku se řídí zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato diplomová 

práce se řídila novelou č. 40/2015 Sb.,  která nabyla účinností od 6. března 2015.  

 Diplomová práce je orientována na metody hodnocení veřejných zakázek 

se zaměřením na problematiku mimořádně nízké nabídkové ceny. Většina zadavatelů 

se setkává s problémem výskytu mimořádně nízké nabídkové ceny. Proto tato práce 

může sloužit jako podklad pro objasnění a stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 

zadavatelům. 

  V první části práce jsou definovány základních pojmy a analyzovány veřejné 

zakázky z pohledu zadavatele. Dále je rozvedena problematika mimořádně nízké 

nabídkové ceny. 

  V druhé části práce jsou aplikovány metodické podklady na případové studii 

konkrétní veřejné zakázky. Veřejná zakázka se charakterizuje a popíše. Jsou 

vymezeny požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci. Následně jsou představeny 

nabídky uchazečů a vypočtou se odchylky od předpokládané hodnoty zakázky. 

V posledním bodě jsou vybrány rizikové položky a proveden rozbor nákladů jednotkové 

ceny.  

 Výstupem práce má být metodický podklad pro práci zadavatele s mimořádně 

nízkou nabídkovou cenou ověřený na případové studii. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

 Veřejnou zakázku definuje zákon o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) 

v § 7 odst. 1. Jde o veřejnou zakázku, ve které je zakázka realizovaná na základě 

smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné 

poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, 

kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě 

písemné smlouvy. [3] 

Z právního hlediska se primárně upíná na obsahovou stránku, která se týká 

sledování ekonomické racionality užitých zdrojů.   

Z ekonomického hlediska se rozumí veřejnou zakázkou účelnou alokaci zdrojů, 

která byla realizována na základě veřejné soutěže. Účelnost této alokace spočívá 

zejména v tom, že použité zdroje jsou využity ekonomicky vhodně, čili racionálně, 

se zřetelem na očekávané užitky plynoucí z předmětného plnění veřejné zakázky. [1] 

 

2.1 Klíčové subjekty v procesu zadávání veřejné zakázky  

 Klíčovými subjekty v procesu zadávání veřejných zakázek jsou zadavatel, 

dodavatel, subdodavatel a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

2.1.1 Zadavatel 

 Zadavatel je definován v § 2 odst. 1 v ZVZ jako subjekt, který užívá veřejné 

zdroje ve veřejném zájmu a využívá veřejné zdroje ke spokojenosti veřejnosti. 

Zadává a vyhlašuje veřejnou soutěž a rovněž musí dodržovat předpisy o postupu 

zadávání veřejné zakázky.  Zadavatel je veřejný, dotovaný, sektorový nebo centrální. 

 Veřejným zadavatelem je státní instituce. Tedy Česká republika, územní 

samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává 

územní samosprávný celek. [3] 

 Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 

zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků veřejných zdrojů. Druhou 

možností je, že peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 

přesahují 200. 000. 000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů 
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i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. [3] Jedná se například 

o Evropskou unii. Finanční prostředky pak musí být poskytnuty formou nevratného 

poskytnutí financí. Nemůže se tedy jednat o půjčku, a to ani v případě, kdyby její 

čerpání bylo z veřejných zdrojů. 

 Sektorový zadavatel je osoba uplatňující některou z relevantních činností. 

Relevantní činností se rozumí činnost pro účely v odvětví plynárenství, teplárenství, 

elektroenergetiky, vodárenství atd. Tuto činnost vykonává na základě zvláštního 

či výhradního práva. Nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv. Dominantní vliv znamená, že veřejný zadavatel disponuje 

většinou hlasovacích práv, nebo jmenuje, či volí více než polovinu členů v jejím 

statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. [4] 

 Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, 

a to že pro jiného zadavatele vytváří dodávky či služby, které následně prodává jiným 

zadavatelům nebo koná zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky a služby 

či stavební práce ve prospěch jiných zadavatelů. Před začátkem zadávání jsou 

zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu.  

2.1.2 Dodavatel 

 Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu poskytuje 

dodávky zboží, služby či stavební práce. Z právního hlediska se zde jedná o veřejnou 

zakázku zadanou zadavatelem na základě písemné smlouvy. Z ekonomického hlediska 

předchází tomuto procesu výběr nejvýhodnější nabídky. Uchazeč podává nabídku 

za účelem vyhrání zadávacího řízení a získání veřejné zakázky. Dodavatel může podat 

pouze jednu nabídku. I nabídka, kde je ve sdružení více dodavatelů, se považuje 

za jednu. Dodavatelem může být i právnická nebo fyzická osoba, která má podepsán 

mezinárodní smluvní vztah s Českou republikou, anebo s Evropskou unií.  

 Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů si může dodavatel podat žádost 

o zapsání tehdy, pokud splní základní kvalifikační předpoklady. Seznam 

kvalifikovaných dodavatelů je vyvěšen v informačním systému veřejné správy zřízeném 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Takový dodavatel nemusí již předkládat certifikáty 

ISO a EMAS na základě zadavatele. [4]  
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 Dále dodavatel může využít možnost certifikace. Každoročně by měl poslat 

písemnou žádost o vyřízení certifikátu, který prokazuje jeho základní, profesní, 

ekonomickou a technickou způsobilost. Také nahrazuje čestná prohlášení, výpisy 

z živnostenského, obchodního a trestního rejstříku. Dodavatelé se mohou na certifikát 

v kvalifikaci odkázat.  

2.1.3 Subdodavatel veřejné zakázky 

 Subdodavatelem je fyzická či právnická osoba, která poskytuje určité služby, 

zboží či realizuje stavební práce pro dodavatele. Podle zákona o veřejných zakázkách 

dodavatel nesmí podat nabídku a zároveň být subdodavatelem prokazující část 

kvalifikačního předpokladu jiného dodavatele u té samé veřejné zakázky. Subdodavatel 

musí také jako dodavatel prokazovat majetkovou strukturu. [4] 

2.1.4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává dohled nad postupem 

zadavatele při zadávání veřejné soutěže. Vydává předběžná opatření, rozhoduje o tom, 

zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěže postupoval v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách, ukládá nápravná opatření, kontroluje úkony zadavatele 

při zadávání veřejných zakázek. [3] 

 

2.2  Předmět veřejné zakázky 

Zákon rovněž stanovuje, že zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné 

zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, 

služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na 

základě přímo použitelného předpisu Evropské unie. [2] Podle právního vymezení 

zákona o veřejných zakázkách se jedná o klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací 

podle zákonem  blíže uvedené referenční klasifikace.  

Z ekonomického hlediska je předmětem veřejné zakázky obstarání veřejného 

statku nebo veřejné služby. Jejich producentem je privátní sektor, spotřebitelem 

veřejnost, zprostředkovatelem (nakupovatelem) obstarávacího procesu zadavatel 

veřejné zakázky. [1] 
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Předmět veřejných zakázek se dělí na: 

 na dodávky, 

 na služby, 

 na stavební práce. 

 

  Správně určený druh VZ je důležitý. Druh veřejných zakázek je totiž přímo 

závislý na následném zařazení veřejné zakázky do finančních limitů, a dále tedy zvolení 

správného druhu zadávacího řízení. Na základě finančního limitu pak zadavatel volí 

druh zadávacího řízení. V případě, kdy zadavatel určí nesprávně druh veřejné zakázky, 

dopustí se chyby a následek této chyby může mít závažné důsledky. [5]  

2.2.1 Veřejná zakázka na dodávky 

 Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení věcí či zboží za účelem 

uspokojení veřejných potřeb. Také tímto předmětem může být poskytnutí služby, 

která spočívá v umístění, montáži či uvedení zboží do provozu tak, aby byla splněná 

veřejná zakázka.  Jiné zdroje uvádějí, že veřejnou zakázkou na dodávky dle § 8 ZVZ 

se rozumí zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci či zboží, a to zejména formou 

koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě. 

Dodávkou pak mohou být věci movité či nemovité. Nemusí se však jednat jen o koupi 

hotové věci, ale i o zhotovení věci na zakázku, pokud se však nejedná o zhotovení 

stavebního díla. [5] 

2.2.2 Veřejná zakázka na služby 

 Předmět veřejné zakázky na služby se dělí do dvou základních  kategorií a to: 

 čisté formy poskytování služeb, 

 kombinované formy poskytování služeb. 

 V zákoně jsou tyto pojmy vysvětleny protikladem. Čistou formu se rozumí 

taková druhová forma veřejné zakázky, která není veřejnou zakázkou ani na dodávky, 

ani stavební práce. Kombinovanou formu lze definovat jako takovou veřejnou zakázku, 

kdy daná služba je zároveň poskytována s dodávkou, nebo stavebními pracemi. 

Podmínkou však je, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby musí být 

větší, než  předpokládaná hodnota poskytované dodávky nebo stavebních prací. [2]   
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2.2.3 Veřejná zakázky na stavební práce 

 Veřejná zakázka na stavební práce se dělí do tří kategorií: 

 provedení stavebních prací, 

 provedení projektové nebo inženýrské činnosti související s provedením 

stavebních prací, 

 zhotovení stavby. 

 První forma provedení stavebních prací je definována v zákoně, příloha č. 3, 

na základě druhu činnosti a to konkrétně jako: stavebnictví, příprava staveniště, 

demolice, pozemní a inženýrské stavitelství, výstavba pozemních a inženýrských 

staveb, montáž střešních krytin, výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních 

zařízení, výstavba vodních děl, instalatérské práce, izolační práce, omítkářské práce, 

truhlářské práce, obkládání stěn a ostatní dokončovací práce. [2] 

 Druhou formou je provedení projektové nebo inženýrské činnosti související 

s provedením stavebních prací. Jsou také vyjmenované v zákoně v příloze č. 3.  

 Poslední formou veřejných zakázek jsou stavební práce na zhotovení stavby. 

Proto má jako celek užitnou hodnotu, která se projevuje v její schopnosti po zhotovení 

stavby plnit předem stanovené užitné (ekonomické a technické) funkce. Předmětem této 

formy veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která je výsledkem 

stavebních nebo montážních prací, případně s tím související projektové či inženýrské 

činnosti.
 
[2]   

 

2.3 Fáze veřejné zakázky 

 Fází veřejné zakázky se rozumí věcně a časově samostatná etapa, která se 

vztahuje k rozhodování, přípravě, výběru, realizaci a kontrole veřejné zakázky. Fáze 

přípravy a výběru je definována v ZVZ.  Jejich věcná stránka je předmětem formální 

i obsahové kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 První fází je fáze rovnováhy a specifikace. Zde se řeší problematika intervence 

ze strany veřejného sektoru. Pokud je zásah veřejného sektoru nezbytný, stanoví daný 

subjekt veřejného sektoru intervenční cíle, jimiž se rozumí očekávané, vyhodnotitelné 
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stavy. Na základě těchto cílů se pak stanoví formy, jakými je možné daný problém řešit. 

Dále se pak hledá a selektuje nejvýhodnější forma.  

 Ve fázi selekce je nejdůležitější vybrat správnou formu, jak daný problém 

co nejlépe vyřešit. Ze strany veřejného sektoru vznikají tři možnosti řešení. Jedná se 

o vlastní produkci, veřejnou zakázku nebo koncesi. Vlastní produkce znamená 

uspokojení potřeb samotným veřejným sektorem. Veřejnou zakázkou se rozumí, že na 

základě smlouvy mezi veřejným a privátní sektorem dostává privátní sektor zaplaceno 

za to, že poskytuje statek či službu. Třetí forma je koncese, kdy privátní subjekt 

zajišťuje daný statek či službu na základě koncesní smlouvy a je oprávněn k výběru 

poplatků za používání daných statků či služeb.  

 V třetí fázi se jedná o rozhodnutí o řešení problému formou veřejné zakázky. 

Tento jev nastane, když se ve fázi selekce veřejný sektor rozhone pro druhou možnost – 

viz výše. Tímto vznikají veřejné správě dodatečné povinnosti, které souvisí s finanční 

kontrolou. To znamená, že zadavatelé jsou povinni v rámci tzv. předběžné kontroly 

(auditu ex ante) prokázat, že finanční zdroje budou ekonomicky vynaloženy.  

 Poslední fází je fáze přípravy zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace 

je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele. 

Za správnost a úplnost všech údajů odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace může 

obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení. [3] 

Zadávací dokumentace obsahuje: 

a) obchodní podmínky, včetně podmínek platebních, 

b) technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 

c) požadavky na varianty nabídek, jsou-li zadavatelem připuštěny, 

d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 

g) případné jiné požadavky stanovené zadavatelem. [3] 

Pro lepší přehlednost je vše i blíže specifikováno v tabulce. 
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Tab. 2.3 - 1 Fáze veřejné zakázky [2] 

Pořadí 

fáze 
Název fáze 

Základní problémové části fáze ze strany 

veřejného sektoru 

1. Rozvaha specifikace 
Zda je nutná potřebná intervence ze strany 

veřejného sektoru. 

2. Selekce 
Jaká vybrat vhodnou formu k řešení 

veřejného problému. 

3. 
Rozhodnutí o řešení problému 

formou veřejné zakázky 

Zda je řešení daného problému formou 

veřejné zakázky účelné. 

4. 
Příprava dokumentace a zadávání 

veřejné zakázky 

Vytvořit dokumentaci podle zákona o 

veřejných zakázkách. 

6. Hodnocení 
Hodnotit jednotlivé nabídky podle 

stanovených kritérií. 

7. Výběr Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

8. Exploatace Realizace vybrané nabídky. 

9. Monitorování 
Sledování v procesu životního cyklu, zda jsou 

plněny stanovené ukazatele. 

10. Závěr audit výkonu Realizace výkonnostního audit ex post. 

 

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje předpokládanou hodnotu v § 13 odst. 1 

jako předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky, 

kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho 

zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně 

z přidané hodnoty. [4] 

 Při stanovení předpokládané hodnoty na dodávky a služby se definují dvě 

kategorie, a to: 
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a) Předpokládaná výše celkového finančního závazku zadavatele, která je 

shodná s výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky za doby účinnosti 

smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. 

