
 

  



 



 



Cílem diplomové práce je návrh postupu k řízení veřejných stavebních zakázek malého 

rozsahu pro obce. Postup je vytvořen na základě informací získaných z analýzy vývoje 

existence a kvality interních předpisů, z analýzy vývoje informační otevřenosti, 

a především z dotazníkového šetření mezi starosty obcí. Výsledný postup pro zadávání 

veřejných stavebních zakázek malého rozsahu je rozdělen do třech kategorií podle 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pro každou kategorii je pak stanoven počet 

oslovených dodavatelů, způsob oslovení dodavatelů, rozhodovací subjekt a postup 

při hodnocení nabídek tak, aby tento postup mohly malé obce využít jako interní předpis 

pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu.  
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The purpose of this Master’s thesis is to propose a procedure for the management 

of small-scale public construction contracts for municipalities. The procedure 

is designed based on information obtained from an analysis of the development of the 

existence and quality of internal regulations, an analysis of the development 

of information openness and in particular, a questionnaire completed amongst the 

mayors of municipalities. The resulting procedure for the awarding of small-scale public 

construction contracts is divided into three categories according to the expected value 

of the public contract. For each category, the number of suppliers contacted, the 

address of the suppliers, the decision-making entity and the bid evaluation process are 

set out in such a way that small municipalities can use this procedure as an internal rule 

for small-scale public construction contracts.  

Public contract, public contract of small scale, public construction contract of small scale, 
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1 Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu 

se zaměřením na cenu, protože veřejné zakázky a zejména veřejné zakázky malého rozsahu 

stále představují problematickou oblast veřejného sektoru všude na světě a pokusům 

o manipulaci a ovlivňování výsledků zadávacích řízení se nedokáže vyhnout žádná země. 

Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných zakázek malého rozsahu není vázáno žádnými 

zákonnými procesními povinnostmi a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

odkazuje pouze na nutnost dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného 

zacházení a nediskriminaci, vzniká tak prostor, pro již zmíněnou manipulaci, korupci 

a ovlivňování výsledků.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá hlavní cíl této diplomové práce, kterým je návrh postupu 

řízení veřejných stavebních zakázek malého rozsahu pro vybrané obce, díky kterému by došlo 

ke zvýšení transparentnosti celého zadávacího řízení a zároveň by se snížil prostor 

pro manipulaci s výsledky ve prospěch konkrétního dodavatele. Myslím si totiž, že právě 

u malých obcí, kde je starostou ve většině případů laik, dochází k největším chybám 

při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, které plynou z jejich neznalosti v oblasti 

veřejných zakázek.  

V teoretické části se především zaměřím na právní předpisy v oblasti veřejných zakázek, kde 

nejdůležitější roli hraje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon 

řeší zejména obecné požadavky pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 

a různé druhy zadávacích řízení, které jsem blíže popsala, neboť i pro zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu může zadavatel ze své vůle použít některý z těchto druhů zadávacích řízení. 

Důležitou kapitolou je také hodnocení nabídek, která popisuje celý proces hodnocení nabídek 

jednotlivých dodavatelů a vysvětluje jednotlivé způsoby hodnocení. Za stěžejní kapitolu 

pro tuto diplomovou práci však považuji metodiku řízení veřejné zakázky malého rozsahu, 

kde definuji zásady zadávání veřejných zakázek požadované zákonem, a především popisuji 

možné alternativy zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na které následně navazuji 

v praktické části při tvorbě návrhu postupu řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu. 

V rámci praktické části nejprve naváži na diplomovou práci pana Ing. Romana Buly, který 

analyzoval interní předpisy týkající se veřejných zakázek u větších měst. Data z jeho analýzy 

použiji ke zkoumání vývoje interních předpisů týkajících se veřejných zakázek a vývoje 

informační otevřenosti vybraných měst od roku 2011. V návaznosti pak analyzuji informační 
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otevřenost u vybraných malých obcí a provádím srovnání s městy. V rámci této informační 

otevřenosti především zjišťuji, jaké informace o veřejných zakázkách malého rozsahu města 

a obce zveřejňují na svých webových stránkách, čímž zajišťují transparentnost zadávacího 

řízení a zároveň tak umožňují veřejnou kontrolu. Stěžejní částí je potom samotný návrh 

postupu řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu, k jehož stanovení využívám 

informace z analýzy interních předpisů měst, a především využívám informace 

z dotazníkového průzkumu mezi starosty malých obcí. 

Doufám, že má práce splní mnou stanovený cíl, kterým je tedy návrh optimálního postupu 

pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu určený obcím. Myslím si, že má 

práce může být přínosem zejména pro starosty malých obcí, kteří by tento postup mohli 

používat jako svůj interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
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2 Definování pojmů 

S problematikou veřejných zakázek jsou spjaté určité pojmy. Jelikož se v práci budou 

opakovat, je nutné tyto pojmy v následující podkapitole definovat. Níže zmíněné definice 

z oblasti veřejných zakázek jsou uvedeny v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek [1]. 

2.1 Pojmy 

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 

a jedním čí více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 

nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka musí být realizována 

na základě písemné smlouvy. 

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem 

a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo 

stavební práce. 

Zadavatelem veřejných zakázek může být: 

• veřejný zadavatel, 

• osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije 

více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, 

poskytnutých z a) rozpočtu veřejného zadavatele nebo b) rozpočtu 

Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, 

kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie, 

• při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně 

sektorových koncesí podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba 

uvedená v § 151 odst. 2, 

• jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, 

a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení. 

Veřejným zadavatelem je: 

• Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují 

za samostatné zadavatele, 

• Česká národní banka, 

• státní příspěvková organizace, 
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• územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, 

• jiná právnická osoba, pokud 

▪ a) byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu, a  

▪ b) jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní 

uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než 

polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. 

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo 

stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka 

závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu. 

Vybraný dodavatel je účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření 

smlouvy. 

Zadávací podmínky jsou veškeré zadavatelem stanovené: 

1. podmínky průběhu zadávacího řízení, 

2. podmínky účasti v zadávacím řízení, 

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu 

předběžných nabídek nebo řešení, 

4. pravidla pro hodnocení nabídek, 

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104. 

Zadávací dokumentace jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 

podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 

zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze 

č. 6 k tomuto zákonu. 

Klasifikace je způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. 

Žádostí o účast jsou údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které 

dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace. 

Nabídka jsou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě 

zadávací dokumentace. 
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Identifikačními údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li 

o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li 

o fyzickou osobu. 

Elektronickou aukcí je opakující se elektronický proces, v jehož rámci účastníci 

zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové snížené 

nabídkové ceny, nebo nové hodnoty odpovídající jiným kritériím hodnocení, a který 

umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich 

hodnocení. 

Elektronickým nástrojem je programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou 

spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této 

sítě nebo služby příjem 

1. nabídek, 

2. předběžných nabídek, 

3. žádostí o účast, 

4. žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5,  

5. žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo 

6. aukčních hodnot v elektronické aukci, 

v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální kompresi 

a uchování dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí 

jejich programového vybavení. 

Mimořádně nízká nabídková cena je nabídková cena nebo náklady uvedené 

účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. 

Věstník veřejných zakázek je část informačního systému o veřejných zakázkách, která 

slouží k uveřejňování informací o zadávacích řízení a veřejných zakázkách na celostátní 

úrovni. 
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3 Rozdělení veřejných zakázek podle výše předpokládané 

hodnoty 

Prvním způsobem použitým pro dělení VZ, uvedeným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen zákon), je rozdělení podle jejich předpokládané hodnoty. Toto 

rozdělení podle předpokládané hodnoty je pro průběh zadávání VZ důležité, jelikož se podle 

výše předpokládané hodnoty volí, jakým způsobem se bude uchazeč o VZ vybírat. 

3.1 Nadlimitní veřejná zakázka 

Za nadlimitní veřejnou zakázku se považuje veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

je rovna nebo převyšuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné 

předpisy Evropské unie. Podobně též [1]. 

Finanční limity jsou na úrovni Evropské unie měněny každé dva roky. Jejich aktuální výše 

je uvedena v tabulce č. 3-1.  

Druh veřejné zakázky/koncese Finanční limity platné od 1.1. 2016 

VZ na dodávky a služby zadávané 

Českou republikou a státními 

příspěvkovými organizacemi 

3 686 000 Kč 

VZ na dodávky a služby zadávané 

územně samosprávnými celky, 

jejich příspěvkovými 

organizacemi, jinými právnickými 

osobami 

5 706 000 Kč 

VZ na dodávky a služby zadávané 

sektorovými zadavateli 
11 413 000 Kč 

VZ na stavební práce 142 668 000 Kč 

VZ na koncese na stavební práce 142 668 000 Kč 

Tab. č.  3-1: Finanční limity platné od 1.1. 2016 [2, str. 80] 

3.2 Podlimitní veřejná zakázka 

Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 

hodnoty  

a) 2 000 000 Kč bez DPH u VZ na dodávky nebo na služby, nebo 
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b) 6 000 000 Kč bez DPH u VZ na stavební práce. Podobně též [1]. 

Zároveň však její předpokládaná hodnota nedosahuje finančních limitů pro nadlimitní veřejné 

zakázky, které jsou uvedeny v tabulce č. 3-1. 

3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna 

nebo nižší v případě veřejné zakázky 

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo 

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč“ [1, §27]. 
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4 Druhy veřejných zakázek podle předmětu plnění 

Druhý způsob dělení VZ, uvedený v zákoně, je podle jejich předmětu plnění. V tomto případě 

se hovoří o VZ na stavební práce, na dodávky, na služby, na koncese na služby a na koncese 

na stavební práce. 

4.1 Veřejná zakázka na stavební práce 

„Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, 

b) zhotovení stavby, nebo 

c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně 

se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b)“ [1, § 14, odst. 3]. 

Veřejná zakázka na stavební práce zahrnuje nové stavby, stavební změny dokončené stavby, 

udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby (demolice) a dále montážní práce 

a projektovou a inženýrskou činnost týkající se těchto prací. Podobně též [2]. 

4.2 Veřejná zakázka na dodávky 

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí (dále 

jen zboží), zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí VZ na stavební 

práce. Pod pojmem pořízení chápeme zejména nákup, nájem nebo pacht. Podobně též [1]. 

Veřejnou zakázkou na dodávky je taktéž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě 

pořízení zboží podle předchozího odstavce taktéž poskytnutí služeb nebo stavebních prací 

spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li 

se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak 

jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. Podobně též [2]. 

4.3 Veřejná zakázka na služby 

Veřejnou zakázku na služby zákon vymezuje negativně. Veřejnou zakázkou na služby jsou 

tedy všechny zakázky, které nejsou definovány jako VZ na stavební práce ani jako VZ 

na dodávky. Podobně též [1]. 
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4.4 Veřejná zakázka na koncese na služby 

Veřejná zakázka na koncese na služby má stejný předmět plnění jako veřejná zakázka 

na služby. Liší se však v zadání. „Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné 

smlouvy, kterou zadavatel 

a) zadá poskytnutí jiných činností než podle § 14 odst. 3 písm. a) až c), dodavateli, 

přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, 

nebo v tomto právu společně s platbou a  

b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících 

z poskytování služeb“ [1, § 174, odst. 3]. 

4.5 Veřejná zakázka na koncese na stavební práce 

Veřejná zakázka na koncese na stavební práce má stejný předmět plnění jako veřejná zakázka 

na stavební práce. Rozdíl je však v zadání. „Za zadání koncese na stavební práce se totiž 

považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel  

a) zadá poskytnutí činnosti podle § 14 odst. 3 písm. a), b) nebo c) dodavateli, přičemž 

protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z provozování stavby, která 

je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou a 

b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících 

z provozování stavby“ [1, § 174, odst. 2]. 
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5 Právní předpisy týkající se veřejných zakázek 

Hlavním zákonem, který řeší zadávání veřejných zakázek je zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, který bude podrobně řešen v následující podkapitole. S tímto 

zákonem souvisí nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro 

účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Důležitá je pak také vyhláška č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.1 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje již čtvrtou generaci české 

právní úpravy v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Nahrazuje tak po více než desetileté 

účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, reaguje zejména na novou evropskou 

legislativu a jeho prvním cílem je především zajištění souladu tuzemské právní úpravy 

s evropskou právní úpravou. Dále se snaží o nastavení pravidel, které by zabránily korupci, 

garantovaly hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, rychlou realizaci potřebných 

veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů, přičemž se zároveň snaží o maximální možné 

snížení administrativní náročnosti procesu zadávání veřejných zakázek při současném 

zajištění transparentnosti. 

Zákon je tedy rozdělen do patnácti částí a jeho předmětem je zpracování příslušných předpisů 

Evropské unie a upravení: 

a) pravidel pro zadávání VZ, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání, 

b) povinností dodavatelů při zadávání VZ a při zvláštních postupech předcházejících 

jejich zadání, 

c) uveřejňování informací o VZ, 

d) zvláštních podmínek fakturace za plnění VZ, 

e) zvláštních důvodů pro ukončení závazků ze smluv na VZ, 

f) informačního systému o VZ, 

g) systému kvalifikovaných dodavatelů, 

h) systému certifikovaných dodavatelů, 

i) dozoru nad dodržováním tohoto zákona. Podobně též [1]. 
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Stěžejní částí zákona pro tuto diplomovou práci je především úprava postupů při zadávání 

veřejných zakázek včetně postupů předcházejících jejich zadání. Jedná se především 

o postupy zadavatelů veřejných zakázek a dodavatelů v jednotlivých druzích zadávacích 

řízení, které jsou následně podrobně rozebrány. 

5.1.1 Základní ustanovení o zadávacích řízení 

Dříve než rozeberu jednotlivé druhy zadávacích řízení, musím vysvětlit některé důležité 

pojmy, které souvisí s touto problematikou a jsou uvedeny v druhé části zákona. 

Předběžné oznámení 

Zadavatel je oprávněn uveřejnit svůj úmysl zahájit zadávací řízení formou předběžného 

oznámení. Co to tedy předběžné oznámení je? Předběžné oznámení je stručná informace 

o tom, že zadavatel bude v budoucnu vypisovat veřejnou zakázku. Předběžné oznámení 

obsahuje pouze základní údaje. Především informace o tom, jakou zakázku bude zadavatel 

vypisovat, pod jakým názvem, zda se jedná o službu, dodávku či stavební práce, jaký bude 

předmět veřejné zakázky a její stručný popis. Podobně též [3]. 

Předběžné oznámení je možno použít v případě zadávání veřejných zakázek v užším řízení, 

v jednacím řízení s uveřejněním, ve zjednodušeném režimu či v případě zadávání sektorových 

zakázek, jako jeden z možných způsobů zahájení zadávacího řízení. Podobně též [1]. 

Zadávací podmínky 

„Zadávací podmínky jsou veškeré podmínky stanovené zadavatelem, které se týkají: 

• průběhu zadávacího řízení, 

• podmínek účasti v zadávacím řízení, 

• pravidel pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu 

předběžných nabídek nebo řešení a 

• pravidel pro hodnocení nabídek, 

• dalších podmínek pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou uvedeny 

v § 104“ [1, str. 131]. 

Jelikož se na základě zadávacích podmínek potencionální dodavatelé rozhodují, zda se budou 

ucházet o předmětnou veřejnou zakázku, či nikoli, je důležité, aby tyto podmínky byly 

zpracovány pečlivě a obsahovaly veškeré informace nezbytné pro řádné zpracování nabídek. 

Zároveň zadávací podmínky musí být stanoveny tak, aby byly vůči všem potencionálním 
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dodavatelům nediskriminační. Proto například v zadávacích podmínkách nesmí figurovat 

obchodní názvy materiálů, pomůcek, předmětů apod. 

Zadávací podmínky jsou vždy součástí zadávací dokumentace, ale zadavatel zároveň může 

zadávací podmínky sdělovat účastníkům zadávacího řízení přímo při jednání s nimi. 

Jak už bylo řečeno, zadávací podmínky jsou klíčové pro rozhodnutí potencionálních 

dodavatelů o účasti v zadávacím řízení. Proto je důležité, aby zadávací podmínky obsahovaly 

minimálně informace o: 

 a) identifikačních údajích zadavatele, 

 b) předmětu a druhu veřejné zakázky,  

 c) podmínkách účasti v zadávacím řízení (např. kvalifikační podmínky)  

 d) jakým způsobem a co konkrétně bude zadavatel hodnotit, 

 e) způsobu podávání nabídek (předběžných nabídek, žádostí o účast) včetně uvedení, 

kam a kdy se mají podávat.  

V rámci zadávacích podmínek si zadavatel může stanovit lhůty potřebné k zajištění řádného 

průběhu zadávacího řízení a také zde uvede informaci o případné prohlídce místa plnění 

veřejné zakázky. Podobně též [1]. 

Podmínky účasti v zadávacím řízení 

„Tento pojem v sobě zahrnuje veškeré požadavky zadavatele, které mají povinnost jednotliví 

dodavatelé splnit, aby se vůbec mohli účastnit zadávacího řízení, resp. aby jejich nabídka byla 

zadavatelem vůbec vyhodnocena“ [1, str. 139]. 

„Zadavatel může stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako: 

 a) podmínky kvalifikace, 

 b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek 

nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými 

v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, 

 c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, 

nebo 
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 d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu 

veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu 

veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací“ [1, § 37]. 

Požadavek na kvalifikaci zajišťuje, aby mohla být veřejná zakázka zadána pouze takovému 

dodavateli, který je způsobilý a schopný veřejnou zakázku plnit. Kvalifikovaným 

dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní a) základní způsobilost, 

b) profesní způsobilost, c) ekonomickou kvalifikaci a za d) technickou kvalifikaci. Přičemž 

základní způsobilost, kterou dodavatel prokazuje bezúhonnost vůči státu, požaduje zadavatel 

vždy. Profesní způsobilost, ekonomická kvalifikace a technická kvalifikace pak není 

vyžadována vždy, ale zadavatel ji požaduje na základě svého uvážení a ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. 

Technické podmínky potom vymezují předmět veřejné zakázky z věcného hlediska 

a zadavatel je oprávněn stanovit pouze takové technické podmínky, které přímo vymezují 

jeho požadované plnění.  

Obchodními nebo jinými smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které budou obsahem 

smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Jejich způsob stanovení nechává zákon 

na zadavateli. Zadavatel tak už v zadávací dokumentaci může stanovit závazný vzor smlouvy.  

Dále zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast, 

předběžných nabídek nebo nabídek.  

Jako podmínku účasti dodavatele v zadávacím řízení nesmí zadavatel stanovit požadavek 

na určitou právní formu dodavatele, protože by nebyla dodržena podmínka nediskriminace. 

Podobně též [1]. 

Průběh zadávacího řízení 

„Zadávací řízení lze obecně charakterizovat jako formalizovaný postup, jehož cílem a účelem 

je výběr vhodného dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné 

zakázky“ [1, str. 150]. 

Zadavatel je povinen postupovat v zadávacím řízení podle pravidel stanovených zákonem 

a zároveň je povinen dodržovat stanovené zadávací podmínky. Obecné schéma průběhu 

zadávacího řízení, které se různě modifikuje podle druhu zadávacího řízení, tedy vypadá 

následovně: 
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• Oznámení zadavatele o svém úmyslu zadat veřejnou zakázku – Portál o veřejných 

zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Informační systém 

o veřejných zakázkách) nebo Profil zadavatele. 

• Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise 

pro hodnocení nabídek. 

• Otevírání obálek s nabídkami. 

• Posouzení kvalifikace (dle příslušného zadávacího řízení). 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků. Podobně též [2]. 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtu vymezuje zákon jako lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí 

ze zadávacího řízení odstoupit. Počátek zadávací lhůty je stanoven koncem lhůty pro podání 

nabídek a délka zadávací lhůty musí být přiměřená k druhu zadávacího řízení a k předmětu 

veřejné zakázky.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že praktickým významem zadávací lhůty je, že z pohledu 

účastníka zadávacího řízení jde o vymezený časový interval, v němž je svojí podanou 

nabídkou vázán a nemůže předčasně odstupovat ze zadávacího řízení. Z pohledu zadavatele 

pak zadávací lhůta představuje časový rámec pro výběr dodavatele a odeslání oznámení 

o výběru dodavatele. Pokud však zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele 

v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno. V důsledku toho je ale pak zadavatel 

povinen uhradit všem účastníkům zadávacího řízení účelně vynaložené náklady spojené 

s jejich účastí v zadávacím řízení. 

