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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební 

zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a 

skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především právní povinnosti 

zúčastněných stran a náležitosti bez kterých nelze veřejnou soutěž vyhlásit. Praktická 

část se zaměří na samostatnou tvorby nabídky v podniku a samostatném průběhu 

veřejné soutěže. Teoretická část bude vypracována pomocí poskytnutých materiálů, na 

obchodní veřejnou soutěž novostavby mateřské skolky. 

 

Klí čová slova: 

Obchodní soutěž, veřejná zakázky, zadávací řízení, zadavatel, zadávací dokumentace, 

kvalifikace, nabídka, smlouva 

 

Abstract 

The aim of the thesis is the approximation progress public commercial competition in 

the construction contract for the perspective of the construction undertaking. The 

theoretical part of the work deals with the concepts and facts of this issue. This section 

describes, in particular, the legal obligations of the parties involved, and the elements 

without which you cannot contest. The practical part will focus on the creation of a 

separate menu in the company and a separate course of public competition. The 

theoretical part will be drawn up using the supplied materials to commercial contest 

new nursery school. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se bude zabývat problematikou veřejné obchodní soutěže a to 

především v oboru stavebnictví. Teoretická část přiblíží nejdůležitější údaje podstatné 

pro pochopení probíraného tématu. Poznatky zaznamenané v této části nám pomohou 

bez problémů proniknout do systému stavební firmy a nahlédnout s pochopením na 

tvorbu nabídek do veřejné obchodní soutěže, které se bude věnovat praktická část. 

V dnešní době je zadávání veřejných zakázek nedílnou součástí jednotlivých 

"výrobních" procesů. V zjednodušeném pojetí můžeme říci, že veřejná zakázka je určitý 

prodej, respektive nákup ať už určitého zboží, práce, nebo služby. K prostředkům 

využití veřejné soutěže sahají nejrůznější právní orgány. V našem prostředí lze zmínit 

například jednotlivé obce, nejrůznější organizace, nebo už samostatnou Českou 

republiku. Cílem veřejné zakázky je vyhotovení určité služby, práce či díla a to na 

základě smluvního vztahu mezi smluvními stranami. V našem případě zadavatelem a 

zhotovitelem. 

Současný podnikatelský svět si nelze bez veřejných zakázek představit. Právě 

veřejné zakázky jsou zlatými doly pro podnikatele a jiné osoby, kteří se v tomto okolí 

pohybují. V mnoha případech se jedná o zakázky obřích finančních rozměrů. V 

souvislosti s peněžními toky, které  těmito zakázkami protékají se také touto otázkou do 

značné míry zabývají státní právnické orgány. Už se nejedná "pouze" o podepsání 

smlouvy, ale především o dodržení nejrůznějších požadavků a postupů. 

První historické legislativní poznatky z oblasti zadávání veřejných zakázek v 

československé a české legislativě sahají do roku 1920. Tohoto roku  vláda 

Československé republiky vydala tzv. Zadávací řád, neboli, nařízení vlády č. 667/1920 

Sb., o zadávání státních dodávek a prací. Dalšími opatřeními, které se postupem času 

objevovala, byli především vyhlášky doplňující předchozí nařízení. Jednotlivé vyhlášky 

spatřili svět v letech 1922. 1923 a 1925. Od roku 1947 do roku 1972 se oblast veřejných 

zakázek řídila Všeobecnými stavebními podmínkami. K dalším krokům došlo v letech 

1990 "Zadávací řád staveb" a 1994, kdy byl přijat zákon o zadávání veřejných zakázek 

č.199/1994 Sb. a dále několikrát novelizován. Jedna Z posledních změn proběhla 1. 

května 2004 v podobě zákona č.40/2004 Sb., který upravuje postupy zadavatele při 

zakázkách nad 2 mil. Kč a vyhláška 137/2005 Sb., která se zabývá především způsoby 
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uveřejňování veřejných zakázek. V současné době se problematika veřejných zakázek 

řídí zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14.3.2006, který vyhovuje i 

požadavkům Směrnice Evropského parlamentu. 
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2 OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 

Veřejná obchodní soutěž je výběr jedné nabídky z několika poskytnutých 

nabídek. Jde o určitý způsob postupu samotného výběru s co nejlepším a 

nevýhodnějším výsledkem pro zadavatele.  

Zákon podrobně vymezuje, v jakých případech se zakázka zadává cestou 

obchodní veřejné soutěže (OVS), nebo jiným způsobem. V případě vyhlášení obchodní 

veřejné soutěže hovoříme o veřejné zakázce. 

Veřejnou zakázkou se pro účely tohoto zákona rozumí úplatná smlouva 

uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, 

provedení stavebních prací nebo poskytování služeb. Zákon mimo jiné předepisuje 

zadavateli, jakým způsobem má definovat předmět zakázky a jak vymezit soutěž. 

2.1 Zadavatel 

Pod pojmem zadavatel veřejné obchodní zakázky rozumíme právnickou osobu, 

sdružení zadavatelů, nebo jakékoliv jiné spojení zadavatele s osobou za účelem zadání 

veřejné zakázky. Jeho úkolem je zadání soutěže v souladu s danými předpisy a zákony. 

Zadavatele lze rozdělit do čtyř kategorií: 

− veřejný zadavatel 

− dotovaný zadavatel 

− sektorový zadavatel 

− centrální zadavatel 

Zadavatel je povinen bez ohledu na druh veřejné zakázky dbát a dodržovat 

některé zásadní zásady a to zásady: 

− transparentnosti 

− rovného zacházení 

− zákazu diskriminace 

• Zásada transparentnosti  

Transparentní zadávání zakázek je především za účelem co největšího 

zpřehlednění a zprůhlednění celého řízení zakázky. Díky transparentnosti je také možné 

v budoucnu celého projektu prozkoumání a kontrola postupu veřejné soutěže. 
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Transparentnost spočívá především ve vypracování písemných dokumentací 

v dostatečném, dále vymezení kritérií, dle kterých bude zakázka posuzována a to ještě 

před samotným vypracováním dokumentace.  

• Zásada rovného zacházení 

Jde o zásadu, která zadavateli říká, že každý by měl mít šanci ucházet se o výhru 

ve veřejné soutěži a se všemi uchazeči by mělo být zacházeno stejným způsobem. 

Dodržení této zásady může zadavatel dosáhnout například definováním přesných 

požadavků a podmínek, aby všichni uchazeči věděli, jak bude řízení probíhat. 

• Zásada zákazu diskriminace 

Jednán se o postup zadavatele, který předem nedává žádné rozhodnutí, která by 

vedlo k vyřazení, nebo omezení účasti některého z potencionálních uchazečů. Zadavatel 

má právo určovat kritéria zakázky, ale vždy tak, aby bylo možné vybrat to nejvhodnější 

nabídku. [7, str20] 

2.1.1 Veřejný zadavatel 

• Česká republika 

Dle zákona se za veřejného zadavatele považují organizační složky státu, mezi 

které patří ministerstva, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, 

Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného 

ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a 

jiná zařízení stanovená právními předpisy a dále Kancelář Poslanecké sněmovny a 

Kancelář Senátu.  

Právní úkony jménem státu provádí osoba postavená ve vedoucí pozici 

jednotlivé organizační složky, pokud není stanoveno jinak.  

• Státní příspěvková organizace 

Hovoříme-li o státních příspěvkových organizacích, jedná se opět o státní 

příspěvkové organizace, jako například Centrum pro regionální rozvoj, Česká 

informační agentura životního prostředí, Národní zemědělské muzeum Praha, či Institut 

pro místní správu Praha. 
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• Územní samosprávní celek  

Hovoříme zde o obci, kraji a hlavním městě Praha, dále město a také statutární 

město. V případech, kdy jsou statutární města a hlavní město Praha členěna jsou jako 

samosprávní celky považovány i jednotlivé samostatné městské části, nebo obvody. 

Ve spojitosti s veřejným zadavatelem tipu Územních samosprávních celků 

provádí právní úkony právě obec, nebo kraj a nikoliv některý z jejich orgánů. 

• Jiná právnická osoba – veřejnoprávní subjekt 

Může jít o jakoukoliv právnickou osobu v případě, že tento účastník splňuje dvě 

základní podmínky. První z podmínek je, že vznik dotčené osoby byl za účelem 

uspokojení veřejných potřeb a zájmu, průmyslové nebo obchodní povahy. Pod pojmem 

uspokojení potřeb a zájmů postačuje, je-li osoba schopná tuto podmínku splňovat 

v době plnění řízení. Potřeby průmyslové a obchodní povahy jsou jasně definovány 

zákony. Druhou podmínkou je, že právnická osoba je financována 50% a více státem, 

nebo veřejným zadavatelem. 

2.1.2 Dotovaný zadavatel 

Může se jednat o právnickou nebo fyzickou osobu, která zadává veřejnou 

zakázku, hrazenou z více jak 50% z peněžních prostředků poskytnutých veřejným 

zadavatelem. Dotovaný zadavatel se musí vždy a závazně řídit zákonem o veřejných 

zakázkách a pravidly jemu určených.  

Chceme - li hovořit o dotovaném zadavateli, musí být splněno několik kritérií: 

− cena prováděné zakázky na stavební práce je nejméně 165 288 000 Kč bez 

DPH 

− cena prováděné zakázky na služby je nejméně 6 607 000 Kč 

− provedení veřejné zakázky na stavební právo pro zařízení zdravotnická, 

školská a administrativní budovy 
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2.1.3 Sektorový zadavatel 

Jde o zadavatele, který provádí relevantní činnost definované § 4 zákona 

137/2006 Sb. a zároveň: 

1) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva 

2) veřejný zadavatel nad ní může přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv 

(při dominantním stavu má zadavatel většinu hlasovacích práv a jmenovat více 

jak polovinu členů jednotlivých orgánů) 

2.1.4 Centrální zadavatel 

Jedná se pouze a výhradně o veřejného zadavatele, jehož úkolem je řešení 

centralizovaného zadání od ostatních zadavatelů.  

Pojem centrální zadavatel nabývá své funkce v okamžiku podpisu smlouvy 

budoucího centrálního zadavatele a skupiny ostatních zadavatelů, pro které bude 

centrální zadavatel "pracovat". V tomto okamžiku centrální zadavatel přebírá veškerou 

zodpovědnost a dopad případných právních postihů. Odpovědnost lze převést na 

některého ze zadavatelů, ale pouze v případě, že je dokázáno, že porušení zákona došlo 

z jeho strany a ne ze strany centrálního zadavatele.  

Centrální zadavatel při veřejné soutěži postupuje dle zákona předepsaného 

veřejnému zadavateli. Výjimkou je, pokud je soutěž zadávána výhradně sektorovým pro 

sektorové zadavatele. V takovém případě se centrální zadavatel řídí předpisy pro 

sektorové zadavatele.  

2.1.5 Zadávání veřejné zakázky více zadavateli společně 

Jedná se o spojení právnické, nebo fyzické osoby s jiným zadavatelem za účelem 

dosažení co nejvhodnějšího a nejvýhodnějšího výsledku veřejné soutěže. Spojení může 

být libovolnou kombinací zadavatelů uvedených výše. Při postupu zadávání zakázky 

více zadavateli si všichni zúčastnění zadavatelé musí jasně vymezit právní povinnosti a 

práva. Zadavatelé se vždy musí řídit právními předpisy, které jsou vymezené zákonem 

pro jednotlivé typy zadavatelů. [5, str.60] 
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2.2 Dodavatel, zájemce, uchazeč, subdodavatel 

Osoby, mající zájem o účast ve veřejné soutěži. Při pojmech účastníci veřejné 

soutěže nemusí jít vždy pouze o osoby přímo uzavírající smlouvu se zadavatelem o 

předmět plnění, ale například také o osoby, které se soutěže pouze zúčastní avšak dále 

nejde o výherce veřejné soutěže. 

2.2.1 Dodavatel 

Právnická, nebo fyzická osoba, jehož úkolem a prací je dodávání zboží, 

poskytování služeb, nebo zhotovování kompletních stavebních prací. Zákon umožňuje 

účast ve veřejné zakázce jakémukoliv dodavateli, který se na trhu objevuje a je v jeho 

silách poskytnout zadavateli výše uvedené požadavky.  

Jak bylo uvedeno, dodavatel je jakákoliv právnická či fyzická osoba, 

zjednodušeně by se tedy dalo říci, že na účast ve veřejné soutěži a s tímto spojenou 

žádost o poskytnutí zadávací dokumentace má “každá“ osoba. 

2.2.2 Zájemce 

Jde o dodavatele, který podává žádost o účasti v zadávacím řízení, nebo byl 

k této účasti vyzván. Zde se jedná o menší skupiny lidí, které mají právně vymezené 

práva jako zájemci a zároveň dodavatelé. 

2.2.3 Uchazeč 

Jedná se o dodavatele, který poskytnul (poslal) svoji nabídku zadavateli 

v zadávacím řízení. 