 

b) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanovuje 

dle předpokládaného celkového finančního závazku zadavatele za 48 

měsíců. Tento případ se použije v případě, kdy je smlouva uzavřena na 

dobu neurčitou.  

 

 Při určení předpokládané hodnoty na stavební práce se hodnota určí dle § 13 

a § 16 zákona o veřejných zakázkách.  Problémem však zůstává to, že zadavatel nesmí 

rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty 

pod finanční limity stanovené zákonem o veřejných zakázkách.  Dále do předpokládané 

hodnoty se nesmí zahrnout předpokládaná hodnota dodávek či služeb, pokud 

tyto dodávky nebo služby nejsou podstatnou součástí předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky na stavební práce. Zákon blíže nespecifikuje jak stanovit předpokládanou 

hodnotu veřejných zakázek, ale zadavatel by se měl snažit cenu odhadnout 

co nejpřesněji. Zadavatel může požádat o externí odhad předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky a to na základě metody parametrického odhadu nákladů.  Je-li zakázka 

rozdělena na určité části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet 

všech částí veřejné zakázky. 

 Obecná pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou 

určena hierarchicky v pořadí: 

 a) stanovení předpokládané hodnoty na základě údajů a informací o zakázkách 

     stejného či podobného předmětu plnění: za zdroj informací se považují vlastní 

     zkušenosti zadavatele se zakázkami obdobného předmětu a rozsahu, resp. i 

     zkušenosti získané od jiných zadavatelů, či obvyklá cena předmětu plnění v 

     daném čase na daném místě, [6] 

 b) průzkumem trhu s požadovaným plněním, jako podklad 

     pro stanovení předpokládané hodnoty slouží předběžné cenové nabídky, 

     informace od známých dodavatelů poptávaného plnění apod., [7] 
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 c) při nemožnosti užití některého z předchozích kritérií se předpokládaná 

      hodnota určí jiným vhodným způsobem: tento neurčitý pojem se vykládá 

      extenzivně – podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty může být vše, 

      na základě čeho jí bude možno vytyčit objektivně, reálně a v souladu se 

      zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona (nejčastěji využití znaleckého 

      posudku či projektové dokumentace). 

 

Druhy veřejné zakázky dle finančního limitu: 

 nadlimitní veřejná zakázka, 

 podlimitní veřejná zakázka, 

 veřejná zakázka malého rozsahu. 

 

Nadlimitní veřejná zakázka  

 Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž cena překročí finanční 

limity dané zákonem. Např. nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce má v současné 

době finanční limit nad 131.402.000 Kč bez DPH. Tyto zakázky musí při zadávání 

respektovat kromě národních právních předpisů také podmínky. [4] 

Podlimitní veřejná zakázka  

 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka na dodávky či služby 

nejméně v hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH, nebo v případě stavební práce nejméně 

6.000.000 Kč bez DPH dané hodnoty a ta nedosáhne limitu podle definice nadlimitní 

veřejné zakázky. Jedná se o nejvyskytovanější veřejnou zakázku z pohledu 

předpokládané hodnoty v ČR. [4] 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 Zadavatel nemusí zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 

o veřejných zakázkách.  Musí, ale dodržet zásady postupu pro zadavatele. Jedná se tedy 

o zákaz diskriminace, rovné zacházení a zásadu transparentnosti. Podle zákona 

o veřejných zakázkách není zadavatel povinen tento druh zakázky zveřejňovat 

ve výběrovém řízení.  
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 Dle ZVZ se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí taková zakázka, jejíž 

předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a služby 

2.000.000 Kč bez DPH nebo v případě stavebních prací 6.000.000 Kč bez DPH. [4] 

 

Významná veřejná zakázka  

 Takovou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, kterou zadává: 

 a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) nebo jiná právnická osoba podle 

§ 2 odst. 2 písm. d) přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 

300.000.000 Kč bez DPH, 

 b) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 

2 písm. d), je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení 

podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2 přičemž hodnota veřejné zakázky činí nejméně 

500.000.000 Kč bez DPH. [4] 
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Tab. č. 2.4. – 2 Finanční limity veřejné zakázky [3] 
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3 ANALÝZA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU 

ZADAVATELE 

 V analýze veřejných zakázek z pohledu zadavatele jde o vytváření veřejné 

zakázky. Zjišťují se zde potřeby a poptávky veřejnosti po veřejných službách, 

je sestavena rozvaha zadavatele o způsobu řešení, jsou analyzovány a definovány 

podmínky zakázky, je vymezen předmět veřejné zakázky a stanoven cíl, volí 

se hodnotící kritéria a jejich postup, vybírají se typy a druhy dílčích kritérií, probíhá 

transformace kvalitativních kritérií, stanovují se váhy dílčích kritérií a nakonec se volí 

druh zadávacího řízení.  

3.1 Zjištění potřeb a poptávky veřejnosti 

 Prvním bodem celkové analýzy je stanovení potřeb a poptávky veřejnosti 

po veřejných statcích a veřejných službách jako potenciálních předmětů veřejných 

zakázek.  Náklady na tyto veřejné statky či služby jsou financovány z veřejných zdrojů.  

Zadavatel zde vystupuje jako zprostředkující činitel.  

 

Veřejnost (potřeby veřejnosti) 

Subjekty veřejného sektoru 

Zadavatel 

      Obr. 3.1 – 1 Zjištění potřeb a poptávky 

3.2 Rozvaha zadavatele o způsobu řešení problémů a metody jejího 

řešení 

 Složitost této rozvahy je závislá na komplikovanosti problému. V případě, 

že se jedná o řešení standardního problému je provedení tohoto kroku poměrně snadné 

a rutinní. V opačném případě, kdy se jedná o řešení jedinečné, se rozvaha tvoří 

na základě názorů expertů. Těmito experty mohou být i odborníci pracující ve správním 

či samosprávním celku z úrovně zadavatele. K získání potřebných informací lze použít 

některou z níže uvedených metod: 
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 brainstorming, 

 brainwriting, 

 metoda Delfy, 

 metoda silového pole. 

3.2.1 Brainstorming 

 Podstatou brainstormingu je hledání originálních způsobů k řešení problému 

ze současným zvažováním podmínek řešení, důsledků a dopadů. Při použití této metody 

se postupuje dle následujících kroků: 

1. V prvním bodě se provede rozvaha o problému. Obsahem této rozvahy je určit 

možný okruh potencionálních řešení a zjistit, zda daný problém bude 

nejvýhodnější řešit přes veřejnou zakázku. 

2. V druhém bodě se vybírá skupina expertů, kteří se zúčastní brainstormingové 

diskuze. Tato skupina má obsahovat osm až deset členů. Je důležité, aby se 

skupina zkombinovala z expertů a lidí z praxe. 

3. V dalším kroku se skupina seznámí s problémem. Současně se zveřejní zásady 

diskuze.  K nim patří, že každý zúčastněný má právo vyslovit vlastní názor 

na daný problém a zákaz kritiky jakéhokoliv vysloveného názoru. 

4. Výsledky diskuze se pečlivě zaznamenají s náměty na způsob řešení. 

5. Po ukončení diskuze je sepsán návrh získaných způsobu řešení a ty jsou 

začleněny do kategorií podle podobnosti řešení.  

6. Výsledný soupis je zaslán všem členům brainstormingového týmu. 

7. Posledním krokem je, že se opakuje sezení brainstormingového týmu. Zde jsou 

řešení podrobovány kritice. Cílem této diskuze je provést selekci řešení do tří 

základních skupin, a to na návrhy ihned realizovatelné s ohledem na rámcové 

podmínky, návrhy vyžadující si změnu rámcových podmínek, a na návrhy 

nerealizovatelné s ohledem na rámcové podmínky. [1] 
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Zpracována rozvaha o problému 

Vyběr expertů a svolání k diskuzi 

Seznámení expertů s problémem a formálními zásadami 

Zahajení diskuze a zapsání všech způsobů řešení 

Ukončení diskuze  

Třídění způsobu řešení a zaslání výsledků 

Opakování schůze a selekce řešení do tří skupin 

      Obr. 3.2.1 – 1 Rozvaha zadavatele [1] 

3.2.2 Brainwriting 

 Návrhy řešení u Brainwritingu jsou psány na papír a pokládány tak, aby k nim 

měli všichni členové přístup. Ti je mohou vzít a přečíst si a případně dopsat návrhy 

vlastní.  

3.2.3 Metoda Delfy 

 Podstata metody Delfy je v metodě dotazování. I tuto metodu lze použít 

v případě, kdy se zadavatel rozhoduje nad způsobem řešení daného problému ve formě 

velké investice.  

1. V prvním kroku se definuje problémová situace. Problémovou situací se zde 

rozumí nedostatek veřejných statků či služeb. 

2. Daný problém je patřičným subjektem veřejné správy transformován do formy 

dotazníku.  Obsahem dotazníku je soubor otázek, který obsahuje názory 

a možnosti řešení. Otázky jsou postaveny tak, aby z nich jasně vyplývaly možné 

informace související s daným problémem a jeho řešením. 

3. Dotazník se zašle vybraným expertům s žádostí o odborné vyjádření k problému 

a definování způsobu řešení. 
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4. Na základě informací z dotazníku se sestaví nová verze dotazníku. Tento druhý 

dotazník obsahuje návrhy na způsob řešení problému. Tyto navrhované způsoby 

řešení berou na vědomí návrhy a doporučení expertů.  

5. V dalším kroku se provede analýza získaných dat z druhého dotazníku. Zjišťuje 

se, zda bylo dosaženo shody na způsobu řešení problému. Pokud tomu tak není, 

sestaví se třetí dotazník, tedy proběhne třetí kolo dotazování.  Po dosažení 

názorového souhlasu se vypracuje konsensuální návrh na řešení problému. 

Závěrečný konsensuální návrh se může předložit jiným expertům k jeho 

posouzení. 

 

Definice problémové situace 

Transformace problému do dotazníku 

Výběr experů a zaslání dotazníku 

Vyhodnocení dotazníku a selekce shodných názorů 

Zpracování nového dotazníku a zaslání expertům 

Vyhodnocení výsledků druhého dotazníku 

Dosažen názorový souhlas  

Vypracuje se konečný návrh řešení problému 

           Obr. 3.2.2 – 1 Metoda Delfy [1] 

3.2.3 Metoda silového pole 

 Analýza silového pole je založena na protichůdné klasifikaci faktorů, 

předpokladů a podmínek související s navrhovaným způsobem řešení. Dané faktory, 

předpoklady a podmínky jsou rozděleny do dvou protichůdných silových skupin, 

a to na faktory (síly) působící ve prospěch dané varianty, a na síly působící proti 

navrhovanému řešení. Ohodnocení každé varianty se zapisuje do hodnotící tabulky.  

Hodnocení návrhů posuzují vybraní experti. Každý návrh se posuzuje podle kladných 

faktorů, přičemž se vymezují faktory, které působí proti nim. Kladné a záporné síly 

se zaznamenávají do tabulky a hledá se řešení, které se zapisuje do komentářů.  
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Tento způsob zápisu je stanoven pro využití kladných faktorů a eliminování negativních 

faktorů.  Zjištěné výsledky se využijí pro identifikaci rámcových podmínek 

a zpracování rozvahy. [1] 

 

Problémová situace 

           Kladné faktory       Navrhovaný způsob       Negativní faktory 

řešení 

  

  

          Obr. 3.2.3 – 1 Analýza silového pole [1] 

 

3.3 Analýza rámcových podmínek 

 Analýza rámcových podmínek se provádí u limitních faktorů navrhovaného 

způsobu řešení. Základem této analýzy je konfrontace každé navrhované varianty 

s komplexem podmínek a faktorů, které zkoumají jednotlivé návrhy s ohledem 

na kritérium reálnosti a dostupnosti realizace.  

1. Prvním krokem je definování omezujících podmínek. Takovými podmínkami 

mohou být dostupné lidské, věcné či finanční zdroje. 

2. V dalším kroku se konfrontují omezující podmínky s navrhovanými způsoby 

řešení. Výsledkem je získání dvou skupin návrhů, a to připadající k realizaci 

a návrhům, které jsou nerealizovatelné. 

3. Nerealizovatelné návrhy se podrobí analýze z hlediska významnosti způsobu 

řešení návrhů. Hlediskem významnosti se rozumí možný budoucí užitek 

s ohledem na potřebné zdroje.  Pokud některá z variant je velmi přínosná, 

informuje se o této skutečnosti příslušný orgán. Tento orgán má pravomoc 

změnit omezující podmínky např. přidělit dodatečné zdroje.  

4. Závěrem této analýzy rámcových podmínek je zvolení patřičné varianty způsobu 

zadání veřejné zakázky. 
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Definice omezujících podmínek 

Konfrontace omezujícíh podmínek s navrhovanými způsoby řešení 

Rozčlenění těchto variant na dostupné a nedostupné k realizaci 

Určení nedostupné varianty jako  

velmi významná 

  Ano       Ne 

        Informování patřičného     Provedení rozvahy o 

          orgánu             způsobu veřejné zakázky 
      
     Obr. 3.3 – 1 Analýza rámcových podmínek [1] 

 

3.4 Definování technických podmínek veřejné zakázky 

 Stanovení technických podmínek veřejných zakázek je jedním z nejdůležitějších 

bodů při zadávání veřejných zakázek. Technickými podmínkami se rozumí definování 

všech charakteristik a požadavků, které musí nabídka, ucházející se o získání veřejné 

zakázky, obsahovat. Tyto technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.  

Charakteristiky či požadavky se vztahují k předmětu veřejné zakázky. Technické 

podmínky se stanoví dle níže vysvětlených forem: 

a) Technické podmínky definované formou odkazu na dokumenty 

1) České technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy. 

2) Evropská technická schválení. 

3) Obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

4) Mezinárodní normy. 

5) Jiné typy technických dokumentů nežli normy vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

b) Technické podmínky definované formou požadavku na úroveň parametru 

očekávaného užitku 
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a. Stanovení požadavku na výkon. 

b. Stanovení požadavků na funkci. 

c. Jiné [1] 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje technické podmínky v případě veřejných 

zakázek na dodávky nebo služby vymezením charakteristik a požadavků na dodávky 

nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití 

požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. Technickými podmínkami se v případě 

veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, 

které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební 

práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, 

jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán 

jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. 