Důležité je také zmínit, že zadavatel není ze zákona povinen vymezit zadávací lhůtu 

v zadávacích podmínkách. V tomto případě však účastník zadávacího řízení může kdykoliv 

odstoupit. Podobně též [1]. 

Jistota 

„Jistotou se pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek rozumí poskytnutí nebo garance 

poskytnutí peněžitého či nepeněžitého vratného plnění zadavateli ze strany účastníka 

zadávacího řízení za účelem zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti 

v zadávacím řízení“ [1, str. 162]. 
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Jistotu může zadavatel požadovat pouze v případě, kdy stanovil zadávací lhůtu. Svůj 

požadavek na jistotu musí zadavatel uvést v zadávací dokumentaci a dodavatelé pak musí 

jistotu poskytnout ve lhůtě pro podání nabídek. 

Při stanovení výše jistoty je zadavatel limitován zákonnou horní hranicí hodnoty jistoty. Tato 

maximální možná výše je odvozena z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Výši jistoty 

tedy stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky nebo do 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jestliže v zadávacím řízení 

bude použita elektronická aukce. 

Účastník zadávacího řízení může jistinu poskytnout jednou z následujících forem: 

 a) složením peněžní částky na účet zadavatele = peněžní jistota, 

 b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele,  

 c) pojištěním záruky ve prospěch zadavatele. 

Zadavatel je pak povinen vrátit bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků 

zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele 

 a) po uplynutí zadávací lhůty, 

 b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před 

koncem zadávací lhůty. Podobně též [1], [2]. 

Účastník zadávacího řízení 

Za účastníka zadávacího řízení podle zákona lze považovat všechny dodavatele, kteří splní 

předpoklady pro účast v zadávacím řízení.  

Účastníkem zadávacího řízení se tedy stane dodavatel v okamžiku, kdy vyjádří svůj 

předběžný zájem o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, a to na základě 

předběžného oznámení zadavatele o budoucím zahájení zadávacího řízení. Dodavatel se stane 

účastníkem zadávacího řízení také v případě, kdy do zadávacího řízení podá svou žádost 

o účast, a to v okamžiku, kdy je veřejná zakázka zadávána v užším řízení, jednacím řízení 

s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství. 

Účastníkem zadávacího řízení se dále stane dodavatel v okamžiku, kdy podá svou nabídku 

do otevřeného zadávacího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení. Poslední 

možností, jak se dodavatel může stát účastníkem zadávacího řízení, je situace, kdy 
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se zadavatelem zahájí v zadávacím řízení jednání. Tento případ se týká zadávání veřejné 

zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění. Podobně též [1]. 

Vyloučení účastníka zadávacího řízení 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených zákonem 

o zadávání veřejných zakázek, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. Oznámení 

o vyloučení musí zadavatel účastníkovi zadávacího řízení odeslat bezodkladně a musí v něm 

být odůvodněno jeho vyloučení. 

Důvody k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení jsou nejčastěji následující: 

• Zadavatel může vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, pokud jím předložené údaje, 

doklady, vzorky či modely neodpovídají zadávacím podmínkám nebo nebyly 

v požadované lhůtě předloženy. 

• Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal složení požadované 

jistoty nebo nezajistil jistotu po celou zadávací lhůtu. 

• Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu a účastník ji nezdůvodnil. 

• Zadavatel také může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud 

prokáže, že 

a) došlo ke střetu zájmů, 

b) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení 

zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění 

dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo 

s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému 

ukončení smluvního vztahu nebo jiným sankcím, 

c) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí 

zadavatele nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které 

by mu mohly zajistit výhody v zadávacím řízení, nebo 

d) se účastník dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení 

nebo po jeho zahájení závažných profesních pochybení, které zpochybňují jeho 

důvěryhodnost. 

• Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud u něj 

zadavatel získá na základě věrohodných informací důvodné podezření, že uzavřel 
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s jinými osobami zakázanou dohodu podle zákona o ochraně veřejné soutěže (tzv. big 

rigging) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Podobně též [1]. 

Oznámení o výběru 

Oznámení o výběru je formálním oznámením rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

účastníkům zadávacího řízení. Účelem tohoto oznámení je informovat všechny účastníky 

zadávacího řízení o výsledcích hodnocení nabídek a seznámit je s odůvodněním těchto 

výsledků a avizovat, který z účastníků bude vyzván k uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. Podobně též [1].  

Ukončení zadávacího řízení 

Zadávací řízení může být ukončeno dvěma způsoby. Standardním způsobem ukončení 

zadávacího řízení je uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Uzavřením této 

smlouvy tak může začít naplňování potřeb zadavatele, které byly motivem k zahájení 

zadávacího řízení. Druhým způsobem ukončení zadávacího řízení je jeho zrušení, které může 

nastat z různých důvodů. V tomto případě k uzavření smlouvy nedochází a veřejná zakázka 

tak realizována nebude buď vůbec, nebo za účelem jejího zadání bude muset zadavatel zahájit 

nové zadávací řízení.  

Ještě je důležité zmínit, že zadávací řízení může být zrušeno buď zadavatelem, nebo Úřadem 

na ochranu hospodářské soutěže. Podobně též [1]. 

5.1.2 Druhy zadávacích řízení 

Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku několika zadávacími řízeními. Každé zadávací řízení 

má stanovené své podmínky pro využití a přináší různé výhody a nevýhody. Jedná se o tyto 

druhy zadávacích řízení: 

 a) zjednodušené podlimitní řízení, 

 b) otevřené řízení, 

 c) užší řízení, 

 d) jednací řízení s uveřejněním, 

 e) jednací řízení bez uveřejnění, 

 f) řízení se soutěžním dialogem, 
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 g) řízení o inovačním partnerství, 

 h) koncesní řízení, 

 i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Podobně též [2]. 

Zjednodušené podlimitní řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby, za předpokladu, že předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky je: 

• alespoň 2 000 000 Kč a nedosáhne 3 686 000 Kč v případě dodávek a služeb; 

• alespoň 6 000 000 Kč a nedosáhne 50 000 000 Kč v případě stavebních prací. 

Zjednodušené podlimitní řízení zahajuje zadavatel tím, že na svém profilu zadavatele uveřejní 

výzvu k podání nabídek na předmět plnění zadávacího řízení. Touto výzvou zadavatel vyzývá 

neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Avšak zadavatel může výzvu po jejím 

uveřejnění přímo odeslat některým dodavatelům (minimálně však pěti dodavatelům). 

Podobně též [1], [2]. 

„Průběh zjednodušeného podlimitního řízení vypadá následovně: 

• Uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pro neomezený okruh 

dodavatelů, současně lze zaslat přímo nejméně pěti dodavatelům. 

• Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek. 

• Otevírání obálek s nabídkami. 

• Posouzení nabídek (kvalifikace je součástí nabídky). 

• Hodnocení nabídek. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 82]. 

Otevřené řízení 

Otevřené řízení může zadavatel použít bez jakýchkoliv omezení nebo splnění dalších 

podmínek, tzn. k podání nabídek je oprávněn jakýkoliv dodavatel, který má zájem o podání 

nabídky. Otevřené řízení je tedy výzvou k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, 

která je součástí nabídky dodavatele. Podobně též [1], [2]. 
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Oznámení otevřeného řízení provádí zadavatel uveřejněním formuláře oznámení zadávacího 

řízení ve Věstníku veřejných zakázek a dále v Úředním věstníku Evropské unie. Tento 

formulář obsahuje základní údaje o zadavateli, o předmětu veřejné zakázky, o kritériích 

hodnocení, o podmínkách účasti v zadávacím řízení a o průběhu celého otevřeného řízení. 

Podobně též [1]. 

„Průběh otevřeného řízení: 

• Uveřejnění oznámení; 

o podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, 

o nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku 

Evropské unie. 

• Předložení nabídek (kvalifikace je součástí nabídky). 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 83]. 

Užší řízení 

Stejně jako otevřené řízení je zadavatel oprávněn použít užší řízení bez nutnosti naplnění 

jakýchkoliv dalších podmínek. Rozdíl mezi otevřeným a užším řízením je ten, že užší řízení 

se skládá se dvou fází. V první fázi dodavatelé prokazují splnění kvalifikace, tedy svou 

způsobilost a schopnost plnit veřejnou zakázku. V druhé fázi pak dochází k posouzení 

a hodnocení nabídek těch dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace a podali nabídku. 

První fáze užšího řízení je zahájena odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 

k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Toto 

oznámení je neadresné, tzn. zadavatel vyzývá k podání žádosti o účast neomezený počet 

dodavatelů. V první fázi užšího řízení tedy zadavatel posuzuje kvalifikaci všech účastníků, 

kteří ve stanovené lhůtě podali zadavateli svou žádost o účast v užším řízení. Zadavatel pak 

po posouzení kvalifikace vyloučí ty účastníky zadávacího řízení, kteří nesplnili požadovanou 

kvalifikaci. Následně zadavatel zahájí druhou fázi užšího řízení, a to výzvou k podání nabídek 

zaslanou těm účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni. Podobně též [1]. 

„Průběh užšího řízení: 

• Uveřejnění oznámení; 
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o podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, 

o nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku 

Evropské unie. 

• Předložení žádosti a dokumentů o kvalifikaci. 

• Posouzení kvalifikace. 

• Výzva k podání nabídek. 

• Předložení nabídek. 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 83]. 

Jednací řízení s uveřejněním 

Jednací řízení s uveřejněním je specifický druh zadávacího řízení, protože umožňuje 

zadavateli jednat přímo s účastníky zadávacího řízení o jejich nabídkách (možnost jednat 

o nabídkách účastníků je výslovně zakázána u otevřeného i užšího řízení). Na základě tohoto 

jednání je pak zadavatel schopen vybrat nabídku, která nejvíce odpovídá jeho požadavkům 

stanovených v zadávacích podmínkách. Podobně též [1]. 

Na rozdíl od otevřeného a užšího řízení je použití jednacího řízení s uveřejněním podmíněno 

splněním zákonem stanovených podmínek. „Tedy jednací řízení s uveřejněním lze použít, 

pokud: 

 a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění, 

 b) součástí plnění zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení,  

 c) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních 

okolností, 

d) nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické normy,  

e) předchozí otevřené nebo užší řízení bylo zrušeno“ [2, str. 84]. 

Jedním ze specifik jednacího řízení s uveřejněním je, že je rozděleno do více relativně 

samostatných fází. První fázi jednacího řízení s uveřejněním zahajuje zadavatel tím, 

že neomezenému počtu dodavatelů oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 

druhu zadávacího řízení. Toto oznámení je zároveň výzvou k podání žádostí o účast 
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v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace. Ve druhé fázi zadavatel 

posoudí kvalifikaci účastníků, kteří podali žádost o účast v tomto řízení. Zároveň v této fázi 

může zadavatel omezit počet účastníků zadávacího řízení na základě kritérií stanovených 

dle technické kvalifikace, pokud to uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Následně 

zadavatel vyzve účastníky, kteří splnili kvalifikaci, k podání předběžných nabídek. Ve třetí 

fázi pak probíhá samotné jednání mezi zadavatelem a účastníky, kteří podali předběžnou 

nabídku, o obsahu jejich nabídek a o možnostech jejich úprav. Na základě proběhlých jednání 

je pak zadavatel oprávněn měnit či doplňovat zadávací podmínky. I v této třetí fázi může 

zadavatel snižovat počet uchazečů, a to na podkladě kritérií kvality stanovených 

pro předmětné zadávací řízení. Ve čtvrté fázi zadavatel vyzývá zbylé účastníky k předložení 

finálních nabídek. V poslední, páté fázi pak zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku. Podobně 

též [1]. 

„Shrnutý průběh jednacího řízení s uveřejněním: 

• Uveřejnění oznámení; 

o podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, 

o nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku 

Evropské unie. 

• Předložení žádosti o účast a dokumentů o kvalifikaci. 

• Posouzení kvalifikace. 

• Výzva k podání předběžných nabídek. 

• Předložení předběžných nabídek. 

• Jednání o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch 

zadavatele. V rámci jednání může být počet snižován, pokud bylo oznámeno. 

• Výzva k podání nabídek dle příp. změněných nebo doplněných zadávacích podmínek.  

• Předložení nabídek. 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 84]. 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Při jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel omezenému počtu zájemců svůj úmysl 

zadat veřejnou zakázku. Z toho vyplývá, že se jedná o druh zadávacího řízení, který 
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představuje nižší míru transparentnosti, hospodářské soutěže a veřejné kontroly. Avšak 

zadavatel je povinen oznámit Evropské komisi na její žádost důvod pro použití jednacího 

řízení bez uveřejnění. 

„Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací 

podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému 

podlimitnímu řízení, v němž: 

 a) nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, 

 b) podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, 

nebo 

 c) účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast“ [1, § 63]. 

Tento druh zadávacího řízení je také možné použít, pokud veřejná zakázka může být splněna: 

• pouze určitým dodavatelem, a to z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu 

ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, nebo 

• veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě z důvodu krizového 

stavu a není možné dodržet lhůty pro otevřené, užší nebo jednací řízení 

s uveřejněním. Podobně též [1], [2]. 

Jednací řízení bez uveřejnění může být zadavatelem zahájeno třemi následujícími způsoby: 

 a) odesláním výzvy k jednání, 

 b) odesláním výzvy k podání nabídek, 

 c) zahájením jednání s dodavatelem. Podobně též [1]. 

„Průběh jednacího řízení bez uveřejnění: 

• Výzva k jednání nebo k podání nabídek nebo zahájení jednání s dodavatelem. 

• Jednání s vyzvanými účastníky, zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací 

podmínky. 

• Předložení nabídek. 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 85]. 
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Řízení se soutěžním dialogem 

Řízení se soutěžním dialogem je zvláštním druhem zadávacího řízení, které má umožnit 

zadavatelům efektivně pořídit plnění, u nichž nejsou na začátku (při zahájení tohoto 

zadávacího řízení) schopni přesně definovat jejich předmět nebo jiné záležitosti související 

s předmětem plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel je oprávněn použít řízení se soutěžním dialogem, pokud: 

 a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy trhu dostupných plnění, 

 b) součástí plnění zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení, 

 c) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních 

okolností, 

 d) nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické normy, 

 e) pokud předchozí otevřené nebo užší řízení bylo zrušeno. 

Soutěžní dialog je třífázovým zadávacím řízením. V první fázi zadávacího řízení zadavatel 

neomezenému počtu dodavatelů sděluje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v soutěžním 

dialogu a vyzývá je k podání žádostí o účast. Následně zadavatel posoudí soulad jednotlivých 

žádostí o účast se zadávacími podmínkami a vyloučí účastníky, jejichž žádost zadávací 

podmínky nesplňuje. S těmito nevyloučenými účastníky je pak vedeno jednání s cílem nalézt 

řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele. Po rozhodnutí o vhodném řešení jsou k podání 

nabídek vyzváni všichni účastníci, kteří do té doby nebyli zadavatelem vyloučeni. Podobně 

též [1]. 

„Průběh řízení se soutěžním dialogem: 

• Uveřejnění oznámení; 

o podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, 

o nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku 

Evropské unie. 

• Výzva k účasti neomezenému počtu dodavatelů.  

• Posouzení souladu žádosti o účast se zadávacími podmínkami, zadavatel může snížit 

počet účastníků, pokud si to vyhradil v oznámení. 

• Výzva k podání předběžných nabídek. 

• Soutěžní dialog s cílem nalézt řešení způsobilá splnit podmínky zadavatele. 
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• Ukončení jednání (způsob řešení i varianty) = výzva k podání nabídek. 

• Předložení nabídek. 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 86]. 

Řízení o inovačním partnerství 

Řízení o inovačním partnerství je nový druh zadávacího řízení. Do zákona o zadávání 

veřejných zakázek bylo převedeno na základě evropských zadávacích směrnic. 

Předpokládaným cílem a účelem tohoto nového druhu zadávacího řízení by mělo být zvýšení 

podpory v oblasti vědy a výzkumu a zároveň by mělo dojít k usnadnění zadávání veřejných 

zakázek v oblasti inovací.  

Zadavatel může použít řízení o inovačním partnerství pouze v případě, že poptává určitý 

produkt (službu, dodávku nebo stavební práce), který na trhu zatím neexistuje. Zadavatel 

pak bude spolupracovat s vybraným dodavatelem na výzkumu a/nebo vývoji požadovaného 

produktu. Zároveň se očekává, že zadavatel následně tento inovativní produkt od dodavatele 

koupí. 

V tomto druhu řízení má zadavatel za úkol už v rámci zadávací dokumentace vymezit 

jednotlivé fáze inovačního partnerství. Tyto fáze sledují posloupnost kroků v procesu 

výzkumu a vývoje a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel 

má také povinnost stanovit postupné cíle pro ukončení jednotlivých fází a pravidla 

pro poskytnutí odměn za dosažení cílů. Podobně též [1], [2]. 

„Průběh řízení o inovačním partnerství: 

• Uveřejnění oznámení; 

o podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek,  

o nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku 

Evropské unie. 

• Výzva k účasti neomezenému počtu dodavatelů. 

• Posouzení souladu žádosti o účast se zadávacími podmínkami, zadavatel může snížit 

počet účastníků, pokud si to vyhradil v oznámení. 

• Výzva k podání předběžných nabídek. 
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• Jednání o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch 

zadavatele. V rámci jednání může být počet snižován, pokud bylo oznámeno. 

• Výzva k podání nabídek dle příp. změněných nebo doplněných zadávacích podmínek. 

• Předložení nabídek. 

• Posouzení a hodnocení nabídek. 

• Rozhodnutí o přidělení zakázky. Zadavatel může rozhodnout o zavedení inovačního 

partnerství s jedním nebo několika partnery, kteří budou pracovat odděleně a provádět 

činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

• Uzavření smlouvy. 

• Uveřejnění výsledků“ [2, str. 86, 87]. 

Koncesní řízení 

Koncesní řízení v rámci zákona vystupuje jako samostatný druh zadávacího řízení. Koncesní 

řízení se používá pro zadání koncesí, pokud se zadavatel nerozhodne koncesi zadat v jiném 

zadávacím řízení, které je uvedeno výše (kromě zjednodušeného podlimitního řízení). 

Koncesní řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení do Věstníku 

veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Toto oznámení může být buď 

výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast, výzvou k podání nabídek 

nebo výzvou k podání předběžných nabídek. Záleží na zadavateli, jakým způsobem stanoví 

podmínky pro průběh koncesního řízení. V oznámení o zahájení koncesního řízení zadavatel 

uvede popis koncese, podmínky pro účast v koncesním řízení a kritéria hodnocení.  

Koncesní řízení může tedy probíhat ve více fázích podle toho, jak zadavatel stanoví (může 

se jednat o jednokolové i vícekolové koncesní řízení), a je plně na zadavateli, jaký průběh 

koncesního řízení zvolí, tzn. nelze přesně definovat jednotný postup koncesního řízení. Avšak 

v rámci co největší transparentnosti je vhodné, aby zadavatel uvedl plánovaný počet fází, 

respektive kol. Podobně též [1]. 

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

Zákon podle evropských klasických směrnic nově zavádí tzv. zjednodušený režim, který 

lze využít pouze na zadávání veřejných zakázek nebo koncesí na sociální a jiné zvláštní 

služby. Jedná se tedy zejména o veřejné zakázky na služby, včetně koncesí, jejichž 

předmětem je: 

• zdravotní péče, sociální péče a související služby, 
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• povinné sociální zabezpečení, 

• poskytování dávek, 

• služby náboženských organizací, 

• hotelové a restaurační služby, 

• zajišťování služeb pro veřejnost, 

• vyhledávací a bezpečnostní služby, 

• poštovní služby, 

• a další podle přílohy č. 4 zákona. Podobně též [1]. 