Uchazeči jsou vyhrazena práva vztahující se k této roli a i nadále mu zůstávají 

dodavatele. Z těchto práv ale také vyplívají i práva a povinnosti zadavatele.  Uchazeč 

může být i více dodavatelů, kteří podávají svoji nabídku dohromady. 

2.2.4 Subdodavatel 

Postavení subdodavatele je jasně definováno zákonem. Jedná se o osobu, která 

dodavateli poskytuje některé práce, služby, nebo nabízí dodavateli svá práva, která jsou 

pro dodavatele nutná k splnění veřejné zakázky. [7, str.20] 
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Jak je výše uvedeno subdodavatelova role je jasně daná zákonem a dále je již 

nesmí podílet jako subdodavatel na žádné jiné zakázce. 

2.3 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Tento seznam je součástí informačního systému, jedná se o veřejně přístupný 

seznam umožňující dálkový bezplatný přístup. V seznamu je možné najít dodavatele, 

kteří požádali o zápis do seznamu a splnili požadavky kvalifikačních předpokladů 

předepsané zákonem. 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je prospěšný především pro zadavatele 

veřejné zakázky a to z důvodu lepší orientace mezi uchazeči a rychlostí samotné volby 

při výběru vítězného dodavatele. 

2.3.1 Evidované údaje v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

V seznamu jsou evidovány tyto údaje o dodavatelích: 

1) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele , jedná - li se o právnickou osobu 

2) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, popřípadě místo 

trvalého bydliště, jedná - li se o fyzickou osobu 

3) právní forma právnické osoby 

4) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 

5) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a 

příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu osoby, která 

je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě 

jméno a příjmení  jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá  a způsob jejich 

jednání jménem, nebo za zadavatele 

6) předmět podnikání nebo jiné činnosti , na kterou se zápis v seznamu vztahuje 

7) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních 

kvalifikačních předpokladů 

8) datum podání žádosti o zápisu do seznamu  

9) datum zápisu do seznamu 
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10) datum poslední aktualizace údajů v seznamu  

Pokud u dodavatele dojde ke změnám zapsaných údajů v seznamu, kdy by tyto 

změny měli vliv na prokázání základních kvalifikačních, je dodavatel povinen tyto 

změny oznámit do patnácti dnů ode dne, kdy tyto změny nastali. K žádosti o zapsání 

změn do seznamu, je dále dodavatel povinen poskytnou veškeré doklady, které 

prokazují splnění kvalifikace u věcí, kterých se dané změny týkají. Pokud takto 

dodavatel neučiní, je provozovatel nucen jej ze seznamu vyškrtnout. 

Další povinností dodavatele je vždy po začátku kalendářního roku, nejpozději do 

31. března písemně informovat správce seznamu, že v souvislosti s jeho údaji, vedených 

v seznamu, nedošlo k žádným změnám. Pokud takto neučiní, od 1.dubna v seznamu již 

nebude veden. Jde především o opatření, které má zajistit pravost vedených údajů. 

2.3.2 Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

Vydání výpisu o jakémkoliv dodavateli zapsaném v tomto seznamu, je 

provozovatel seznamu povinen vydat komukoliv, kdo o tento výpis požádá a uhradí 

správní poplatek dle právního předpisu. Tento výpis musí být zájemci poskytnut do pěti 

kalendářních dnů ode dne žádosti. 

Výpis ze seznamu je vydávám v českém jazyce a je možné ho poskytnou jak v 

listinné, tak v elektronické podobě s elektronickým podpisem. Výpis musí vždy 

obsahovat všechny údaje, které seznam o jednotlivých dodavatelích nabízí. 

2.3.3 Vyškrtnutí ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Provozovatel seznamu je nucen dodavatele vyškrtnout ze seznamu, pokud: 

1) zjistí, ze dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu 

2) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace , které 

se ukázaly jako nepravdivé či neúplné  

3) dodavatel podal sám žádost o vyškrtnutí  
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2.4 Kvalifikace dodavatelů 

Úkolem vedení kvalifikace dodavatelů je co nejvhodnější výběr dodavatel pro 

příslušnou veřejnou zakázku ze strany zadavatele. Tato kvalifikace zaručuje zadavateli, 

že veřejné soutěže se budou účastnit jen uchazeči, kteří mají v daném oboru zkušenosti, 

dostatek finančních a materiálových prostředků pro stoprocentní dokončení všech prací, 

které nabídka obsahuje. 

Zadavatel je povinen požadavky na kvalifikaci uchazečům poskytnout a to v 

oznámení o zadávacím řízení, popřípadě ve výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

Jednotlivé požadavky může dále zadavatel specifikovat a upřesnit v zadávací 

dokumentaci. 

V případě zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem splní kvalifikaci 

dodavatel, který splní: 

1) základní kvalifikační kritéria 

2) profesní kvalifikační předpoklady 

3) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

4) technické kvalifikační předpoklady 

2.4.1 Kvalifika ční předpoklady 

• Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který: 

1) který nebyl pravomocně odsouzen pro některý z vymezených trestných činů 

2) jež nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu 

3) na jehož majetek není vyhlášen konkurz ani návrh na prohlášení konkurzu nebyl 

zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno 

vyrovnání či zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 

4) který není v likvidaci 

5) jež nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
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6) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

7) jež nemá nedoplatek na pojistném a na penále sociálního zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště 

8) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením: 

− výpisem z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud v ní je zapsán 

− dokladu o oprávnění k podnikání 

− dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací 

− dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejíž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

• Profesní kvalifikační předpoklady: 

Profesních kvalifikaci splní dodavatel, který předloží: 

1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán 

2) výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, takovýto doklad 

nesmí být k poslednímu dni, v němž může být prokázáno splnění kvalifikace, 

starší než 90 dnů; 

3) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci 

4) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, 

prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci 
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5) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 

zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, není-li takováto odborná 

způsobilost nezbytná pro plnění veřejné zakázky, není veřejný zadavatel 

oprávněn jeho doložení po dodavatelích požadovat 

• Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Ekonomické a finanční kvalifikační prokazuje uchazeč: 

1) vyjádřením banky, u níž má uchazeč veden účet, o schopnosti uchazeče plnit své 

finanční závazky 

2) účetní uzávěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, 

je - li zákonem uložena, sestavovanou k poslednímu dni předcházejícího 

účetního období, je - li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště 

uchazeče 

3) výkazem celkového obratu uchazeče a obratu dosaženého za provedené práce, 

dodávky zboží nebo v poskytnutí služeb za předcházející tři účetní období 

4) dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání 

• Technické kvalifikační předpoklady (na stavební práce) 

K prokázání technické kvalifikace podává uchazeč následné dokumenty: 

1) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět let a 

osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějšího z těchto stavebních 

prací 

2) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu 

jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele, nebo osoby v jiném 

vztahu 

3) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace příslušných stavebních prací 
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4) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude 

dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky 

5) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky 

6) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici 

2.4.2 Posouzení kvalifikace  

Každý z dodavatelů musí svoji kvalifikaci prokázat příslušnými doklady, aby se 

nadále mohl ucházet o výhru ve veřejné soutěži.  

Posouzení kvalifikace jednotlivých dodavatelů je na zadavateli. Zadavatel pro 

tento úkol muže: 

1) ustanovit zvláštní komsi 

2) pověřit posouzením kvalifikace hodnotící komisi 

Samostatné posouzení kvalifikace musí probíhat na základě požadavků 

stanovených zadavatelem v oznámení o zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči, kteří 

podmínky kvalifikace nesplní, musí být ze soutěže vyloučeni, v případě podání žádosti 

odmítnuti. Dodavatel svoji kvalifikaci může prokázat několika způsoby. Jde už o 

zmiňovaný výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, předložení certifikátu 

vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, nebo předložení příslušných 

dokladů požadovaných zadavatelem a zákonem. 

Zadavatel má právo v případě nejasností v podkladech o kvalifikaci požádat 

uchazeče o objasnění údajů či informací.  

 

 

 



Nabídka stavebního podniku do obchodní veřejné soutěže                Ondřej Dvořák 

23 
 

2.4.3 Nesplnění kvalifikace 

Pokud dodavatel neprokáže splnění své kvalifikace, je zadavatel povinen 

takového uchazeče vyloučit. Dodavatel nesplnil kvalifikace, pokud: 

1) neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu 

2) nesplnil povinnosti týkající se změn v kvalifikaci 

3) neposkytl v stanovené lhůtě vysvětlení nejasných údajů a informací týkající se 

prokázání kvalifikace [7, str.46], [8, str.104] 

2.5 Jistota 

Zadavatel má ze zákona právo od uchazečů vyžadovat jistotu týkající se zajištění 

splnění svých povinností ze strany dodavatele. Poskytnutí jistoty zadavatel vyžaduje v 

podmínkách veřejné obchodní soutěže. 

2.5.1 Formy jistoty 

Podle zákona může být jistota poskytnuta jednou z dvou možností. Není právně 

předepsáno, kdo rozhodne o jistoty, obě z možností jsou finančně srovnatelné, proto se 

dá říci, že rozhodnutí je spíš na straně dodavatele, jako z možností zadavateli nabídne. 

Může se jednat o: 

1) bankovní zárukou 

2) složením peněžité částky 

2.5.2 Lhůta pro poskytnutí jistoty 

Zákon neukládá žádnou závažnou lhůtu, do kdy by měla být jistota složena. Z 

praxe by měla být jistota poskytnuta nejpozději do doby podání nabídky. Podle znění 

zákona by měl však jistotu poskytnout uchazeč, v tomto případě by se tedy jednalo až o 

dodavatele, který již poskytnul zadavateli nabídku a stává se z něj tedy uchazeč. Z 

tohoto vyplívá, že jistota může být poskytnuta až po předání nabídky. 

Nejlepším způsobem ze strany zadavatele je přesné stanovení formy a lhůty 

jistoty stanovit v zadávací dokumentaci a tím předejít dalším problémům a 

komplikacím. 
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2.5.3 Doba platnosti jistoty 

U peněžité jistoty je doba platnosti nevýznamná, protože finanční částka je na 

účtu zadavatele a ten ji uvolní ve lhůtách stanovených zákonem a nabídka uchazeče je 

tedy zajištěna poskytnutou jistotou. U bankovní záruky pak musí záruční listina být 

platná po celou dobu záruční lhůty (datum konce zadávací lhůty musí zadavatel uvést v 

zadávací dokumentaci, takže je pro dodavatele termín platnosti bankovní záruky 

alespoň v době podání nabídky zřejmý). Je nutné, aby zadavatel běh zadávací lhůty 

kontroloval a ve chvíli, kdy se blíží konec platnosti bankovní záruky vyzval konkrétní 

uchazeče k jejímu prodloužení. 

2.5.4 Vrácení jistoty 

Zákon přesně stanovuje vrácení jistoty v případě peněžní částky (peněžitá částka 

se vrací včetně úroků), vrácení jistoty v případě bankovní záruky však neřeší. Pro 

zadavatele je však lepší, řídit se v obou případech příslušnými ustanoveními zákona. 

Jistota se vrací v následujících případech: 

1) byl-li uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen, pak bezodkladně po vyloučení. Za 

splnění termínu bezodkladně lze považovat lhůtu do sedmi dnů ode dne odeslání 

rozhodnutí o vyloučení 

2) rozhodl-li zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky pak vrací jistotu čtvrtému a 

dalším uchazečům do sedmi dnů ode dne, kdy uchazeči obdrží rozhodnutí o 

přidělení veřejné zakázky 

3)  rozhodl-li zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky pak vrací jistotu 

uchazečům, kteří se umístili na prvních třech místech (resp. na místech, která 

umožňují uzavření smlouvy s nimi)uvolňuje zadavatel jistotu do sedmi dnů ode 

dne uzavření smlouvy 

4) zrušil-li zadavatel zadávací řízení, pak zákon sice uvolnění jistoty neřeší, ale je 

logické, že i v tomto případě se jistota vrací, a to nejlépe v termínu do sedmi dnů 

ode dne, kdy zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení [7, str.61] 

 

 



Nabídka stavebního podniku do obchodní veřejné soutěže                Ondřej Dvořák 

25 
 

3 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Veřejná zakázka je definovaná zákonem. Jedná se o zakázku, ve které je 

smluvním vztahem jednoho či více dodavatelů ujednáno poskytnutí dodávek, nebo 

služeb, nebo úplné provedení stavebních prací za úplatu.  

Jednotlivé druhy veřejných zakázek jsou děleny na základě předmětu plnění a 

také na, základě výše předpokládané hodnoty. 

3.1 Veřejná zakázka podle předmětu 

• Veřejná zakázka na dodávky 

Jedná se o koupi, nebo dodávku zboží. Dále, pokud je nutné k úplné kompletace 

zboží jeho montáž, veřejná zakázka zahrnuje i tyto složky. Mezi tyto zakázky se řadí i 

dodávky plynu, energie, elektřiny a vody.   