[3]  

 Charakteristiky či požadavky lze stanovit dle metody grafického sledování 

splnění technických podmínek.  Pro jednotlivou charakteristiku se stanoví odpovídající 

ukazatel. Nabídku lze rozčlenit na množinu nabídek splňující danou technickou podporu 

a na množinu nesplňující danou technickou podporu. Definuje se hranice požadované 

hodnoty etnické podmínky a nabídky, které nedosáhnou stanovené hranice a jsou 

vyřazeny z hodnocení. Výhodou této metody je, že umožňuje přehledně sledovat 

splnění technických podmínek. Pro technické podmínky platí, že nesmí být nastaveny 

diskriminačně, tedy tak, aby zvýhodňovaly některého z uchazečů či naopak.   

 Dalším krokem analýzy je stanovení předmětu zakázky. Tento bod je blíže 

vymezen v kapitole 2.2 Předmět veřejné zakázky.  

3.5 Stanovení cílů veřejné zakázky 

 Stanovení cílů veřejné zakázky hraje významnou roli v zadávání a následném 

hodnocení veřejné zakázky. ZVZ přesně nedefinuje cíl veřejné zakázky. Vystačuje si 

s pojmem předmět veřejné zakázky a s pojmem nabízené plnění veřejné zakázky v § 78 

odst. 4.  Při správně stanovení cílů v zadávací dokumentaci se ze strany zadavatele 

přesně definuje předmět veřejné zakázky a očekávané užitky plynoucí z veřejné 
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zakázky a očekávané náklady na dosažení očekávaného užitku.  Ze strany uchazeče se 

jednoznačně definují nabízená plnění veřejné zakázky.  

 

Tab. 3.4 – 1 Role cílů ve vztahu k subjektům veřejných zakázek [1] 

Subjekt veřejných zakázek Role cílů 

Zadavatel 
Popis očekávaného stavu, jehož má být veřejnou zakázkou 

dosaženo 

Uchazeč Směrnice pro nabízené plnění veřejné zakázky 

Zadavatel a hodnotící komise Prostředek k vymezení hodnotících kritérií 

Kontrolní orgán 
Kontrola uchazeče pro provádění interního a externího audiu 

ex ante a auditu ex post 

  

 Z tabulky vyplývá, že zadavatel může podstatnou měrou sám přispět 

ke zkvalitnění zadávacích, výběrových a kontrolních procesů. Měl by přesně definovat 

předmět veřejné zakázky ve formě cílů. Tyto cíle jsou pro zadavatele předpokladem 

pro vymezení hodnotících kritérií, protože správně stanovené cíle už v sobě obsahují 

hodnotící kritéria. Stanovení cílů může velmi podstatně zkvalitnit kontrolní činnost, 

protože cíle umožňují přesně kontrolovat a následně hodnotit veřejnou zakázku 

v procesu interního a externího audiu ex ante a auditu ex post. [1] 

 Stanoviskem pro odvození cílů při zadávání veřejné zakázky je, že obecné cíle 

jsou dané do složky, které jsou definovány v koncepcích či resortních strategií 

správními orgány. Dále jsou z obecných cílů odvozovány cíle, které se týkají veřejné 

zakázky a vyjadřují konečné očekávané efekty. Požadavky na vlastnosti cílů se mohou 

definovat takto: 

 Verifikovatelnost – Cíl je možné ověřit. 

 Kvantifikovatelnost – Cíl je možné změřit. 

 Předmětnost – Cíle jsou vztaženy k předmětu zakázky. 

 Konzistentnost – Cíle na sebe vzájemně navazují. [1] 
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Verifikovatelností cíle se rozumí jeho ověřitelnost. Tento rys umožňuje zadavateli 

zjistit, do jaké míry byl splněn předmět veřejné zakázky. Kvantifikovatelnost cíle 

definuje měrné jednotky umožňující měřit množství, kvalitu, časové termíny a náklady 

s jakými byly cíle splněny. Předmětností cílů se rozumí skutečnost, že cíle znázorňují 

očekávané plnění zakázky. Jsou to užitkové, nákladově užitkové a nákladové vlastnosti, 

jejichž výsledek má přinést žádoucí uspokojení z realizace zakázky. Poslední vlastností 

je konzistentnost cílů. Touto vlastností se rozumí vzájemná návaznost. Cíle by měly 

pokrývat předmětné plnění zakázky a vyloučit vzájemně se překrývající cíle, aby jedna 

vlastnost nebyla hodnocena vícekrát.  

3.6 Volba hodnotících kritérií a jejich vah 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje v § 78 odst. 1 dva druhy hodnotících 

kritérií,a to ekonomickou výhodnost nabídky a nejnižší nabídkovou cenu. 

Je na zadavateli, jaké hodnocení bude u veřejné zakázky použito.  

3.6.1 Kritérium nejnižší nabídkové ceny 

 Kritérium nejnižší nabídkové ceny je vhodné k hodnocení nabídek tehdy, je - li 

naplněn požadavek hospodárného použití zdrojů, tedy minimalizací ceny bude splněn 

předmět veřejné zakázky. Zde si zadavatel stanoví minimální či maximální parametry 

a jejich ukazatele, které musí nabídka obsahovat. Zadavatel je ze zákona povinen 

zajistit, aby hospodárným vynaložením zdrojů bylo dodrženo zachování odpovídající 

kvality.  Zadavatel vymezí potřebné prahové hodnoty jednotlivých parametrů a jejich 

ukazatelů s ohledem na ně formuje zadání veřejné zakázky.  Při sledování hospodárnosti 

se nelze zaměřovat jen na pořizovací náklady, neboť v konečném důsledku mohou být 

celkové náklady na pořízení investic rozdílné.  

 Jelikož investice má charakter dlouhodobého majetku, který vyžaduje v průběhu 

životního cyklu náklady na provoz, opravy, údržbu atd., je potřebné tyto položky 

zahrnout do nákladů související s životním cyklem investice také zahrnout. Protože jsou 

náklady vynaloženy v čase, je potřeba znát současnou hodnotu celkových nákladů.   
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Kde: 

LCC…náklady životního cyklu 

C… náklady související s n – tým rokem celoživotního cyklu dané invesice 

n… rok, ve kterém probíhal náklad (investiční, provozní nebo likvidační) 

T… délka hodnoceného období 

r… diskontní sazba [9] 

Zadavatel by měl mít výši diskontního sazby stanovenou vnitřním předpisem. 

3.6.2 Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje v § 78 odst. 4 kritérium ekonomické 

výhodnosti nabídky takto. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle 

základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí 

hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící 

kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být 

zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické 

a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv 

na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh 

práce, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení 

dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. [3] 

 Zadavatel má tedy dvě základní povinnosti. První povinností je definovat 

hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Druhou je určit dílčí 

hodnotící kritéria tak, aby se vztahovala k nabízenému plnění veřejné zakázky. Jedním 

z dílčích hodnotících kritérií je nabídková cena. K hodnocení se však mohou použít 

i další druhy dílčích kritérií. 
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Tab. 3.6.2-1 Klasifikace dílčích kritérií [1]  

Druk kritéria Druhová klasifikace vlastnosti Typ hodnotících kritérií 

Nákladová 
Nabídková cena 

Kvantitativní 

 

Provozní náklady 

Časová 
Dodací lhůta 

Záruční a pozáruční servis 

Užitková 

Technická úroveň řešení 

Technické parametry 

Vliv životního prostředí 

Estetické vlastnosti Estetický soulad projektu s okolím 
Kvalitativní 

Kvalita Míra uspokojení s nabízenou kvalitou 

 

Zákon o veřejných zakázkách definuje dvě základní povinnosti:
 

 určit hodnotící kritéria tak, aby znázorňovala vztah užitné hodnoty 

a ceny, 

 určit dílčí hodnotící kritéria tak, aby znázorňovala vztah mezi náklady 

a užitky. 

Z hlediska formy se rozlišují kritéria kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní kritéria 

nejdou přímo vyhodnotit, protože neobsahují bezprostřední ukazatelé. K převodu 

kvalitativních kritérií na kvantitativní se používají transformační postupy, díky kterým 

převedeme ukazatele na měřitelné veličiny. Nejpoužívanějším nástrojem jsou tabulky 

s deskriptorem. Výhodnější je však používat kvantitativní kritéria. Kvantitativní kritéria 

jsou přímo vyhodnotitelná. Obsahují ukazatele a měřící jednotky (např. metry, 

kilogramy).  

3.6.2.1 Stanovení vah dílčích kritérií 

 Zákon stanovuje, že váhy dílčích kritérií jsou vyjadřovány v procentech 

a stanovená váha dílčích kritérií může být shodná. Zadavatel je povinen uvést dílčí 

hodnotící kritéria a jejich váhy v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení 

nebo zadávací dokumentaci, případně ve výzvě k podání nabídky.  Nejčastější metodou 

pro stanovení vah je metoda expertního stanovení vah přímým procentním 

ohodnocením.  
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Stanovení dílčích kritérií s ohledem na předmět a cíle veřejné zakázky 

Vybrání skupiny expertů k určení vah dílčích kritérií 

Provedení expertního hodnocení jednotlivých kritérií 

Stanovení výsledné váhy pro každé kritérium 

Začlenění výsledné váhy do zadávací dokumentace 

       Obr. 3.6.2.1-1 Metoda expertního stanovení vah [1] 

 Při stanovení dílčích kritérií, kde je důležité, aby kritéria byly odvozeny 

z předmětu a cíle veřejné zakázky, by se konečné hodnoty jednotlivých dílčích kritérií 

měly rovnat stu. Dále se průměruje hodnocení expertů, a to součtem vah a výsledek 

se vydělí počtem všech expertů, kteří se stanovení vah podíleli. Do zadávací 

dokumentace se uvede hodnotící kritérium a průměrné hodnocení od expertů. 

Výhodou této metody je, že umožňuje objektivizovat hodnoty všech dílčích kritérií 

od všech oslovených expertů.  

 Další metoda pro stanovení vah hodnotících kritérií se nazývá metoda párového 

srovnání jednotlivých kritérií.  

 

Seřazení jednotlivých dílčích kritérií do pořadí 

Sestavení hodnotící matice pro párové srovnání dílčích kritérií 

Provedení porovnání každého kritéria s každým 

Zapsání výsledků porovnání do připravení matice 

Vypočítání sumy všech preferencí 

Stanovení výsledné váhy jednolivých kritérií 

Převedení výsledné váhy jednotlivých kritérií na procenta 

  Obr. 3.6.2.1-2 Metoda párového srovnání [1]  
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3.7 Volba druhu zadávacího řízení 

 Na volbu druhu zadávacího řízení má vliv několik faktorů. Zejména se jedná 

o předmět veřejné zakázky, rámcové podmínky a předpoklady, volba ovlivňuje i výše 

předpokládané hodnoty.  

 Zadávací řízení je způsob, jak zadavatel zahajuje řízení odesláním oznámení 

nebo písemné výzvy. Zadávací řízení je dále uveřejněno s informací o veřejné zakázce 

na portálu zadavatele či na jiném veřejném dostupném místě. Zákon o veřejných 

zakázkách definuje následující druhy zadávacího řízení: 

 otevřené řízení, 

 užší řízení, 

 jednací s uveřejněním,  

 jednací bez uveřejnění, 

 soutěžní dialog, 

 zjednodušené podlimitní řízení. 

Z ekonomického hlediska je zadávací řízení prostředkem k zadávání veřejné zakázky 

s ohledem na ekonomickou charakteristiku předmětu veřejné zakázky, očekávanou 

užitnou hodnotou, náklady a časovými souvislostmi pořizovaného veřejného statku 

resp. veřejné služby. [2] Po vyhodnocení zadávacího řízení, zadavatel rozesílá oznámení 

o výběru nejvýhodnější nabídky do 5 pracovních dnů všem uchazečům, jejichž nabídka 

nesplnila podmínky pro nejvýhodnější výběr. Pokud dodavatel nepošle námitku 

v zákoně stanovené lhůtě, zadavatel uzavře do 15 dnů smlouvu s dodavatelem. 

Výsledky zadávacího řízení musí být uveřejněny do 15 dnů po podepsání smlouvy, 

u sektorového zadavatele tato doba činí 30 dnů. [1] 

3.7.1 Otevřené řízení 

 Zadavatel v otevřeném řízení oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj 

záměr zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. V prvním kroku zadavatel 

prověřuje smysluplnost použití tohoto druhu veřejné zakázky. Avšak musí vzít v úvahu 

předmět veřejné zakázky, očekávanou hodnotu, rámcové podmínky, vlastní zkušenosti 

a zkušenost jiných zadavatelů.  Pokud se zadavatel rozhodne pro tento druh zadávacího 

řízení, oznámí neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
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v tomto druhu zadávacího řízení. Toto oznámení je pro uchazeče výzvou k podání 

nabídek a následnému prokázání kvalifikace.  

 

Prověření smysluplnosti otevřeného řízení 

Rozhodnutí zda odpovídá plnění zakázky otevřenému řízení 

           Ano             Ne 

       Oznámení neomezenému počtu uchazečů Výběr jiného druhu zad. řízení      

       Podání výzvy k podání nabídek dodavatelů                        

    Obr. 3.7.1-1 Volba otevřeného řízení [1]  

3.7.1.1 Nabídka 

 Nabídka by měla obsahovat: 

 identifikační údaje uchazeče, 

 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat, 

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních třech letech od konce lhůty podání nabídek byli 

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

 má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 10 % základního 

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavře a neuzavřel zakázanou dohodu 

podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou. [3] 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 

v zadávacím řízení, nesmí být zároveň subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 

dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Společnou nabídkou 

se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě 

se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. Takový typ 

podání nabídky se nazývá sdružení. [3] 
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3.7.1.2 Kvalifikační předpoklady 

 Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady. 

Rozsah kvalifikace: 

 splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

 splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

 předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku, 

 splnění technických kvalifikačních předpokladů. [3] 

Chybějící část kvalifikace může dodavatel splnit prostřednictvím subdodavatele. 

U prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů nesmí být doklady starší 90 dnů. 