„Specifikem tohoto druhu zadávacího řízení je, že si ho zadavatel může upravit dle svých 

potřeb, přičemž by v rámci tohoto řízení měl zadavatel zohlednit především potřeby zajištění 

kvality zadávaných služeb, návaznosti, přístupnosti, přijatelných cen, dostupnosti 

a komplexnosti služeb a dále zvláštní potřeby různých kategorií uživatelů, včetně 

znevýhodněných a „zranitelných“ skupin“ [1, str. 538]. 

Zadavatel může zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném režimu následujícími dvěma 

způsoby: 

• odesláním předběžného oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 

a v Úředním věstníku Evropské unie, pokud tímto předběžný oznámením zadavatel 

vyzývá k vyjádření předběžného zájmu potenciálních dodavatelů, nebo 

• odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných 

zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, pokud se nejedná o koncesi. 

S ohledem na účel zjednodušeného režimu je zadavatel oprávněn stanovit průběh celého 

zadávacího řízení tak, aby odpovídal specifikům zadávaných služeb. Z toho vyplývá, 

že zadavatel může stanovit libovolný počet kol, v rámci kterých bude docházet k jednání mezi 

účastníky zadávacího řízení a zadavatelem. Zároveň zadavatel může stanovit, že účastníci, 

kteří nesplní stanovené podmínky, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Současně 

je zadavatel oprávněn v průběhu celého zadávacího řízení měnit zadávací podmínky. Avšak 

změnou zadávacích podmínek nesmí dojít k porušení zásady transparentnosti, přiměřenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. Současně touto změnou nesmí dojít k situaci, 

kdy již nebudou splněny podmínky pro postup zadavatele v rámci zjednodušeného režimu. 

Podobně též [1]. 
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5.2 Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek 

pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 

Toto nařízení vlády zpracovává příslušné předpisy EU a navazuje na přímo použitelný předpis 

EU. Jeho předmětem je úprava  

a) finančních limitů pro určení nadlimitní veřejné zakázky (tab. č. 3-1), 

b) částek pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být 

zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě veřejné zakázky (tab. č. 5-1). 

Podobně též [4]. 

Druh veřejné zakázky Částka  

VZ na dodávky nebo na služby 2 184 000 Kč 

VZ na stavební práce 27 305 000 Kč 

Tab. č.  5-1: Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky [zdroj: autor] 

5.3 Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

„Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ [5, § 1]. 

Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce tedy určuje stavbu v technických, 

ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 

veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční 

a provozní vlastnosti, vzhled a jakost. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 

práce tak umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr, ve kterém zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství 

položky soupisu prací. 

V návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací pak výše uvedený soupis prací 

stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Tento soupis prací je členěn podle 

dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se na stavební objekty, inženýrské objekty, 

provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady. Podobně též [5]. 
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6 Hodnocení veřejných zakázek 

Hodnocení veřejných zakázek hraje velice důležitou roli v celém procesu zadávání veřejné 

zakázky, jelikož na jeho podkladě je vybrán nejvhodnější dodavatel, se kterým je následně 

uzavřena smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. S hodnocením veřejných zakázek také 

úzce souvisí předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která má obvykle v tomto hodnocení 

největší váhu ze všech hodnotících kritérií, a proto bude následně také podrobně rozebrána. 

6.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zadavatelem předpokládanou výši 

úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřenou v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty“ [2, str. 81]. 

S ohledem na již zmíněný význam předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve vztahu k volbě 

režimu veřejné zakázky a volbě druhu zadávacího řízení je zadavatel povinen předpokládanou 

hodnotu stanovit už před zahájením zadávacího řízení. Toto stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky má dvě základní funkce. Její první funkcí je, že představuje určitý odhad 

nákladů, které bude muset zadavatel vynaložit na její realizaci, což má vliv zejména 

na rozpočtové či finanční plánování zadavatele. Druhou funkcí, jak už bylo zmíněno, 

je stanovení režimu veřejné zakázky na základě její předpokládané hodnoty na režim 

nadlimitní, podlimitní nebo režim veřejných zakázek malého rozsahu.  

Zákon stanovuje, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být zahrnuty hodnoty 

všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky. 

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být rovněž zahrnuta hodnota změněného 

závazku ze smlouvy vyhrazeného zadavatelem v zadávacích podmínkách. V neposlední řadě 

se do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnují i ceny či platby dodavatelům, které 

nejsou úplatou za samotné plnění veřejné zakázky, ale jsou poskytovány na základě účasti 

v zadávacím řízení. Pod tímto si lze představit například ceny na základě pořadí při hodnocení 

nebo náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení tak, aby zadavatel motivoval 

širší okruh dodavatelů k účasti v zadávacím řízení.   

Z pohledu zadavatele je tedy nejdůležitější znát postup pro stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. V tomto případě zákon udává dvě metody pro stanovení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. Primární metodou je stanovení této předpokládané hodnoty 

na základě údajů a informací o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění. Přitom 
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tyto informace zadavatel může čerpat již ze svých realizovaných zakázek nebo mu příklady 

mohou být poskytnuty i jiným zadavatelem. Pokud zadavatel tyto informace nemá, musí 

provést průzkum trhu nebo předběžné tržní konzultace, tzn. konzultace s odborníky 

či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky. Zákon také dovoluje stanovit 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky i jiným vhodným způsobem, kterým může být 

například znalecký posudek, stanovení dle cen vypočtených na základě cenových soustav. 

Ovšem bez ohledu na metodu použitou pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

musí tato hodnota objektivně odpovídat předmětu plnění veřejné zakázky a jeho rozsahu. 

Podobně též [1]. 

6.2 Posouzení nabídek 

Před samotným hodnocením nabídek na určitou veřejnou zakázku musí nejdříve proběhnout 

posouzení podaných nabídek v zadávacím řízení. Pro posuzování těchto nabídek zadavatel 

stanovuje komisi, která hodnotí nabídky, které prošly aktem „otevírání obálek“ a byly 

vyhodnoceny jako formálně správné, tzn. splnily všechny formální náležitosti.   

6.2.1 Složení komise 

Zadavatelem stanovená komise musí být minimálně pětičlenná. Přitom členem hodnotící 

komise je vždy zástupce zadavatele. Zadavatel tedy jmenuje řádné členy hodnotící komise 

a zároveň musí jmenovat i stejný počet náhradníků. Z těchto členů musí být minimálně 

1/3 odborně způsobilá ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Výjimka je pak u významných 

veřejných zakázek (veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč), 

kde musí mít minimálně 2/3 členů komise příslušnou odbornost. Podobně též [2]. 

6.2.2 Předmět posuzování 

Hodnotící komise pro posuzování nabídek jednotlivých uchazečů hodnotí výši nabídkových 

cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zkoumá především, jestli nabídková cena 

některého z uchazečů není příliš nízká, tzn. jestli se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu. Pokud komise zjistí, že se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí zadavatel 

požadovat po uchazeči její písemné zdůvodnění. Tuto cenu může zadavatel přijmout 

jen z důvodu prokázaných objektivních příčin, tzn. prokázaná výjimečná hospodárnost, 

originalita řešení, technická objevnost, potencionální možností uchazeče získat veřejnou 

podporu nebo příznivé podmínky u uchazeče, které ovšem musí být v souladu s předpisy 

týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě 

provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek. Pokud uchazeč mimořádně 
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nízkou nabídkovou cenu nezdůvodní, případně toto zdůvodnění nebude dostačující, bude jeho 

nabídka vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Podobně též [2]. 

6.2.3 Mimořádně nízká nabídková cena 

„Mimořádně nízká nabídková cena je nabídková cena, která se výrazně odlišuje od průměru 

ostatních nabídkových cen“ [2, str. 115]. 

Každý zadavatel, který řeší zadávání veřejné zakázky na stavební práce, by měl vědět, 

jak správně postupovat při zjišťování mimořádně nízké nabídkové ceny u veřejných zakázek 

na stavební práce. Jeden z možných postupů je následující: 

1. Analýza nabídkové ceny, tzn. porovnání jednotkových cen položkového rozpočtu 

se srovnatelnou cenovou databází. 

2. Výpis položek stavebních prací a dodávek, které se výrazně odlišují a vedou 

tak k mimořádně nízké nabídkové ceně. 

3. Zaslání odlišujících se položek uchazeči k vysvětlení. 

4. Analýza cen uchazeče a zadavatele.  

5. Rozhodnutí zadavatele, zda je odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 

akceptovatelné. V případě, že uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu dostatečně 

nezdůvodnil, je jeho nabídka vyřazena a uchazeč je vyloučen z účasti v zadávacím 

řízení. Podobně též [2]. 

6.3 Hodnocení nabídek  

Po procesu posouzení nabídek následuje další krok, kterým je hodnocení nabídek dosud 

nevyloučených uchazečů ze zadávacího řízení. Úkolem hodnocení nabídek je tedy výběr 

nejvhodnější a nejvýhodnější nabídky. 

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen hodnotit nabídky pouze 

podle jejich ekonomické výhodnosti. „Tu lze stanovit v souladu s § 114 jako: 

• nejnižší nabídkovou cenu (s výjimkou řízení se soutěžním dialogem nebo řízení 

o inovačním partnerství nebo v případě služeb výslovně uvedených v zákoně 

o zadávání veřejných zakázek, u kterých je stanovení ekonomické výhodnosti pouze 

na základě nejnižší nabídkové ceny zakázáno), 

• nejnižší náklady životního cyklu, 

• nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění, 

• nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality nabízeného plnění“ [6, str. 54]. 
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6.3.1 Hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny 

Hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny představuje nejjednodušší způsob hodnocení 

veřejných zakázek, protože jediným hodnotícím kritériem, které se zohledňuje, je nabídková 

cena. Proto se také jedná o nejčastější způsob hodnocení nabídek, který je volen zadavateli. 

Tento způsob hodnocení nabídek přináší jisté výhody. První výhodou je jednoduchost zadání 

veřejné zakázky, kdy příprava zadávacího řízení zabere méně času než u složitějších metod 

hodnocení. Další výhodou je pak transparentnost procesu výběru dodavatele, protože je zde 

jediné hodnotící kritérium, které je objektivní. Poslední výhodou, která souvisí 

s předcházejícími, je rychlost procesu hodnocení. Oproti veřejným zakázkám, kde se hodnotí 

i kvalita, totiž zabere méně času. 

Na druhou stranu tato metoda hodnocení má i významné nevýhody. Mezi ty hlavní patří 

především nemožnost zohlednění kvality, neexistence prostoru pro inovace a nemožnost 

zohlednění nákladů životního cyklu, protože cena je stanovena pouze na základě přímých 

nákladů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že by metoda hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny měla být 

použita pouze v případě, kdy tyto nevýhody nejsou pro zadávanou veřejnou zakázku 

rozhodující. Jedná se o případy, kdy je zadavatel schopen definovat kvalitu požadovaného 

plnění naprosto přesně formou technické specifikace, a kdy zadavateli vyšší kvalita nepřináší 

dodatečný užitek pří dosahování cílů veřejné zakázky. Zároveň by mělo platit, že nabízené 

předměty plnění se z hlediska budoucích provozních nákladů nemohou výrazně lišit a nejedná 

se o předměty dlouhodobé spotřeby. Podobně též [6], [7]. 

Zároveň je nutné dodat, že při použití této metody je vhodné, aby zadavatel své požadavky 

na kvalitu plnění jasně definoval a co možná nejpodrobněji popsal požadované vlastnosti. Tím 

zadavatel docílí toho, že se jednotlivé nabídky nebudou výrazně lišit v oblasti kvality a bude 

tak racionální volit pouze podle nabídkové ceny. 

6.3.2 Hodnocení na základě nejnižších nákladů životního cyklu 

Tento způsob hodnocení odstraňuje jednu z nevýhod metody hodnocení na základě nejnižší 

nabídkové ceny, kterou je nemožnost zohlednění nákladů životního cyklu dodaných produktů 

v rámci hodnocení nabídek, pokud je hodnocení nákladů životního cyklu ekonomicky 

racionální.  
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Náklady životního cyklu řeší zákon v § 117. Jedná se tak o náklady zadavatele nebo jiných 

uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky (ostatní pořizovací náklady, 

náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky, náklady na údržbu nebo náklady 

spojené s koncem životnosti) nebo jako náklady způsobené dopady na životní prostředí, které 

jsou spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoliv v průběhu životního cyklu, 

a to v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu. Podobně též [1]. 

Tuto metodu hodnocení by měl zadavatel využít, pokud jsou s vlastnictvím a užíváním 

poptávaného plnění spojené nezanedbatelné dodatečné náklady a u těchto nákladů 

lze předpokládat, že se budou mezi jednotlivými nabízenými řešeními výrazně lišit. Podobně 

též [6]. 

6.3.3 Hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny 

a kvality nabízeného plnění 

V rámci hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 

jsou nabídky hodnoceny i podle jiných kritérií, než je pouze nabídková cena. Tyto kritéria 

si zadavatel volí podle svého uvážení a mohou jimi být například lhůta pro dodání, délka 

záruky, kvalita produktu atd. Každému kritériu je v této metodě přiřazena váha, která určuje, 

jak je dané kritérium pro zadavatele důležité. Cílem této metody pak je nalezení optimálního 

poměru ceny a výkonu, tzn. dosažení co nejvyšší kvality při minimálních nákladech. 

Výsledkem této metody pak může být, že bude ekonomicky výhodnější koupit dražší produkt, 

pokud jeho vlastnosti budou znamenat dostatečně vysoký přínos pro dosažení cílů zadavatele. 

Tato metoda hodnocení nabídek přináší několik výhod. Především se jedná o možnost 

hodnocení kvality řešení navržených účastníky zadávacího řízení a o možnost zohlednění 

nákladů životního cyklu jako jedno z kritérií. Podobně též [7]. 

Pokud si zadavatel pro výběr nejvhodnějšího dodavatele vybere metodu hodnocení nabídek 

na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, je podle zákona povinen 

už v zadávací dokumentaci uvést, že vybral tuto metodu hodnocení a zároveň musí jasně 

stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují: 

• kritéria hodnocení nabídek, 

• metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a 

• váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. Podobně též [7]. 
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Kritéria hodnocení nabídek 

Stanovení kritérií hodnocení musí být zadavatelem nastaveno tak, aby všechny doručené 

nabídky byly mezi sebou vzájemně porovnatelné, a zadavatel tak mohl zjistit, která nabídka 

je pro něj nejvhodnější. Pro metodu hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru 

nabídkové ceny a kvality je zadavatel povinen určit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, 

environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.  

Přestože je zcela na zadavateli, jaká kritéria hodnocení zvolí, zákon uvádí několik příkladů, 

které je možno použít jako kritérium kvality. Kritériem kvality tedy mohou být: 

• technická úroveň, 

• estetické nebo funkční vlastnosti,  

• uživatelská přístupnost, 

• sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 

• organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění 

veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto 

osob, 

• úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, 

• podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. Podobně též [7]. 

I když si zadavatel může zvolit jakákoliv kritéria kvality, musí dodržet určité zásady 

stanovené zákonem. „Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly 

být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné“ [1, str. 483]. Z této definice vyplývá, 

že kritéria musí být vymezena jasně a srozumitelně včetně způsobu jejich hodnocení. 

Je to především z toho důvodu, aby kritéria nemohla být chápána více způsoby, což 

by znemožňovalo porovnání jednotlivých nabídek. Zároveň je důležité říci, že kritériem 

kvality nesmí být smluvní podmínky a kritéria nesmí být diskriminační. 

Stanovení váhy nebo jiného matematického vztahu mezi kritérii 

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci uvést váhu jednotlivých hodnotících kritérií, případně 

jiný matematický vztah mezi těmito kritérii. V případě hodnocení nabídek na základě 

nejvhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, je cena pouze jedním z hodnotících kritérií, 

avšak jedná se o kritérium specifické. Proto je vhodné nejprve určit váhu ceny, a teprve potom 

stanovovat důležitost ostatních kritérií. Jelikož zákon nestanovuje závazný postup 
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pro stanovení poměru ceny a kvality (tedy ceny a jiných hodnotících kritérií), je tedy zcela 

na zadavateli, jaký přístup zvolí.  

Pokud zadavatel stanovil váhu nabídkové ceny, přechází na další krok, kterým je stanovení 

významu (váhy) zbylých hodnotících kritérií. Jaká váha má být přiřazena jednotlivým 

kritériím vždy závisí na konkrétní veřejné zakázce a na zadavateli, jaký význam pro něho 

dané hodnotící kritérium má.  

Váhy hodnotících kritérií mohou být stanoveny prostřednictvím procentuálního vyjádření, 

případně jiným matematickým vztahem. Pokud však zadavatel není schopen tuto váhu určit, 

může kritéria uspořádat pouze v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje. 

Podobně též [1], [7]. 

Metody výpočtu nejlepší nabídky 

Po stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií následuje výpočet nejlepší nabídky. 

Existuje více metod pro výpočet nejlepší nabídky, a proto, jak už bylo řečeno, metoda 

hodnocení nabídek musí být jasně stanovena v zadávací dokumentaci, a to včetně způsobu, 

jakým bude na základě bodů přidělených jednotlivým kritériím vybraná nejlepší nabídka. 

Zde jsou uvedeny dva způsoby výpočtu: 

 a) Nejprve hodnotící komise oboduje jednotlivá kritéria v intervalu 0 – 100 bodů. Poté 

tyto body vynásobí váhou stanovenou pro dané kritérium.  

 b) Na základě váhy stanovené pro dané kritérium hodnotící komise určí maximální 

počet bodů, které lze danému kritériu přidělit (celkový součet všech bodů pak musí být 

100). Podobně též [7]. 

Oběma způsoby dojde zadavatel ke stejným výsledkům a volba druhu výpočtu tak žádným 

způsobem neovlivní výsledný výběr, takže je zcela na zadavateli, jakou metodu výpočtu zvolí. 

Pokud zadavatel použije první způsob (možnost a), bodové ohodnocení se vypočítá 

následovně: 

• dílčí kritérium: Nabídková cena 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) = 

100 (bodů) x nejnižší nabídková cena (Kč)/hodnocená nabídková cena (Kč) 
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• dílčí kritérium: Matematické (záruční doba v letech, výše smluvní pokuty v Kč) 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) =  

100 (bodů) x hodnocená délka záruční doby (počet let)/nejdelší délka záruční 

doby (počet let)         [2, str. 119] 

6.3.4 Hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu 

a kvality nabízeného plnění 

Pro hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality 

nabízeného plnění platí vše jako u hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru 

nabídkové ceny a kvality, pouze namísto kritéria nabídková cena vstupuje do hodnocení 

kritérium náklady životního cyklu. 

6.3.5 Zásady procesu hodnocení nabídek 

Na závěr je důležité říci, že proces hodnocení nabídek musí splňovat především zásadu 

transparentnosti. Proto zadavatel musí při hodnocení nabídek vycházet ze skutečností 

uvedených v zadávací dokumentaci a hodnotit nabídky na základě kritérií a pomocí metod, 

které si v zadávací dokumentaci stanovil.  

Pro zajištění transparentnosti a pro případnou kontrolu procesu hodnocení nabídek 

je hodnotící komise povinna vytvořit zprávu o hodnocení nabídek, kterou předá zadavateli. 

Tato zpráva musí obsahovat: 

• identifikaci zadávacího řízení, 

• údaje o složení hodnotící komise, 

• seznam všech hodnocených nabídek, 

• seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny s uvedením důvodu, 

• popis hodnocení nevyřazených nabídek s odůvodněním, 

• výsledek hodnocení. Podobně též [2]. 

Proces hodnocení nabídek je pak ukončen uzavřením smlouvy s účastníkem zadávacího 

řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.   
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7 Metodika řízení veřejných zakázek malého rozsahu 

Jak už bylo řečeno, zákon o zadávání veřejných zakázek chápe veřejné zakázky malého 

rozsahu jako zakázky s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb 

a do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací.  

V případě veřejných zakázek malého rozsahu zadavatel není povinen zadat tuto veřejnou 

zakázku v zadávacím řízení vymezeném zákonem, ale je však povinen dodržet zásady 

uvedené v § 6 zákona, tj. dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace.  