• Veřejná zakázka na služby 

Věci, které nelze zařadit do veřejných zakázek na dodávky, nebo na stavební 

práce se definují jako zakázky na služby. V praxi dochází ke kombinacím jednotlivých 

veřejných zakázek. V těchto případech o druhu zakázky rozhoduje cena jednotlivých 

zakázek. Když je v kombinovaném případě cena služeb vyšší, než cena dodávky, jde o 

veřejnou zakázku na služby. 

• Veřejná zakázka na stavební práce 

Předmětem plnění je provedení stavebních prací, nebo provedení celé stavby. Do 

veřejných zakázek na stavební práce je možné uvažovat i projektové práce a 

inženýrskou činnost, ale pouze v případech, kdy jsou tyto výkony spojené s realizace 

stavby a také montážní práce. Pokud tak není, projektové práce a inženýrská činnost je 

brána jako veřejná zakázka na služby a nikoliv na stavební práce. [8, str18], [9, str.8] 
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3.2 Veřejná zakázka podle hodnoty 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

Tabulka 1 - Veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmět veřejné 
zakázky 

Zadavatel 
Limit p ředpokládané hodnoty 

(max.) v Kč 

na služby Pro všechny veřejné zadavatele 2 000 000 

na dodávky Pro všechny veřejné zadavatele 2 000 000 

na stavební práce Pro všechny veřejné zadavatele 6 000 000 

• Podlimitní veřejné zakázky  

Tabulka 2 - Podlimitní veřejné zakázky 

Předmět veřejné 
zakázky 

Zadavatel 
Limit p ředpokládané hodnoty 

(max.) v Kč 

na služby Česká republika a státní příspěvkové organizace 3 236 000 

na dodávky Česká republika a státní příspěvkové organizace 3 236 000 

na služby Ostatní veřejní zadavatelé 4 779 000 

na dodávky Ostatní veřejní zadavatelé 4 779 000 

na stavební práce Pro všechny veřejné zadavatele 125 451 000 

• Nadlimitní veřejné zakázky 

Všechny veřejné zakázky přesahující hodnoty podlimitních zakázek. 
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4 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ A JEHO DRUHY 

Je upravováno závaznými zákony, podle kterých musí zadavatel postupovat při 

zadávání veřejné zakázky. Pokud není možné veřejnou zakázku zadat dle platných 

zákonných forem, je povinnost zadavatele ji zadat v zadávacím řízení, není-li možné 

toto řešení je nutné postupovat v souladu s podmínkami vyplívajících z podmínek 

zvláštního řízení.  

Zákonem jsou definovány základní druhy veřejných řízení. Druh použitého 

řízení záleží na volbě zadavatele, popřípadě na právních předpisech, kdy je nutné pro 

jednotlivé druhy dodržet některé podmínky. 
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4.1 Otevřené řízení 

Všechny druhy zadavatelů jsou oprávněny použít otevřené zadávací řízení bez 

nutnosti postupu dle jakýchkoliv podmínek. V tomto případě můžeme hovořit o 

“neomezeném“ zadávacím řízení. Jedná se o nejtransparentnější druh řízení.  

Zadavatel oznamuje, svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Oznámení o jejím 

začátku je učiněno písemnou formou, ve které zadavatel zveřejní své požadavky a 

omezení na předmět veřejné zakázky, dále také požadavky na dobu a místo plnění, 

informace týkající se zadávací dokumentace a jednotlivých lhůt pro podání nabídek. 

 

 

Obrázek 1 - Schéma otevřeného řízení 
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4.2 Užší řízení 

V souvislosti se zadáváním užšího řízení je zadavatel povinen dodržet 

předepsaný postup. Zadavatel v něm vyzývá zájemce o podání žádosti s účastí v užším 

řízení a zároveň prokázání splnění klasifikace nutné pro podání nabídek.  

Výzva k účasti v řízení musí obsahovat obdobně jako v předešlém případě 

informace o předmětu plnění, době a místu plnění a také informace o zadávací 

dokumentaci. V dalším kroku zadavatel vyhodnocuje získané nabídky a uchazeče, 

nesplňující kvalifikace je nucen vyřadit z řízení a o tomto rozhodnutí je informovat. 

 

 

Obrázek 2 - Schéma užšího řízení 
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4.3 Jednací řízení s uveřejněním 

Veřejný a dotovaný zadavatel mohou přistoupit k volbě jednacího řízení 

s uveřejněním za předpokladů dodržení zákonných podmínek. Zadavatel sektorový 

může tento dru zvolit bez ohledu na jakékoliv další podmínky.  

Veřejný zadavatel smí zadat zakázku s jednacím řízením s uveřejněním pokud: 

− zadavatel podstatně nemění zadávací podmínky 

− zahájí toto řízení neprodleně po zrušení předchozího druhu řízení 

− v předchozích druzích řízení byly podány pouze neúplné, nebo nepřijatelné 

nabídky 

Zadavatel je nucen při tomto zadávání dodržet předepsaný postup. Rozhodnutí o 

zadání řízení je nucen sdělit veřejným oznámením, která je dále výzvou pro 

potencionální zájemce k podání žádosti o účast v soutěži. Pro možnou účast v řízení 

musí uchazeči splňovat potřebnou kvalifikaci, pokud takto není, zadavatel tyto uchazeče 

vyloučí ze soutěže a s jeho rozhodnutí musí dané uchazeče srozumět. 

 

 

Obrázek 3 - Schéma jednacího řízení s uveřejněním 
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4.4 Jednací řízení bez uveřejnění 

Každý ze zadavatelů se v případě jednacího řízení bez uveřejnění musí řídit 

zákonnými podmínkami a to v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je jedná převážně o 

krajní druh zadávacího řízení a to jen v případech, zda není možné ať už z důvodu 

objektivity, nebo jiného důvodu použít jiný druh zadávání.  

Podmínky, kterými se zadavatel musí řídit jsou například: 

− v předchozích otevřeném, nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky, 

nebo žádná z nabídek nesplňovala zadávací podmínky 

− veřejná zakázka musí být z technického, uměleckého, či jiného důvodu 

prováděna pouze jedním určitým dodavatelem  

− veřejná zakázka musí být zadána v naléhavém případě z kritického důvodu a 

nelze ji zadat jiným způsobem. 

Toto řízení je zahájeno formou výzvy k jednání, která je písemně zadavatelem 

zaslána zájemci, případně zájemcům. Výzva obsahuje především možnosti o vyžádání 

zadávací dokumentace, jednotlivé termíny a údaje o jednacím jazyce. 

 

 

Obrázek 4 - Schéma jednacího řízení bez uveřejnění 

4.5 Zjednodušené podlimitní řízení 

Tento způsob zadávání může použít výhradně a pouze veřejný zadavatel. Může 

jej použít pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby, nebo stavební práce, 

jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 20 milionů korun. [5], [6] 
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4.6 Soutěžní dialog 

Forma zadávaní soutěžním dialogem je použitelná pouze pro veřejného 

zadavatele nebo dotovaného zadavatele a to pouze za předpokladů, že zadávaná veřejná 

zakázka má přiliž složitý předmět plnění a jiný z předem uvedených způsobů zadávání 

není možný s ohledem na povahu předmětu plnění. 

Zadavatel oznamuje úmysl o zadání veřejné zakázky, který je  současně výzvou 

k zadání žádostí o účast v dané soutěži. Uchazeči musí v tomto případě prokázat svoji 

kvalifikace a splnit tak zadávací požadavky. Tento druh zadávacího řízení umožňuje 

zadavateli specifikovat své požadavky v zadávací dokumentaci. 

 

 

Obrázek 5 - Schéma soutěžního dialogu 
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5 POSTUP ZADAVATELE PŘI OBCHODNÍ SOUTĚŽI 

Zadavatel může provést tzv. předběžné oznámení, kterým dává budoucím 

zájemcům informaci o záměru zadávání veřejné zakázky. Podání předběžného 

oznámení není zadavatelovou zákonnou povinností, je nucen jí uvést v případě, že hodlá 

zkrátit podací lhůtu nabídek. 

Zadávání veřejné zakázky začíná: 

− uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení 

− odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení je povinen zadavatel provést dle zákona, 

který se daným problémem zabývá a to zákonem 137/2006 Sb. odstavci § 146 a § 147. 

Zadavatel je dále povinen vyplnit příslušný formulář o zahájení zadávacího řízení, který 

je následně zpřístupněn na internetových stránkách Informačního Systému o Veřejných 

Zakázkách. 

Jednotlivá oznámení mohou vypadat následovně: 

− oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, 

nebo soutěžním dialogem veřejným zadavatelem 

− oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, 

nebo soutěžním dialogem sektorovým zadavatelem 

− pravidelně předběžné oznámení sektorového zadavatele, pokud je použito jako 

způsob zahájení užšího řízení, či jednacího řízení s uveřejněním 

− zjednodušené oznámení v případě zadávání veřejné zakázky v dynamickém 

nákupním systému 

− Dále je nutné, aby zadavatel vypracoval potřebné dokumenty a zvážil 

požadavky související se zadávacím řízením: 

− harmonogram celého procesu zadávání veřejné zakázky (uvedení zákonných 

lhůt, sestavení komise pro otevírání obálek, nebo hodnotící komise, nároky na 

pracovní sílu spojené s realizací) 

− zpracování oznámení, či výzvy o zahájení zadávacího řízení 
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− zpracování zadávací dokumentace, specifikace technologických podmínek 

v zadávací dokumentaci 

− zvažuje, zda za poskytnutí zadávací dokumentace bude od uchazečů požadovat 

úhradu, jakým způsobem zadávací dokumentaci poskytne a zda bude 

provedena prohlídka místa plnění 

− vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

− vymezení kvalifikačních požadavků na zájemce 

− vymezení zadávací lhůty 

− vymezení hodnotících kritérií  

5.1 Zadávací dokumentace 

Jde o stěžejní dokument celého procesu, zadavatel tento dokument poskytuje 

uchazečům, kteří na jeho základě vypracovávají nabídky. Zadávací dokumentace je 

věnováno i několik ustanovení v zákonech. 

5.1.1 Obsah zadávací dokumentace (povinný dle zákona) 

1) Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, popř. též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:  

Vymezují budoucí stav mezi zadavatelem a uchazečem. Zadavatel je povinen 

uzavřít smlouvu dle návrhu smlouvy, který byl předložen v nabídce uchazeče. Zadavatel 

má co největší snahu o co nejpřesnější vymezení všech právních vztahů a podmínek již 

v prvotní fázi nabídky. 

2) Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky: 

Jedná se o přesné a podrobné popsání předmětu plnění a odkazy na normy, které 

jsou pro daný předmět důležité a nezbytné pro řádné splnění všech technických 

podmínek. 

3) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil: 

Varianty řešení lze uvažovat pouze u nabídek hodnocených podle ekonomických 

kritérií. U zakázek, kde rozhodujícím kritérium je nabídková cena zákon tuto možnost 

nedovoluje. S rozhodnutím zadavatele o variantách nabídek, vyplívají některé 
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povinnosti. Především zadavatel musí jasně vymezit kde a v čem je možné variantnost 

nabídek a co mají jednotlivé varianty obsahovat. Zavedení variantnosti nabídek 

komplikuje hodnotící proces. 

4) Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Úkolem je zabezpečit rovnoměrnost a “stejnost“ všech nabídek. Nejvhodnější 

řešení je, když zadavatel vyhotoví formulář, do kterého následně uchazeči pouze k 

jednotlivým položkám rozpočtu doplní své nabídkové ceny. Požadavky na zpracování 

nabídkové ceny musí jasně uvést všechny náklady, které musí nabídková ceny 

zahrnovat. 

5) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Jde o podmínky a požadavky zadavatele na uchazeče v souvislosti na obsah 

jejich nabídky a formální úroveň. Pro ulehčení následného posuzování nabídek je 

výhodné, zvolí-li zadavatel požadavky na řazení jednotlivých údajů. Rozsah požadavků 

je rozhodnutím zadavatele, ten však musí pečlivě volit jeho velikost, protože v další fázi 

je v jeho zájmu zkontrolovat dodržení všech požadavků, které uchazečům zadal. Pokud 

se vyskytne nabídka, které nevyhoví i pouze jednomu požadavku, musí být dle zákona 

vyřazena. 

6) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 

V současné době není zákonem stanovena žádná předepsaná metoda, podle které 

musí zadavatel postupovat při hodnocení podaných nabídek. Metoda hodnocení je zcela 

na zadavateli. Zákon pouze vyžaduje, aby metoda byla již v minulosti (v zadávací 

dokumentaci) známa všem účastníkům, aby případně mohli svoji strategii nabídek 

přizpůsobit dle hodnotících kriterií. Uvedení této skutečnosti v zadávací dokumentaci 

dále zamezuje zadavateli v průběhu hodnocení tuto metodu měnit. Nikde však není 

zamítnuto, aby zadavatel použil dřívější metodu uvedenou v bývalé vyhlášce 240/2004 

Sb. 

7) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: 

Zde zadavatel uvádí další, jiné požadavky. Například seznamy sub-dodavatelů 

atd. 
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5.1.2 Obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce................... 

1) Projektovou dokumentaci stavby, nebo jinou dokumentaci podle zvláštního 

právního předpisu zpracovanou do podrobností nezbytných pro zpracování 

nabídky: 

Projektovou dokumentaci stavby se podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb., rozumí projektová dokumentace 

přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení. Zadavatel tedy musí tuto 

projektovou dokumentaci předat zájemcům o veřejnou zakázku. 

2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v 

elektronické podobě: 

Zadavatel je povinen uchazečům poskytnou výkaz výměr. Komplikace vyplívají 

ze skutečnosti, že nikde není tento pojem přesně definován. Ve společnosti však pod 

tímto pojmem účastníci rozumí rozsah budoucích prováděných prací. Z postupů jsou 

zadavatelé i uchazeči seznámeni s tím, jak má výkaz výměr vypadat. Stejně jako pojem 

výkaz výměr není nikde předně definován, zákon také přesně neudává, v jakém formátu 

mají zadavatelé tento dokument poskytovat. 

5.1.3 Rozpor v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební prácí............... 

Podle zákona nese zadavatel plnou zodpovědnost za úplnost a správnost 

zadávací dokumentace. Předmět plnění u veřejných zakázek na stavební práce je 

definován projektovou dokumentací stavby a výše uvedeným výkazem výměr. V praxi 

však dochází k rozporům mezi dokumentací stavby a výkazu výměr. Pro tyto případy 

není ze zákona možné ze strany zadavatele přenést zodpovědnost na jinou osobu.  

Zadavatel by měl dbát a požadovat po uchazečích přesnost a úplnost výkazu 

výměr. Pokud dojde k rozporům, je tedy povinností zadavatele upřesnění projektové 

dokumentace takovým způsobem, že žádný z uchazečů není poškozen a řešení je pro 

všechny shodné.  
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5.1.4 Poskytování zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace může být uchazečům poskytnuta několika způsoby. 

Může se jednat o formu listiny, formu v elektrické podobě, nebo může zadavatel 

umožnit uchazečům dálkový přístup k dokumentaci (zadání na internetu). Pokud již 

zadavatel poskytl dokumentaci při výzvě k podání nabídek, nebo se rozhodl k využití 

internetu, je dále povinen poskytnou dokumentaci každému uchazeči, který si o ni 

požádá. Tato žádost musí být doručena: 

− nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení 

− nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení 

− nejpozději 8 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v užším řízení, 

jednacím řízení bez uveřejnění, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním 

dialogu 

Pokud je tak ze strany dodavatele provedeno, je zadavatel povinen podle zákonu 

poskytnou zadávací dokumentaci: 

− v otevřeném řízení do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti 

− ve zjednodušeném řízení do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti 

− v užším řízení, jednacím řízení bez uveřejnění, jednacím řízení s uveřejněním a 

v soutěžním dialogu do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti 

5.1.5 Vyjasnění zadávací dokumentace 

V praxi může dojít k okamžikům, kdy se díky množství informací a poznatků o 

budoucí práci v zadávací dokumentaci vyskytnou informace, které nejsou zcela zřejmé a 

jasné. Uchazeči mají právo po zadavateli požadovat objasnění informací a zadavatel je 

povinen této žádosti vyhovět. Písemná žádost musí být zadavateli podána v zákonných 

lhůtách a to: 

− u nadlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 10 dnů) musí být 

žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli 

nejpozději 7 dnů před podáním nabídek  
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− u podlimitních veřejných zakázek zadávaných v užším nebo zjednodušeném 

podlimitním řízení musí být žádost o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám doručena zadavateli nejpozději 5 dnů před podáním nabídek 

− u podlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 7 dnů) musí být 

žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli 

nejpozději 5 dnů před podáním nabídek 

− u ostatních veřejných zakázek musí být žádost o dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 12 dnů před podáním 

nabídek 

Jako u zadávací dokumentace je zadavatel ze zákona povinen na danou žádost 

odpovědět a to: 

− u nadlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 10 dnů) musí být 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručeny dodavatelů do 3 dnů 

ode dne doručení žádost 

− u podlimitních veřejných zakázek zadávaných v užším nebo zjednodušeném 

podlimitním řízení musí být dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

doručeny dodavatelů do 3 dnů ode dne doručení žádosti 

− u podlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 7 dnů) musí být 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručeny dodavatelů do 3 dnů 

ode dne doručení žádosti  

− u ostatních veřejných zakázek musí být dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám doručeny dodavatelů do 6 dnů ode dne doručení žádosti. 
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5.1.6 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel je povinen umožnit uchazečům prohlídku místa plnění budoucího díla 

veřejné zakázky, je-li to nezbytné pro vypracování nabídkové ceny. Zákonem, nebo 

jinými předpisy není blíže stanoveno, zda je prohlídka nezbytně nutná. Žádost o 

prohlídku je podmětem uchazečů. Zadavatel má dvě možnosti, jak tuto náležitost splnit. 

Prvním řešením je uvedení termínu a místa prohlídky již v zadávacích podmínkách, 

které dodavatelům poskytuje. Druhou možností je, pokud termín a místo neurčí 

předběžně a bude o prohlídku požádán, určí dodatečně termín a místo konání. Pro tuto 

druhou možnost jsou stanoveny časové lhůty a to: 

− u nadlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 10 dnů) se 

prohlídka musí uskutečnit nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podáním 

nabídek  

− u podlimitních veřejných zakázek zadávaných v užším nebo zjednodušeném 

podlimitním řízení se prohlídka musí uskutečnit nejpozději 5 dnů před 

uplynutím lhůty pro podáním nabídek 

− u podlimitních veřejných zakázek, u kterých je lhůta pro podání nabídek z 

naléhavých objektivních důvodů zkrácena (nesmí být kratší jak 7 dnů) se 

prohlídka musí uskutečnit nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podáním 

nabídek 

− u ostatních veřejných zakázek se prohlídka musí uskutečnit nejpozději 12 dnů 

před uplynutím lhůty pro podáním nabídek 

O prohlídce místa plnění provede zadavatel stručný popis průběhu a seznam 

zúčastněných dodavatelů. Případné dotazy dodavatelů jsou buď zodpovězeny na místě 

prohlídky a uvedeny do protokolu o jejím konání, nebo jsou uchazeči požádáni a 

předložení dotazů v písemné formě a zadavatel je následně zodpoví a uvede, jako žádost 

o dodatečné informaci o místě plnění. Výsledek prohlídky je rozeslán všem zájemcům a 

zároveň všem uchazečům, kterým byla poslána zadávací dokumentace. [7] 
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5.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Tuto hodnotu (cenu) je zadavatel povinen stanovit z důvodů určení typy 

zadávacího řízení. Tato náležitost je mu předepsána zákonem a musí cenu stanovit 

objektivně a záměrně tuto hodnotu nesnižovat cenu za účelem zjednodušení řízení.  

Předpokládaná cena není pro budoucí uchazeče nějakou výhodou. Nemohou se 

spoléhat na správnost stanovení ceny zadavatelem a musí brát ohled na možnosti, které 

mají oni samy a které mohou nabídnou konkurenti.  

Cena veřejné zakázky bývá u většiny zakázek hlavním ukazatelem a jedním 

z hlavních kriteriích při hodnocení nabídek. Tuto cenu je však potřeba z hlediska 

budoucího dodavatele vypočítat tak, aby po případné výhře byl schopen cenu zajistit a 

zároveň cenu nestanovil tak nízkou, aby pro něj zakázka byla stále výhodnou. Jak už 

bylo řečeno, stanovení předběžné ceny především z důvodů právního rozhodnutí, o jaký 

typ veřejné zakázky půjde. [8, str.21] 

5.3 Nabídka 

Souhrn dokumentů předkládaných dodavatelem zadavateli, které jsou nutné pro 

účast ve veřejné soutěži a případné vítězství veřejné zakázky. 

5.3.1 Způsob podání nabídky  

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do veřejné soutěže, není 

možné, aby jeden zájemce předložil více nabídek. Pokud se tak stane, je nucen 

zadavatel tohoto zájemce ze soutěže vyloučit. Jednu nabídku však může podat i více 

zájemců společně. 

Nabídka je možné podat pouze písemnou formou. Jedná se totiž o jediný způsob, 

který vyhovuje z důvodů transparentnosti zakázky a s ní spojené případné kontroly 

veškerých dokumentu týkající se veřejné zakázky příslušnými orgány. tento způsob se 

uplatňuje pro veškerou komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Zákon umožňuje 

obou stranám doručení písemné formy několika způsoby: 
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1) osobně 

2) poštou 

3) kurýrní službou 

4) elektronickými prostředky 

5) prostřednictvím datové schránky 

6) jiným způsobem (faxem, mailem, atd.) 

 

5.3.2 Lhůty pro veřejnou soutěž 

• Lhůty pro podání žádostí o účast ve veřejné soutěži 

Jednotlivé lhůty jsou stanoveny zadavatelem na základě druhu a charakteru 

veřejné zakázky., 

Jde o lhůtu od následujícího dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení 

Tabulka 3 - Lhůty pro podání žádostí 

Limit ve řejné 
zakázky 

Druh zadávacího řízení Lhůta ve 
dnech 

Nadlimitní 

Otevřené řízení 37 

Jednací řízení s uveřejněním 37 

Užší nebo jednací řízení, kde z objektivních důvodů 
nelze stanovit základní lhůtu 

15 

Podlimitní 

Užší řízení 15 

Jednací řízení s uveřejněním 15 

Zjednodušené podlimitní řízení 10 
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• Lhůty pro podání nabídek do veřejné soutěže 

Tabulka 4 - Lhůty pro podání nabídek 

Limit ve řejné 
zakázky Druh zadávacího řízení 

Lhůta ve 
dnech 

Nadlimitní 

Otevřené řízení 52 

Užší řízení 40 

Užší řízení, kde z objektivních důvodů nelze stanovit 
základní lhůtu 

10 

Podlimitní 

Otevřené řízení 22 

Užší řízení 15 

Zjednodušené podlimitní řízení 15 

Užší nebo zjednodušené podlimitní řízení, kde z 
objektivních důvodů nelze stanovit základní lhůtu 

7 

 

Je to lhůta od následujícího dne, kdy bylo vyhlášeno zahájení zadávacího řízení, 

nebo od dne odeslání výzvy k zaslání nabídek. 

5.3.3 Obsah nabídky 

Obsah nabídky musí obsahovat uchazečovi identifikační údaje, návrh smlouvy, 

která je podepsána uchazečem, nebo osobou, která je oprávněná jednat jménem 

uchazečem, nebo za uchazeče a obdobné podepsané prohlášení, kterým se uchazeč 

zavazuje k celému obsahu nabídky a to po celou dobu zadávací lhůty. V případě 

otevřeného a zjednodušeného podlimitního řízení může být součástí nabídky prokázání 

kvalifikace. 
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5.3.4 Varianty nabídky 

Varianty nabídky jsou přípustné pouze v okamžiku, kdy je zadavatel povolil 

zadávací dokumentaci. Zde také musí uvést jednotlivé požadavky na varianty nabídek. 

Jak už bylo uvedeno v odstavci 5.2.1 - Způsob podání nabídek, pokud tak zadavatel 

neučinil, veškeré varianty musí být ze soutěže vyřazeny. Dalším kriteriem pro povolení 

variant je kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. [6] 

5.4 Otevírání obálek 

Zadavatel sestaví hodnotící komisi pro otevírání obálek. Počet členů v komisi je 

závislý na druhu zadavatele a velikosti nákladů. Pokud již zadavatel jasně neuvedl 

termín otevírání obálek v zadávací dokumentaci, musí uchazeče informovat dodatečně a 

to nejpozději 5 pracovních dnů před otevíráním obálek. Samotné otevírání obálek musí 

proběhnout nejpozději 30 dní po odevzdání jednotlivých nabídek.  

5.4.1 Hodnotící komise 

Hodnotící komise musí mít minimálně 5 členů a každý z členů musí mít 

zvoleného zástupce (náhradníka). Hodnotící komise musí být stanovena minimálně 10 

dní před otevíráním obálek. Komise musí splňovat určitá pravidla a to: 

1) členem hodnotící komise musí být nejméně jeden zástupce veřejného zadavatele 

2) určitý počet členů komise musí splňovat příslušnou odbornou způsobilost podle 

zvláštních právních předpisů  

3) každý člen hodnotící komise musí mít svého náhradníka 

4) nejméně jedna třetina členů musí mít příslušnou odbornou způsobilost (u 

zadavatele Česká republika a státní příspěvkové organizace nejméně dvě třetiny) 

Komise otevírá obálky podle pořadového identifikačního čísla a kontrolují 

(posuzují) příslušné náležitosti a dále hodnotí jednotlivé nabídky. 