Do hodnotících kritérií nesmí být zahrnuta kvalifikace dodavatele.  

3.7.2 Užší řízení 

 Při volbě tohoto řízení, zadavatel oznamuje svůj záměr neomezenému počtu 

uchazečů. Zájemci nejprve podávají žádost o účast, kde prokazují svou kvalifikaci. 

Po posouzení kvalifikace zadavatel vyzve uchazeče řízení, kteří splnili kvalifikaci, 

k podání nabídky.  

 

Provedení rozvahy o výběru užšího řízení 

Oznámení neomezenému počtu uchazečů 

Přijetí písemné žádosti zájemců o užší řízení 

Posouzení kvalifikace 

Vyzvání uchazčů, kteří kvalifikaci splnili, pro podání nabídky 

      Obr. 3.7.2 – 1 Volba užšího řízení [1]  

Písemná výzva k podání nabídek by měla obsahovat: 

 zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 

dokumentace, 

 informace o uveřejnění oznámení užšího řízení, 

 lhůtu pro podání nabídek, 
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 místo podání nabídek, 

 údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení 

o užším řízení či zadávací dokumentaci, 

 informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána. [3] 

Zadavatel může určit maximální počet zájemců, které vyzve k podání nabídky. Veřejný 

zadavatel je povinen vyzvat minimálně 5 uchazečů a sektorový zadavatel je povinen 

vyzvat minimálně 3 uchazeče o veřejnou zakázku.  

3.7.3 Jednací řízení s uveřejněním 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje jednací řízení s uveřejněním 

v § 24 odst. 4 jako oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí 

o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci 

podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. 

Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění 

kvalifikace, k podání nabídek. [3] Zadavatel může omezit počet zájemců o veřejnou 

zakázku, nejméně však musí být 3 zájemci.  

 Zadavatel přistoupí k tomuto druhu řízení, pokud v předchozím otevřeném 

řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu byly 

podány nabídky nepřijatelné nebo neúplné. Dále když zadavatel nezmění zadávací 

podmínky bezprostředně po ukončení předchozího zadávacího řízení a zahájí nové 

jednací řízení. 

 Prvním bodem je podání písemné výzvy k podání nabídek. Uchazeči podávají 

nabídky v obálkách. Po posouzení nabídek oznámí zadavatel všem uchazečům, 

jejichž nabídky byly hodnoceny, předběžný výsledek hodnocení. Zadavatel může jednat 

s uchazeči o všech podmínkách plnění, které jsou obsaženy v nabídkách. Z každé fáze 

jednání je stanoveno pořadí uchazečů a vše je zaznamenáno do protokolu. Výsledem 

je stanovení konečného pořadí uchazečů. Zájemce, který se umístil na prvním místě, 

doručí zadavateli po obdržení protokolu návrh smlouvy. Pokud první zájemce nesplní 

tento požadavek, může zadavatel vyzvat k předložení návrhu smlouvy uchazeče, jež 

se umístil na druhém či třetím místě.  
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Vyzvání zájemců k podání a následnému přijetí žádostí 

Posouzení kvalifikace zájemců 

Otevření obálek a oznámení předběžného výsledku hodnocení 

Písemná výzva k prvnímu jednání o nabídkách 

Stanovení pořadí uchazečů 

Vyhotovení písemného protokolu 

Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 

       Obr. 3.7.3 - 1 Volba jednacího řízení s uveřejněním [1]  

3.7.4 Jednací řízení bez uveřejnění 

 Zákon o veřejných zakázkách definuje jednací řízení  bez uveřejnění v § 34. 

V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel 

zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 

zadávacím řízení. Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí 

zadavatel sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným 

zájemcem bez jeho předchozího souhlasu. [3] 

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku tímto způsobem, jestliže: 

 V předchozím otevřeném řízení, užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním 

nebyly podány žádné nabídky. 

 V předchozím otevřeném řízení, užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním 

byly podány nabídky, které nesplnily požadavky zadavatele. 

 Nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím s uveřejněním. 

V prvním bodě zadavatel přezkoumá možnost volby zadávacího řízení. V následujícím 

kroku se připraví výzva k jednání. Při jednání se zájemci mohou domluvit na jiných 

podmínkách, než byly stanoveny v původní výzvě. Na základě hodnotících kritérií 

je sestaveno pořadí uchazečů a uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil 

na prvním místě. 
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Posouzení podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejění 

Vyhotovení písemné výzvy 

Vyzvání zájemců 

Projednání podmínek s uchazeči 

Stanovení pořadí uchazečů 

Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 

       Obr. 3.7.4 - 1 Volba jednacího řízení bez uveřejněním [1]  

3.7.5 Soutěžní dialog 

 Soutěžní dialog se používá při obzvláště složitém předmětu veřejné zakázky. 

Využívá se tehdy, je-li nemožné použít užší či otevřené řízení pro plnění předmětu 

veřejné zakázky. Za velmi složitý předmět veřejné zakázky se považuje, když zadavatel 

není schopen přesně určit technické či finanční požadavky na splnění veřejné zakázky.  

 V prvním kroku zadavatel připraví písemnou výzvu k účasti v soutěžním 

dialogu. Tato výzva se předloží neomezenému počtu zájemců. Na základě výzvy 

dodavatelé předkládají písemnou žádost o účast, kde prokazují svou kvalifikaci. 

Ti dodavatelé, kteří splnili kvalifikační předpoklady, jsou vyzvání k účasti v soutěžním 

dialogu.  ZVZ definuje, že k účasti v soutěžním dialogu musí být vyzvání nejméně  tři 

uchazeči. Na tomto jednání jsou projednány všechny problémy, které se týkají předmětu 

veřejné zakázky. Zadavatel dále pokračuje ve výběru do té doby, nežli vybere či určí 

jedno nebo více řešení pro splnění požadavků či potřeb. Po ukončení jednání zadavatel 

vyzve dodavatele, kteří se zúčastnili dialogu k předložení nabídek.  
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Příprava výzvy k účasti v soutěžním dialogu 

Uveřejnění výzvy pro neomezený počet zájemců 

Příjem písemných žádostí o účast 

Posouzení kvalifikačních předpokladů  

Vyzvání kvalifikovanách zájemců k dialogu 

Určení řešení předmětu veřejné zakázky 

Výzva k podání nabídek 

Uzavření smlouvy s uchazečem na prvním místě 

           Obr. 3.7.5 - 1 Soutěžní dialog [1]  

3.7.6 Zjednodušené podlimitní řízení 

 Zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení, které zákon o veřejných 

zakázkách definuje v § 25 tehdy, je-li: 

 podlimitní veřejná zakázka na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky 

na služby, 

 podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota 

nepřesáhne 10 000 000  Kč bez DPH. 

V prvním kroku zadavatel posoudí uchazeče s ohledem na předmět veřejné zakázky 

jako možné uchazeče veřejné zakázky. Zároveň vypracuje písemnou výzvu, v niž je 

ze zákona povinen oslovit minimálně pět uchazečů k podání nabídky. Následně jsou 

jednotlivé nabídky posouzeny podle hodnotících kritérií a je vybrána nejlepší varianta.  

Posouzení a vybrání jednotlivých uchazečů 

Vyhotovení písemné výzvy 

Písemné vyzvání zájemců 

Příjem nabídek k posouzení 

Posouzení nabídek podle hodnotících kritérií 

Vybrání nejvýhodnější nabídky 

         Obr. 3.7.6 - 1 Zjednodušené podlimitní řízení [1] 
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4 MIMOŘÁDNĚ NÍZKA NABÍDKOVÁ CENA 

 Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí taková cena, za kterou není 

možné uskutečnit veřejnou zakázku. Ukazatelem mimořádně nabídkové ceny může být 

výrazná odchylka nabídkové ceny od ostatních nabídkových cen. Avšak nejdůležitějším 

určujícím znakem je porovnání s kvalifikovaně provedeným odhadem ceny předmětu 

veřejné zakázky založeném na cenách obvyklých v daném místě a čase. [8] Odchylka 

nabídkové ceny od ostatních nabídkových cen však ještě nemusí znamenat, že se jedná 

o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Nabídkové ceny nelze posuzovat či hodnotit podle zjednodušeného principu 

nejnižší vyhrává. Pokud je firma kapitálově slabší a jejich nabídková cena je příliš nízká 

a zadavatel tuto firmu vybere jako generálního dodavatele veřejné zakázky, tak i přes 

smluvní zajištění může stavba skončit velkým neúspěchem. Proto je stanovení 

mimořádně nízké nabídkové ceny důležitým prvkem v procesu zadávacího řízení. 

 Pokud hodnotící komise usoudí, že nabídková cena se jeví jako mimořádně 

nízká, je povinna si od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které 

jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. [4] 

 Uchazeč pro zdůvodnění nabídkové ceny může předložit reálné příčiny, 

které jsou definovány v zákoně: 

 • ekonomičnost nabízeného řešení, 

 • objevnost technických řešení, 

 • nízké náklady na zaměstnance, 

 • množstevní slevy 

 • možnost získat veřejnou podporu. 

 Pokud hodnotící komise shledá nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, vyzve 

uchazeče, který má možnost odůvodnit před hodnotící komisí mimořádně nabídkovou 

cenu, k obhájení této ceny. Také aby vysvětlil předchozí písemné odůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny, které pro hodnotící komisi nebylo uspokojivé. 

Uchazeč musí být na jednání hodnotící komise přizván alespoň 5 dnů předem. [4]  
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 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal usnesení ÚOHS-S114/2010/VZ-

10704/2010/520/NG1 z 31. 8. 2010, a to k institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Úřad uvádí, že jeho cílem je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve 

své nabídkové ceně uvede nereálnou cenu, za niž není možno realizovat plnění veřejné 

zakázky, která by během realizace předmětu veřejné zakázky vedla např. k nedokončení 

veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému 

navyšování původní nabídkové ceny uchazeče.  Posouzení výše nabídkových cen 

ke vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky za účelem zjištění, zda 

neexistují důvody pro takovéto oprávněné podezření, pak zákon svěřil do pravomocí 

hodnotící komise. Pokud hodnotící komise vyžaduje zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny, měla by v žádosti v zájmu zachování transparentnosti poukázat na to, 

v čem spatřuje nereálnost nabídkové ceny, a formulovat všechny skutečnosti, na nichž 

se pochybnosti zakládají, aby se uchazeči mohli k žádosti konkrétně vyjádřit. 

Hodnotící komise však pouze vyzvala k vysvětlení mimořádně nabídkové ceny, 

avšak neoznačila žádné části nabídky. Úřad proto konstatuje, že v šetřeném případě 

nebyla dodržena zásada transparentnosti, když hodnotící komise v žádosti o zdůvodnění 

mimořádně nabídkové ceny přesně nespecifikovala, v čem spatřuje nereálnost 

nabídkové ceny uchazeče. Hodnotící komise důsledkem svého nesprávného postupu 

od vybraného uchazeče neobdržela všechny relevantní informace k tomu, aby mohla 

objektivně posoudit zdůvodnění jeho nabídkové ceny. [5] 

 Hodnotící komise je povinna nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 

vyřadit a toto své rozhodnutí zdůvodnit, pokud využila pro zjištění důvodnosti 

předložení mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče všech dostupných prostředků, 

a to konkrétně: 

 vyzvala uchazeče k písemnému zdůvodnění, 

 přizvala jej i k účasti na jednání k dalšímu objasnění, 

 přesto shledala zdůvodnění uchazeče za neopodstatněné.  

Zadavatel, kterému hodnotící komise sdělila své rozhodnutí, je ze zákona povinen 

vyloučit uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Pokud uchazeč neposkytne 

odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vůbec, hodnotící komise nabídku vyřadí. 

Hodnotící komise je tedy povinna všechna svá rozhodnutí řádně odůvodnit, tj. uvést 
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všechny skutečnosti, ze kterých vycházela při svém rozhodnutí. Důraz na řádné 

zdůvodnění rozhodnutí hodnotící komise klade i ÚOHS, který mj. stanovil, že pouhé 

konstatování, že se nabídková cena uchazeče výrazným způsobem odchyluje od 

předpokládané ceny veřejné zakázky a představuje pro zadavatele riziko pro zdárnou 

realizaci stavby, a citace zákona, že její zdůvodnění není opodstatněné, neboť 

neobsahuje objektivní příčiny, zejména pak specifikaci výjimečné hospodárnosti nebo 

výrobní metody, originality technického řešení ani ekonomickou rozvahu případných 

příznivých podmínek, nelze považovat za dostatečně transparentní. [10] 

4.1 Mimořádně nízká nabídková cena na stavební práce 

V praxi jsou ceny stavebních prací z důvodu konkurenčnímu prostředí 

v průměru o 10 – 15 % pod hranicí skutečných nabídkových cen. Obsahují tak 

všemožná rizika.  

 Při definování, co je a co není mimořádně nízká nabídková cena, se vychází 

ze zákona o veřejných zakázkách. Jak již bylo zmíněno výše, účelem tohoto ustanovení 

je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídkové ceně uvede nereálnou 

cenu, za niž není možno realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace 

předmětu veřejné zakázky vedla např. k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu 

nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní 

nabídkové ceny uchazeče. Z tohoto důvodu je pro stanovení mimořádně nízké 

nabídkové ceny nutné porovnávat i hodnoty nabídkových cen. Toto porovnání stanovuje 

hodnotu předmětu veřejné zakázky na  základě dohody mezi ochotným prodávajícím 

a nestranným kupujícím na volném trhu. Porovnání nabídkových cen je i posouzení 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

 Stanovení průměrné nabídkové ceny, která se stanoví ze všech nabídek, 

je optimálním prvkem pro určení mimořádně nabídkové ceny. Průměrná nabídková 

cena zčásti zahrnuje jak vlivy těch, kteří riskují a nabízí cenu na hranici možného 

minima, tak vlivy těch nabídkových cen, které představují reálnou hodnotu nebo 

které mají započtenu vyšší míru rizika. Odchylky od průměru pak vyjadřují míru 

rizikovosti nabídkové ceny. [11]  

 

https://managementmania.com/cs/trh
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Odchylky směrem dolů od průměru lze definovat jako:  

 méně než 5 % se nazývá odchylka optimální  

-  vyjadřuje minimální míru rizika a úsporu nákladu v oblasti nepřímých 

nákladů a minimální snížení míry zisku. 