Zásadu transparentnosti a povinnosti vztahující se k jejímu naplňování lze identifikovat 

v podstatě ve všech fázích zadávacích řízení. Zejména se jedná o to, že zadavatel musí jasně 

stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru 

vítězné nabídky. 

V rámci zásady rovného zacházení zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním 

dodavatelům. Jedná se tedy o to, že možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu 

ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu.  

Zásadu zákazu diskriminace pak lze chápat tak, že zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit 

nebo naopak znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním. Všichni tedy mají stejnou 

příležitost veřejnou zakázku získat. 

Poslední zásadou je pak zásada přiměřenosti, podle které je zadavatel povinen nastavit 

parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky 

(přiměřené požadavky na kvalifikaci dodavatelů, přiměřené lhůty, výše smluvních pokut 

apod.). Podobně též [1], [8]. 

7.1 Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo ZZVZ 

Jak už bylo vysvětleno výše, zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 

v zadávacích řízeních, jejichž postup je definován v zákoně. Může si tak vytvořit vlastní 

postup pro zadávání těchto veřejných zakázek. Avšak o volbě způsobu, kterým bude 

konkrétní veřejná zakázka zadána, rozhodne zadavatel podle předmětu a podle předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.  

Obecně platí, že úměrně předpokládané hodnotě plánované veřejné zakázky by měl zadavatel 

volit náročnost postupu s ohledem na 
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• transparentnost zadání veřejné zakázky, 

• hospodárnost, efektivnost a účelnost = principy 3E, 

• administrativní náročnost postupu. Podobně též [9]. 

V běžné praxi si pak zadavatelé stanovují ve vnitřním předpisu pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu limity, podle kterých pak volí způsob zadání konkrétní veřejné 

zakázky malého rozsahu. Toto nastavení limitů by mělo dodržovat jak zásady podle 

§ 6 zákona, tak principy 3E. 

7.1.1 Principy 3E 

Principy 3E zahrnují účelnost (effectiveness), hospodárnost (economy) a efektivitu 

(efficiency). Tyto principy by měl každý dodavatel zohlednit při volbě způsobu zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu a pro optimální výsledek by měl zadavatel dodržovat 

všechny tři principy, jelikož spolu úzce souvisí. Tato úzká provázanost je viditelná 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 7-1: Principy 3E jako celek [6, str. 11] 

Účelnost (Effectiveness) 

„Účelným nakládáním s veřejnými prostředky se rozumí, že dosažené výsledky odpovídají 

stanovené a prokázané potřebě“ [6, str. 8]. Z této definice vyplývá, že pro dodržení principu 

účelnosti, musí být jasně definována potřeba, kterou chce zadavatel veřejným nakupováním 

zajistit. V praxi to znamená stanovit v rámci přípravy veřejné zakázky, co, proč a v jakém 

množství zadavatel potřebuje. Tato přesná definice potřeby je podstatná nejen pro posouzení 



47 

 

dodržení účelnosti, ale také pro vyhodnocování veřejné zakázky, tedy posouzení, zda bylo 

požadovaných výsledků dosaženo či nikoliv.  

Hospodárnost (Economy) 

„Hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky se rozumí, že zdroje jsou k dispozici 

ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu“ 

[6, str. 9]. Hospodárnost lze tedy chápat jako minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) 

používané na činnost při dodržení odpovídající kvality. V praxi se tedy primárně jedná o to, 

zda je poptávaná věc (zboží či služba) získána za co nejvýhodnějších podmínek 

pro zadavatele. 

Efektivita (Efficiency) 

„Efektivním nakládáním s veřejnými prostředky se rozumí, že je dosahováno co nejlepšího 

vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky“ [6, str. 10]. Z toho vyplývá, 

že se jedná o maximalizaci přínosů, kterých lze vynaložením veřejných prostředků dosáhnout. 

V praxi se tedy primárně jedná o to, jestli byla daná věc (zboží či služba) poptávána správně. 

Tím je myšleno, zda zadavatel využil veškeré možnosti, které přispívají k maximalizaci 

přínosů z vynaložených prostředků. 

Jelikož efektivita je často zaměňována s hospodárností, je důležité znát rozdíl mezi nimi. 

Důležitou vlastností efektivnosti je to, že může být jako ukazatel využita pro porovnání 

různých variant řešení. To ale hospodárnost neumožňuje. Další rozdíl je také v tom, 

že efektivnost lze použít při hodnocení ex ante. Kdežto hospodárnost lze použít až při 

realizaci, při provádění nějaké činnosti. Podobně též [10]. 

7.1.2 Způsoby zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

Zadavatel má, jak už bylo řečeno, možnost zvolit si vlastní způsob zadání veřejné zakázky. 

Nejčastěji se však v praxi vyskytují tyto tři způsoby: 

• přímé zadání; 

• uzavřená výzva; 

• otevřená výzva. 
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Přímé zadání 

V případě přímého zadání zadavatel přímo osloví jednoho dodavatele, se kterým uzavře 

písemnou smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky. Použijí se obecná ustanovení 

pro vznik smlouvy, případně ustanovení upravující vznik konkrétního smluvního typu (kupní 

smlouva, smlouva o dílo apod.).  

Přímé zadání je dobré využít pouze v případech, kdy se jedná o zanedbatelnou 

předpokládanou hodnotu, např. v rámci desetitisíců korun, případně pokud předmět veřejné 

zakázky lze získat pouze od jednoho dodavatele.  

Pro využití přímého zadání je důležité, aby zadavatel znal dobře relevantní trh a měl potřebné 

zkušenosti. Pokud zadavatel nemá potřebné zkušenosti, či nezná relevantní trh, provede 

před přímým zadáním veřejné zakázky průzkum trhu. Pod pojmem průzkum trhu se rozumí 

porovnání několika dodavatelů a jejich možností na internetu či jinde. Podobně též [9]. 

Uzavřená výzva 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou uzavřené výzvy znamená, že zadavatel osloví 

uzavřený okruh možných dodavatelů za účelem podání nabídky. Zadavatel následně nabídky 

posoudí, vyhodnotí a přijme nejvýhodnější nabídku. 

Na rozdíl od přímého zadání lze v případě uzavřené výzvy hovořit už o výběrovém řízení, 

jelikož se jedná o soutěž mezi oslovenými dodavateli. 

Výběr možných dodavatelů zadavatel provádí na základě svých zkušeností, průzkumu trhu, 

místní dostupnosti atd. Doporučuje se, aby zadavatel oslovil několik potenciálních uchazečů 

(minimálně 3) a provedl výběr na základě jimi podaných nabídek v souladu s předem 

stanovenými pravidly. Zadavatel by si však měl dát pozor, aby opětovně nevyzýval stejný 

okruh dodavatelů u veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění. Případně by měl být 

schopen toto opětovné vyzývání odůvodnit, aby nedocházelo k domněnce, že se jedná 

o účelové uskupení dodavatelů, kteří jednají ve vzájemné shodě a s nimiž je zadavatel 

domluven. Podobně též [9]. 

Otevřená výzva 

Otevřená výzva spočívá v oslovení neomezeného okruhu možných dodavatelů s výzvou 

k podání nabídky. Smlouva pak bude uzavřena s tím, kdo podá nabídku v dané lhůtě, splní 

podmínky stanovené ve výzvě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
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Zadavatel musí ve výzvě definovat předmět plnění veřejné zakázky včetně pravidel 

výběrového řízení. Tuto výzvu pak musí uveřejnit vhodným způsobem (na webových 

stránkách obce, na úřední desce, na profilu zadavatele apod.). Podobně též [9]. 

„Model otevřené výzvy: 

1. Použití – neomezeně, avšak s přihlédnutím   

a. k předmětu  

b. k předpokládané hodnotě 

c. k nákladům řízení (porovnání nákladů a přínosů)  

2. Příprava  

a. Vydefinování předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky 

b. Zvážení provedení průzkumu trhu, určení minimálních požadavků 

na dodavatele (kvalifikace) 

c. Stanovení konkrétních pravidel výběrového řízení 

3. Výzva k podání nabídky 

a. Uveřejnění vhodným způsobem (profil zadavatele, e-tržiště, jiné způsoby) 

4. Přijetí nabídek 

a. Otevírání obálek 

b. Posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, hodnocení 

c. Vyjednávání smluvních podmínek, další kolo nabídek 

5. Uzavření smlouvy“ [9, str. 6]. 

7.2 Elektronická aukce 

Zadavatel se také může rozhodnout použít pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

elektronickou aukci, kterou je možno taktéž použít při hodnocení podlimitní i nadlimitní 

veřejné zakázky. „Elektronickou aukcí se rozumí opakující se elektronický proces, v jehož 

rámci účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové 

snížené nabídkové ceny nebo nové hodnoty odpovídající jiným (kvantifikovatelným) kritériím 

hodnocení a který umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod 

jejich hodnocení“ [1, str. 497].  

Pokud se tedy zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu rozhodne dobrovolně použít           

e-aukční software, tak kromě značné finanční úspory, získá nástroj, který splňuje podmínky 
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transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Zároveň využitím e-aukčního softwaru 

je možné veřejné zakázky malého rozsahu realizovat plně elektronicky a nahradit 

tak papírovou dokumentaci. Podobně též [11]. 

7.2.1 Průběh elektronické aukce 

Elektronická aukce může probíhat buď jako jeden ucelený, časově nerozdělený proces, nebo 

lze elektronickou aukci rozdělit do více fází, které se nazývají aukční kola. Způsob provedení 

elektronické aukce je tedy na zadavateli, ale zadavatel ho musí stanovit již před odesláním 

výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení. Podobně též [1]. 

Častěji je využívaný druhý způsob, tedy rozdělení elektronické aukce do více fází. Průběh 

je pak většinou následující: 

 1. Zadávací kolo  

• Jedná se o nesoutěžní kolo, ve kterém zadavatel zapíše do elektronické 

aukční síně vstupní nabídkové ceny, které dodavatelé uvedli v podané 

nabídce. 

2. Kontrolní kolo 

• Je to časový interval mezi ukončením zadávacího kola a zahájením kola 

soutěžního. 

• Dodavatelé se už mohou přihlásit do elektronické aukční síně, aby 

se seznámili s funkčností. 

• V průběhu kontrolního kola vidí dodavatel pouze svoji nabídku. 

3. Soutěžní kolo 

• Předem stanovený časový úsek, při kterém může dodavatel zlepšovat svoji 

nabídku v souladu se zadávacími podmínkami. 

Elektronická aukce může být ukončena v předem stanovený den a hodinu. Dále pokud nebyly 

zadány žádné nové hodnoty v době stanovené v zadávacích podmínkách. Zároveň 

je elektronická aukce ukončena, pokud došlo k narušení průběhu aukce, k technickým 

závadám v systému nebo k nepředvídatelným okolnostem, které zadavatel nemohl ovlivnit. 
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Po ukončení elektronické aukce pak zadavatel provede vyhodnocení nabídek a rozhodne, 

že přijme nejvýhodnější nabídku. Zároveň o tom vyrozumí všechny účastníky elektronické 

aukce. Podobně též [12]. 
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8 Vývoj interních předpisů od roku 2011 

V této kapitole se zaměřím na vývoj interních předpisů od roku 2011. V rámci tohoto vývoje 

byla zkoumána zejména kvalita interních předpisů vybraných měst. Jako podklad 

pro srovnání byla použita data z diplomové práce pana Ing. Romana Buly.  

Srovnání bylo provedeno pro osm interních předpisů upravujících zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona. Sedm z nich tvoří interní předpisy větších 

českých měst a posledním srovnávaným předpisem je interní předpis Krajského úřadu kraje 

Vysočina. Tato města a kraj Vysočina byly vybrány podle diplomové práce pana Ing. Romana 

Buly, aby bylo možné provést přesné srovnání. Jelikož některá města z jeho práce byla 

uvedena anonymně, byl jejich počet zúžen na zmíněných sedm.  

8.1 Analýza vývoje existence a kvality interních předpisů 

V této analýze zkoumám protikorupční a pro-transparentní nástroje v rámci interních pravidel 

daných samospráv, vymezujících organizaci procesu, pravomoci a odpovědnosti 

v jednotlivých fázích procesu. Dále se také zabývám zvláštní úpravou zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a informačních povinností. Podobně též [13]. 

Pro analýzu existence a kvality interních předpisů využívám indikátory, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 8-1. Hodnocení je následující: „0“ v případě nesplnění indikátoru a „1“ v případě 

naplnění indikátoru. Podobně též [13]. 

Hodnocené indikátory 
Varianty 

hodnot 

1. existence pravidel pro zadávání VZ 0;1 

2. pravidla jsou zveřejněna na internetu 0;1 

3. platnost pravidel 

    3a. pravidla upravují zadávání nadlimitních a podlimitních VZ 

    3b. pravidla upravují VZ malého rozsahu 

    3c. pravidla jsou platná pro ostatní městské/krajské organizace 

 

0;1 

0;1 

0;1 

4. oddělené odpovědnosti v procesu zadávání a realizace VZ 

    4a. útvary zvlášť odpovědné za přípravu/organizaci VZ 

    4b. útvar zvlášť odpovědný za kontrolu realizace VZ 

 

0;1 

0;1 

5. vymezení osobní odpovědnosti v procesu zadávání a realizace VZ 

    5a. při přípravě zadávací dokumentace 

    5b. při vyhlášení a organizaci soutěže VZ 

    5c. při výběru dodavatele 

    5d. při přípravě smluvních podmínek 

 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 
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    5e. při dozoru nad realizací VZ 

    5f. za řádné převzetí díla 

0;1 

0;1 

6. oddělení politické/úřední pravomoci a odpovědnosti 

    6a. politici nezasahují do přípravy a organizace soutěže 

    6b. zákaz voleným zástupcům účastnit se všech hodnotících komisí 

 

0;1 

0;1 

7. regulace zastoupení zadavatele třetí osobou – příkazník (dříve 

mandatář) 

    7a. vymezení odpovědností a pravomocí příkazníka 

    7b. zastoupení příkazníkem pouze v jedné fázi procesu VZ 

 

 

0;1 

0;1 

8. regulace víceprací 

    8a. úprava způsobu hodnocení víceprací 

    8b. vícepráce hodnotí zvláštní komise/orgán zadavatele 

 

0;1 

0;1 

9. kategorizace VZ malého rozsahu dle jejich hodnoty 0;1 

10. úprava zadávacího řízení pro VZ malého rozsahu 

    10a. definice různých druhů řízení dle druhu VZ malého rozsahu 

    10b. využití otevřené soutěže 

    10c. využití elektronického tržiště 

 

0;1 

0;1 

0;1 

11. definování min. požadavků na zadávací dokumentaci VZ 

malého rozsahu 
0;1 

12. hodnocení nabídek VZ malého rozsahu 

    12a. povinnost stanovit způsob hodnocení dle kritérií 

    12b. zdůvodnění jiného než kvantitativního hodnocení 

    12c. zákaz mandatáře hodnotit, vyřazovat nabídky, vybírat dodavatele 

u VZ malého rozsahu 

 

0;1 

0;1 

0;1 

13. informační povinnosti při zadávání VZ (nad rámec zákona o 

VZ, nyní nad rámec ZZVZ), zveřejňování na internetu 

    13a. informace o investičních záměrech 

    13b. náležitosti vyhlášení VZ 

    13c. informace o průběhu veřejné soutěže 

    13d. informace o uzavřené soutěži 

    13e. archivace údajů na internetu 

 

 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

Tab. č.  8-1: Hodnocené indikátory použité pro analýzu existence a kvality interních předpisů 

[13, str. 14] 

8.1.1 Vývoj indexu existence a kvality interních předpisů 

Pro stanovení vývoje indexu existence a kvality interních předpisů musím nejdříve porovnat 

analýzu existence a kvality interních předpisů z roku 2011 (tab. č. 8-2) a z roku 2017 

(tab. č. 8-3).  
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Tab. č.  8-2: Analýza existence a kvality interních předpisů v roce 2011. Podobně též [13]. 
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Tab. č.  8-3: Analýza existence a kvality interních předpisů v roce 2017 

Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 8-2 a č. 8-3 provádím výpočet indexu existence 

a kvality interních předpisů vybraných měst. Tento index pro jednotlivé interní předpisy 

je počítán jako podíl sumy naplněných indikátorů a celkového počtu všech hodnocených 

indikátorů (vzorec 1). Výsledné indexy pro jednotlivé interní předpisy jsou uvedeny v tabulce 

č. 8-4 a č. 8-5. 

           𝐼𝐸𝐾  =
∑ 𝑝𝑖𝑛

𝑖=1

𝑁
   (1) 

 Kde: 

  IEK index existence a kvality interních předpisů 

  pi hodnota naplněného indikátoru „1“ 

  N celkový počet všech hodnocených indikátorů [13, str. 17] 

Pořadí Municipalita 

Suma 

naplněných 

kritérií 

∑pi 

Dosažená 

hodnota indexu 

IEK 

1. Most 17 0,53125 

2. Písek 15 0,46875 

3. Semily 14 0,43750 

4. Kraj Vysočina 13 0,40625 

5. – 8.  Jihlava 11 0,34375 

5. – 8.  Louny 11 0,34375 

5. – 8.  Prachatice 11 0,34375 

5. – 8.  Rakovník 11 0,34375 

Průměrná hodnota indexu IEK 0,40234 

Tab. č.  8-4: Výsledné hodnoty indexu existence a kvality interních předpisů v roce 2011. 

Podobně též [13]. 
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Pořadí Municipalita 

Suma 

naplněných 

kritérií 

∑pi 

Dosažená 

hodnota indexu 

IEK 

1. Semily 18 0,56250 

2. Most 17 0,53125 

3. Louny 15 0,46875 

4. – 5.  Prachatice 14 0,43750 

4. – 5.  Kraj Vysočina 14 0,43750 

6. Písek 13 0,40625 

7. Jihlava 11 0,34375 

8. Rakovník 10 0,31250 

Průměrná hodnota indexu IEK 0,43750 

Tab. č.  8-5: Výsledné hodnoty indexu existence a kvality interních předpisů v roce 2017 

Výsledné hodnoty indexu existence a kvality interních předpisů zobrazují různou úroveň 

interních předpisů hodnocených municipalit. Od roku 2011 nedošlo k výraznějšímu zlepšení, 

protože průměrná hodnota indexu existence a kvality interních předpisů se zvýšila pouze 

o 0,03516 bodu. Z čehož stále vyplývá nízká úroveň všech zkoumaných interních předpisů. 

Pouze první dvě nejlépe hodnocená města překročila hranici 0,5 bodu na bodové škále od 0 

do 1. Na druhou stranu se však více než polovina hodnocených municipalit dostala v roce 

2017 nad průměrnou hodnotu indexu existence a kvality interních předpisů z roku 2011, 

což lze považovat alespoň za malý úspěch. 

Pokud se ale zaměřím na jednotlivé municipality, zjistím, že největšího zlepšení dosáhly 

Semily a Louny. U těchto municipalit lze pozorovat nárůst indexu existence a kvality 

interních předpisů o 0,125 bodu. Naopak u některých municipalit lze pozorovat i malé 

zhoršení jako například u Písku a Rakovníku. Avšak tyto změny jsou způsobeny především 

tím, že většina municipalit změnila svůj interní předpis podle nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek, a proto porovnání s rokem 2011 není zcela objektivní. 

8.1.2 Vývoj jednotlivých indikátorů 

V této části se zaměřím na postupné vyhodnocení vývoje jednotlivých indikátorů (tab. č. 8-6) 

použitých v analýze vývoje existence a kvality interních předpisů. Toto porovnání by mělo 

přinést objektivnější výsledky než celkové srovnání podle průměrné hodnoty indexu existence 

a kvality interních předpisů, které jsem provedla výše. 
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Tab. č.  8-6: Analýza existence a kvality interních předpisů – vývoj jednotlivých indikátorů 

Indikátor 1: existence pravidel pro zadávání VZ 

Interní předpis pro zadávání veřejných zakázek stanovuje jednotný postup zadavatele 

v průběhu zadávacích řízení. Proto případná neexistence tohoto předpisu může zapříčinit 

nejednotnost postupu zadavatele v jednotlivých zadávacích řízeních a také se snižuje celková 

transparentnost zadávacího řízení. 