Členové komise nesmí podléhat tzv. podjatosti a na všechny nabídky musí 

hledět stejně. Aby této skutečnosti bylo dosaženo, každý z členů musí provést čestné 

prohlášení ve kterém uvede že: 
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1) se nepodílel na zpracování žádné z nabídek 

2) nemají osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky 

3) s žádným s uchazečů je nespojuje osobní ani pracovní čí jiný poměr 

Rozhodnutí komise je právoplatné pouze v případě, že se na něm usneslo a 

přítomno při tomto rozhodnutí byli minimálně dvě třetiny členů. Zákon dále ustanovuje 

postup komise před samotným otevíráním obálek, kdy se komise musí sejít a provést 

úkony nutné pro další postup a to: 

1) podepsat čestné prohlášení o nepodjatosti 

2) zvolit předsedu a místopředsedu komise 

3) pořídit protokol z tohoto jednání 

5.5 Posouzení nabídek  

• Posouzení zda nabídka splňuje zákonné požadavky  

Komise kontroluje, zda se uchazeč současně neúčastní více nabídek. Každý 

dodavatel může předložit pouze jednu nabídku a dále už nemůže v řízení vystupovat ani 

jako subdodavatel v nabídce jiné. 

Dalším předmětem kontroly je, zda nabídka obsahuje, či neobsahuje varianty 

nabídky. 

• Posouzení zda nabídka splňuje požadavky zadavatele ze zadávacích 

podmínek 

Hodnotící komise musí být dobře seznámena s požadavky a podmínkami, které 

zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, nebo v jiných dokumentech, které byli 

uchazečům poskytnuty. Jejich úkolem je kontrolovat, zda dané nabídky tyto podmínky 

splňují a popřípadě nabídku vyloučit. 

• Posouzení zda nabídka není v rozporu s platnými právními předpisy 

Jde o individuální část, které je proměnná u každé veřejné zakázky. Každá 

zakázka musí splňovat jiné právní předpisy a zákony. Nejedná se pouze o zákon o 

veřejných zakázkách, ale veškeré předpisy, pod které části zadání spadají, např. zákony 

týkající se předmětu plnění atd. Jde tedy značně složitý proces.  
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• Posouzení zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou  cenu 

Hodnotící komise musí vždy posoudit, zda podaná nabídka neobsahuje 

mimořádně nízkou cenu v souvislosti z předmětem provádění. Pokud se tato cena v 

nabídce vyskytuje, je komise nucena vyžádat písemné vyjádření příslušného dodavatele 

o zdůvodnění dané ceny. Komise smí nabídku vzít v úvahu, je-li cena zdůvodněna 

objektivními příčinami.  [6, str.137] 

5.6 Hodnocení nabídek 

5.6.1 Hodnotící kritéria 

V oznámení o otevřeném, nebo užším řízení, jsou uvedeny a jasně stanoveny 

hodnotící kritéria, ke kterým hodnotící komise v průběhu samotného hodnocení nabídek 

přihlíží. O nejvýhodnější nabídce může být rozhodnuto buď podle nejnižší nabídkové 

ceny, nebo podle ekonomické výhodnosti nabídky.  

• Nejnižší nabídková cena 

Jde o nejjednodušší hodnotící kritérium z hlediska časové náročnosti. Hodnotící 

komise "pouze" seřadí podané nabídky od nejnižší nabídkové ceny. Postup při tomto 

hodnocení však přináší jiné komplikace. Jedná se především o snižování cen ze strany 

dodavatelů a následné komplikace při samotné realizaci předmětu smlouvy. Děje se tak 

především díky velké konkurenci a snaze dodavatelů získat smlouvu. Další komplikace 

mohou nastat při posuzování mimořádné nízké ceny v nabídce a nátlaku na hodnotící 

komisi. 

Další nezbytnou nutností při stanovení daného kritéria je stanovení jednotlivých 

záruk a případných sankcí při nedodržení smluvních podmínek. 

• Ekonomická výhodnost nabídky 

Toto kritérium udává zadavateli povinnost stanovení jednotlivých kritérií, dle 

kterých se bude při hodnocení postupovat. Jednou z podmínek stanovování hodnotících 

kritérií je ta skutečnost, že zadavatel nesmí kritéria zadávat tak, že by došlo ke 

skutečnosti, kdy daná kritéria zvýhodňují jednoho či více uchazečů.  

Jednotlivá kritéria mohou být například praxe, odbornost, realizované zakázky 

atd. Jednotlivým kriteriím je udělena zadavatelem číselná hodnota  a následné 
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hodnocení je prováděno součtem přidělených "bodů" a následném porovnání všech 

nabídek. Zadavatel však není povinen provádět hodnocení pomocí bodů.  

5.6.2 Metoda hodnocení 

Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci uvést, dle jakých kritérií se budou 

nabídky hodnotit. Je však zcela na něm, jaká kritéria zvolí. Komise postupuje v 

hodnocení dle požadavků určených zadavatelem. 4lenové komise musí brát v úvahu 

všech kritéria. Jak už bylo uvedené, v případě hodnocení dle nejnižší ceny, vybere 

komise nabídku s nejnižší cenou. V případě tzv. ekonomické výhodnosti nabídky 

stanoví komise pro každé kritérium bodové ohodnocení a to následným způsobem:  

1) Dílčí kritérium nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejnižší nabídková cena 

obdrží 100 bodů. 

2) Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota ( s výjimkou 

nabídkové ceny) se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. 

Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 

100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 

3) Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že 

nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené 

nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. 

4) Dílčí kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí tak, 

že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a 

přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší 

bodové hodnocení, a to o podle míry splnění kritéria ve vztahu k nejvýhodnější 

nabídce. 

Udělené bodové ohodnocení se poté násobí hodnotou, která vypovídá o váze 

jednotlivého kritéria. Hodnoty se v dalším kroku sčítají a nabídka disponující největším 

počtem bodů vítězí. 

V případech porušení stanovených předpisů pro hodnocení komisí, má zadavatel  

možnost výsledky komise anulovat a pro další hodnocení nabídek sestavit komisi 

novou. [7] [8] 
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5.7 Ukončení zadávacího řízení 

5.7.1 Výběr nabídky 

Pro výběr nejvhodnější nabídky zadavateli slouží podklady získané od hodnotící 

komise. Ta podává doporučení a je na zadavateli, aby jejich výběr potvrdil. Zadavatel 

sní pouze doporučení potvrdit. Pro jiné rozhodnutí je nucen provést nové posouzení 

nabídek a to lze jen v případech, že je prokázáno, že při posuzování a hodnocení 

nabídek byl porušen zákon, který tuto činnost řídí. Zákon zadavateli nestanovuje žádnou 

lhůtu, kdy musí rozhodnou o výběru. Následně musí seznámit uchazeče s výsledkem. 

• Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Nejpozději do 5 – ti dní, kdy zadavatel rozhodl o konečném výběru, je povinen 

sdělit své rozhodnutí všem uchazečům, kteří nebyli ze soutěže vyloučeni v předešlém 

řízení. Forma oznámení je zákonem jasně stanovená, musí být vypracována písemnou 

formou a musí obsahovat: 

1) identifikační údaje všech uchazečů, jejichž nabídky byly předmětem posuzování 

a hodnocení, kde je uvedeno: 

− pořadové číslo nabídky 

− údaje firmy 

− údaje o sídlu firmy 

identifikační čísla 

2) výsledky hodnocení, kde je jasně viditelné: 

− pořadí nabídek 

− počet bodů u jednotlivých nabídek 

3) důvody volby nejlepší nabídky 

Po předložení oznámení o výběru nabídky mají uchazeči, kteří oznámení 

obdrželi zákonné právo na podání námitek o rozhodnutí zadavatele. Na podání námitek 

mají stanovenou lhůtu, kterou udává zákon a jde o lhůtu ode dne obdržení rozhodnutí. 

Po tuto dobu nemůže zadavatel dále postupovat k uzavření smlouvy. Zadavatelé se 

mohou tohoto práva vzdát a umožnit tak zadavateli urychlení uzavření smlouvy.  
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5.7.2 Uzavření smlouvy  

Zadavatel smí ke kroku uzavření smlouvy s uchazečem přikročit až po uplynutí 

doby, která je stanovena pro podaní námitek k zadavatelovu rozhodnutí o nejlepší 

nabídce. Pokud nebyli podány žádné námitky, může zadavatel přistoupit k podpisu 

smlouvy a to 15 dní po uplynutí doby stanovené pro podání námitek. 

V následném jednaní je uchazeč, který podal první nejlepší nabídku povinen 

spolupracovat se zadavatelem k podepsání smlouvy. Podpis smlouvy je vždy již 

obsažen v nabídce každého uchazeče. Zákon však vyžaduje fyzickou přítomnost při 

podepsání smlouvy, proto je uchazeč nucen smlouvu podepsat vždy ještě po vítězství v 

soutěži. Pokud první v pořadí smlouvu neuzavře, má zadavatel možnost uzavřít 

smlouvu s druhým v pořadí, popřípadě třetím. Pokud se ani tak nestane, může zadavatel 

řízení zrušit. 

5.7.3 Zveřejnění výsledků zadávacího řízení 

Podle předpisů. je zadavatel povinen v předepsaných dobách informovat o 

výsledcích zadávacího řízení. Výsledky vždy prezentuje pomocí předepsaných 

formulářů ve vyhlášce a to: 

1) do 48 dnů u nadlimitní zakázky 

2) do 30 dnů v případě podlimitní zakázky 

5.7.4 Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení, ale nikoliv bez uvedení účelu. 

Důvody, kvůli kterým může zadavatel řízení zrušit, jsou jasně předepsána zákonem. 

Zákon uvádí dva druhy zákonů, kdy lze řízení zastavit. 

5.7.4.1 Důvody zrušení zadávacího řízení 

• Důvody povinně vedoucí ke zrušení  

Pokud nastane nějaká z uvedených skutečností, je zadavatel povinen řízení 

zrušit: 

1) v zákonech stanovených lhůtách nebyly podány žádné nabídky, nebo zájem o 

účasti ve veřejné soutěži 

2) ze zadávacího řízení byli z nepřípustných důvodů vyřazeni všichni uchazeči 
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3) ze zákona ve stanovené lhůtě 15-ti dní nebylo možné uzavřít smlouvu 

s odpovídajícím uchazečem (jedná se o uchazeče prvního, následně druhého a 

třetího. Zadavatel už nemůže kontaktovat uchazeče čtvrtého) 

4) v řízení nepodal žádný z uchazečů upravený návrh a zadavatel dále žádného 

z dalších uchazečů nekontaktoval (tato možnost se týká výhradně jednacího 

řízení s uveřejněním) 

• Důvody, kdy je možné řízení zrušit 

Pokud nastane nějaká z uvedených skutečností, může zadavatel a má to právo 

řízení zrušit: 

1) zadavatel stanovil minimální počet uchazečů, nutný pro zadávací řízení a tento 

počet nebyl naplněn 

2) minimální počet uchazečů v zadávacím řízení předepsaný zákonem nebyl 

naplněn 

3) výherce řízení, nebo druhý v pořadí odmítl uzavřít smlouvu, nebo zadavateli 

neposkytnul všechny náležitosti předepsané zákonem pro uzavření smlouvy 

4) změnili se důvody realizace zakázky pro zadavatele (v tomto případě zadavatel 

již nemá zájem na realizaci projektu, ale musí jít o nepředvídatelné okolnosti a 

nezpůsobené zadavatelem) 

5) v průběhu řízení nastali okolnosti, po které nelze po zadavateli požadovat 

dokončení řízení (objeví se problém, která již nelze nějak napravit např. 

neposkytnutí půjčky atd.) 

5.7.4.2 Způsob zrušení zadávacího řízení 

Zrušení zadávacího řízení nastává v okamžiku rozhodnutí zadavatele o jeho 

zrušení. Od 3 dnů po rozhodnutí má zadavatel povinnost informovat o zrušení 

zadávacího řízení a to uveřejněním v Informačním systému o veřejných zakázkách.  

Dále je nucen informovat všechny zjasněné uchazeče a to do 5-ti následujících 

dnů od jeho rozhodnutí. Jak už bylo řečeno, zadavatel je ze zákona povinen své důvody 

o zrušení řádně a podrobně popsat a odůvodnit. 



Nabídka stavebního podniku do obchodní veřejné soutěže                Ondřej Dvořák 

50 
 

5.7.5 Zpráva zadavatele  

Ke každé soutěži, která byla řádně ukončena podepsáním smlouvy mez 

zadavatelem a dodavatelem, který poskytl nejlepší nabídku, je zadavatel povinen 

vypracovat písemnou zprávu. 