 5 – 10 % se nazývá odchylka se zvýšenou mírou rizika 

- vyjadřuje ještě přijatelnou míru rizika, ale současně definuje zvýšenou 

náročnost při vlastní realizaci, a to pro obě strany výstavbového procesu.  

 10 – 15 % se nazývá odchylka riziková 

- vyjadřuje maximální míru rizika, při dosažení této odchylky již není 

možné stavbu realizovat za dodržení projektem stanovené ceny. 

Nabídkové ceny s touto odchylkou jsou bez jednoznačného zdůvodnění 

nepřijatelné a jsou právě těmi cenami, které by měly být označeny jako 

mimořádně nízké. 

 více jak 15 % se nazývá odchylka extrémní  

- vyjadřuje negaci nabídkové ceny ve vztahu k standardu navrženého 

projektem. Tato cena je pod hranicí vlastních nákladů a stavba je 

za nabídkovou cenu s největší pravděpodobností nerealizovatelná. [11] 

4.2 Postup hodnotící komise při mimořádně nízké nabídkové ceně 

Dle zákona o veřejných zakázkách je hodnotící komise povinna postupovat 

při zjištění mimořádně nízké ceny dle § 77 zákona, tj. vyžádat si od uchazeče písemné 

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Tento postup je pro obě strany časově 

výhodný, protože umožní uchazeči opětovně přezkoumat svoji nabídkovou cenu 

a zadavateli dá následné zdůvodnění do ruky právní zbraň pro případ následného 

vyžadování zvýšení ceny ze strany dodavatele. 

 V prvním kroku je povinna hodnotící komise písemně vyzvat ke zdůvodnění 

mimořádně nízké ceny. Zde je potřeba, aby hodnotící komise vymezila oblasti 

nabídkové ceny, které si přeje objasnit a ve kterých shledává důvody mimořádně nízké 

nabídkové ceny. Pro hodnotící komisi je v rámci zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny výhodné si vyžádat prohlášení uchazeče. A to že i po opětovném 
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přezkoumání nabídky je dodavatel schopen nabídnout cenu v požadovaném standardu 

a dle předepsaných technických parametrů.  

 Uchazeč je povinen do tří dnů ode dne doručení žádosti o zdůvodnění doručit 

své objasnění hodnotící komisi. Hodnotící komise má právo stanovit delší lhůtu 

pro objasnění, protože tří denní lhůta je krátká. V následujícím kroku komise zhodnotí 

objasnění uchazeče a může ho kladně přijmout v případě, že je mimořádně nízká 

nabídková cena zdůvodněna, tak jak požaduje zákon. Toto jsou konkrétní důvody, 

které vedou k příznivými podmínkám, které má uchazeč k dispozici pro provedení 

stavebních prací, případě zohledňuje ekonomické aspekty, konstrukční metody, 

nebo technologie. 

 Zákon definuje, že hodnotící komise může, ale nemusí zdůvodnění přijmout. 

Má-li komise jakékoliv pochybnosti o zdůvodnění, může přizvat uchazeče na jednání 

a znovu s ním projednat důvody vedoucí k nabídce mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Na jednání musí být uchazeč písemně pozván nejméně 5 dnů předem. O výsledku 

jednání sestaví hodnotící komise protokol z jednání. 

 Pokud hodnotící komise uzná obhájení mimořádně nízké nabídkové ceny 

jako neodůvodněné, musí v protokole z jednání uvést důvody, které ji k tomuto závěru 

vedly. Nelze pouze konstatovat, neboť to není transparentní a nepřezkoumatelné. 

V protokolu je třeba uvést přesné důvody, proč komise přijala či nepřijala objasnění. 

V případě, že komise nabídku nepřijala, musí ji vyřadit z dalšího posouzení a hodnocení 

a oznámit zadavateli tento krok. Na základě tohoto oznámení vyřadí zadavatel uchazeče 

z veřejné zakázky.  

Dle zákona může zadavatel přezkoumat rozhodnutí komise a rozhodnout jinak, 

protože ze zákona je za jednání odpovědný. Také mu přísluší konečné rozhodnutí, avšak 

pokud se zadavatel odliší od komise, musí toto rozhodnutí přesně a co možná nejlépe 

vysvětlit a odůvodnit. 

4.3  Vyloučení uchazeče pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

 V případě, že hodnotící komise rozhodne, že zdůvodnění není opodstatněné 

a zadavatel s tímto rozhodnutím souhlasí, nebo pokud uchazeč zdůvodnění ve stanovené 

lhůtě nedoručí, popřípadě pokud se nezúčastní jednání hodnotící komise, na které byl 
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řádně přizván, musí zadavatel nabídku vyřadit. Zadavatel vyloučí uchazeče z hodnocení 

dle § 76 odst. 6 zákona a tuto skutečnost mu oznámí bezodkladně, tedy do sedmi dnů. 

Toto oznámení musí zadavatel uchazeči sdělit písemně. Rozsah a obsah vyloučení 

uchazeče zákon nedefinuje, ale vždy by mělo obsahovat vlastní výrok o vyloučení 

a důvody, pro které byl uchazeč vyloučen. Vyloučení nemusí obsahovat informace 

o podání námitek, protože tyto informace jsou blíže specifikovány v zákoně. [11] 

Uchazeč má dále možnost se obrátit na ÚHOS, kde může podat námitku proti postupu 

zadavatele. 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE - STANOVENÍ MIMOŘÁDNĚ 

NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY 

5.1 Představení veřejné zakázky 

 V praktické části diplomové práce je řešena problematika mimořádně nízké 

nabídkové ceny na modelové případové studii. Základní body modelové situace jsou 

převzaty z reálné veřejné zakázky: 

 Hlavní předmět veřejné zakázky byly stavební práce. 

 Cíl projektu byla služba pro veřejnost.  

 Druh řízení bylo otevřené, nadlimitní.  

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 20 983 693,00 Kč bez DPH. 

 Tato zakázka se vztahuje k projektu financovaného z prostředků Evropské unie, 

a to konkrétně z  Operačního programu Životního prostředí.  

 Lhůta pro podání nabídek končila dnem 1. 9. 2014 v 9:30 hod.  

 Zahájení prací bylo dnem 1. 4. 2015  

 Nejzazší termín pro dokončení a předání celkového díla byl do 30. 8. 2015. 

 Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vybudování nové ledové plochy 

a rekonstrukce bezprostředně navazujícího technologického zařízení tak, aby došlo 

ke snížení náplně čpavku a zvýšení úrovně technologického zařízení na současnou 

úroveň jak z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, tak z hlediska spotřeby energie. 

V rámci rekonstrukce chlazení zimního stadionu došlo k demontáži stávajícího hrazení 

ledové plochy a to včetně střídaček a trestných lavic. Následně byla vybourána stávající 

chlazená deska o tl. 20 cm. Další fázi bylo vybourání části stropu energokanálu v hale 

stadionu. Ve strojovně chlazení došlo k drobným bouracím pracem a k demontáži 

střešního pláště. Nově byla provedena chladící deska včetně tepelné izolace z desek 

PIR. Bylo provedeno nové hrazení ledové plochy, včetně hráčských lavic a trestné 

lavice. Nově byla provedena sanace energokanálu reprofilační stěrkou. Dále došlo 

k zaklopení energokanálu novými PZD deskami. Ve strojovně byla opravena rozvodna 

elektro a instalovány nové měřící a regulační zařízení. Dále byla na střeše provedena 

plošina pro umístění nových kondenzátorů. Byl proveden nový střešní plášť strojovny 



 

 

49 

 

chlazení a to včetně klempířských prvků. Pod nově navrhované kompresory byl 

proveden nový betonový sokl o tl. 150 mm. [12]  

 

5.2 Zadávací dokumentace  

 V zadávací dokumentaci zadavatel specifikoval požadavky této veřejné zakázky. 

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise tak, že seřadila hodnocené nabídky 

podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH 

po nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídkou byla považována nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí 

nabídkové ceny podle § 77 zákona o veřejných zakázkách.  

 Zadavatel rovněž požadoval, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností 

vyplývajících v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 410 000 Kč. Jistotu poskytne 

dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, bankovní zárukou 

nebo formou pojištění záruky.  

  

5.2.1 Kvalifikační předpoklady 

 Zadavatel své požadavky blíže specifikoval v Zadávací dokumentaci bod 8 

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 50 zákona č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, 

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku a 

d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 
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5.3 Nabídky uchazečů 

 Nabídku předložilo pět uchazečů. Hodnotící komise posuzovala pouze čtyři 

nabídky, protože jedna nabídka neobsahovala požadovanou jistotu k zajištění plnění 

svých povinností. 

 Nabídky se posuzovaly dle nejnižší nabídkové ceny. Uchazeči předložili tyto 

nabídkové ceny bez DPH:  

               Tab. 5.3 – 1 Porovnání nabídkové ceny uchazečů 

Porovnání nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky 20 983 693,00 Kč  

 

Nabídková cena         

(Kč) 

%  z předpokládané 

hodnoty zakázky 

Nabídka 1 16 866 487,00 80,38 

Nabídka 2 24 919 312,00 118,76 

Nabídka 3 17 346 920,00 82,67 

Nabídka 4 23 898 649,00 113,89 

  

 Nabídka 1 měla nejnižší nabídkovou cenu, které je nižší o více než 15 % 

od předpokládané hodnoty zakázky.  

  Podobný problém se vyskytuje i u nabídky 3, u které dále dodavatel neprokázal 

splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem – hlavní stavbyvedoucí. U této 

nabídky nebylo také jednoznačné, zda byl splněn požadavek na realizaci a to, zda se 

jednalo o halu pro sportovní účely dle požadavku zadavatele. Proto zadavatel vyzval 

k tohoto uchazeče k doplnění nabídky, na tuto výzvu však dodavatel nereagoval. 

U nabídky 2 a 4 se nezjistily žádné nedostatky.  

 

5.4 Výpočet odchylky pro stanovení ceny 

 Nabídková cena je tvořena oceněním položek výkazu výměr jednotkovými 

cenami, který předložil zadavatel v zadávací dokumentaci, jednotkovými cenami, 

které uchazeč pro danou práci nebo dodávku či službu nabízí. 
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Postup při posouzení nabídkové ceny může být následující: 

1) Zadavatel obdrží oceněný výkaz výměr, který sloužil pro stanovení nabídkové  

 ceny. 

2) Posoudí se nabídka uchazeče hodnotící komisí. 

3) Možné zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

4) Výpočte se odchylka. 

5) Pokud se nabídková cena liší o více než 15 % směrem dolů, tedy do záporných 

 čísel, od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, provede se porovnání 

 jednotkových cen jednotlivých položek výkazu výměr. 

6) Vyzvou se uchazeči k objasnění jednotlivých jednotkových cen. 

7) Komise na základě předloženého objasnění uchazeče rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že výše popsané znaky vykazovala nabídka 1, jsou v následujícím 

textu provedeny výpočty odchylek předpokládané hodnoty veřejné zakázky a této 

nabídky. Stanovená odchylka se rovná podílu jednotkové ceny nabídky 1 a jednotkové 

ceny předpokládané hodnoty veřejné zakázky v procentech. 
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Tab. 5.4 -1 Stanovení odchylek od předpokládané hodnoty 

Položka 
Nabídka 

1 

předpokláda

ná hodnota 

% z 

předpokládané 

hodnoty 

Koment

ář k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ 

cena v Kč 

/ MJ 

cena v Kč / 

MJ 
% 

  

1 Základy a zvláštní zakládání           

Železobeton základ. desek vodostavební 

C 25/30 XC4 odolnost proti střídavému 

působení mrazu, povrchová úprava 

vsypem m
3
 3 000,00 2 632,00 13,98   

Výztuž základových desek do 12 mm z 

oceli 10 505  

t 26 400,00 28 599,00 -7,69 

zvýšená         

míra 

rizika 

Beton základ. patek prostý z cem. 

portlad. C 30/37  m
3
 3 000,00 2 429,00 23,51   

2 Základy a zvláštní zakládání           

Svislé a kompletní konstrukce           

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami 

na MVC  m
3
 4 212,00 3 513,00 19,90   

Izolace  z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm  m 16,42 64,00 -74,35 extrémní 

Osazení ocelových válcovaných nosníků 

do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 t 8 508,00 25 713,00 -66,91 extrémní 

Dobetonování prefabrikovaných 

konstrukcí  m
3
 3 600,00 3 657,00 -1,56 optimální 

3 Svislé a kompletní konstrukce           

Vodorovné konstrukce           

Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 

380 cm  kus 453,60 386,00 17,51   

Deska stropní plná PZD 244-30/180 

178x29x7 cm kus 280,84 284,00 -1,11 optimální 

4 Vodorovné konstrukce           

Upravy povrchů vnitřní           

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 

štukových  m2 146,40 123,00 19,02   

Omítka vnitřních stěn vápenocem. 

dvouvrstvá postřik, vrstva 10 mm m
2
 182,40 186,00 -1,94 optimální 

61 Úpravy povrchů vnitřních           

Úpravy povrchů vnější           

Omítka vnější stěn, MVC, hladká, 

složitost 1-2  m
2
 204,00 242,00 -15,70 extrémní 

62 Úpravy povrchů vnějších           

Podlahy a podlahové konstrukce           

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 

XC1 pro prostředí s nebezpečím 

karbonatace m
3
 3 564,00 2 632,00 35,41   

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 

16/20 XC1 pro prostředí s nebezpečím 

karbonatace m
3
 3 480,00 2 852,00 22,02   

Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 

505  t 42 480,00 21 901,00 93,96   
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Položka 
Nabídka  

1 

předpokláda

ná hodnota 

% z 

předpokláda

né hodnoty 

Komentá

ř k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ 

cena v 

Kč / MJ 

cena v Kč / 

MJ 
% 

  

Potěr , strojní zpracování, tl. 30 mm  m
2
 544,80 367,50 48,24   

Reprofilace polymercementovou maltou, tl. 