Všechny hodnocené municipality (100 %) mají stejně jako v roce 2011 interní předpis 

upravující zadávání veřejných zakázek. 

Indikátor 2: zveřejnění pravidel na internetu 

Pokud municipality zveřejňují interní předpis pro zadávání veřejných zakázek na svých 

webových stránkách, zvyšují tak transparentnost zadávání veřejných zakázek, což je jedna 

z podmínek, kterou zadavatel podle zákona musí splnit. Další výhodou, kterou zveřejnění 

interního předpisu přináší, je umožnění veřejné kontroly nad zadáváním veřejné zakázky. 

Jelikož díky volnému přístupu k internímu předpisu získají potencionální dodavatelé, 

případně široká veřejnost přehled o postupech zadavatele ve výběrovém řízení a mohou 

tak provádět již zmíněnou kontrolu. 

V případě tohoto indikátoru nedošlo od roku 2011 k žádné změně. Téměř všechny hodnocené 

municipality (87,5 %) zveřejňují interní předpisy na svých webových stránkách. Jedinou 

výjimkou je stále město Jihlava. 

Indikátor 3: platnost pravidel 

Stejně jako v roce 2011 u všech hodnocených municipalit (100 %) upravují interní předpisy 

prioritně zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou pak upravovány ve 4 zkoumaných předpisech 

(50 %). V tomto případě došlo ke snížení o 12,5 % a to z toho důvodu, že město Prachatice 

vydalo nový interní předpis, který se podrobně zaměřuje pouze na veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
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Co se týče rozšíření působnosti interních předpisů na ostatní městské organizace, které jsou 

financovány nebo spolufinancovány z veřejných rozpočtů, nedošlo k žádnému zlepšení. Stále 

pouze 5 municipalit (62,5 %) ve svém interním předpisu upravuje zadávání veřejných zakázek 

svých městských organizací. 

Indikátor 4: oddělené odpovědnosti v procesu zadávání a realizace VZ 

Jedná se o důležitý nástroj prevence korupčního jednání. Jeho cílem je rozdělení odpovědnosti 

a rozhodovacích pravomocí v jednotlivých fázích zadávacího řízení mezi více orgánů 

zadavatele. Díky tomuto opatření se pak snižuje možnost manipulace s výběrovým řízením 

prostřednictvím ovlivňování podmínek veřejné zakázky. Podobně též [13]. 

Pouze jedna z municipalit (12,5 %) má zřízen útvar, který je zvlášť odpovědný za přípravu 

a organizaci veřejné zakázky. Jedná se o město Most, které jako jediné od roku 2011 

zaznamenalo v této oblasti pokrok.  

Co se týče útvaru, který je zvlášť odpovědný za kontrolu realizace veřejné zakázky, nedošlo 

od roku 2011 k žádnému zlepšení. Stále žádná z hodnocených municipalit (0 %) nemá zřízen 

zvláštní orgán dohledu, který by byl oddělen od ostatních orgánů zadavatele, zajišťujících 

průběh zadávacího řízení.  

Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených municipalit má tedy celý průběh zadávacího 

řízení na starost pouze jeden organizační útvar zadavatele. Čímž se ale zvyšuje nebezpečí 

výskytu korupce, jejímž následkem je ovlivnění výsledku zadávacího řízení. 

Indikátor 5: vymezení osobní odpovědnosti v procesu zadávání a realizace VZ 

Vymezení osobní odpovědnosti v procesu zadávání a realizace veřejné zakázky zvyšuje 

transparentnost a odpovědnost municipalit v procesu zadávacího řízení. Zároveň umožňuje 

provádění veřejné kontroly nad rozhodnutími, které jsou prováděny v souvislosti 

se zadávacím řízením. Tímto opatřením se také zamezí případné záměrné manipulaci 

s výsledky v klíčových fázích zadávacího řízení (posouzení kvalifikace, hodnocení nabídek, 

výběr nejvhodnějšího dodavatele) a zároveň díky vymezené osobní odpovědnosti je snadné 

najít viníka, který se v zadávacím řízení dopustil nějaké chyby. Podobně též [13]. 

Tento indikátor byl z důvodu lepší vypovídající schopnosti rozdělen do šesti částí. 

Všechny hodnocené municipality (100 %) mají vymezenou osobní odpovědnost při přípravě 

zadávací dokumentace. Avšak ve většině případů se nejedná o vymezení konkrétní osoby, 
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ale pouze o vymezení odpovědného odboru či oddělení. Velice pozitivní ale je, 

že v porovnání s rokem 2011 došlo ke zlepšení o 12,5 %. Toto zlepšení nastalo díky městu 

Louny, které si ve svém novém interním předpisu definovalo pozici manažera veřejných 

zakázek, který má na starost celé zadávací řízení.  

Už v roce 2011 měly všechny municipality (100 %) vymezenou osobní odpovědnost 

při vyhlášení a organizaci soutěže a nejinak tomu je i v letošním roce. Zlepšení ale vidím 

v tom, že municipality už ve většině případů vymezují konkrétní osobu, která je zodpovědná 

za vyhlášení a organizaci soutěže. Je to velice důležité, protože tato osoba má na starost 

klíčové úkoly (zveřejnění výzvy, otevírání obálek, řešení stížností aj.). 

Vymezení osobní odpovědnosti při výběru dodavatele je pak obsaženo v interních předpisech 

všech municipalit (100 %). Z toho vyplývá, že vymezení této osobní odpovědnosti považují 

municipality za důležité. O výběru dodavatele většinou rozhoduje starosta, hejtman, rada 

města nebo osoba pověřená tímto orgánem (gestor, vedoucí odboru). Tuto část mají velmi 

dobře a přehledně zpracovanou města Písek a Prachatice, která dokonce definují osobu 

odpovědnou za výběr dodavatele podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého 

rozsahu. Ze srovnání s rokem 2011 vyplývá, že došlo ke zlepšení o 12,5 %, protože i město 

Louny v novém interním předpisu důsledně dbá na vymezení této odpovědnosti. 

Zlepšení o 25 % pak nastalo v případě vymezení osobní odpovědnosti při přípravě smluvních 

podmínek, tzn. v roce 2017 už všechny hodnocené municipality (100 %) tuto odpovědnost 

v interním předpise uvádí. Což je velice dobré, jelikož kvalita smluvních podmínek hraje 

důležitou roli při vymezení vztahů mezi municipalitou a dodavatelem. 

Pouze 1 municipalita (12,5 %) má stanovenou osobní odpovědnost při dozoru nad realizací 

veřejné zakázky, tzn. že provádějí kontrolu souladu plnění veřejné zakázky a podmínek 

stanovených ve smlouvě. V rámci tohoto ukazatele bohužel nedošlo k žádnému zlepšení 

oproti roku 2011, což je velice špatné, jelikož v situaci, kdy není soulad kontrolován, hrozí 

nebezpečí nedodržování podmínek stanovených ve smlouvě (horší kvalita materiálů, 

nedodržení dodacích lhůt apod.). 

V poslední části tohoto indikátoru, bylo hodnoceno vymezení osobní odpovědnosti za řádné 

převzetí díla. Ovšem i nadále žádná z municipalit (0 %) tuto odpovědnost nevymezuje. 

V tomto případě hrozí, že případné pochybení při realizaci nebude možné efektivně vyřešit, 

jelikož bude odhaleno pozdě. 
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Indikátor 6: oddělení politické/úřední pravomoci a odpovědnosti 

Toto oddělení má za úkol předcházet rozporům mezi pravomocí politickou a administrativní. 

Především se jedná o to, aby nedocházelo k neodborným zásahům do průběhu výběrového 

řízení ze strany politiků. Tyto zásahy by totiž mohly způsobit ovlivnění průběhu a výsledku 

zadávacího řízení ve prospěch některého z dodavatelů. Proto je v této fázi důležité rozlišovat, 

co je úkolem volených představitelů municipality a jaké úkoly provádí administrativní 

pracovníci. Volení představitelé municipality by měli definovat předmět veřejné zakázky 

a zajistit podpis smlouvy. Na druhé straně administrativní pracovníci mají na starost zajištění 

průběhu zadávacího řízení, tzn. zpracování zadávací dokumentace, organizace soutěže, 

hodnocení nabídek, výběr nejlepšího dodavatele. Podobně též [13]. 

Žádná z hodnocených municipalit (0 %) nemá v roce 2011 a ani v roce 2017 stanoveno 

opatření, které zakazuje politikům angažovat se do přípravy a organizace zadávacího řízení. 

Pouze 1 municipalita (12,5 %) pak má v interním předpise zakotven zákaz voleným 

zástupcům města účastnit se všech hodnotících komisí. Jedná se o město Louny, které uvádí, 

že členem hodnotící komise nesmí být starosta, místostarosta, tajemnice MÚ, interní auditor 

a členové kontrolního výboru včetně jeho předsedy. Jelikož město Louny tento zákaz 

do svého interního předpisu zavedlo až po roce 2011, došlo tak u tohoto ukazatele k nárůstu 

o 12,5 %. 

Indikátor 7: regulace zastoupení zadavatele třetí osobou – příkazník (dříve mandatář) 

V některých případech, zejména u rozsáhlejších veřejných zakázek, se zadavatel nechává 

zastupovat třetí osobou (příkazníkem). Toto zastoupení má však jistá úskalí. Je totiž velice 

důležité přesné vymezení vztahů mezi zadavatelem a příkazníkem, aby pak nedocházelo 

k problémům vyplývajícím z nedokonalého vymezení odpovědností. Další riziko vzniká 

v případě, kdy jsou příkazníkovi svěřeny všechny klíčové úkoly související se zadávacím 

řízením (definování hodnotících kritérií, organizace soutěže, příprava smluvních podmínek 

apod.), jelikož tak může docházet snáze k ovlivnění výběru dodavatele a zároveň zadavatel 

nemá kontrolu nad celým zadávacím řízením. 

Pouze 4 municipality (50 %) ve svých předpisech vymezují odpovědnosti třetí osoby 

(příkazníka), která zastupuje zadavatele. Avšak každá z municipalit používá pro tuto osobu 

jiný název. Většinou se jedná o externího administrátora, poradce či dodavatele. Ve srovnání 

s rokem 2011 došlo v tomto případě ke zlepšení o 12,5 %. 
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Z těchto 4 municipalit, ale pouze jedna (12,5 %) stanovuje, že příkazník může zastupovat 

zadavatele pouze v jedné fázi procesu zadávání veřejné zakázky. Jedná se o město Semily, 

které příkazníkovi povoluje pouze poradní funkci a zakazuje mu jakákoliv rozhodování 

v procesu zadávání veřejné zakázky. 

Indikátor 8: regulace víceprací 

Vícepráce znamenají navýšení ceny veřejné zakázky. V některých případech vícepráce svou 

výší mohou popřít výsledek zadávacího řízení, jelikož vícepráce jsou často zneužívány 

pro navýšení původní ceny veřejné zakázky. Totiž dodavatel, který záměrně podhodnotil cenu 

z důvodu vítězství ve výběrovém řízení, si pomocí víceprací kompenzuje svoji nízkou cenu. 

Například cena, díky které vyhrál zadávací řízení, byla bez zisku, který si teď dodavatel 

nárokuje formou víceprací. Proto je důležité, aby municipality měly v interním předpise 

vymezen způsob hodnocení víceprací včetně toho, co za vícepráce považují. Ve většině 

případů se jedná o vícepráce vzniklé z neočekávaných objektivních důvodů. Příkladem může 

být změna základových konstrukcí z důvodu neočekávaných změn v podloží. Podobně 

též [13]. 

Bohužel v rámci tohoto indikátoru od roku 2011 nedošlo k žádnému zlepšení. Stále žádná 

z hodnocených municipalit (0 %) nemá vymezen způsob hodnocení víceprací a ani nemá 

stanovenu povinnost hodnocení víceprací prostřednictvím speciální komise nebo orgánu 

zadavatele. 

Indikátor 9: kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu dle jejich hodnoty 

Pomocí kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu dle jejich předpokládané hodnoty 

je usnadněna organizace zadávacího řízení. Každá municipalita má kategorie stanoveny jinak. 

Stejně tak i počet kategorií se liší. Pro jednotlivé kategorie si pak municipality stanovují 

osobní odpovědnost za určité úkony. Především se jedná o určení osoby, která může 

rozhodnout o zadání veřejné zakázky. Dále pak podle kategorie stanovují způsob zadání 

veřejné zakázky.  

Překvapivé je, že v rámci tohoto indikátoru došlo k zhoršení o 12,5 %. Jelikož město 

Rakovník už ve svém novém předpise kategorizaci veřejné zakázky malého rozsahu neuvádí. 

Pouze řeší, v jakých případech lze použít přímé zadání veřejné zakázky. 
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Indikátor 10: úprava zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

Tento indikátor úzce souvisí s předcházejícím. Jak už bylo řečeno, veřejné zakázky jsou 

děleny podle jejich předpokládané hodnoty a také podle jejich předmětu. Z toho vyplývá, 

že různé druhy veřejných zakázek vyžadují odlišné druhy zadávacích řízení. Proto je důležité, 

aby municipality v interním předpisu definovaly jednotlivé druhy zadávacího řízení 

pro veřejné zakázky malého rozsahu. Podobně též [13]. 

Téměř všechny municipality (87,5 %) mají definované různé druhy zadávacích řízení 

dle kategorie veřejné zakázky malého rozsahu. Pro malé zakázky (často do 100 000 Kč) 

municipality využívají přímé zadání konkrétnímu dodavateli bez výběrového řízení. 

Pro veřejné zakázky s vyšší hodnotou pak většinou využívají zadání na základě výzvy 

rozeslané několika dodavatelům (většinou minimálně 3). Z porovnání s rokem 2011 vyplývá, 

že v rámci tohoto indikátoru došlo k nárůstu o 25 %. 

K výraznému poklesu (50 %) pak došlo v případě využívání otevřené soutěže jako formy 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Pouze 2 municipality (25 %) nyní používají 

otevřenou soutěž k zadání veřejné zakázky, kdy zadavatel osloví neomezený počet uchazečů. 

Důvodem poklesu může být zejména to, že otevřená soutěž je náročnější než výše 

vyjmenované způsoby. 

K mírnému nárůstu (12,5 %) došlo v případě možnosti využití elektronického tržiště jako 

další formy zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Stále však pouze 3 municipality (37,5 %) 

umožňují využití elektronického tržitě, i přestože elektronické tržiště přináší značné výhody. 

Jedná se o maximální otevřenost soutěže a zajištění širokého konkurenčního prostředí. 

Indikátor 11: definování minimálních požadavků na zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky malého rozsahu 

Jak už bylo řečeno zadávací dokumentace je stěžejním dokumentem celého zadávacího řízení, 

protože vymezuje náležitosti nabídek, kritéria hodnocení apod. Proto je nutné zajistit její 

kvalitu a úplnost. Jelikož zákon neupravuje náležitosti zadávací dokumentace pro veřejné 

zakázky malého rozsahu, je důležité, aby si tyto náležitosti stanovily jednotlivé municipality 

ve svých interních předpisech. 

Je značně znepokojující, že od roku 2011 v rámci tohoto indikátoru nedošlo k žádnému 

zlepšení. Stále pouze 3 municipality (37,5 %) definují ve svých interních předpisech 

minimální požadavky na zadávací dokumentaci. Na druhou stranu je nutné říci, že například 
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město Louny má požadavky na zadávací dokumentaci zpracovány s velkou precizností 

a ve velké podrobnosti. 

Indikátor 12: hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu 

Každý zadavatel už v zadávací dokumentaci musí stanovit způsob hodnocení nabídek. Jedná 

se totiž o zásadní prvek pro zajištění transparentnosti celého zadávacího řízení. 

Nejobjektivnějším způsobem pro výběr nejvhodnější nabídky je hodnocení kvantitativním 

způsobem, tzn. obodování jednotlivých kritérií a následné vynásobení bodů příslušnými 

vahami.  

Pouze 6 municipalit (75 %), stejně jako v roce 2011, má stanovenou povinnost hodnotit 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle kritérií. Co je ale velmi pozitivní, většina 

z těchto obcí nehodnotí pouze na základě nejnižší nabídkové ceny jako dříve, ale stanovuje 

si více kritérií (délka záruky, délka realizace aj.). 

Žádný vývoj nenastal ani v případě stanovení povinnosti zdůvodnění jiného 

než kvantitativního hodnocení. Stále žádná z municipalit (0 %) nemá tuto povinnost 

stanovenu. To vede k tomu, že municipality používají kvalitativní způsob hodnocení, který 

je ovšem založen na subjektivním hodnocení. Důsledkem toho pak může dojít ke korupčnímu 

jednání a není zaručena objektivita při výběru nejvhodnějšího dodavatele. 

Naopak k malému zlepšení (12,5 %) došlo v rámci stanovení zákazu příkazníka hodnotit 

nabídky, vyřazovat je a vybírat dodavatele u veřejných zakázek malého rozsahu. Město 

Semily totiž ve svém interním předpisu výslovně stanovuje, že příkazník má pouze poradní 

funkci a ne rozhodovací. 

Indikátor 13: informační povinnosti při zadávání veřejných zakázek (nad rámec zákona 

o VZ, nyní nad rámec ZZVZ), zveřejňování na internetu 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů, který zajišťuje transparentnost celého průběhu 

zadávacího řízení, a který stanovuje rozsah a podrobnost zveřejňovaných informací 

o veřejných zakázkách malého rozsahu. Jelikož zákon nestanovuje v tomto směru žádné 

povinnosti, je důležité, aby si tyto povinnosti vymezily municipality ve svých interních 

předpisech. Pokud tyto informace nejsou zveřejňovány buď na úřední desce, anebo 

na webových stránkách municipalit, dochází ke snížení transparentnosti a omezení veřejné 

kontroly. 
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Stejně jako v roce 2011, žádná z municipalit (0 %) nemá v interním předpise stanovenou 

povinnost zveřejňovat informace o investičních záměrech před zahájením zadávacího řízení. 

Žádné zlepšení nenastalo ani v případě povinnosti zveřejnění informací o vyhlášeném 

zadávacím řízení. Pouze 6 (75 %) municipalit má vymezenu povinnost zveřejnit tyto 

informace na svých webových stránkách. Ve většině případů se pak jedná pouze o základní 

informace bez detailů.  

Pouze 1 municipalita (12,5 %) má stanovenou povinnost zveřejňovat informace o průběhu 

zadávacího řízení. Zajímavé je, že v roce 2011 tuto povinnost mělo uvedenou ve svém 

interním předpisu město Most, které ji ale v novém interním předpisu odstranilo. Opačný 

případ pak nastal u města Semily. 

Velké zlepšení (37,5 %) pak lze pozorovat u informací o uzavřené soutěži, jelikož 

5 municipalit (62,5 %) má v interním předpise vymezenu povinnost zveřejňovat informace 

o uzavřené soutěži (název vybraného dodavatele, cena vybrané nabídky apod.). 

Žádná z municipalit (0 %), stejně jako v roce 2011, nemá stanovenu dobu archivace veřejně 

přístupných informací na webových stránkách. Ve většině interních předpisů lze najít pouze 

dobu archivace dokumentace o veřejné zakázce v listinné podobě, která činí 10 let. 
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9 Vývoj informační otevřenosti 

Následující kapitola sleduje vývoj informační otevřenosti od roku 2011. Vývoj byl zkoumán 

u sedmi větších českých měst a pro zajímavost byl do srovnání zahrnut i kraj Vysočina, 

respektive jeho Krajský úřad. Tato města a kraj Vysočina byly vybrány podle diplomové 

práce pana Ing. Romana Buly, aby bylo možné provést přesné srovnání s rokem 2011. 

9.1 Analýza vývoje informační otevřenosti 

V tomto srovnání zkoumám především volně přístupné informace o veřejných zakázkách 

malého rozsahu nad rámec zákonných povinností, tzn. informace pro občany zveřejňované 

na webových stránkách sledovaných municipalit. Podobně též [13]. 

Pro zkoumání informační otevřenosti byly použity indikátory, které jsou zobrazeny v tabulce 

č. 9-1. Hodnocení je následující: „0“ v případě nesplnění indikátoru a „1“ v případě naplnění 

indikátoru. Podobně též [13]. 