Zákon zcela přesně nevymezuje náležitosti, které má tako zpráva obsahovat, ale 

uvádí, co zejména by měla obsahovat. Jde především o: 

1) předmět a celkovou cenu veřejné zakázky 

2) identifikační údaje zájemců, s kterými bylo v průběhu soutěže jednáno, společně 

s uvedením pořadí jednotlivých uchazečů 

3) identifikační údaje zájemců, kteří byli v průběhu soutěže odmítnuti, či vyškrtnuti 

s uvedením důvody tohoto jednání 

4) identifikační údaje uchazeče, který veřejnou zakázku vyhrál s uvedením 

budoucího jednání vzhledem k zadání jednotlivých částí osobě jiné a uvedení 

jejich identifikačních čísel 

5) podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění, nebo jednacího řízení s 

uveřejněním 

6) zdůvodnění uzavření smlouvy právě s tímto uchazečem 

7) případné zdůvodnění oslovení  a vyzvání k podání nabídky dalších uchazečů  

5.7.6 Uschování dokumentace 

Ze zákona je každý zadavatel povinen uschovat veškerou dokumentaci týkající 

se veřejné soutěže po dobu pěti let. Jedná se o všechny podané nabídky uchazečů v 

originále, všechny uzavřené smlouvy a další veškeré písemnosti zaznamenávající 

komunikac7i mezi zadavatelem a dodavateli. 

Pokud v průběhu předepsaných pěti let dojde ke změně ve smlouvě, pětiletá 

doba se zadavateli začíná počítat od data poslední změny. [6], [8] 



Nabídka stavebního podniku do obchodní veřejné soutěže                Ondřej Dvořák 

51 
 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Charakteristika firmy 

UNIVERS s.r.o., IČ: 276 76 935 s hlavním sídlem v Předklášteří 666 02, ulice 

Štěpánkova 1451 byla založena v roce 2006. Firma vznikla z převedením "firmy" 

vedené právnickou fyzikou osobou, jejíž činnost sahá až do roku 1991. Během 

devatenácti let vývoje a růstu se firma rozrostla téměř šestkrát. S postupem času a 

několika let firma postupně rozšiřovala svoje zaměření a působnost. Ke své hlavní 

pracovní činnosti postupně přidala prodej stavebního materiálu a v neposlední řadě 

zavedení rozpočtářské a projekční činnosti. Během těchto let probíhalo rozšiřování 

strojního a vozového parku. S současnosti firma disponuje asi 63 kmenovými 

zaměstnanci. 

Mezi jednoznačné přednosti firmy UNIVERS s.r.o. je realizace a dokončení 

staveb s provedením do největších detailů všech stavebních objektů s naprostou 

precizností, dále používání nejnovějších, a z této skutečnosti vyplívající kvalitních 

materiálů, poskytování vysokých garancí na provedené práce a díla, individuální přístup 

k zákazníkovy a kreativní a charakterní jednání. Důkazem je získání dobrého jména v 

regionu její působnosti a v jejím oboru. 

Firma se zabývá jednak realizací novostaveb, jak už rodinných domů, 

rekreačních objektů, staveb občanské vybavenosti atd., tak i realizací půdních nástaveb 

a vestaveb, opravami fasád, celkovými rekonstrukcemi budov, realizací obslužných 

komunikací a inženýrských sítí. Jak už bylo napsáno, hlavní činností firmy je výstavba 

občanských, hospodářských  objektů a průmyslových hal. Další činností firmy je prodej 

stavebního materiálů včetně stavební chemie a v menší míře i stavebního nářadí. 

Poslední náplní firmy jsou projekční a rozpočtářské práce, především za účelem 

poskytnutí komplexní nabídky pro potencionálního zákazníka.  

Firma spolupracuje se stálými poddodavateli v oborech ústřední vytápění, 

elektroinstalace, ZTI, malby a nátěry, podlahy, truhlářské výrobky, vzduchotechnika, 

speciální zakládání apod. 
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Obrázek 6 - Organizační struktura firmy 

              Ondřej Dvořák 
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6.3 Řízení procesu nabídky do obchodní soutěže 

6.3.1 Jak je dodavatel informován o zakázce 

Je zákonem předepsáno, že všechna oznámení o zadávacím řízení veřejné 

zakázky musí být uveřejněny v příslušném informačním systému, v našem případě 

systému České pošty (www.isvzus.cz/usis). Tento server umožňuje potencionálním 

zájemcům o veřejnou zakázku vyhledat příslušné veřejné řízení na základě uvedení 

názvu zadavatele, IČO zadavatele a druhu zadání veřejného řízení. Jedná se o velmi 

propracovaný systém. 

 Případný zájemce má několik dalších možností, jak se může o zahájení 

zadávacího řízení dozvědět. Jedním z dalších způsobu je zajisté výzva o účast v 

zadávacím řízení, který příslušné organizaci zasílá sám zadavatel zakázky. Výzva od 

zadavatele bývá především výsledkem určitého doporučení zadavateli, zkušeností s 

oslovovanou firmou, nebo reakce zadavatele na dobré předpoklady a reference 

oslovovaného uchazeče. Informační systém o veřejných zakázkách není jediným 

internetovým prostředkem pro zjištění probíhajících řízení. Jde však o jeden z mála 

internetových systémů, který nevyžaduje jakoukoliv registraci uživatele a jeho služby 

jsou bezplatné a přístupné komukoliv. 

Dalším ze způsobů, může být pravidelná kontrola internetových stránek 

potencionálních budoucích zadavatelů. Nejedná se však o příliš využívaný proces, 

především z důvodů náročnosti na čas. Lepším způsobem je uvádět své reference  a 

provádět práci tak, aby zadavatel naši firmu oslovil sám. 

V případě firmy Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. patří mezi nejčastější informační 

prostředky právě zmíněný systém www.isvzus.cz a také výzva od zadavatele. V menší 

míře se setkáváme se získáváním informací na informačních vývěskách obcí. Tento 

způsob je ale zcela minimálním prostředkem.  

Je pravidlem, že jakékoliv oznámení, týkající se jakékoliv činnosti musí být 

zadavatelem uveřejněno způsobem, ve kterém mají všichni budoucí zájemci stejné 

možnosti, se k nim dané informace dostat. Nikdo v této části nesmí být zvýhodňován, 

nebo naopak diskriminován.  
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6.3.2 Přidělení zakázky zaměstnancům 

O možnosti získání a účasti firmy ve veřejné soutěži rozhoduje zpravidla ředitel, 

který je hlavou celé firmy. Je jeho prací a zároveň jednou z mála povinností ve firmě 

získávat nové zakázky a příležitosti. Na počtu získaných zakázek a práce stojí existence 

celé firmy. Ředitel nejčastěji reaguje na výzvy zadavatelů a svoji pozornost soustřeďuje 

na webový portál www.isvzus.cz. Pokud ředitel dospěje k názoru, že daná zakázka je 

pro podnik lukrativní nabídkou a firma má předpoklady ve veřejné soutěži uspět, 

rozhodne o zapojení podniku do výběrového řízení. Tímto krokem automaticky 

zapojuje do součinnosti ostatní zaměstnance firmy, kteří se na vyhotovení nabídky 

podílejí. 

V prvotní fázi sestavování nabídky je shromáždění veškerých podkladů, bez 

nichž není možné dále pokračovat. Většinou tyto podklady poskytuje zadavatel, pokud 

je však nutné získat některé z dalších např. dokumentů, je úkolem rozpočtáře firmy, aby 

tak učinil. Na přípravě, vypracování cenových rozpočtů a dalších potřebných 

dokumentů, které jsou nutné pro podání nabídek a následně účast ve veřejné soutěži 

spolupracuje tým lidí, kdy každý zastává určitou činnost v průběhu sestavování 

nabídky. Každý z nich má jisté povinnosti a závazky. 

Výběrové řízení ve firmě připravují zpravidla tito lidé: 

− ředitel firmy 

− rozpočtář 

− přípravář 

− administrativní pracovnice 

 Nejvyšší funkci, jak vyplývá ze struktury firmy a informací sdělených výše, 

zastává sám ředitel firmy. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na samostatný postup 

vývoje nabídky a konsultace s podřízenými ohledně této fáze. Ředitel dále spolupracuje 

s rozpočtářem, kterému pomáhá asistentka a s přípravářem, který také ve firmě zastává 

funkci projektanta. 
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• Rozpočtář (kalkulant) 

Jde o kvalifikovaného pracovníka s požadovanými znalostmi v oblasti 

rozpočtování a cen. Je nutné, aby pracovním na tomto postu rozuměl zcela bezchybně 

projektové dokumentaci a uměl číst ve výkresech. Pracovník na tomto postu odpovídá 

za přípravu podkladů pro nabídky do veřejné obchodní soutěže, respektive do 

výběrového řízení. Jeho náplní je kalkulace služeb, materiálu pomocí rozpočtovacího 

programu a dále kontrola získané projektové dokumentace od zadavatele. V této firmě 

je také jeho důležitou pracovní náplní komunikace se subdodavateli, které v nemalé 

míře firma využívá. Jeho práce tedy zahrnuje: 

− sestavování rozpočtů 

− konzultace s ředitelem pří výběru firem pro subdodávky 

− komunikace s ředitelem ohledně cen 

− komunikace se subdodavateli 

− kontrola poskytnuté dokumentace 

− provádění rozpočtových změn a úprav 

• Přípravář 

Mimo jiné, zastává přípravář firmy ve firmě také pozici projektanta. Jelikož však 

projektové práce nejsou hlavní pracovní náplní firmy a nejedná se o nějak závratné 

množství, pracuje i jako přípravář nabídek. Jeho hlavním úkolem je kompletace všech 

získaných podkladů pro nabídku do veřejné soutěže. Jde o velice důležitou část. 

Jakákoliv absence, třeba jen jednoho z dokumentů, může mít za následek vyloučení 

firmy z veřejné soutěže. V závěrečné kontrole, dohlíží na tyto úkony také sám ředitel 

firmy, ale v tomto případě už by se mělo jednat jen o jakousi kontrolu. Přípravář tedy 

dále mimo projektových prací ve firmě:  
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− připravuje potřebné dokumenty pro zadavatele např. dokumenty pro prokázání 

kvalifikace 

− připravuje podklady pro právní složky, smlouvy atd. 

− kontroluje  ceny poskytnuté subdodavateli 

− vypracovává harmonogram prací pro příslušnou nabídku 

− kompletuje veškeré části nabídky, které jsou požadovány zadavatelem 

− komunikuje se subdodavateli, rozpočtářek a ředitelem firmy 

− odesílá nabídku do veřejné soutěže 

• Ředitel 

V procesu vystupuje jako "hlavní kontrolor" a dohlíží na veškeré vstupy, 

výstupy a samotné postupy jednotlivých prácí přípraváře a rozpočtáře a jiných. Jeho 

hlavní náplní je kontrola všech předložených materiálů, ať ze strany zaměstnanců firmy, 

nebo ze strany subdodavatelů, kteří na tvorbě nabídky podílí. Dohlíží na celý vývoj 

nabídky a snaží se předejít všem možným problémům, které by mohly vzniknout. Jde 

jak o problémy jak finančního rázu (špatně uvedené ceny, nízké zisky firmy, a pod.) tak 

i o problémy, které mohou vzniknou špatným vypracováním právních formulářů a 

podkladů. (smlouvy se subdodavateli, smlouva o dílo, atd.) 

Můžeme říct, že by měl garantovat  bezchybnost celé nabídky a z toho 

vyplívající bezchybnost celé zakázky. Ředitel  firmy je také státním zástupcem firmy. 

Veškeré nejasnosti ze strany zadavatele jsou řešeny také ze strany ředitele. Ten je hlavní 

osobou, který se zadavatele výběrového řízení komunikuje a informace dále poskytuje 

svým podřízeným. 
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nabídka připravená k odeslání. Před tímto samotným procesem ještě zasahuje do 

nabídky ředitel firmy. Jeho úkolem v této konečné fázi je  především kontrola a 

odsouhlasení všech dokumentů, které stvrdí podpisem a razítkem firmy. 

Zaměstnanci při přípravě nabídek pracují s nejrůznějšími informačními systémy 

a nejrůznějším softwarem. Například pro tvorbu rozpočtu je používán rozpočtovací 

program BUILDPower, dále je pracovníky využívaná sada MS Office a jiné programy 

určené pro stavební práce a činnosti s nimi spojené. 