do 10 mm  m
2
 511,80 413,00 23,92   

Výplň dilat spára -15mm akrylát  m 84,00 83,00 1,20   

63 Podlahy a podlahové konstrukce           

Výplně otvorů           

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 

20cm včetně dodávky plastové parapetní 

desky š. 200 mm m 180,00 424,50 -57,60 extrémní 

64 Výplně otvorů           

Dokončovací práce inženýrskách staveb           

Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 

mm  m
2
 41,53 41,50 0,08   

93 Dokončovací práce inženýrských staveb           

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách           

Vyčištění průmyslových budov a objektů 

výrobních  m
2
 67,44 57,00 18,32   

Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, 

malta  kus 127,80 84,00 52,14   

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách         

Bourání konstrukcí           

Bourání základů železobetonových  m
3
 5 592,00 4 480,00 24,82   

Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm  m
3
 2 568,00 2 353,00 9,14   

Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 

m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm 

s potěrem m
3
 1 750,00 1 182,00 48,05   

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 

10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí m
3
 850,00 1 218,00 -30,21 extrémní 

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 

1,5 m2  kus 148,80 12,00 1 140,00   

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 

pl. 4 m2  m
2
 81,24 77,00 5,51   

96 Bourání konstrukcí           

Prorážení otvorů           

Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 

cm  m
3
 1 404,00 1 209,00 16,13   

Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 12 

cm  kus 234,00 196,00 19,39   

Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 

cm  kus 315,60 265,00 19,09   

97 Propážení otvorů           
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 

hodnota 

% z 

předpokládané 

hodnoty 

Komentář 

k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ 

cena v Kč / 

MJ cena v Kč / MJ 
% 

  

Staveništní přesun hmot           

Přesun hmot pro haly monolitické 

výšky do 20 m  t 630,00 222,00 183,78   

99 Staveništní přesun hmot           

Izolace proti vodě           

Hydrofobizační a ochranná stěrka  m
2
 2,27 162,00 -98,60 extrémní 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 

výšky do 6 m  t 939,60 733,00 28,19   

711 Izolace proti vodě           

Živičné krytiny           

Odstranění živičné krytiny střech do 

30° 1vrstvé  m
2
 31,20 11,00 183,64   

Povlaková krytina střech do 30°, 

NAIP přitavením 2 vrstvy - asfaltový 

pás ve specifikaci m
2
 102,00 134,00 -23,88 extrémní 

Pás modif. Asfalt m
2
 114,00 146,00 -21,92 extrémní 

Přesun hmot pro povlakové krytiny, 

výšky do 6 m  t 1 440,00 825,00 74,55   

712 Živičné krytiny           

Izolace tepelné           

Odstranění tepelné izolace, 

polystyrén tl. do 5 cm  m
2
 12,32 46,00  -73,22 extrémní 

Izolace tepelná podlah na sucho, 

jednovrstvá materiál ve specifikaci m
2
 18,24 20,00 -8,80 

zvýšená         

míra rizika 

Izolace tepelná podlah na sucho, 

dvouvrstvá materiál ve specifikaci m
2
 42,48 28,00 51,71   

Položení izolační fólie  m
2
 33,96 20,00 69,80   

Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 

mm  dl. 25 m m
2
 2,86 6,00 -52,40 extrémní 

Deska polyisokyanurítorová  80mm 

(0,023 W/mK) m
2
 324,72 392,00 -17,16 extrémní 

Přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 6 m  t 841,20 598,00 40,67   

713 Izolace tepelné           

Rozvod potrubí           

Demontáž potrubí ocelového 

závitového do DN 32-50  m 12,00 35,00 -65,71 extrémní 

733 Rozvod potrubí           

Konstrukce tesařské           

Podlaha OSB 18 sraz lepená  m
2
 346,80 261,00 32,87   

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. 

do 50 mm  m
2
 71,28 59,00 20,81   

Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, 

hrubá prkna včetně dodávky řeziva, 

prkna tl. 24 mm m
2
 117,12 176,00 -33,45 extrémní 
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 

hodnota 

% z 

předpokládané 

hodnoty 

Komentář 

k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ cena v Kč / MJ cena v Kč / MJ %   

Demontáž záklopů z hrubých prken 

tl. do 3,2 cm  m
2
 24,24 20,00 21,20   

Přesun hmot pro tesařské 

konstrukce, výšky do 12 m  t 1 524,00 1 074,00 41,90   

762 Konstrukce tesařské           

Konstrukce klempířské           

Oplechování okapů Ti Zn,živičná 

krytina, rš 250 mm  m 309,60 455,00 -31,96 extrémní 

Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, 

do 25 m2, do 45° z Pz plechu m
2
 42,00 46,70 -10,06 riziková 

Žlaby z Pz plechu podokapní 

půlkruhové, rš 330 mm  m 270,00 261,00 3,45   

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, 

rš 330 mm, do 30°  m 30,00 17,00 76,47   

Oplechování parapetů včetně rohů 

Pz, rš 330 mm  m 360,00 310,00 16,13   

Demontáž oplechování parapetů,rš 

od 100 do 330 mm  m 30,00 30,00     

Oplechování zdí z Pz plechu, rš 

250 mm  m 312,00 247,00 26,32   

Oplechování zdí z Pz plechu, rš 

330 mm  m 264,00 293,00 -9,90 

zvýšená         

míra rizika 

Demontáž oplechování zdí,rš od 

330 do 500 mm  m 30,00 31,00 -3,23 optimální 

Odpadní trouby z Pz plechu, 

kruhové, D 120 mm  m 288,00 283,00 1,77   

Demontáž odpadních trub 

kruhových,D 150 mm  m 24,00 20,00 20,00   

Přesun hmot pro klempířské 

konstr., výšky do 12 m  t 399,60 1 195,00 -66,56 extrémní 

764 Konstrukce klepmpířské           

Konstrukce truhlářské           

Demontáž dřevěných stěn plných  m
2
 49,80 41,00 21,46   

Demontáž dřevěných stěn 

prosklených  m
2
 36,48 30,00 21,60   

Dmtž  madlo mantinel m 51,60 39,00 32,31   

766 Konstrukce truhlářské           

Konstrukce zámečnické           

Montáž zábradlí z trubek na 

ocel.konstr. do 20 kg  m 283,20 82,00 245,37   

Montáž kanálových krytů - osazení  kg 14,50 20,00 -27,50 extrémní 

Montáž podlahových roštů - 

svařováním  kg 18,36 21,00 -12,57 riziková 

Montáž žebříků do zdiva s 

bočnicemi  m 940,80 178,00 428,54   
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Položka Nabídka 1 
předpokládaná 

hodnota 

% z 

předpokládané 

hodnoty 

Komentář 

k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ cena v Kč / MJ cena v Kč / MJ %   

Montáž ochranného koše 

svařováním  m 774,00 114,00 578,95   

Montáž kov. atypických konstr. do 

100 kg  kg 17,76 30,00 -40,80 extrémní 

Demontáž atypických ocelových 

konstr. do 50 kg  kg 14,16 29,00 -51,17 extrémní 

Demontáž atypických ocelových 

konstr. do100 kg  kg 12,36 20,00 -38,20 extrémní 

Poklop šachtový 800x800 mm 

plynotěsný ks 4 668,00 9 891,00 -52,81 extrémní 

Poklop šachtový 1000x1000 mm 

plynotěsný ks 7 296,00 11 688,00 -37,58 extrémní 

Ocelové šachtové schodiště  ks 26 940,00 17 982,00 49,82   

Žebřík šachtový  ks 7 020,00 6 295,00 11,52   

Poklop šachtový 800x600 mm  ks 3 504,00 5 396,00 -35,06 extrémní 

Poklop šachtový 600x600 mm  ks 2 628,00 4 048,00 -35,08 extrémní 

Provozní žebřík 8 m s ochranný 

košem vč.povrchové úpravy ks 20 916,00 40 451,00 -48,29 extrémní 

Zábradlí vč.povrchové úpravy m 1 152,00 720,00 60,00   

Rošt podlahový 30/2 svařovaný 

"SP"   800x1000 mm kus 758,81 526,00 44,26   

Přesun hmot pro zámečnické 

konstr., výšky do 6 m  t 1 009,20 770,00 31,06   

767 Konstrukce zámečnické           

Otvorové prvky z plastu           

Montáž  oken s vypěněním  m 283,70 236,00 20,21   

Okno plastové 2dílné bez sloupku 

230 x 180 cm OS/O kus 7 916,40 9 386,00 -15,66 extrémní 

769 Otvorové prvky z plastu           

Podlahy povlakové           

Lepení povlakových podlah z pásů 

PVC pouze položení - PVC ve 

specifikaci m
2
 90,00 120,00 -25,00 extrémní 

Koberec dielektrický A601 50 kV 

tl. 4,5, š 1200 mm m
2
 1 527,60 1 134,00 34,71   

Přesun hmot pro podlahy 

povlakové, výšky do 6 m  t 399,60 315,00 26,86   

776 Podlahy povlakové           

Podlahy ze syntetických hmot           

Nátěry podlah betonových  2x S 

1300  m
2
 409,20 306,00 33,73   

777 Podlahy ze syntetiských hmot           
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Položka 
Nabídka 

1 

předpokládan

á hodnota 

% z 

předpokláda

né hodnoty 

Komentář 

k odchylce 

  

 

        

Název položky MJ 

cena v Kč 

/ MJ cena v Kč / MJ 
% 

  

Nátěry           

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 

dvojnásobný  m
2
 113,16 84,00 34,71   

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 

základní  m
2
 57,60 43,00 33,95   

783 Nátěry           

Malby           

Malba tekutá , bílá, 2 x  m
2
 43,20 36,00 20,00   

784 Malby           

Ostatní           

D+M mantinel  m 3 100,00 2 968,00 4,45   

D+M nástavba ochranných skel tl.12 mm  

m
2
 1 150,00 1 260,00 -8,73 

zvýšená         

míra rizika 

D+M polycarbonát překrytí reklamy na 

mantinelu PC tl.3 mm m 520,00 495,00 5,05   

D+M hráčské lavice  m 3 437,76 2 968,00 15,83   

D+M trestné lavice  m 3 460,80 2 968,00 16,60   

D+M zvýšení podlahy prostor hráčských 

a trestnách lavic m
2
 1 017,12 990,00 2,74   

D+M ochranná sít nad skleněnou 

nástavbu  m
2
 156,00 144,00 8,33   

D+M pryžová podlaha prostor hráčských 

a trestnách lavic m
2
 926,88 1 080,00 -14,18 riziková 

D+M pryžová podlaha prostor pro 

veřejnost m
2
 580,00 1 080,00 -46,30 extrémní 

D lavičky pro sezení hráčů  m 1 900,00 810,00 134,57   

Doprava materiálu, montážníků, 

ubytování  

sou

bor 23 000,00 40 451,00 -43,14 extrémní 

D+M Pouzdra pro uchycení branek  sou

bor 1 417,20 8 991,00 -84,24 extrémní 

799 Ostatní           

Montáže vzduchotechnických zařízení           

D+M ventilátoru nevybuš. 

provedení,výkon 1175m3/h 

vč.připojovacího potrubí 225/7m 

sou

bor 59 840,40 71 921,00 -16,80 extrémní 

M24 Montáže vzduchotechnických 

zařízení           

Montáže ocelových konstrukcí           

Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 

kg  kg 12,12 11,00 10,18   

Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 

11375 T 18 000,00 17 226,00 4,49   
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Položka 
Nabídka  

1 

předpokládaná 

hodnota 

% z 

předpokládané 

hodnoty 

Komentář 

k 

odchylce 

  

 

        

Název položky MJ cena / MJ cena / MJ     

Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 

11375 t 18 000,00 17 226,00 4,49   

Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 

11373 t 20 160,00 21 088,00 -4,40 optimální 

Plech hladký jakost 11375.1  

10x1000x2000 mm t 17 640,00 17 284,00 2,06   

Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  

50x2 mm t 18 600,00 25 958,00 -28,35 extrémní 

M43 Montáže ocelových konstrukcí           

Poplatky za skládky           

Poplatek za skládku stavební suti  t 445,00 315,00 41,27   

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy  

t 1 020,00 1 080,00 -5,56 

zvýšená         

míra rizika 

999 Poplatky za skládky           

Přesuny suti a vybouraných hmot           

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km  t 150,00 227,00 -33,92 extrémní 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km  

t 11,69 13,00 -10,09 

zvýšená         

míra rizika 

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 250,00 183,00 36,61   

 

V tabulce 5.4 – 2 Shrnutí jsou uvedeny počty položek, které se odlišují 

od předpokládané hodnoty.  

Tab. 5.4 – 2 Shrnutí  

odchylka v % - meze Popis odchylky Počet nalezených položek 

0 – 5 % optimální odchylka 5 

5 – 10 % zvýšená míra rizika 6 

10 – 15 % riziková odchylka 3 

15 % extrémní odchylka 32 
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V následující tabulce jsou uvedeny i podíl v procentech, které daná odchylka 

představuje ke kompletnímu rozpočtu. Dále je i tento rozbor znázorněn v grafu.  

Tab. 5.4 – 3 Rozbory položek 

Rozbor položek v rozpočtu 
Počet 

položek 
Podíly v % 

Položky nevztahující se k mimořádně nabídkové ceně 69,00 60% 

Položky optimální odchylky 5 4% 

Celkem rizikových položek 41 36% 

Celkem naceněných položek v rozpočtu 115,00 100% 

 

 

Graf 5.4 – 1 Shrnutí 

 

 Celková cena nabídky uchazeče se odchyluje o více než 15 % směrem dolů 

a tento jev může značit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V tabulce 5.4 – 1 

Stanovení odchylek byla vypočtena a pojmenovala nalezená odchylka. Ze shrnutí pak 

vyplývá: 

 69 položek, které uchazeč nacenil odpovídá předběžnému rozpočtu a jsou 

srovnatelné s položkami předpokládané hodnoty nebo jsou vyšší, 

tzn. nezpůsobují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 14 položek může být pravděpodobně rizikových 

4% 
5% 

3% 

28% 

60% 

Shrnutí 

Optimální odchylka 

Zvýšená míra rizika 

Riziková odchylka 

Extrémní odchylka 

Položky nevztahující se k MNNC 
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 32 položek se extrémně odchyluje od předpokládané ceny položky. 