Hodnocené indikátory 
Varianty 

hodnot 

1. existence zvláštního odkazu pro VZ zadávané municipalitou 0;1 

2. informace o investičních záměrech 0;1 

3. informace o vyhlášení VZ 

    3a. alespoň zmínka, že VZ byla vyhlášena 

    3b. předpokládaná hodnota zakázky 

    3c. doba trvání zakázky  

    3d. druh řízení 

    3e. způsob hodnocení nabídek 

    3f. zadávací dokumentace, specifikace VZ 

 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

4. informace o průběhu veřejné soutěže 

    4a. seznam vyřazených nabídek/počet hodnocených nabídek 

    4b. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

    4c. cena vybrané nabídky 

    4d. identifikace vybraného dodavatele 

 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

5. informace o uzavřené soutěži na VZ 

    5a. smlouva uzavřená s dodavatelem 

    5b. stanovisko k hodnocení víceprací 

    5c. smluvní dodatky – změny ve smlouvě (alespoň cena dodání) 

    5d. zpráva o hodnocení kvality dodání 

 

0;1 

0;1 

0;1 

0;1 

6. doba archivace údajů na internetu 0;1 

Tab. č.  9-1: Hodnocené indikátory pro analýzu informační otevřenosti [13, str.24] 
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9.1.1 Vývoj indexu informační otevřenosti 

Předmětem této části je provedení celkového srovnání analýz informační otevřenosti z roku 

2011 (tab. č. 9-2) a z roku 2017 (tab. č. 9-3).  
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Tab. č.  9-2: Analýza informační otevřenosti v roce 2011. Podobně též [13]. 
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Tab. č.  9-3: Analýza informační otevřenosti v roce 2017 

Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 9-2 a č. 9-3 provádím výpočet indexu informační 

otevřenosti, který je hlavním ukazatelem srovnání. Tento ukazatel je pro jednotlivé interní 

předpisy počítán jako podíl sumy naplněných indikátorů a celkového počtu všech 

hodnocených indikátorů (vzorec 2). Výsledné indexy pro jednotlivé interní předpisy jsou 

uvedeny v tabulce č. 9-4 a č. 9-5.  

𝐼𝐼𝑂 =
∑ 𝑝𝑖𝑛

𝑖=1

𝑁
 (2) 

Kde: 

IIO index informační otevřenosti 

pi hodnota naplněného indikátoru „1“ 

N celkový počet všech hodnocených indikátorů [13, str. 26] 
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Pořadí Municipalita 

Suma 

naplněných 

kritérií 

∑pi 

Dosažená 

hodnota indexu 

IIO 

1. Jihlava 11 0,64706 

2. - 3. Kraj Vysočina 9 0,52941 

2. - 3. Most 9 0,52941 

4. Louny 8 0,47059 

5. - 6. Písek 6 0,35294 

5. – 6. Prachatice 6 0,35294 

7. Rakovník 5 0,29412 

8. Semily 3 0,17647 

Průměrná hodnota indexu IIO 0,41912 

Tab. č.  9-4: Výsledné hodnoty indexu informační otevřenosti v roce 2011. Podobně též [13]. 

Pořadí Municipalita 

Suma 

naplněných 

kritérií 

∑pi 

Dosažená 

hodnota indexu 

IIO 

1. – 2. Jihlava 15 0,88235 

1. – 2. Semily 15 0,88235 

3. – 6. Most 13 0,76471 

3. – 6. Písek 13 0,76471 

3. – 6. Rakovník 13 0,76471 

3. – 6. Kraj Vysočina 13 0,76471 

7. Louny 12 0,70588 

8. Prachatice 11 0,64706 

Průměrná hodnota indexu IIO 0,77206 

Tab. č.  9-5: Výsledné hodnoty indexu informační otevřenosti v roce 2017 

Výsledné hodnoty indexu informační otevřenosti poukazují na různou úroveň a množství 

zveřejňovaných informací na webových stránkách jednotlivých municipalit. Ovšem oproti 

roku 2011 došlo v roce 2017 k výraznému zlepšení a mezi jednotlivými municipalitami není 

už tak výrazný rozdíl. Důkazem je průměrná hodnota indexu informační otevřenosti, která 

se zvýšila o 0,35294 bodu. Zároveň v roce 2017 je u všech municipalit dosažená hodnota 

indexu informační otevřenosti vyšší než průměrná hodnota tohoto indexu v roce 2011. 

Celková úroveň informační otevřenosti jednotlivých municipalit je tedy na vysoké úrovni 

a dá se říci, že v této oblasti došlo k výraznému zlepšení. 

Pokud se podívám jednotlivě na hodnocené municipality, zjistím, že největšího zlepšení 

dosáhly Semily. U Semil lze totiž pozorovat nárůst indexu informační otevřenosti o 0,70588 
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bodu a tím se řadí k nejlepším. Nejmenší zlepšení je naopak u municipalit, které se v roce 

2011 umístily na prvních čtyřech místech. Je to logické, jelikož neměly tolik možností 

k vylepšení. 

9.1.2 Vývoj jednotlivých indikátorů 

Nyní se podívám na postupné vyhodnocení vývoje jednotlivých indikátorů (tab. č. 9-6) 

použitých v analýze informační otevřenosti. 
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Tab. č.  9-6: Analýza informační otevřenosti – vývoj jednotlivých indikátorů 

Indikátor 1: existence zvláštního odkazu pro VZ zadávané municipalitou 

Existence tohoto odkazu na webových stránkách municipality je velmi přínosná, protože 

usnadňuje vyhledávání informací o veřejných zakázkách. Zároveň předchází zdlouhavému 

hledání informací v různých sekcích a částech webových stránek municipality. Podobně 

též [13]. 
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Všechny municipality mají na svých webových stránkách umístěn odkaz pro veřejné zakázky 

zadávané danou municipalitou, čímž ulehčují případným zájemcům přístup k informacím. 

U jedné municipality (město Jihlava) se tento odkaz nevyskytuje na úvodní stránce, 

ale je skrytý ve druhé úrovni, tzn. po otevření odkazu město a úřad, který je na úvodní stránce, 

se teprve objeví odkaz na výběrová řízení. U některých municipalit (např. město Rakovník) 

je sice odkaz na úvodní stránce, ale je nevhodně umístěn na konci strany, takže je špatně 

viditelný a případný zájemce ho může snadno přehlédnout. 

Srovnáním tohoto indikátoru s rokem 2011 jsem zjistila, že došlo ke zlepšení, a to z 87,5 % 

na 100 %. Je to malé zlepšení, protože už v roce 2011 mělo 7 měst z 8 zaveden tento odkaz 

na svých stránkách. Za výraznější posun správným směrem se dá považovat, že většina měst 

zpřehlednila své webové stránky a v rámci toho umístila odkaz na veřejné zakázky na úvodní 

stránku. Toto zlepšení proběhlo u 5 municipalit. 

Indikátor 2: informace o investičních záměrech 

Jedná se o zveřejňování informací o investičních záměrech, plánech a akcích, které 

municipality chtějí v určitém časovém horizontu zrealizovat. Díky těmto zveřejňovaným 

informacím může daná municipalita získat dodavatele, kteří jednotlivé investiční záměry 

zrealizují. Zároveň dochází k podpoře a rozšíření možnosti veřejné kontroly u veřejných 

projektů.  

V roce 2017 tento druh informací na svých webových stránkách zveřejnilo 6 měst (75 %), 

což je výrazný posun ve srovnání s rokem 2011, kdy tyto informace zveřejňovala pouze 

3 města (37,5 %). Výrazný rozdíl ovšem je v množství zveřejňovaných informací. Například 

města Jihlava a Louny mají informace o investičních záměrech zveřejňovány velice podrobně, 

přehledně a tyto informace jsou na jejich webových stránkách snadno dohledatelné. Město 

Louny má dokonce zobrazeny zpracované studie a projektové dokumentace plánovaných 

akcí, což je velice výhodné pro potencionální dodavatele, kteří tak mají jasnou představu 

o tom, co město Louny zamýšlí. Na druhou stranu město Most sice také zobrazuje informace 

o investičních příležitostech města, ale pouze okrajově a informací je opravdu málo.  

Indikátor 3: informace o vyhlášení VZ 

Tento indikátor se zabývá zveřejňováním důležitých informací o tom, že municipalita 

realizuje výběrové řízení na určitý veřejný projekt. Pokud tento typ informací není 

zveřejňován, je snižována možnost přístupu k informacím o probíhajících výběrových 
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řízeních jak podnikatelským subjektům, tak i široké veřejnosti. Tím pak municipalita zhoršuje 

podmínky pro realizaci efektivní veřejné kontroly. Podobně též [13]. 

Indikátor byl rozdělen na šest částí z důvodu lepší vypovídající schopnosti.  

Na webových stránkách všech posuzovaných municipalit (100 %) je zveřejněna alespoň 

zmínka o tom, že byla veřejná zakázka vyhlášena. Ovšem uvedené informace se liší 

po obsahové stránce. V některých případech se jedná pouze o zprávu o vypsaném výběrovém 

řízení bez dalších detailů. Ovšem tyto detaily jsou důležité pro zajištění transparentnosti 

soutěže a pro veřejnou kontrolu. V porovnání s rokem 2011 i v tomto případě došlo 

ke zlepšení, a to o 15 %, což je velice příznivé. 

Dokonce 6 municipalit (75 %) poskytuje informace o předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky, což opět podporuje transparentnost výběrového řízení. V tomto případě došlo 

od roku 2011 ke zlepšení o 50 %.  

Co se týče zveřejňování informací o době trvání veřejné zakázky jsou výsledky ještě lepší. 

Tuto informaci poskytuje 7 municipalit (87,5 %). U tohoto ukazatele, ale byla úspěšnost 

vysoká už v roce 2011 a to 75 %.  

Velice pozitivní je, že 6 municipalit (75 %) poskytuje informace o druhu výběrového řízení, 

protože druhem výběrového řízení zadavatel reguluje konkurenci mezi potencionálními 

dodavateli, kteří se mohou účastnit daného výběrového řízení. Například ve zjednodušeném 

podlimitním řízení může zadavatel oslovit přímo portfolio dodavatelů (minimálně 5), 

což může způsobit vznik nedostatečně konkurenčního prostředí. Vzniká také prostor 

pro případné korupční jednání, a to zejména v tom případě, když zadavatel záměrně nemění 

portfolio dodavatelů. Toto přílišné omezení konkurenčního prostředí a korupční jednání může 

mít také za následek negativní vliv na cenu a kvalitu dodání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Proto je skvělé, že u tohoto ukazatele došlo oproti roku 2011 ke zvýšení o 62,5 %. 

Všechny municipality (100 %) pak poskytují informace o způsobu hodnocení nabídek. Tato 

informace je velice důležitá z hlediska efektivní veřejné kontroly, protože k ní může docházet 

pouze v případech, kdy je možné získat informace o způsobu hodnocení jednotlivých nabídek 

podaných do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Bohužel 7 municipalit 

z 8 hodnocených hodnotí veřejnou zakázku malého rozsahu pouze pomocí nejnižší nabídkové 

ceny. Pouze město Prachatice použilo hodnocení pomocí ekonomické výhodnosti nabídky, 
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kde si stanovilo dvě kritéria, a to nejnižší nabídkovou cenu a termín realizace. Z porovnání 

roku 2017 s rokem 2011 vyplývá, že došlo ke zlepšení o 37,5 %. 

Jako poslední v rámci tohoto indikátoru bylo hodnoceno, zda municipality zveřejňují zadávací 

dokumentaci, popřípadě je alespoň specifikován předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 

Tato informace je důležitá pro veřejnost z důvodu získání představy o rozsahu a náročnosti 

veřejné zakázky. Velice pozitivní tedy je, že všechny hodnocené municipality (100 %) tyto 

informace zveřejňují. Už i v roce 2011 byl tento ukazatel na vysoké úrovni a to na 75 %. 

Indikátor 4: informace o průběhu veřejné soutěže 

Zveřejňování informací o průběhu veřejné soutěže je velice důležité pro zajištění její 

transparentnosti, protože díky těmto informacím může docházet k efektivní veřejné kontrole. 

Při veřejné kontrole pak lze sledovat jak průběh výběrového řízení, tak i jeho výsledek. Pokud 

tyto informace nejsou zveřejňovány, má to za následek omezení výše zmíněné 

transparentnosti a veřejné kontroly, což je nežádoucí. Podobně též [13]. 

Téměř většina hodnocených municipalit – 7 (87,5 %) zveřejňuje seznam hodnocených 

nabídek, ale pouze jedna z nich (město Jihlava) uveřejňuje i seznam vyřazených nabídek. 

Na základě těchto informací lze získat přehled o rozsahu zadávacího řízení. Velký počet 

dodavatelů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení nebo kvalifikační předpoklady a jejich 

nabídka tedy byla vyřazena z výběrového řízení, může být znakem případného nekorektního 

jednání, které ovlivňuje průběh a výsledek výběrového řízení, a proto je dobré rozhodnutí 

o vyřazení přezkoumat. Tím, že tento ukazatel byl relativně vysoký už v roce 2011, došlo 

ke zlepšení jen o 25 %. 

Pouze 3 municipality (37,5 %) poskytují na svých stránkách zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek. Přičemž na základě informací uvedených v této zprávě je možné kontrolovat, 

zda byla vybrána nejvýhodnější nabídka. I přestože je u tohoto ukazatele v roce 2017 nízké 

procento, došlo od roku 2011 ke zlepšení o 25 %. V roce 2011 totiž zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek zveřejňovala pouze jedna municipalita. 

Všechny municipality – 8 (100 %) zveřejňují na webových stránkách cenu vybrané nabídky. 

Tato informace slouží k veřejné kontrole, kdy lze porovnat cenu vybrané nabídky s konečnou 

cenou, která je reálně fakturována po dokončení zakázky. V rámci tohoto ukazatele došlo 

od roku 2011 k nárůstu o 37,5 %, což je velice pozitivní. 
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Všechny municipality – 8 (100 %) také zároveň identifikují vybraného dodavatele pomocí 

IČO. V případech, kdy není vybraný dodavatel zveřejněn, není umožněna veřejná kontrola 

a tím se zvyšuje potenciální riziko ovlivnění výběrového řízení ve prospěch určitého okruhu 

osob majících zájem na daném výběrovém řízení. Už v roce 2011 tento ukazatel splňovalo 

6 municipalit, takže zlepšení není tak výrazné. 

Indikátor 5: informace o uzavřené soutěži na VZ 

Jedná se o poslední zveřejňovanou skupinu informací o veřejných zakázkách na webových 

stránkách hodnocených municipalit. Tyto informace jsou důležité, protože se týkají 

konečných nákladů na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud tyto informace 

nejsou zveřejňovány, zvyšuje se především riziko manipulace s cenou veřejné zakázky 

(např. velké množství neopodstatněných víceprací). 

Téměř všechny municipality – 7 (87,5 %) zveřejňují smlouvu uzavřenou s vybraným 

dodavatelem. Díky tomu je možná veřejná kontrola plnění předmětu veřejné zakázky 

a dodržování smluvních podmínek. U tohoto ukazatele došlo od roku 2011 k výraznému 

zlepšení o 75 %.  

Důležité je také stanovisko k hodnocení víceprací, které zveřejňuje 6 municipalit (75 %). 

Je to velká změna oproti roku 2011, kdy žádná z municipalit stanovisko k hodnocení víceprací 

nezveřejňovala. Samozřejmě toto navýšení o 75 % je úzce spojeno s předcházejícím 

ukazatelem – zveřejnění smlouvy s vybraným dodavatelem, protože hodnocení víceprací 

je většinou součástí této smlouvy.  

Velký posun nastal i u zveřejňování smluvních dodatků. V roce 2011 smluvní dodatky 

nezveřejňovala žádná z municipalit. Dnes lze tyto informace nalézt u 7 municipalit (87,5 %), 

což je velice dobré, protože může docházet k veřejné kontrole, při které se zjišťuje, 

zda pomocí navyšování ceny v průběhu realizace nedošlo k popření původního výsledku 

výběrového řízení. 

V rámci posledního ukazatele nedošlo za 6 let k žádnému zlepšení. Jak v roce 2011, 

tak i v roce 2017 žádná z municipalit (0 %) nezveřejňuje na svých webových stránkách 

zprávu o hodnocení kvality dodání. Do budoucna by bylo potřebné tuto situaci změnit, jelikož 

díky této zprávě by měla daná municipalita i veřejnost přehled o tom, zda byla veřejná 

zakázka dodána řádně, v požadované kvalitě a v termínu. 
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Indikátor 6: doba archivace údajů na internetu 

Jako poslední zkoumaný indikátor je doba archivace údajů na internetu. Tato doba je důležitá 

především s ohledem na možnost provádění veřejné kontroly ze strany veřejnosti. 

U tohoto indikátoru nedošlo za posledních 6 let k žádné změně. Stále pouze dvě municipality 

(25 %) uvádějí datum, do kterého je možné zpětně dohledat informace o veřejných zakázkách 

malého rozsahu. Ostatní municipality mají vedený archiv veřejných zakázek, ale neuvádí 

dobu archivace. 
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10 Analýza informační otevřenosti obcí  

Cílem této kapitoly je analýza informační otevřenosti vybraných malých obcí a její srovnání 

s analýzou informační otevřenosti větších měst.  

Analýza byla provedena u pěti obcí, kterými jsou Ocmanice, Naloučany, Křoví, Sedlec 

a Borotice. Jedná se o malé obce s maximálně 584 obyvateli. Tyto malé obce byly vybrány 

záměrně pro větší kontrast k hodnoceným městům a také z důvodu spolupráce v další části 

diplomové práce. 

10.1 Stanovení indexu informační otevřenosti obcí 

K určení indexu informační otevřenosti obcí používám stejné hodnocené indikátory jako 

u posuzování vybraných měst (tab. č. 9-1). 
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Tab. č.  10-1: Analýza informační otevřenosti obcí 
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Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 10-1 provádím výpočet indexu informační 

otevřenosti, podle stejného vzorce (vzorec 2) jako v kapitole 9.1 Analýza vývoje informační 

otevřenosti.  

Pořadí Municipalita 

Suma 

naplněných 

kritérií ∑pi 

Dosažená 

hodnota 

indexu IIO 

1. Ocmanice 14 0,82353 

2. Naloučany 13 0,76471 

3. Křoví  8 0,47059 

4. – 5. Borotice 0 0,00000 

4. – 5.  Sedlec 0 0,00000 

Průměrná hodnota indexu IIO 0,41177 

Tab. č.  10-2: Výsledné hodnoty indexu informační otevřenosti obcí 

Sledované obce dosáhly rozdílných hodnot indexu informační otevřenosti, což poukazuje 

na různou úroveň a množství zveřejňovaných informací na webových stránkách. Průměrná 

hodnota indexu informační otevřenosti obcí je 0,41177 bodu. Tato hodnota je výrazně snížená 

obcemi Borotice a Sedlec, které mají index informační otevřenosti roven nule. Proto je také 

průměrná hodnota indexu informační otevřenosti obcí o 0,36039 bodu nižší než průměrná 

hodnota indexu informační otevřenosti u měst posuzovaných v předchozí kapitole. Druhým 

důvodem je také to, že posuzovaných obcí je o dvě méně než měst. Z tohoto důvodu 

se zaměřím především na srovnání dosažených hodnot indexu informační otevřenosti 

u jednotlivých obcí. Nejlépe z hodnocených obcí skončila obec Ocmanice, která dosáhla 

hodnoty 0,82353 bodu. V těsném kontaktu za ní je potom obec Naloučany s hodnotou 

0,76471 bodu. Obě tyto obce by se při srovnání s městy umístily v horní polovině tabulky. 

Obec Ocmanice by dokonce figurovala na třetím místě celkového pořadí. Naloučany by tom 

v celkovém pořadí byly na děleném čtvrtém místě. 

Když se vrátím zpět k posuzovaným obcím, zjistím, že na třetím místě skončila obec Křoví 

s hodnotou indexu informační otevřenosti 0,47059 bodu. Což není tak špatné, protože je tato 

hodnota stále vyšší než průměr. Co je ovšem více znepokojující je to, že obce Borotice 

a Sedlec nezveřejňují na svých webových stránkách žádné informace týkající se veřejných 

zakázek, čímž znemožňují případným zájemcům přístup k informacím. 