K této dané zakázce byl vypracován v průběhu tvorby nabídky harmonogram 

prací, který ukazuje časovou náročnost jednotlivých prací a řemesel. Harmonogram  byl 

také nutný z hlediska koordinace. Stavební část byla řešena vlastními silami podniku, 

další nutné práce k dokončení projektu byli řešeny za pomocí subdodavatel. Z tohoto 

důvody bylo nutné jeho vyhotovení. 
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6.4 Novostavba Mateřské školky Dolní loučky 

6.4.1 Veřejná nabídka 

Název zakázky: Mateřská školka Dolní Loučky 

Evidenční číslo: veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Druh řízení: Otevřené 

Limity:  Podlimitní 

Datum zveřejnění: 4.2.2011 

Datum odevzdání nabídek: 24.2.2011 

Druh zakázky a místo provádění stav. prací, místo dodání nebo plnění: 

 Stavební práce 

Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení: 

zahájení 1.4.2011   dokončení: 31.7.2012 

Předpokládaná hodnota bez DPH:  

Složení jistoty ve výši:  

Zadavatel - úřední název:  

 Novostavba Mateřské školy 

 Poštovní adresa: Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky 

 Telefon: 549 440 121  

 K rukám: Ladislav Tichý 

 E-mail: obec@dolniloucky.cz 

6.4.2 Popis projektu MŠ Dolní Loučky 

Jedná se o novostavbu mateřské školy pro děti předškolního věku s maximální 

kapacitou 60 dětí. Každá třída je vybavena šatnou, sanitárním zařízením pro děti i 

učitele, hernou s vestavěným výtvarným boxem a s možností stravování dětí a dále 

ložnicí a přípravnou stravy s výdejem. Pro možnost přehledu dozorujících nad dětmi 

budou dveře ze dvou třetin prosklené bezpečnostním sklem. Mimo oddělení I., jsou v 

přízemí umístěny šatny pro učitele a personál, sklad vnější údržby, sklad hraček a 

úklidová komora. Mimo oddělení II., je umístěn v podlaží sklad hraček a kancelář 

vedoucí mateřské školy. Na mezipodestě společné chodby se schodištěm je umístěna 

technická místnost, ve které bude umístěn kotel ústředního vytápění a ohřev TUV 
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jednak kotlem a také solárními články. Každé podlaží je vybaveno úklidovou místností. 

Součástí MŠ je okolní oplocený prostor - zahrada s umístěným dětským hřištěm. 

Objekt je řešen pálenými cihelnými bloky Porotherm tloušťky 30mm a 15mm. 

Vodorovný systém v 2. podlaží, je vytvořen pomocí keramických nosníků a vložek 

Porotherm. Podhled v posledním nadzemním podlaží je řešen sádrokartonovým 

podhledem uchyceným na konstrukci krovu. Veškeré klempířské výrobky jsou z 

pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Jako krytina byl použit kompletní betonový 

drážkovací systém. Na venkovní fasádu byl použit zateplovací systém s probarvenou 

fasádní omítkou.  

6.4.3 Zadávací řízení 

Je ve vlastním zájmu firmy se co nejrychleji reagovala, v našem případě na 

výzvu do veřejné soutěže a to především z důvodů další koordinace postupů prací a 

činností za účelem získání zakázky, nebo dokumentů tomuto cíli nezbytných. Vyžádání, 

prostudování a obeznámení s danou zakázkou, je prací rozpočtáře. Pokud je nějaká část 

dokumentace nejasná, nebo neobsahuje jasně určené úkony, má uchazeč v případě 

těchto nejasností právo o předložení požadavku o poskytnutí dodatečných informací k 

dané veřejné zakázce 

Jak bylo řečeno v kapitole 5.1 Zadávací dokumentace, jde především o tento 

dokument, který je zcela stěžejní pro další kroky v nabídce podniku pro zadavatele. Na 

základě tohoto dokumentu jsou stanoveny téměř veškeré ceny. 

6.4.3.1 Lhůty a místo pro vyžádání zadávací dokumentace a dodatečné informace 

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat a vyzvednout na adrese 

zadavatele v průběhu lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná (za písemnou 

se považuje i elektronická forma zaslaná ve stanovené lhůtě). 

Žádost  o  dodatečné  informace  je  možné  podat  listinnou  formou  na  adresu 

obecního úřadu Dolní Loučky, Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky,  nebo  

elektronickou  formou  na  e-mailovou  adresu - obec@dolniloucky.cz. Žádosti  o  

dodatečné  informace  je  možné  zasílat  ve  lhůtě  do  23.2.2011 do  9:00  hod.  

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu ve výši 1.500,- 

Kč, kterou zájemce uhradí v hotovosti oproti daňovému dokladu při převzetí 
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dokumentace. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace 

elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace. 

Zadávací dokumentace obsahuje všechny potřebné podklady, které jsou nutné v 

vypracování nabídky. Jsou v ní také uvedeny veškeré podmínky, nutné pro účast ve 

veřejné soutěži a to ať podmínky ze stany technických, tak ekonomických. Tyto 

podmínky jsou uvedený níže. 

6.4.3.2 Podmínky veřejné zakázky 

Dodavatel na základě smlouvy o dílo vybuduje dílo v souladu s projektovou 

dokumentací, která je včetně výkazu výměr součástí zadávací dokumentace. Názvy 

materiálů a výrobků jsou pouze informativní pro specifikaci vlastností, které musí 

použitý materiál nebo výrobek splňovat. Záruční doba se požaduje minimálně 5 let na 

stavební část.  

Součástí nabídky dodavatele bude návrh příslušné smlouvy o dílo, který bude 

podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V rámci platebních 

podmínek zadavatel neposkytuje zálohy. Návrh smlouvy bude zpracován dle vzoru a 

bude obsahovat : 

− ustanovení o smluvních pokutách za porušení smluvních povinností dodavatele, 

− uvedené podmínky a parametry jsou minimální požadované a dodavatel může 

navrhnout výhodnější podmínky pro zadavatele, případně i lepší parametry  

Cenová nabídka dodavatele bude uvedena na samostatném listu jako nabídka 

maximální a nepřekročitelná, v korunách českých, v členění:  

− cena bez DPH,  

− DPH,  

− celková cena s DPH.  

Nabídková cena musí být doložena položkovým rozpočtem v členění na SO a PS 

a ostatní náklady podle zadávací dokumentace. Zhotovitel odpovídá za úplnost jím 

zpracovaného nabídkového položkového rozpočtu ve vztahu k předané zadávací 

dokumentaci. Stavba bude fakturována do výše nákladů 90% z ceny díla po předání 

stavby, 5% po odstranění vad a nedodělků, 5% po vydání rozhodnutí o uvedení stavby 
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do trvalého užívání s nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Splatnost faktur bude 

minimálně 60 dní. 

Nabídky budou doručeny nejpozději do dne 24.02.2011do 12.00 hodin. Nabídky 

doručené po tomto termínu nebudou otevírány a posuzovány. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.02.2011v 18.00 hodin. 

Otevírání obálek a posuzování nabídek je neveřejné.  
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6.4.3.3 Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 

Předpokladem hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení je 

splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se rozumí: 

1) splnění základní kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53, zákona 

137/2006 Sb. 

Tabulka 5 - Základní kvalifika ční předpoklady [14] 

§53 

Základní kvalifika ční předpoklady 

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, ..... 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; ..... 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci,  

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 

 

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 

dnů, včetně čestného prohlášení. Pokud podává společnou nabídku více dodavatelů, 

předkládá výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel. 
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2) splnění základní kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54, zákona 

137/2006 Sb. 

Tabulka 6 - Profesní kvalifikační předpoklady [14] 

§54 

Profesní kvalifikační předpoklady 

(1) Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci, 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující 
jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění 
veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,  

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle 
zvláštních právních předpisů. 

 

Uchazeč prokáže oprávnění k podnikání doložením stejnopisu nebo úředně 

ověřených kopií příslušných dokladů o oprávnění k podnikání podle § 54 písm. b) 

zákona v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže profesní 

kvalifikační předpoklady  podle § 54 písm. d) zákona doložením ověřených kopií: 

Osvědčení o autorizaci v oboru pozemních staveb pro osobu pověřenou vedením 

stavby. 
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3) splnění základní kvalifikačních předpokladů stanovených v § 55, zákona 

137/2006 Sb. 

Tabulka 7 - Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady [14] 

§55 

Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady 

(1) K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele může 
veřejný zadavatel požadovat předložení jednoho či více z těchto dokladů: 

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě, 

b) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové 
rozvahy, nebo 

c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat 
dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní 
období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k 
předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní 
období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti 

d) případně i jiné doklady. 

 

Uchazeč prokáže ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle §55 

odst. 1 písmene a) předložením ověřené kopie pojistné smlouvy na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 5 milionů 

Kč. Dle § 55 odst. l písm. c) zákona uvede tabulku celkového obratu a obratu ze 

stavební činnosti za poslední 3 účetní období, přičemž obrat ze stavební činnosti musí 

dosahovat minimální výši 15 miliónů Kč/rok. Tabulka bude podepsaná oprávněnou 

osobou uchazeče. 
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4) splnění základní kvalifikačních předpokladů stanovených v § 56, zákona 

137/2006 Sb. 

Tabulka 8 - Technické kvalifikační předpoklady [14] 

§56 

Technické kvalifikační předpoklady 

(3) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění veřejné zakázky 
na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat: 

seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let  a osvědčení objednatelů 
o řádném plnění nejvýznamnějšího z těchto stavebních prací; 

(4) Je-li odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání 
technických kvalifikačních předpokladů požadovat předložení certifikátů řízení systému jakosti 
vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou  

(5) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění veřejné zakázky 
na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat předložení dokladů o registraci v systému 
řízení  a auditu  z hlediska ochrany  životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí vydaného českých technických norem akreditovanou osobou  

 

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písmene 

a) zákona seznamem významných stavebních prací provedených za posledních 5 let. 

Zadavatel vymezuje požadavek na prokázání tohoto kvalifikačního kritéria doložením 

výše uvedeného seznamu zakázek a minimálně 3 osvědčení objednatele o řádně 

dokončené stavbě obdobného charakteru v objemu min. 10 miliónů Kč za posledních 5 

let. 

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písmene 

c) zákona osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikace uchazeče, zvláště osob, které 

jsou odpovědné za provádění prací. 

6.4.4 Kompletace nabídky 

Ze skutečnosti, která dává možnost zadavatele při jakémkoliv malém nedodržení 

požadavků a náležitostí uvedených v zadávací dokumentaci, vyřadit danou nabídku z 

veřejné soutěže, vyplívá že je veliče důležitá závěrečná kontrola nabídky. 

Kompletaci nabídek ve firmě provádí ředitel firmy s přípravářem. Dochází ke 

kontrole, zda nabídka obsahuje všechny náležitosti, zda ceny odpovídají cenovému i 

obsahovému kritériu. Dále se kontroluje správnost časového harmonogramu a 

jednotlivé návaznosti prací v něm obsažené. Ředitel firmy také dbá na vzhled celé 
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nabídky, který vypovídá o charakteru firmy, jejich pracovníků a s tím spojené výkony 

firmy. V případě veřejné nabídky "Novostavba Mateřské školky Dolní Loučky" byla 

nabídka kompletována rozpočtem stavebních prací, které provádí naše firma a dále 

kompletací ostatních nabídek od vybraných dodavatelů na ZTI, elektroinstalaci, ústřední 

vytápění, vzduchotechniku, plynoinstalaci, strojní výtah a přípojku vody. Jednou z 

posledních náležitostí je vystavení dokumentů o prokázání kvalifikace firmy a jím 

podobným prohlášením. Jak už bylo uvedeno, tyto náležitosti má na starosti přípravář 

nabídky.  

Po kontrole všech zmíněních náležitostí je nabídka připravená k odeslání. 

Posledním krokem je podpis nabídky. Podpis nabídky je oprávněna provést ta osoba, 

která je vedena v obchodním rejstříku, jako zákonný zástupce společnosti a referuje 

pravomocí zastupovat společnost na veřejnosti. V našem případě je to ředitel firmy Ing. 

František Brázda. 

Po podpisu a zabezpečení všech dokumentů je nabídka připravena k odeslání. 

Datum podání nabídek je velice důležitým údajem a je jedním z hlavních kritérií pro 

přijmutí nabídky. Pokud není nabídka doručena včas (dle zadávacích podmínek), není 

do veřejné soutěže vybrána. Plnou míru rizika, které může vzniknout touto skutečností, 

má na starosti přípravář nabídky, jehož úkolem je včasné doručení nabídky. 

6.4.4.1 Subdodavatelé 

Ve firmě Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. se spolupracuje, jak už bylo uvedeno v 

předešlé kapitole s prověřenými a známými firmami. Firma má na jednotlivé práce 

vyčleněna "stále" subdodavatele. Většinou je jde o menší živnostníky zabývající se 

právě činností, kterou si naše firma objednává. Hlavní činností firmy je zajištění 

zakázek pro své účely a dále kompletní provedení stavebních prací. Dílčí práce jsou 

řešeny formou subdodávky. Účast a finanční prostředky subdodavatelů nejsou 

zanedbatelné a dosahují značných hodnot. I přes dnešní trend však firma provádí více 

jak 50% z celkové zakázky. Podíl subdodavatelů na této zakázce znázorňuje obrázek 7 - 

Podíl subdodavatelů na veřejné zakázce. V této veřejné zakázce se jednalo o tyto 

subdodavatele:  
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Tabulka 9 - Subdodavatelé 

Prováděné práce Subdodavatel 

Zdravotně technické instalace Bohumil Eger 

Elektroinstalace Odehnal s.r.o. 