V dalším kroku je tedy nutný podrobnější rozbor jednotkové ceny, jako nejvhodnější 

se jeví rozbor do kalkulačního vzorce. V následující kapitole je modelově rozebráno 

10 položek, které vyplývají z výše uvedené tabulky 5.4 – 2 Shrnutí položek 

v položkovém rozpočtu a vykazují značné odchylky.  

5.4.1 Databáze BUILDpower 

 Databáze BUILDpower je softwarové řešení, které se specializuje na podporu 

přípravy stavebních. Tato databáze je produktem firmy RTS, a.s. BUILDpower pokrývá 

všechny činnosti spojené s přípravou zakázky: 

 orientační propočet 

 nabídkové a kontrolní rozpočty 

 kalkulace 

 čerpání rozpočtu 

 harmonogram 

 cenové vyhodnocení subdodavatelů [45] 

5.4.2 Databáze KROS plus 

 Databáze KROS plus je komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací 

stavebních prací a sledování stavební zakázky. Tato databáze je produktem firmy ÚRS 

PRAHA, a.s. Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od 

hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, 

projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. [46] 

5.5 Rozbor vybraných položek 

 V této kapitole je analyzováno 10 vybraných rizikových položek, u nichž je 

předpokládaná odchylka od předběžné hodnoty vyšší než 15% směrem dolů, 

tedy do záporných čísel.  

 V prvním kroku se tyto položky vyberou a provede se rozbor nákladů 

do jednotlivých položek kalkulačko vzorce a je vhodné provést detailní rozbor nákladů 
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na  mzdy a ceny materiálu. V druhém kroku se porovnají přímé zpracovací náklady 

zkoumané rozpočtové položky srovnávací cenové databáze s konečnou jednotkovou 

cenou položky uchazeče. V případě, že je jednotková cena vyšší než přímé zpracovací 

náklady, provede se výpočet mzdy, a ta se porovná s minimální mzdou. Vzhledem 

k tomu, že nabídkové řízení probíhalo v roce 2014 byla pro porovnání vzata minimální 

hodinová mzda 50,60 Kč/hod. [14] Dále lze provést analýzu cen materiálu, kde lze 

porovnat cenu na pořízení materiálu s dostupnou cenou materiálu z různých zdrojů. 

Analýza cen materiálu je orientační, protože uchazeč si může materiál pořídit mnohými 

způsoby. Tato analýza může být však podkladem pro jednání a objasnění při posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí. Komise může požadovat 

objasnění ceny za pořízení materiálu. V třetím kroku se provede vyhodnocení 

u 10 nejrizikovějších položek. Jedná se o položky v uvedené v následující tabulce. 

 

Tab. 5.5 – 1 Analyzované rizikové položky 

Název položky 

Výše 

odchylky o 

více než 15 

% 

1.      Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 - 65,71 % 

2.      Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm - 74,35 % 

3.      Montáž kanálových krytů – osazení - 27,5 % 

4.      Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna - 33,45 % 

5.      Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm - 73,22 % 

6.      Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm - 31,96 % 

7.      Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 - 66,91 % 

8.      Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm - 57,60 % 

9.      Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 66,56 % 

10.    Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm - 30,21 % 

 

 V následujícím textu je provedena podrobná analýza nákladů rizikových položek 

uvedených v tabulce 5.5 – Analyzované rizikové položky. Tato analýza je realizována 

dle jednotlivých kroků, které jsou specifikovány v kapitole 5.5 Rozbor vybraných 

položek. 
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5.5.1 Položka 1 - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 

Jednotková cena (dále JC), kterou předložil uchazeč:  12,00 Kč za m 

Předpokládaná hodnota:      35,00 Kč za m 

 

 

Graf  5.5.1 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

Tab. 5.5.1 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 1 

Název Základna 
Procen

to 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 9,64 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 15,60 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac

+OPNCelkem+PolBN 100,00 26,11 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 5,61 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 3,12 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 8,73 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 2,19 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 37,03 
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Tab. 5.5.1 - 2 Rozbor materiálů a mezd položky 1  

Název Množství MJ Cena/MJ 
Kyslík stlačený techn. lahve dodavatele typ 201140 0,03 m

3
 101,54 

Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 0,02 kg 473,57 

INSTALATÉR 0,10 Nh 113,00 

 

Tab. 5.5.1 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 1 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Kyslík stlačený techn. lahve dodavatele typ 201140 m
3
 

101,54 BUILDpower 

93,00 KROS Plus 

Průměrná cena za materiál v Kč: 97,27  

 

Tab. 5.5.1 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 1 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 kg 
473,57 BUILDpower 

442,00 KROS Plus 

Průměrná cena za materiál v Kč: 457,79  

 

 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

37,30 Kč za m z toho přímé náklady na 26,11 Kč za m. Celková jednotková cena, 

kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 12,00 Kč za m. V případě, že by firma prováděla 

demontáž potrubí bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových 

režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Celková cena materiálu by vycházela 

pravděpodobně okolo 715,68 Kč. V druhém případě, kdyby firma do této ceny 

započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 299,17 Kč. 

Pravděpodobně v prvním případě by uchazeč mohl materiál za tuto cenu pořídit, 

ale v druhém případě není pravděpodobné, že za tuto cenu by mohl materiál nakoupit, 

když součet průměrných cen se pohybuje okolo 556,06 Kč. Sleva od dodavatele by byla 

více jak 46 % na nákup materiálu.  Také se nabízí varianta, že by uchazeč materiál 

do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu dělníku a ostatních 

přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální hodinovou mzdu.  
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5.5.2 Položka 2 - Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:    16,42 Kč za m
2
 

Předpokládaná hodnota:      64,00 Kč za m
2 

 

 

Graf  5.5.2 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

Tab. 5.5.2 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 2 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 42,05 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 16,66 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 58,71 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 6,00 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 3,33 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 9,33 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 2,34 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 70,37 

 

Tab. 5.5.2 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 2 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L  tl. 40 mm 0,20 m
2
 201,00 

ZEDNÍK 0,11 Nh 113,00 
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Tab. 5.5.2 - 3 Cena materiálu pro porovnání položky 2 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L  tl. 40 mm 

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)  
m

2
 

201,00 BUILDpower 

134,6 [15] 

199 [16] 

191,67 [17] 

141,99 [18] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 173,652  

 

 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

70,37 Kč za m
2
, z toho přímé náklady na 58,71 Kč za m

2
. Celková cena, kterou uchazeč 

ve své nabídce uvedl je 16,42 Kč za m
2
. V případě, že by firma prováděla pokládku 

izolace bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií 

i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela 

pravděpodobně okolo 82,10 Kč. V druhém případě, kdyby firma do této ceny započítala 

i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 42 Kč. Pravděpodobně 

za tyto ceny není možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně pohybuje na trhu 

okolo 174 Kč, neboť sleva od dodavatele na pořízení materiálu by musela být více než 

75 %. V případě, že by uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena 

by byla jen za mzdu dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala 

základní minimální hodinovou mzdu.  
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5.5.3 Položka 3 - Montáž kanálových krytů – osazení 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            14,50 Kč za kg 

Předpokládaná hodnota:              20,00 Kč za kg 

 

 

Graf  5.5.3 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

Tab. 5.5.3 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 3 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Materiáll Materiálové náklady bez pořízení 100,00 5,88 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 2,57 

Celkové náklady 

mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 6,43 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 14,97 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 3,24 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 1,8 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 5,04 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 1,26 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 21,28 
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Tab. 5.5.3 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 3 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 0,000001 m
2
 5 880,00 

STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK 0,02 Nh 113,00 

Usměrňovač svařovací 350 A   WTU 315 0,05 Sh 128,50 

 

Tab. 5.5.3 - 3 Cena materiálu pro porovnání položky 3 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm m
2
 

5 880,00 BUILDpower 

6 588,6 [19] 

8 140,5 [20] 

6 873,0 [21] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 6 870,525  

 

 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

21,28 Kč za kg, z toho přímé náklady na 14,97 Kč za kg. Celková cena, kterou uchazeč 

ve své nabídce uvedl je 14,50 Kč za kg. V případě, že by firma prováděla montáž bez 

zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií i zisku, 

by celková cena byla jen za materiál a stroj. Cena materiálu by vycházela 

pravděpodobně okolo 8070,00 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny 

započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 6 920,00 Kč. 

Pravděpodobně za tyto ceny je možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně 

pohybuje na trhu okolo 6 870,52 Kč a uchazeč splní i základní hodinovou mzdu 

dělníka.    
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5.5.4 Položka 4 - Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            117,12 Kč za m
2
 

Předpokládaná hodnota:              176,00 Kč za m
2 

 

Graf  5.5.4 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

Tab. 5.5.4 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 4 

Název Základna 
Procen

to 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 137,17 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 
100,00 32,10 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac

+OPNCelkem+PolBN 
100,00 176,14 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 11,56 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 6,42 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 17,98 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 4,51 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 
100,00 198,62 

 

Tab. 5.5.4 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 4 

Název Množství MJ Cena/MJ 
Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 0,03 m

3
 5 292,00 

TESAŘ 0,21 Nh 113,00 
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Tab. 5.5.4 – 3 Cena materiálu pro porovnání položky 4 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m
3
 

5 292,00 BUILDpower 

5 384,50 [22] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 5 338,25  

 

 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

198,62 Kč za m
2
, z toho přímé náklady na 176,14 Kč za m

2
. Celková jednotková cena, 

kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 117,12 Kč za m
2
. V případě, že by firma montáž 

bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových režií i zisku, 

by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela pravděpodobně 

okolo 4 518,52 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny započítala i základní 

mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 3 963,95 Kč. Pravděpodobně 

za tyto ceny není možné realizovat nákup materiálu, který se průměrně pohybuje na trhu 

okolo 5 338,25 Kč, ale jelikož rozdíl cen není značný, může se předpokládat sleva 

od dodavatele a uchazeč by byl schopen za tuto cenu realizovat nákup.  V případě, že by 

uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu 

dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální 

hodinovou  mzdu.  
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5.5.5 Položka 5 - Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              12,32 Kč za m
2
 

Předpokládaná hodnota:                46,00 Kč za m
2 

 

 

Graf  5.5.5 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

 

Tab. 5.5.5 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 5 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 28,66 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 28,66 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 10,32 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 5,73 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 16,05 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 4,02 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 48,74 
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Tab. 5.5.5 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 5  

Název Množství MJ Cena/MJ 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,19 Nh 113,00 

 

 Při  porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

48,89 Kč za m
2
, z toho přímé náklady na 28,66 Kč za m

2
. Celková cena, kterou uchazeč 

ve své nabídce uvedl je 12,32 Kč za m
2
. V této položce není zakalkulován žádný 

materiál. Jak již bylo zmíněno výše, základní hodinová mzda je 50,60 Kč. Při výpočtu, 

kde se uvažuje tato základní hodinový mzda vyjdou celkové mzdové náklady na 

12,61 Kč. Při ceně, kterou předložil uchazeč, není možné splnit základní hodinovou 

mzdu. 

5.5.6 Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            309,60 Kč za m 

Předpokládaná hodnota:              455,00 Kč za m
 

 

 

Graf  5.5.6 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.6 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 6 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 237,17 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 139,72 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 381,79 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 50,30 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 27,94 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 78,24 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 19,62 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 479,65 

 

Tab. 5.5.6 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 6 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg 0,00075 t 3 574,00 

Řezivo - prkna 0,0015 m
3
 5 565,00 

Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč 0,01 kg 452,00 

Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm 2,74 kg 78,10 

Hřebíky stavební  02 2810  1x20 0,05 kg 46,00 

Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 0,0046 1000 ks 45,00 

Fólie Jutafol D110 speciál  podstřešní difúzní 0,25 m
2
 17,70 

ZEDNÍK - třída 6 0,53 Nh 130,00 

KLEMPÍŘ - třída 6 0,27 Nh 135,00 

 

Tab. 5.5.6 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg t 

3 574,00 BUILDpower 

3 666,00 [23] 

5 214,00 [24] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 4 151,33  

 

Tab. 5.5.6 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Řezivo - prkna m
3
 

5 565,00 BUILDpower 

5 080,00 [25] 

5 988,00 [26] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 5 544,33  
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Tab. 5.5.6 – 5 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč kg 

452,00 BUILDpower 

544,63 [27] 

400,00 [28] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 465,54  

 

Tab. 5.5.6 – 6 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm kg 
78,10 BUILDpower 

108,9 [29] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 93,50  

 

Tab. 5.5.6 – 7 Ceny materiálu na porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 

46,00 BUILDpower 

42,15 [30] 

45,7 [31] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 44,62  

 

Tab. 5.5.6 – 8 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 1000 ks 
45,00 BUILDpower 

32,30 KROS Plus 

Průměrná cena za materiál v Kč: 38,65  

 

Tab. 5.5.6 – 9 Ceny materiálu pro porovnání položky 6 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Fólie Jutafol D110 speciál  podstřešní difúzní m
2
 

17,70 BUILDpower 

11,10 [32] 

11,03 [33] 

15,00 [34]   

Průměrná cena za materiál v Kč:  13,71  
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 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

479,65 Kč za m, z toho přímé náklady na 381,79 Kč za m. Celková cena, kterou 

uchazeč ve své nabídce uvedl je 309,60 Kč za metr. V případě, že by firma prováděla 

oplechování okapů bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a nulových 

režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by vycházela 

pravděpodobně okolo 12 766,00 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této ceny 

započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 

10 553,00 Kč. V obou případech firma může za tyto ceny materiál nakoupit, protože se 

průměrná cena materiálu pohybuje okolo 10 349,68 Kč a v druhém případě i uchazeč 

splní základní hodinovou sazbu. 