10.1.1 Vyhodnocení jednotlivých indikátorů 

V této části postupně a podrobně vyhodnotím jednotlivé indikátory použité v analýze 

informační otevřenosti uvedené v tabulce č. 10-1. 
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Indikátor 1: existence zvláštního odkazu pro VZ zadávané municipalitou 

Pouze tři z celkových pěti hodnocených obcí (60 %) mají na svých webových stránkách 

umístěn odkaz pro veřejné zakázky zadávané danou obcí, čímž usnadňují přístup 

k informacím případným zájemcům a občanům. Obce Ocmanice a Naloučany mají tento 

odkaz umístěn na úvodní stránce. V případě obce Křoví je tento odkaz nutné hledat v sekci 

obec pod záložkou dokumenty obecního úřadu, kde pak následně lze najít odkaz na webovou 

stránku s profilem zadavatele. 

Indikátor 2: informace o investičních záměrech 

Žádná z hodnocených obcí (0 %) na svých webových stránkách nezveřejňuje informace 

o investičních záměrech, plánech a akcích, které hodlají v určitém časovém horizontu 

realizovat. Tím mohou do budoucna přijít i o potenciálního dodavatele, při realizaci 

jednotlivých investičních záměrů. 

Indikátor 3: informace o vyhlášení VZ 

Tento indikátor byl rozdělen do šesti částí z důvodu lepší vypovídající schopnosti, a proto 

podrobně rozeberu jednotlivě každou z nich. 

Na webových stránkách třech obcí (60 %) je zveřejněna alespoň zmínka o tom, že veřejná 

zakázka byla vyhlášena. Tyto informace se však liší po obsahové stránce. Například obce 

Ocmanice a Naloučany uvádí i detailní informace. Obec Křoví pak tyto informace 

neposkytuje přímo na svých webových stránkách, ale na portálu profilzadavatele.cz, na který 

se odkazuje. 

Pouze 1 obec (20 %) poskytuje informace o předpokládané hodnotě veřejné zakázky, 

což podporuje transparentnost výběrového řízení. 

Co se týče zveřejňování informací o době trvání veřejné zakázky jsou výsledky trochu lepší. 

Tuto informaci poskytují 2 obce (40 %). 

Spokojenost pak panuje u další části, kterou je uvedení druhu výběrového řízení. Tuto 

informaci poskytují 3 hodnocené obce (60 %).  

Pouze 2 obce (40 %), pak zveřejňují způsob hodnocení nabídek. Bohužel u většiny veřejných 

zakázek byla hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. Co ale lze považovat za pozitivní 

je to, že obec Naloučany alespoň v jednom případě použila ekonomickou výhodnost nabídky, 

kde jako hodnotící kritéria zvolila nejnižší nabídkovou cenu (80 %) a délku záruky (20%).  
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V poslední části v rámci tohoto indikátoru hodnotím, zda obce zveřejňují zadávací 

dokumentaci. Výsledkem je, že pouze 2 obce (40 %) tuto dokumentaci zveřejňují. 

Indikátor 4: informace o průběhu veřejné soutěže 

V rámci tohoto indikátoru řeším, do jaké míry poskytují obce informace o průběhu veřejné 

soutěže. Pro lepší vyhodnocení jsem indikátor rozdělila na čtyři části. 

Pouze 2 obce (40 %) poskytují seznam hodnocených nabídek a zároveň také zprávu 

o posouzení a hodnocení nabídek.  

Co se týče informace o ceně vybrané nabídky, tak tu poskytují 3 z hodnocených obcí (60 %).  

Následně tyto 3 obce (60 %) identifikují vybraného dodavatele pomocí IČO. 

Indikátor 5: informace o uzavřené soutěži na VZ 

Jedná se o poslední zveřejňovanou skupinu informací o veřejných zakázkách na webových 

stránkách posuzovaných obcí. Indikátor byl opět pro lepší hodnocení rozdělen na více částí. 

Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem zveřejňují 3 z hodnocených obcí (60 %). 

V rámci této smlouvy pak 3 obce (60 %) řeší stanovisko k hodnocení víceprací.  

Pozitivní je také to, že tyto 3 obce (60 %) zároveň zveřejňují případné smluvní dodatky. 

V rámci posledního ukazatele je stejná situace jako u hodnocených měst. Tedy žádná 

z posuzovaných obcí (0 %) nezveřejňuje na svých webových stránkách zprávu o hodnocení 

kvality dodání. 

Indikátor 6: doba archivace údajů na internetu 

Poledním zkoumaným indikátorem je doba archivace údajů na internetu. Tuto dobu na svých 

webových stránkách neuvádí žádná obec (0 %).  
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11 Přístup starostů k veřejným zakázkám malého rozsahu 

Předtím než jsem se pustila do návrhu postupu pro řízení veřejných stavebních zakázek 

malého rozsahu, jsem provedla dotazníkový průzkum, abych si rozšířila znalosti v dané 

oblasti a zjistila jaký přístup volí starostové malých obcí k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

11.1 Dotazník pro starosty obcí 

Pro dotazníkové šetření jsem vybírala obce, které leží na Vysočině, zejména na Třebíčsku 

a Žďársku. Zároveň obce musely splňovat další kritérium, kterým byl stanovený počet 

obyvatel v rozmezí od 200 do 1000 obyvatel.  

Dotazník jsem prováděla elektronickou formou, kdy jsem rozesílala e-maily s odkazem 

na mnou vytvořený dotazník na webové stránce Survio.cz. Takto jsem oslovila 106 obcí, 

ale dotazník vyplnilo pouze 19 z nich, což je návratnost 17,9 %. Myslím si, že nižší 

návratnost je způsobena především otevřenými otázkami, které zvyšují náročnost vyplňování 

a zároveň prodlužují dobu potřebnou k vyplnění dotazníku. Toto tvrzení potvrzují statistiky 

týkající se vyplňování dotazníku, ze kterých vyplývá, že dotazník otevřelo celkem 

39 dotazovaných, ale pouze 19 z nich dokončilo jeho vyplnění. I přestože návratnost byla 

nižší, získala jsem velice důležité a podstatné informace k vytvoření postupu pro řízení 

veřejných stavebních zakázek malého rozsahu. 

11.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

Velice pozitivní je, že dotazník (příloha č. 1) ve většině případů vyplňoval respondent, který 

vykonává funkci starosty už dlouhou dobu (obr. č. 11-1), a díky tomu jsem získala kvalitní 

informace, jelikož každý z respondentů už řešil ve své funkci zadávání veřejných zakázek. 

 

Obrázek č. 11-1: Počet let ve funkci starosty 
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Samozřejmě se liší počet veřejných zakázek (obr. č. 11-2), které jednotlivý respondenti 

zadávali. Nejčastěji řešili zadávací řízení u více než deseti veřejných zakázek, 

což nepochybně souvisí s délkou výkonu funkce starosty.  

 

Obrázek č. 11-2: Počet řešených zakázek 

Zajímala jsem se také o jaký druh veřejné zakázky se jednalo (obr. č. 11-3). Nikoho nemůže 

překvapit, že ve většině případů respondenti řešili veřejné zakázky malého rozsahu. Pouze 

v obci Sedlec převažovaly nadlimitní veřejné zakázky.  

 

Obrázek č. 11-3: Druhy veřejných zakázek 

Dále jsem řešila, zda obce zadávají veřejné zakázky ve spojení s jinou obcí, případně 

v dobrovolném svazku obcí (obr. č. 11-4). Čímž by si podle mého názoru obce mohly ulehčit 

zadávání veřejné zakázky, jelikož by si rozdělily jednotlivé úkoly v procesu zadávání veřejné 
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zakázky a zároveň by spolupracovaly při výběru dodavatele a také by si předávaly znalosti 

ohledně veřejných zakázek, které realizovaly v minulosti. Proto je pro mě překvapující 

zjištění, že pouze 3 obce zadávaly veřejnou zakázku touto formou.  

 

Obrázek č. 11-4: Zadání veřejné zakázky ve spojení s jinou obcí, příp. v dobrovolném svazku 

obcí 

Nyní se dostávám k velmi důležitým otázkám. Tou první jsem zkoumala, zda obce na svých 

webových stránkách zveřejňují informace o realizovaných veřejných zakázkách (obr. č. 11-5). 

Díky tomuto zveřejnění se totiž zvyšuje transparentnost zadávacího řízení a je možná veřejná 

kontrola. Proto je velice pozitivní zjištění, že 15 obcí tyto informace na svých webových 

stránkách zveřejňuje. 

 

Obrázek č. 11-5: Zveřejňování informací o VZ na webových stránkách obcí 
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Dále jsem zjišťovala, zda obce mají vytvořen interní předpis pro veřejné zakázky malého 

rozsahu. Jak vyplývá z grafu na obrázku č. 11-6, pouze 7 obcí postupuje při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu podle vlastního interního předpisu. Hlavní příčinou 

je podle mého názoru to, že pro vytvoření takového předpisu musí mít člověk dostatek 

informací nejenom v oblasti zadávání veřejných zakázek, ale musí disponovat i právnickými 

znalostmi. Případně pokud si interní předpis nechá starosta vypracovat externě, musí počítat 

s vysokými finančními náklady. Proto se domnívám, že mnou vytvořený postup pro řízení 

veřejných stavebních zakázek malého rozsahu, může být pro malé obce přínosný.  

 

Obrázek č. 11-6: Interní předpis pro veřejné zakázky malého rozsahu 

Ve druhé polovině dotazníku jsem se zabývala pouze veřejnými zakázkami malého rozsahu. 

Nejprve jsem zjišťovala způsob, jakým starostové postupují při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu. Jelikož se jednalo o otevřenou otázku, je těžké ji vyhodnotit, protože každá 

odpověď byla jinak formulována. Avšak obsah jednotlivých odpovědí byl obdobný. 

Nejčastěji se jedná o uzavřenou výzvu, tzn. starostové osloví 3 a více potenciálních 

dodavatelů za účelem podání nabídky. Přijaté nabídky pak většinou vyhodnotí starosta 

a zastupitelstvo poté schvaluje vybraného dodavatele. Některé obce kromě přímého oslovení 

ještě navíc zveřejní výzvu k podání nabídek na své webové stránce, čímž si rozšíří okruh 

potencionálních dodavatelů a mají tak možnost většího výběru. Zajímavé zjištění je také to, 

že 2 obce využívají pro zadání veřejné zakázky externí firmu, která se přímo specializuje 

na zadávací řízení veřejných zakázek. Za pokrokovou obci pak lze považovat Škrdlovice, 

které pro zadávání veřejné zakázky a výběr dodavatele používají elektronickou aukci. 
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Důležitá je také otázka, která zkoumala, zda obce mění postup při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu podle její předpokládané hodnoty. Jak je patrné z grafu na obrázku č. 11-7, 

u téměř poloviny obcí se postup zadávání veřejné zakázky malého rozsahu liší. Proto jsem 

v dotazníku pokračovala otázkou, kterou jsem zjišťovala rozdíly ve způsobech zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu podle její předpokládané hodnoty. Jelikož se opět jedná o otevřenou 

otázku a odpovědi se výrazně liší, je její vyhodnocení obtížnější. Například 2 obce do určité 

výše předpokládané hodnoty volí přímé oslovení konkrétního dodavatele. U jiné obce se zase 

podle předpokládané hodnoty liší počet oslovených dodavatelů a podmínky zadávacího řízení. 

Co je dále zajímavé, je to, že v případě vyšší předpokládané hodnoty (například nad 1 mil. Kč 

bez DPH) některé obce přenechávají zadávací řízení externí firmě. 

 

Obrázek č. 11-7: Odlišný způsob zadávání VZMR podle předpokládané hodnoty 

Samozřejmostí pak bylo položení otázky týkající se hodnocení veřejných zakázek malého 

rozsahu (obr. č. 11-8). Stále převažuje hodnocení pomocí nejnižší nabídkové ceny, 

ale pozitivní je to, že její převaha není tak výrazná jako v minulosti. Protože hodnocení pouze 

pomocí nejnižší nabídkové ceny, často přináší různé problémy při realizaci předmětu plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu. Především se jedná o horší kvalitu provedených prací, 

případně použitých materiálů. Často také vznikají vícepráce, které pak značně navyšují 

vysoutěženou cenu a může tak dojít i k popření výsledku zadávacího řízení, jelikož konečná 

cena včetně víceprací už nemusí být nejnižší.   
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Obrázek č. 11-8: Hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 

Co se týče formy zadání veřejné zakázky malého rozsahu (obr. č. 11-9), jako nejpoužívanější 

byla zvolena uzavřená výzva, tzn. oslovení uzavřeného okruhu potencionálních dodavatelů. 

Jako druhá nejčastěji používaná forma je pak přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Tyto výsledky nám tedy potvrzují správnost informací získaných v otázce, kde starostové 

popisují svůj způsob používaný pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci této 

otázky jsem získala také jednu zajímavou odpověď. Jedna obec nezvykle používá k zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu telefonickou poptávku na příslušném trhu.  

 

Obrázek č. 11-9: Forma zadání VZMR 
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Zajímala jsem se také o to, zda obce používají pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

elektronickou aukci (obr. č. 11-10), která zatím není tak často využívána. Dotazníkové šetření 

tuto informaci potvrdilo, jelikož pouze jedna obec používá tuto formu zadání veřejné zakázky. 

 

Obrázek č. 11-10: Zadání VZMR formou elektronické aukce 

Na závěr jsem položila otázku ohledně zprávy o hodnocení kvality dodání realizovaných 

veřejných zakázek (obr. č. 11-11). Podle mého názoru by totiž tato zpráva měla být vytvářena, 

a to z toho důvodu, aby se zjistilo, zda veřejná zakázka byla opravdu realizována podle 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci či nikoliv. Jak vyplynulo z dotazníkového 

šetření pouze jedna obec si vytváří stručné vyhodnocení ceny a dodržení termínů realizace, 

které by se dalo do jisté míry považovat za zprávu o hodnocení kvality dodání realizovaných 

veřejných zakázek. 

 
Obrázek č. 11-11: Zpráva o hodnocení kvality dodání realizovaných VZ 
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12 Návrh postupu pro řízení veřejných stavebních zakázek 

malého rozsahu 

Na základě výše zjištěných informací a poznatků o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu nyní navrhuji možný postup pro řízení veřejných stavebních zakázek malého rozsahu. 

Záměrně se věnuji stavebním zakázkám, jelikož u nich dochází k největším chybám a vzniká 

zde velký prostor pro případnou korupci či ovlivnění výsledku zadávacího řízení ve prospěch 

určitého dodavatele. 

12.1 Kategorie veřejných stavebních zakázek malého rozsahu 

Jelikož veřejné stavební zakázky malého rozsahu mají relativně velký finanční interval         

(0 – 6 mil. Kč), rozdělím tyto veřejné zakázky podle jejich předpokládané hodnoty do třech 

kategorií (tab. č. 12-1). Pro každou kategorii následně stanovím postup pro zadávání veřejné 

stavební zakázky malého rozsahu. 

Kategorie 

zakázky 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky bez DPH 
Forma zadání Rozhodovací subjekt 

I. kategorie od 0 Kč do 100 000 Kč přímé zadání 

zadání VZMR – starosta 

výběr dodavatele – 

starosta 

II. kategorie od 100 001 Kč do 500 000 Kč uzavřená výzva 

zadání VZMR – starosta 

výběr dodavatele – 

starosta se souhlasem 

zastupitelstva obce 

III. kategorie od 500 001 Kč do 6 000 000 Kč 

uzavřená výzva + 

uveřejnění výzvy 

k podání nabídek 

na webových 

stránkách obce 

zadání VZMR – starosta 

výběr dodavatele – 

zastupitelstvo obce 

Tab. č.  12-1: Kategorie veřejných stavebních zakázek malého rozsahu 
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12.2 Společná ustanovení pro všechny kategorie 

Zadavatelem veřejné zakázky je v souladu s § 4 zákona příslušná obec. Zadavatele navenek 

zastupuje oprávněná osoba, kterou je v tomto případě starosta příslušné obce. V rámci 

zadávání veřejné stavební zakázky malého rozsahu pak starosta obce vykonává následující 

funkce: 

• rozhoduje o vyhlášení veřejné stavební zakázky malého rozsahu, 

• stanovuje zadávací podmínky, 

• rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky,  

• uzavírá objednávku nebo smlouvu s dodavatelem. 

Veřejnou stavební zakázku malého rozsahu tedy organizuje a zadává starosta (dále jen 

zadavatel). 

12.3 Zadávání zakázek I. kategorie 

V rámci první kategorie zadává zadavatel veřejnou stavební zakázku malého rozsahu 

s předpokládanou hodnotou do 100 000 Kč bez DPH přímo bez organizace výběrového řízení, 

tzn. zadavatel přímo osloví jednoho dodavatele, se kterým uzavře písemnou smlouvu 

na předmět plnění veřejné zakázky. Toto přímé zadání zadavatel realizuje na základě 

zkušeností s obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými a dle svých znalostí 

a informací o relevantním trhu. V případě neznalosti daného trhu je zadavatel povinen provést 

průzkum trhu, a to například žádostí o předložení předběžných cenových nabídek nebo 

na základě dokumentů dostupných z internetových stránek dodavatelů, ze kterých vyplývají 

informace o předmětu plnění.  

Starosta tedy rozhodne o přímém zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli. Avšak 

při výběru dodavatele musí dodržet především zásadu hospodárnosti, tzn. musí vybrat 

takového dodavatele, jehož cena za dílo odpovídá hospodárnému výdaji z veřejných rozpočtů 

(cena v místě a čase obvyklá). 

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 100 000 Kč bez DPH budou tedy zadány 

následujícím způsobem: 

• výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky či přímá objednávka plnění, 

• rozhodnutí starosty na základě dodavatelem předložené cenové nabídky, 

• uzavření smlouvy nebo odmítnutí nabídky. 
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Zadavatel může také rozhodnout a zvolit postup zadávání takovéto zakázky dle kategorie II. 

níže uvedené. 

12.4 Zadávání zakázek II. kategorie 

U veřejných stavebních zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 100 001 Kč 

do 500 000 Kč bez DPH zadavatel zvolí jako způsob zadání uzavřenou výzvu, tzn. zadavatel 

na základě průzkumu trhu osloví uzavřený okruh možných dodavatelů (minimálně 

3 dodavatele) za účelem podání cenové nabídky. Nabídky mohou být předloženy písemně,    

e-mailem ve formě elektronických nabídek bez zaručeného elektronického podpisu či formou 

ceníku na internetu apod. 

V případě uzavřené výzvy již tedy lze hovořit o výběrovém řízení, jelikož se jedná o soutěž 

mezi více oslovenými dodavateli.  

12.4.1 Oslovení dodavatelů 

Oslovení dodavatelů může být provedeno těmito způsoby: 

1) Zadavatel osloví v uzavřené výzvě dodavatele jednoduchou žádostí o zpracování 

cenové nabídky, bez organizace výběrového řízení specifikovaného v bodě 2) a bez 

zadávací dokumentace, nebo shromáždí nabídky z reklamních letáků či ceníků 

na internetu apod., a to v případech, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 

maximálně 300 000 Kč bez DPH.  

• Zadavatel provede posouzení a hodnocení nabídek pouze podle nejnižší 

nabídkové ceny na jednání zastupitelstva obce, které musí souhlasit s výběrem 

nejvhodnější nabídky. 

• Smlouvu s vybraným dodavatelem tedy uzavírá starosta se souhlasem 

zastupitelstva obce. 

• Lhůta pro podání nabídek bude u způsobu oslovení dodavatelů podle tohoto 

bodu minimálně 5 dnů ode dne odeslání žádosti o zpracování cenové nabídky. 

2) V případech kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude v rozmezí 

od 300 001 Kč do 500 000 Kč bez DPH, zadavatel osloví dodavatele výzvou 

v uzavřeném výběrovém řízení k podání nabídky. Součástí výzvy bude zadávací 

dokumentace, která bude obsahovat zejména: předmět plnění, místo a dobu plnění, 

požadavky na prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní a platební podmínky, 

termín odevzdání nabídek a další požadavky určené a stanovené zadavatelem. Pokud 
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zadavatel použije zadávací dokumentaci, musí s ní seznámit zastupitelstvo obce 

na jeho nejbližším zasedání. 

• Zadavatel stanoví komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, která 

musí mít nejméně 3 členy a 3 náhradníky. Členové komise budou vybráni 

ze zastupitelstva obce, popřípadě je možné jmenovat členem komise občana 

s trvalým pobytem v obci nebo jinou odbornou osobu, vyžaduje-li to povaha 

veřejné zakázky. 

• Komise provede otevírání, posouzení a hodnocení nabídek podle předem 

stanovených hodnotících kritérií a pořídí zprávu z výběrového řízení 

s odůvodněním výběru nejvhodnější nabídky, popřípadě nevybere žádnou 

z nabídek. Jelikož se jedná o VZMR, nevztahují se na toto řízení omezení daná 

ZZVZ pro případy zrušení řízení, a proto pokud všechny podané nabídky 

nebudou nabízeným plněním zadavateli vyhovovat, může dané výběrové řízení 

zrušit. 

• Výběr nejvhodnější nabídky se předkládá ke schválení na jednání 

zastupitelstva obce. 

• Smlouvu s vybraným dodavatelem pak podepisuje starosta se souhlasem 

zastupitelstva obce. 

• Lhůta pro podání nabídek bude u způsobu oslovení dodavatelů podle tohoto 

bodu minimálně 10 dnů od odeslání výzvy pro podání nabídek uchazečům. 

12.4.2 Stanovení hodnotících kritérií 

V případě veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 300 000 Kč bez DPH je jediným 

hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. 

Pokud však zadavatel osloví dodavatele způsobem definovaným v bodě 2), musí v uzavřené 

výzvě stanovit dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, podle kterých bude 

přijaté nabídky posuzovat. Pro veřejné stavební zakázky malého rozsahu s předpokládanou 

hodnotou do 500 000 Kč bez DPH tedy zadavatel použije dvě dílčí hodnotící kritéria 

(tab. č. 12-2). Prvním kritériem je nejnižší nabídková cena, která má zároveň nejvyšší váhu 

70 %. Jedná se o kritérium nákladové, které prověřuje zejména hospodárné a efektivní využití 

zdrojů. Nákladové kritérium je kritériem minimalizačním, tzn. ta nabídka, která má nejnižší 

nabídkovou cenu, je nejlepší. Druhé kritérium, kterým je délka záruky, je potom 

tzv. kritérium časové. Kritérium délka záruky je maximalizační, tedy, čím vyšší je hodnota 
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dané nabídky pro uvedené kritérium, tím je daná nabídka v daném parametru výhodnější. 

Jelikož délka záruky je u veřejných stavebních zakázek velmi důležitá, toto dílčí kritérium 

má váhu 30 %.  

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH Hodnotící kritérium 

od 100 001 Kč do 300 000 Kč nejnižší nabídková cena – 100 % 

od 300 001 Kč do 500 000 Kč 
nejnižší nabídková cena – 70 % 

délka záruky – 30 % 

Tab. č.  12-2: Hodnotící kritéria II. kategorie 

12.4.3 Vyhodnocení nabídek  

Zadavatelem stanovená komise pro hodnocení nabídek provede výpočet nejlepší nabídky. 

Nejprve hodnotící komise oboduje jednotlivá dílčí hodnotící kritéria v intervalu 0 – 100 bodů 

následujícím způsobem: 

• dílčí kritérium: Nabídková cena 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) =  

100 (bodů) x nejnižší nabídková cena (Kč)/hodnocená nabídková cena (Kč) 

• dílčí kritérium: Délka záruky 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) =  

100 (bodů) x hodnocená délka záruky (počet let)/nejdelší délka záruky (počet 

let) 

Poté komise vypočtené bodové ohodnocení jednotlivých dílčích kritérií v rámci jednotlivých 

nabídek vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Výsledný součet součinů pak představuje 

konečné hodnocení každé nabídky. Na základě tohoto výpočtu pak komise vybere 

nejvhodnějšího dodavatele, se kterým starosta se souhlasem zastupitelstva obce uzavře 

smlouvu na předmět plnění veřejné stavební zakázky malého rozsahu. 

12.5 Zadávání zakázek III. kategorie 

V tomto případě zadavatel zadává zakázku výhradně uskutečněním uzavřené výzvy k podání 

nabídky ve výběrovém řízení, v němž písemně osloví minimálně 5 dodavatelů, u kterých 

lze předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně realizovat. Zároveň také zadavatel uveřejní 

výzvu k podání nabídek na webových stránkách obce, aby rozšířil okruh potencionálních 

dodavatelů a zajistil tak možnost většího výběru.  
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Součástí této výzvy je zadávací dokumentace, která obsahuje zejména: předmět plnění, místo 

a dobu plnění, požadavky na prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní a platební 

podmínky, termín odevzdání nabídek a další požadavky předem určené a stanovené 

zadavatelem. Tuto zadávací dokumentaci musí zadavatel předložit k projednání a schválení 

zastupitelstvu obce. Pokud by zastupitelstvo obce se zadávací dokumentací v předloženém 

znění nesouhlasilo, rozhodne o zrušení veřejné zakázky. 

Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, která musí mít 

nejméně 3 členy a 3 náhradníky. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva obce, 

případně je možné jmenovat členem komise i občana s trvalým pobytem v obci. Zároveň 

u těchto veřejných zakázek musí mít alespoň jeden člen komise odbornost ve vztahu 

k požadovanému předmětu plnění a přípustné je i přizvání nezávislé osoby jako poradní hlas. 

Všichni členové komise čestně prohlásí svoji mlčenlivost o skutečnostech souvisejících 

s jednáním ve výběrovém řízení a nepodjatost vůči dodavatelům. 

Komise provede otevírání, posouzení a vyhodnocení nabídek podle předem stanovených 

hodnotících kritérií a pořídí zprávu z výběrového řízení s odůvodněním výběru nejvhodnější 

nabídky, popřípadě nevybere žádnou z nabídek. 

Výběr nejvhodnější nabídky se předkládá ke schválení na jednání zastupitelstva obce, které 

rozhodne o výběru dodavatele. Zároveň i návrh smlouvy s vybraným dodavatelem schvaluje 

zastupitelstvo obce a teprve poté starosta zadává veřejnou stavební zakázku malého rozsahu 

vybranému dodavateli.  

Lhůta pro podání nabídek je v tomto případě minimálně 15 dnů od odeslání výzvy pro podání 

nabídek uchazečům a zároveň se jedná o den zveřejnění výzvy společně se zadávací 

dokumentací na webových stránkách obce. 

Jelikož se jedná o veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč 

bez DPH, je zadavatel povinen podle ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou 

smlouvu na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů ode dne jejího 

uzavření. Zároveň pak zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy 

na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za splnění smlouvy. 

12.5.1 Stanovení hodnotících kritérií 

Pro veřejné stavební zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 

500 000 Kč bez DPH zadavatel stanoví tři dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti 
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nabídky (tab. č. 12-3). Prvním dílčím hodnotícím kritériem je stejně jako v předchozím 

případě nejnižší nabídková cena, která má ale nyní váhu 60 %. Druhým hodnotícím kritériem 

je pak délka záruky s váhou 25 %. Posledním dílčím hodnotícím kritériem je doba realizace, 

která má váhu 15 %. Toto dílčí kritérium je důležité, jelikož u veřejných stavebních zakázek 

malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH se už může 

značně lišit doba realizace předmětu plnění veřejné zakázky, což musí zadavatel při výběru 

nejvýhodnější nabídky určitě zohlednit. Doba realizace je stejně jako délka záruky kritérium 

časové. Avšak kritérium doba realizace je minimalizační, tzn. ta nabídka, která má nejkratší 

dobu realizace, je v daném parametru nejvýhodnější.  

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH Hodnotící kritérium 

od 500 001 Kč do 6 000 000 Kč 

nejnižší nabídková cena – 60 % 

délka záruky – 25 % 

doba realizace – 15 % 

Tab. č.  12-3: Hodnotící kritéria III. kategorie 

12.5.2 Vyhodnocení nabídek 

Vyhodnocení nabídek probíhá stejným způsobem jako v kategorii II. Tedy zadavatelem 

stanovená komise pro hodnocení nabídek provede výpočet nejlepší nabídky. Nejprve 

hodnotící komise oboduje jednotlivá dílčí hodnotící kritéria v intervalu 0 – 100 bodů 

následujícím způsobem: 

• dílčí kritérium: Nabídková cena 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) =  

100 (bodů) x nejnižší nabídková cena (Kč)/hodnocená nabídková cena (Kč) 

• dílčí kritérium: Délka záruky 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) =  

100 (bodů) x hodnocená délka záruky (počet let)/nejdelší délka záruky (počet 

let) 

• dílčí kritérium: Doba realizace 

o vypočtené bodové hodnocení nabídky Nx (počet bodů) = 

100 (bodů) x nejkratší doba realizace (počet dnů)/hodnocená doba realizace 

(počet dnů) 

Poté komise vypočtené bodové ohodnocení jednotlivých dílčích kritérií v rámci jednotlivých 

nabídek vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Výsledný součet součinů pak představuje 
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konečné hodnocení každé nabídky. Na základě tohoto výpočtu pak komise vybere 

nejvhodnějšího dodavatele, kterého musí schválit zastupitelstvo obce a starosta s ním 

následně uzavře smlouvu na předmět plnění veřejné stavební zakázky malého rozsahu. 

Příklad hodnocení dílčího kritéria 

Zadavatel jako jedno z dílčích hodnotících kritérií stanoví dobu realizace předmětu veřejné 

zakázky s tím, že tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu přiřadí váhu 15 %. V rámci zadávacího 

řízení podají nabídku tři uchazeči, kteří v rámci svých nabídek stanoví následující doby 

realizace: 

Uchazeč 1 – 40 dnů, 

Uchazeč 2 – 50 dnů, 

Uchazeč 3 – 64 dnů. 

V tomto případě představuje nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Výpočet 

bodového ohodnocení přidělovaného jednotlivým uchazečům v rámci tohoto dílčího 

hodnotícího kritéria bude následující: 

Uchazeč 1 nabídl dobu realizace v délce 40 dnů; jeho nabídka je tedy v rámci tohoto kritéria 

nejvýhodnější. Počet bodů pro Uchazeče 1 v tomto případě tedy bude: 40 (hodnota 

nejvhodnější nabídky)/40 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. Uchazeč 1 získá v rámci 

tohoto dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů. 

Uchazeč 2 nabídl dobu realizace v délce 50 dnů. Počet bodů pro Uchazeče 2 v tomto případě 

tedy bude: 40 (hodnota nejvhodnější nabídky)/50 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. 

Uchazeč 2 získá v rámci tohoto dílčího kritéria 80 bodů. 

Uchazeč 3 nabídl dobu realizace v délce 64 dnů. Počet bodů pro Uchazeče 3 v tomto případě 

tedy bude: 40 (hodnota nejvhodnější nabídky)/64 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. 

Uchazeč 3 získá v rámci tohoto dílčího kritéria 62,5 bodu. 

Hodnotící komise pak jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria 

vynásobí příslušnou vahou daného kritéria, aby získala výsledný počet bodů, které nabídky 

obdržely s ohledem na váhu kritéria (15 %). 

Uchazeč 1 tedy celkem získá 100 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,15 (váha 

dílčího kritéria) bodů, tzn. 15 bodů. 
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Uchazeč 2 celkem získá 80 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,15 (váha 

dílčího kritéria) bodů, tzn. 12 bodů. 

Uchazeč 3 celkem získá 62,5 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,15 (váha 

dílčího kritéria) bodů, tzn. 9,4 bodů. 

Naznačeným způsobem postupuje zadavatel i při hodnocení ostatních dílčích hodnotících 

kritérií. Je však třeba upozornit, že v případech, kdy se jedná o číselně vyjádřitelná kritéria, 

pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, se musí výpočet upravit tak, 

že hodnota hodnocené nabídky bude v čitateli zlomku a hodnota nejvhodnější nabídky v jeho 

jmenovateli. 
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13 Závěr 

Zadávání veřejných zakázek je nyní velice sledovanou oblastí, neboť při něm dochází 

k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků. V posledních letech se totiž 

problematika spojená se zadáváním veřejných zakázek dostala do podvědomí širokého okruhu 

lidí, a to jednak díky zviditelnění nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek prostřednictvím médií, a především díky čím dál většímu množství zadávaných 

veřejných zakázek. Narůstající množství zadávacích řízení je spojeno zejména s nárůstem 

čerpání dotací z fondů Evropské unie, které umožňují menším zadavatelům (zejména obcím) 

zadávat veřejné zakázky. S tím však vznikají další problémy, jelikož obce zadávají ve většině 

případů veřejné zakázky malého rozsahu, které nejsou upraveny zákonem o zadávání 

veřejných zakázek a zadavatel tak může zadat zakázku dle svého uvážení, přičemž musí 

respektovat pouze zásadu transparentnosti, přiměřenosti, nediskriminace a rovného zacházení. 

V praxi to znamená, že je možné tyto zakázky zadávat z volné ruky. Což však znemožňuje 

veřejnou kontrolu a může tak docházet ke korupčnímu jednání.  

Z tohoto důvodu bylo hlavním cílem mé diplomové práce vytvoření návrhu postupu pro řízení 

veřejné stavební zakázky malého rozsahu, který by mohly malé obce použít jako svoji vnitřní 

směrnici. K vytvoření tohoto postupu jsem nejdříve potřebovala získat přehled v oblasti 

zadávání veřejných zakázek. Proto jsem nejprve v teoretické části podrobně rozebrala zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Věnovala jsem se především způsobům 

hodnocení nabídek a jednotlivým druhům zadávacích řízení, jelikož zadavatel ze své vůle 

může zadat veřejnou zakázku malého rozsahu pomocí zadávacího řízení definovaného 

v tomto zákoně. Dále jsem se zaměřila na metodiku řízení veřejné zakázky malého rozsahu, 

kde jsem definovala výše zmíněné zásady zadávání veřejných zakázek požadované zákonem 

a popsala jsem možné způsoby zadání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsem 

pak následně použila při návrhu mého postupu.  

Stěžejní informace k vytvoření postupu pro řízení veřejné stavební zakázky jsem však získala 

zejména z analýzy vývoje existence a kvality interních předpisů, z analýzy vývoje informační 

otevřenosti vybraných měst, a především z analýzy informační otevřenosti obcí. Díky těmto 

analýzám jsem získala povědomí o rozsahu interních předpisů a o informacích, které vybrané 

municipality zveřejňují na svých webových stránkách. Zároveň jsem došla k pozitivnímu 

zjištění, že v oblasti informační otevřenosti od roku 2011 došlo k velkému zlepšení, neboť 

většina hodnocených municipalit poskytuje veřejnosti podrobné informace o svých veřejných 
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zakázkách a tím tak umožňuje veřejnou kontrolu a zvyšuje transparentnost zadávacího řízení. 

Následně jsem na základě informací z těchto analýz sestavila dotazník pro starosty obcí, který 

je nosným podkladem pro návrh postupu pro řízení veřejných stavebních zakázek malého 

rozsahu. Díky dotazníkovému šetření jsem zjistila, jaký přístup volí starostové malých obcí 

k zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu a na základě toho jsem navrhla 

vlastní postup. 

Jelikož veřejné stavební zakázky malého rozsahu mají relativně velký finanční interval         

(0 – 6 mil. Kč), rozdělila jsem tyto veřejné zakázky podle jejich předpokládané hodnoty 

do třech kategorií a pro každou kategorii jsem navrhla zvláštní postup pro zadávání veřejné 

stavební zakázky malého rozsahu. V každém postupu jsem vymezila počet oslovených 

dodavatelů, způsob oslovení dodavatelů, rozhodovací subjekt, a především jsem definovala 

základní povinnosti zadavatele. U II. a III. kategorie jsem také vymezila hodnotící kritéria 

a stanovila jsem metodu pro vyhodnocení nabídek.  

Závěrem bych chtěla říci, že pozice veřejných zakázek malého rozsahu je poměrně významná 

a na svém významu nebude ztrácet ani do budoucna. Proto je třeba zajišťovat přehlednost 

zadávacího řízení a umožňovat efektivní veřejnou kontrolu tohoto řízení, a to právě pomocí 

interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Díky těmto předpisům 

totiž bude zajištěna transparentnost zadávacího řízení a také bude dodržena zásada 

nediskriminace, neboť budou stanoveny postupy pro hodnocení nabídek. 

Mám za to, že moje práce může posloužit malým obcím jako podklad pro vytvoření vlastního 

interního předpisu pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu, případně 

by obce mohly postupovat při zadávání přímo podle mnou navrženého postupu. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

IČO  Identifikační číslo osoby 

MÚ  Městský úřad 

VZ  Veřejná zakázka 

VZMR  Veřejná zakázka malého rozsahu 

ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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Příloha č. 1: Dotazník pro starosty obcí 

DOTAZNÍK PRO STAROSTY OBCÍ 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad 

pro diplomovou práci na téma „Řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu 

se zaměřením na cenu“. 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast 

ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. 

Předem děkuji za spolupráci. 

Bc. Zuzana Mrňová, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia, obor 

Management stavebnictví 

Návod k vyplnění dotazníku  

V dotazníku se nachází dva druhy otázek. Prvním typem jsou uzavřené otázky s uvedenými 

variantami odpovědí, zde Vás prosím o zakroužkování správné odpovědi. Druhým typem jsou 

otevřené otázky, kde Vás prosím o vlastní zformulování odpovědi. Odpověď stačí stručná, ale 

výstižná.  

 

1. Uveďte prosím, jak dlouho vykonáváte funkci starosty. 

 

 

 

2. Uveďte prosím, v jaké obci vykonáváte funkci starosty. 

 

 

 

3. Řešil/a jste ve funkci starosty zadávání veřejné zakázky? 

a. Ano 

b. Ne 

Pokud jste odpověděli NE, pokračujte prosím na otázku č. 7. 
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4. Kolik veřejných zakázek jste řešil/a? 

a. 1 – 3  

b. 4 – 6 

c. 7 – 9 

d. Více než 10 

 

5. O jaké veřejné zakázky se převážně jednalo? 

a. Nadlimitní veřejné zakázky 

b. Podlimitní veřejné zakázky 

c. Veřejné zakázky malého rozsahu 

 

6. Zadával/a jste někdy veřejnou zakázku ve spojení s jinou obcí, případně 

v dobrovolném svazku obcí?  

a. Ano 

b. Ne 

 

7. Zveřejňujete na webových stránkách obce informace o veřejných zakázkách 

realizovaných ve Vaší obci? 

a. Ano 

b. Ne 

 

8. Má Vaše obec interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

9. Stručně popište, jak postupujete při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

10. Liší se Váš postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu podle 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky? 

a. Ano 

b. Ne 

Pokud jste odpověděli NE, pokračujte na otázku č. 12. 
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11. Uveďte prosím, jak se liší Váš postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 

podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

 

 

 

 

12. Jakým způsobem hodnotíte veřejné zakázky malého rozsahu? 

a. Podle nejnižší nabídkové ceny 

b. Podle ekonomické výhodnosti nabídky (tzn. více kritérií, které mají různou váhu) 

 

13. Jakou využíváte formu zadání veřejné zakázky malého rozsahu? (můžete vybrat 

i více odpovědí) 

a. Přímé zadání (oslovení jednoho dodavatele a uzavření písemné smlouvy) 

b. Uzavřená výzva (oslovení uzavřeného okruhu možných dodavatelů a z nich výběr 

nejvhodnější nabídky)  

c. Otevřené řízení 

d. Užší řízení 

e. Zjednodušené podlimitní řízení 

f. Řízení se soutěžním dialogem 

g. Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

h. Jiné ………………………………………………………………………………… 

 

14. Využíváte pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu elektronickou aukci? 

a. Ano 

b. Ne 

 

15. Zpracováváte ve Vaší obci zprávu o hodnocení kvality dodání realizovaných 

veřejných zakázek? 

a. Ano 

b. Ne 

 

 