5.5.7 Položka 7 - Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:           8 508,00 Kč za t 

Předpokládaná hodnota:           25 713,00 Kč za t
 

 

 

Graf  5.5.7 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.7 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 7 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 18 844,88 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 3 047,63 

Celkové náklady 

mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 1 503,04 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 24 958,43 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 1 637,52 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 909,73 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 2 575,26 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 638,64 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 28 144,33 

 

 

Tab. 5.5.7 - 2 Rozbor materiálu a mezd položky 7 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II 0,008 m
3
 2 560,00 

Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 1,080 t 17 430,00 

Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 2,3272 Sh 645,00 

ZEDNÍK - třída 6 10,300 Nh 130,00 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 5,200 Nh 113,00 

ŘIDIČ STROJŮ - třída 6 2,675 Nh 130,00 

 

Tab. 5.5.7 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 7 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II m
3
 

2 560,00 BUILDpower 

1 940,00 [35] 

1745,00 KROS Plus 

Průměrná cena za materiál v Kč: 2 111,67  

 

Tab. 5.5.7 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 7 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 t 
17 430,00  BUILDpower 

15 694,59 [36] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 16 562,30  
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 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

28 144,33 Kč za tunu, z toho přímé náklady na 24 958,43 Kč za tunu. Celková cena, 

kterou uchazeč ve své nabídce uvedl je 8 508,00 Kč za tunu. V případě, že by firma 

prováděla osazení ocelových nosníků bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních 

zdrojů a nulových režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena všech 

materiálu by vycházela pravděpodobně okolo 7 432,74 Kč. V druhém případě, 

kdyby firma do této ceny započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál 

by se snížila na 6 125,52 Kč. V obou případech firma pravděpodobně nemůže za tyto 

ceny materiál nakoupit, protože se průměrná cena materiálu pohybuje okolo 

18 674,00 Kč. Sleva od dodavatele by musela být větší než 67 %. V případě, že by 

uchazeč materiál do ceny z nějakého důvodu nezahrnul a cena by byla jen za mzdu 

dělníku a ostatních přímých nákladů, výše mzdy by splňovala základní minimální 

hodinovou  mzdu.  

5.5.8 Položka 8 - Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              180,00 Kč za m 

Předpokládaná hodnota:                424,00 Kč za m
 

 

 

Graf  5.5.8 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.8 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 8 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Materiál Materiálové náklady bez pořízení 100,00 177,73 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 60,85 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 251,96 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 21,91 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 12,17 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 34,08 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 8,54 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 294,59 

 

Tab. 5.5.8 – 2 Rozbor materiálu a mezd položky 8 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Malta MVCJ pro om. a spár. jem. z  hydr. váp. a ce 0,001 m
3
 1 901,00 

Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m fólie mram. 1,000 m 121,00 

Tmel silikonový Silirub 2 á 310 ml 0,010 kus 110,50 

Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks 2,000 sada 25,00 

Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml 0,031 kus 120,00 

ZEDNÍK - třída 6 0,305 Nh 130,00 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,051 Nh 113,00 

  

Tab. 5.5.8 – 3 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Malta MVCJ pro om. a spár. jem z hydr. váp a ce m
3
 

1 901,00 BUILDpower 

2 375,00 KROS Plus 

Průměrná cena za materiál v Kč: 2 138,00  

 

Tab. 5.5.8 – 4 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m folie mram. m 
121,00 BUILDpower 

121,00 [37] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 121,00  
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Tab. 5.5.8 – 5 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Tmel silikonový Silirub 2 á 310 ml kus 

110,50 BUILDpower 

101,15 [38] 

95,04 [39] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 102,23  

 

Tab. 5.5.8 – 6 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks sada 

25,00 BUILDpower 

24,79 [40] 

32,20 [41] 

25,50 [42] 

Průměrná cena za materiál v Kč: 26,87  

 

Tab. 5.5.8 – 7 Ceny materiálu pro porovnání položky 8 

Název MJ Cena/MJ Zdroj 

Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml kus 

120,00 BUILDpower 

97,00 [43] 

126,00 [44] 

Průměrná cena za materiál v Kč:  114,33  

 

 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

294,59 Kč za m, z toho přímé náklady na 251,96 Kč za m. Celková cena, kterou 

uchazeč ve své nabídce uvedl je 180,00 Kč za m. V případě, že by firma prováděla 

osazení parapetních desek bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních zdrojů a 

nulových režií i zisku, by celková cena byla jen za materiál. Cena materiálu by 

vycházela pravděpodobně okolo 2 306,59 Kč.  V druhém případě, kdyby firma do této 

ceny započítala i základní mzdu za dělníka, tak cena za materiál by se snížila na 

1 997,25 Kč a v druhém případě i uchazeč splní základní hodinovou sazbu. Průměrná 

cena všech materiálu dohromady se pohybuje okolo 2 502,43 Kč a jelikož rozdíl cen 

není značný, pravděpodobně se může předpokládat sleva od dodavatele a uchazeč by 

byl schopen za tuto cenu realizovat nákup.  
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5.5.9 Položka  9 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:              399,60 Kč za t 

Předpokládaná hodnota:             1 195,00 Kč za t
 

 

 

Graf  5.5.9 – 1 Porovnání jednotkových cen 

 

Tab. 5.5.9 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 9 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 645,85 

Celkové náklady 

mechanizace Stroje+NaklTech 100,00 74,42 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 729,27 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 262,54 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 145,85 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 408,39 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 102,39 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 1 240,05 
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Tab. 5.5.9 -2 Rozbor materiálů a mezd položky 9 

Název Množství MJ Cena/MJ 

Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 A 0,68 Sh 101,50 

Vrátek stavební lanový Geda Primo 500 0,18 Sh 33,10 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,79 Nh 113,00 

STAVEBNÍ DĚLNÍK – třída 3 0,27 Nh 87,00 

STAVEBNÍ DĚLNÍK – třída 4 3,76 Nh 100,00 

 

 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

1 240,05 Kč za tunu, z toho přímé náklady na 729,27 Kč za tunu. Celková cena, kterou 

uchazeč ve své nabídce uvedl je 399,60 Kč za tunu. V této položce není zakalkulován 

žádný materiál. Jak již bylo zmíněno výše základní hodinová mzda je 50,60 Kč. 

Při výpočtu, kde se uvažuje tato základní hodinová mzda, vyjdou celkové mzdové 

náklady na 326,81 Kč a celkové náklady mechanizace na 74,42 Kč. Při ceně, kterou 

předložil uchazeč, není možné splnit základní hodinovou mzdu, protože součet 

celkových mzdových nákladů a celkových nákladů na mechanizaci vychází 401,24 Kč. 

 

5.5.10 Položka 10 - Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí nad 10 cm 

Jednotková cena, kterou předložil uchazeč:            850,00 Kč za m
3
 

Předpokládaná hodnota:                      1 218,00 Kč za m
3 

 

Graf  5.5.10 – 1 Porovnání jednotkových cen 
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Tab. 5.5.10 - 1 Rozbor nákladů jednotkové ceny položky 10 

Název Základna 
Procent

o 

Částka / 

MJ 

Celkové mzdové 

náklady Mzdy+Odvody+MzdyDalší 100,00 695,30 

Přímé náklady 

MatCelkem+MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPra

c+OPNCelkem+PolBN 100,00 695,30 

Výrobní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 36,00 250,31 

Správní režie MzdyCelkem+StrojeCelk+RpolPrac+OPNCelkem 20,00 139,06 

Nepřímé náklady RežieVýr+RežieSpr 100,00 389,37 

Celkový zisk ZiskVP+ZiskSC+ZiskSubd 100,00 97,62 

Plánovaná 

kalkulovaná cena ÚVN+SubdCelk+ZiskCelkem 100,00 1 182,29 

 

Tab. 5.5.10. – 2 Rozbor materiálů a mezd položky 10 

Název Množství MJ Cena/MJ 

STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3, bourací práce 5,64 Nh 92,00 

 

 Při porovnání cen dle databáze z BUILDpower vychází celková cena na 

1 182,29 Kč za m
3
 , z toho přímé náklady na 710,41 Kč za m

3
. Celková cena, kterou 

uchazeč ve své nabídce uvedl je 850,00 Kč za m
3
. V této položce není zakalkulován 

žádný materiál, a proto přímé náklady se rovnají celkovým mzdový nákladům. Přímé 

náklady jsou nižší než jednotková cena uchazeče. Z tohoto důvodu je zřejmé, 

že uchazeč splnil základní hodinovou mzdu.  

5.6 Shrnutí 

 Jak již bylo zmíněno výše, v této veřejné stavební zakázce se nachází celkem 

36 rizikových položek. Z tohoto počtu bylo vybráno 10 rizikových položek, u kterých 

byl proveden rozbor nákladů, materiálu a mezd.  

  U rozboru materiálu se analyzovaly dva případy. V prvním případě se jednalo 

o výpočet průměrné ceny materiálu bez zaplacení dělníků, či hrazení mezd z vlastních 

zdrojů, nulových režií i zisku. V druhém případě se průměrná cena vypočítala 

se zahrnutím základní mzdy za dělníka a povinných odvodů do fondu sociálního 

a zdravotního pojištění. Následně bylo posouzeno, zda základní mzda splňuje 

požadavky dané zákonem.  
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 V prvním případě i druhém případě lze materiál pravděpodobně pořídit 

za jednotkovou cenu, kterou uchazeč předložil, a splnit základní hodinovou mzdu 

u těchto položek: 

 Montáž kanálových krytů – osazení 

 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 

 Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm 

 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 

 Dalším případem bylo, že určité položky splnily první případ, ale ve druhém 

případě by bylo složité za takovou cenu pořídit materiál a splnit i základní hodinovou 

mzdu. Těmito položkami jsou: 

 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 

 Také se vyskytly případy, kdy pořízení materiálu v obou případech není 

pravděpodobné, ale vezme li se v úvahu, že uchazeč do své jednotkové ceny z nějakého 

důvodu nezahrnul materiál a jednotková cena je jen za mzdové náklady, tak uchazeč 

splnil základní hodinovou mzdu. Tyto položky jsou: 

 Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 

 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 

 Posledním bodem jsou tři položky, u kterých rozbor nákladů nezahrnoval 

náklady na pořízení materiálu. U těchto položek se posuzovaly mzdy dělníků a odvod 

do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Pouze položka s názvem Příplatek, bourání 

mazanin se svař. sítí nad 10 cm splnila základní hodinovou mzdu dělníka. Zbylé dvě 

položky základní hodinovou mzdu nesplnily a jedná se o: 

 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 

 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 

 Z celkového shrnutí vyplývá, že dvě položky nesplnily základní hodinovou 

mzdu a z tohoto důvodu se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  
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6 ZÁVĚR 

 Úvodní pojednání práce bylo věnováno definování pojmů, analyzování veřejné 

zakázky z pohledu zadavatele, kde byly popsány jednotlivé kroky při zadávání veřejné 

zakázky. Následně byla vymezena hodnotící kritéria a postup při stanovení vah. Také 

zde byla popsána problematika mimořádně nízké nabídkové ceny.  

 V druhé části práce byla charakterizovaná a popsaná veřejná zakázka, která 

sloužila jako praktický podklad pro případovou studii. Dále byl stanoven možný způsob 

jak zjistit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Tento postup zahrnuje posouzení 

nabídky uchazeče hodnotící komisí, zjištění možné mimořádně nízké nabídkové ceny, 

výpočet odchylky nabídkové ceny uchazeče od předpokládané hodnoty zakázky 

a následné porovnání jednotkových cen jednotlivých položek s cenovými databázemi.  

 Tato práce může sloužit jako podklad hodnotící komise při stanovení mimořádně 

nízké nabídkové ceny. Na základě těchto výstupů může hodnotící komise vyzvat 

k objasnění jednotlivých položek uchazeče.  

 V případové studii byla nejprve vypočtena odchylka jednotkových 

cen rozpočtových položek od jejich předpokládaných hodnot. Pokud vyšla odchylka 

v záporných číslech, jedná se o rizikové položky. Nejrizikovější položky jsou ty, které 

se odlišují od předpokládané hodnoty o více než 15 %. Takových položek bylo zjištěno 

32. Z nich bylo pro modelové zpracování vybráno 10 rizikových položek. Po rozboru 

nákladů kalkulačního vzorce a porovnání jednotlivých cen položek kalkulačního vzorce 

bylo konstatováno, že dvě z těchto položek nesplňují základní hodinovou mzdu. 

U dalších třech položek by hodnotící komise mohla požadovat objasnění. Uchazeč by 

měl předložit, za jakou cenu je schopen materiál pořídit, či předložit případné potvrzení 

od smluvního dodavatele. Na základě těchto výstupů může hodnotící komise porovnat, 

jestli cena materiálu odpovídá přibližné ceně, která byla stanovena při jednotlivých 

posouzeních, a zda je pořízení realizovatelné. Zbylých pět položek je možné realizovat 

za cenu, kterou uchazeč předložil. 
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 Závěrem této práce je doporučení hodnotící komisi, aby vyzvala uchazeče 

k objasnění položek a porovnala údaje od uchazeče s možnými cenami mezd 

a materiálů. Jedná se o tyto položky: 

 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 

 Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 200 mm 

 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 

 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 

 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 

Jelikož u dvou položek uchazeč nesplnil základní hodinovou mzdu, je pravděpodobné, 

že v případě této nabídky se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a hodnotící 

komise by měla tuto nabídku vyloučit ze zadávacího řízení.  
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10 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 3.1 – 1   Zjištění potřeb a poptávky 

Obr. 3.2.1 – 1   Rozvaha zadavatele 

Obr. 3.2.2 – 1   Metoda Delfy 

Obr. 3.2.3 – 1   Analýza silového pole 

Obr. 3.2.3 – 1   Analýza silového pole 

Obr. 3.6.2.1-1  Metoda expertního stanovení vah 

Obr. 3.6.2.1-2   Metoda párového srovnání 

Obr. 3.7.1-1   Volba otevřeného řízení 

Obr. 3.7.2 – 1   Volba užšího řízení 

Obr. 3.7.3 - 1   Volba jednacího řízení s uveřejněním 

Obr. 3.7.4 – 1  Volba jednacího řízení bez uveřejněním 

Obr. 3.7.5 - 1   Soutěžní dialog 

Obr. 3.7.6 - 1   Zjednodušené podlimitní řízení 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EMAS  Systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v  

  organizaci 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

JC  Jednotková cena 

MNNC Mimořádně nízká nabídková cena 

ÚHOS  Úřad pro ochranu veřejné soutěže 

VZ  Veřejná zakázka 

ZVZ  Zákon o veřejných zakázkách 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Kompletní rozpočet stavebních prací 