Ústřední vytápění Ladislav Hillebrand 

Zámečnictví Zdeněk Dufek 

Plynoinstalace Ladislav Hillebrand 

Přípojka vody Bohumil Eger 

Strojovny výtahu Výtahy s.r.o. 

Vzduchotechnika Ladislav Hillebrand 

Klempířství a pokrývačství Lubomír Koukal 

 

 

 

Obrázek 8 - Podíl subdodavatelů na veřejné zakázce 
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6.4.5 Cenová nabídka  

Podle provedeného položkového rozpočtu rozpočtářem firmy na hlavní stavební 

práce a následném zahrnutí cen subdodávky vybraných dodavatelů byla stanovena 

cenová nabídka firmy pro veřejnou soutěž. Celková cena budoucího díla činila 7 844 

720 Kč bez DPH. Cena zahrnující daň z přidané hodnoty činila 9 413 664 Kč. 

Tabulka 10 - Cenová nabídka 

Celková cena bez DPH 7 844 720 Kč 

Sazba DPH  20% 

Cena 20% DPH  1 568 945 Kč 

Celková cena vč. DPH  9 413 664 Kč 
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6.5 Nabídka stavebního podniku 

Samotná nabídka do obchodní veřejné soutěže našeho podniku byla doručena na 

určené místo osobně. Bylo tak učiněno především z důvodů zajištění včasného 

odevzdání nabídky ve stanovený datum a čas. Při hodnocení, zda byla nabídka podána 

včas se vždy rozhodující datum doruční nabídky a nikoliv její případné odeslání. Proto 

firma volila tento postup. 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem 

„Nabídka do výběrového řízení Novostavba Mateřské školy Dolní Loučky  – 

NEOTEVÍRAT“ , na obálce bude současně uvedena adresa, na niž je možno zaslat 

nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka 

bude podána v českém jazyce a bude minimálně obsahovat: 

1) název uchazeče 

2) krycí list 

3) požadované doklady k prokázání kvalifikace 

4) návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče 

5) referenční přehled uskutečněných zakázek v požadované kvalifikaci 
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6.5.1 Krycí  list 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

 „ NOVOSTAVBA MATE ŘSKÉ ŠKOLY DOLNÍ LOU ČKY “  

Cenová nabídka: 

Uchazeč:    název    Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. 

 adresa    Štěpánovská 1451, 66 02 Předklášteří 

 statutární zástupce  Ing. František Brázda - jednatel 

 telefon    549 410 045   fax: 549 410 045 

      E-mail    brazda@brazda-univers.cz        IČO 276 76 935 

Druh ceny Cena v Kč 
bez DPH 

Hodnota DPH 
v Kč (20%) 

Cena v Kč 
včetně DPH (20%) 

Stavební část 5.542.334,- Kč 1.108.467,- Kč 6.650.801,- Kč 

ZTI 554.555,- Kč 110.911,- Kč 665.466,- Kč 

Elektroinstalace 302.100,- Kč 60.420,- Kč 362.520,- Kč 

Ústřední vytápění 764.730,- Kč 152.946,- Kč 917.676,- Kč 

Vzduchotechnika 380.791,- Kč 76.158,- Kč 456.949,- Kč 

Plynoinstalace 52.028,- Kč 10.405,- Kč 62.433,- Kč 

Strojovny výtahu 195.840,- Kč 39.168,- Kč 235.008,- Kč 

Přípojka vody 52.342,- Kč 10.469,- Kč 62.811,- Kč 

Celkem 7.844.720,- Kč 1.568.944,- Kč 9.413.664,- Kč 

 

Platnost cenové nabídky (měsíc/rok) : 07/2012 

Záruky za jakost ( v měsících) : 60 měsíců 

Termín provádění : 1.4.2011 - 15.7.2012 

Obrázek 9 - Krycí list nabídky 
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6.5.2 Doklady k prokázání kvalifikace 

• Základní kvalifikační předpoklady 

Prokázání kvalifikačních předpokladů firma provádí čestným oznámením o 

splnění kvalifikačních předpokladů. Tento dokument, s uvedením data a místa podpisu 

potvrzuje podpisem právní zástupce firmy. Je zde dále uvedeno jeho jméno a příjmení a 

funkce ve firmě.  

Čestně prohlašuji, že firma Ing. Brázda - Univers s.r.o., IČO 27676935, její 

právní zástupce: 

− nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, příjímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 

nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu  

− nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jeho skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

− nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 

− vůči jeho majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 

úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, 

− není v likvidaci, 

− nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak i v zemi sídla místa podnikání, či bydliště dodavatele, 
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− nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečením a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, či bydliště dodavatele, 

− nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla místa podnikání, či bydliště 

dodavatele, a  

− nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 

jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na 

tyto osoby. 

6.5.2.1 Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady firma prokazuje předložením některých 

ověřených kopií  daných pro tento účel a to: 

− živnostenského listu 

− provádění staveb 

− náklady na odpady 

− projektová činnost ve výstavbě 

− výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

6.5.2.2 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady firmy prokazuje předložením 

výše celkových obratů za poslední 3 účetní období, doplněních o pojistnou smlouvu. 

Tabulka 11 - Obrat společnosti v letech 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Výkony [tis. Kč] 60 933 71 136 64 436 65 484 52 172 

Celkový obrat [tis. Kč] 71 154 71 194 64 578 70 551 46 076 
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6.5.2.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady firma prokazuje předložením referenčních 

staveb a vyjádřením příslušných osob, které se na stavbě podíleli a byli jejím 

zadavatelem. Jedná se o největší předpoklad k získání dalších obdobných zakázek.  

Výsledkem těchto podkladů je vystavení prohlášení, podepsaného státním 

zástupcem firmy, to ředitelem firmy panem Ing. Františkem Brázdou. V tomto 

dokumentu firma prohlašuje, že všechna stavební díla byla provedená dle technických 

požadavků a všechny práce byli dokončeny v požadované kvalitě a ve stanoveném čase. 

6.5.3 Návrh smlouvy 

Firma Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. podala zadavateli návrh smlouvy o dílo a to 

dle požadavků uvedených ve výzvě o účasti na veřejné zakázce.  

Firma se ve smlouvě zavazuje k případnému zahájení prací k 1.4.2011, dále k 

termínu ukončení prací a předání díla k 15.7.2012. Cena stavebních prací byla 

vykalkulována a ve smlouvě uvedena: 

cena bez DPH : 7 844 720 Kč 

DPH : 1 568 944 Kč 

cena díla celkem : 9 413 664 Kč 

Firma dále souhlasí se smluvními sankcemi 0,1% ze sjednané ceny za každý 

započatý kalendářní den prodloužení. Dále sankci 500 Kč za každý případ uznané 

závady a v poslední řadě uhrazení částky 1000 Kč za nevyklizení staveniště ve sjednané 

lhůtě 5 dnů po předání díla a za každý další kalendářní den prodlení. 

Návrh smlouvy obsahoval popis předmětu plnění, ostatní ujednání, záruční doby 

a odpovědnost za vady, zvláštní ujednání a závěrečné ujednání. Smlouva byla zpečetěna 

podpisem jednatele firmy (Ing. František Brázda) ke dni 22.22011 a podpisem 

objednatele (Ladislav Tichy - starosta). Firma Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. poskytla 

zadavateli jako přílohy  položkový rozpočet a nabídku uchazeče. 
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6.5.4 Referenční zakázky 

Tabulka 12 - Referenční stavby 
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Obrázek 10 - Administrativní a výrobní hala Microtex a.s. 

 

 

Obrázek 11 - Mouka Tišnov 

 

Obrázek 12 - Vodárenská a.s. středisko Tišnov 
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Hodnocení nabídek 
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Obrázek 14 - Záruky poskytované uchazeči ve dnech
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nejnižší cenu (nevýhodnější) získal nejvyšší bodové ohodnocení 100 bodů. Nabídková 

cena musí být uvedena v korunách českých, musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky 

související s realizací veřejné zakázky. 

• Kritérium rozsahu záruk poskytovaných uchazečem na realizované dílo 

Posuzovala se výše celkové nabídnuté ceny díla bez DPH. Uchazeč, který nabídl 

největší rozsah záruk (nejvýhodnější) získal nevyšší bodové ohodnocení 100 bodů. 

6.6.3 Způsob hodnocení nabídek 

Při hodnocení prvního kritéria, tudíž výše nabídkové ceny postupoval zadavatel 

podle kvalifikační metody: 

Počet bodů hodnocené nabídky =
100 bodů

hodnota nabídky 
 x hodnota minimální nabídky 

Hodnocení druhého kritéria, poskytnutí záruk, zadavatel hodnotil kvalitu a 

rozsah záruk poskytnutých uchazečem na realizované dílo smlouvy o dílo stanovených 

ve prospěch zadavatele a termín plnění. Požadavkům tohoto kritéria vyhověla ta 

nabídka, která ve smlouvy o dílo obsahovala podmínky, které zadavateli zajistili vyšší a 

flexibilnější kontrolu nad průběhem plnění smlouvy. Dále také musela obsahovat 

závazný termín realizace stavebních prací včetně sankcí za neplnění termínů nebo 

parametrů. K tomuto kritériu byla sestavena stupnice hodnocení, které zcela jasně 

ukazovala jak budou dílčí kritéria hodnocena. Stupnice bodu odpovídala kvalitě 

provedených, nabídnutých ukazatelů a to následovně: 

 

Vyhovuje nejlépe požadavkům kritéria……..……………..…100 bodů 

Vyhovuje velmi dobře…………………………………………70 bodů 

Vyhovuje dobře…………………………………………….….50 bodů 

Vyhovuje uspokojivě……………………………………….….25 bodů 

Vyhovuje málo uspokojivě………………………..….………..10 bodů 

Nevyhovuje…………………………..………………………....0 bodů 
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Celkový maximální počet bodů dílčích kvalifikačních kritérií byl sestavován 

výpočtem 100 x váhové kritérium = počet bodů. Váhové kritérium bylo stanoveno u 

celkové nabídkové ceny 80% a u rozsahu poskytovaných záruk dodavatelem 20%. Tyto 

procentuální hodnoty vyplývají ze zadání kritérií uvedených v kapitole 6.6.1 Hodnotící 

kritéria. 

6.6.4 Posouzení nabídek zadavatelem 

Pro posouzení předložených nabídek zadavatel sestavil sedmičlennou komisy, 

jejíž úkolem byl výběr té nejvýhodnější nabídky z pohledu zadavatele. Členy komise 

pro tuto obchodní veřejnou soutěž byli: Ladislav Tichý, Ing. Jiří Mašek, Mgr. Ivana 

Zedníková, Pavel Caudr, Ing. Petr Ňuksa, Ing. Oldřich Neumayer, Milan Sojka.  

Hodnocení všech nabídek, dopad váhy jednotlivých kritérií je znázorněn 

v Příloha A. Tabulka hodnocení č. I znázorňuje obě kritéria. Je zde uvedena celková 

cena bez DPH a následně přiřazené body za tuto hodnotu. Obdobným způsobem je 

ohodnoceno i kritérium Rozsahu poskytnutých záruk. Tabulka hodnocení č. II uvádí již 

hodnoty získané v předešlé tabulce nenásobené váhou kritéria. Další sloupek 

představuje součet hodnot obou kritérií a dále je zde uvedeno konečné pořadí. V další 

části je uvedeno hodnocení jednotlivých firem konkrétními členy komise. Poslední částí 

přílohy je tabulka VI Výsledek hodnocení – pořadí nabídek. 

Tabulka 13 - Konečné pořadí soutěže 

Výsledné 
pořadí Obchodní firma / název / jméno dodavatele Počet 

bodů 

1 Sdružení společností VaK a T.M.V. spol. s.r.o. 100 
2 Beton SPH s.r.o. 95,21 
3 Svoboda a syn s.r.o. 88,29 
4 Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. 83,78 
5 TEPLO T s.r.o. 83,28 
6 K.T.S. Montáže s.r.o. 82,8 
7 AQUA-GAS s.r.o. 79,86 
8 STAVOPROGRES Brno, spol. s.r.o. 75,65 
9 Konters s.r.o. 73,11 
10 PS Brno s.r.o 68,29 
11 PRIVILEG spol. s.r.o. 66,65 

12 DIRS Brno s.r.o. 62,73 
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Firma Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. se ve výběrovém řízení umístila na čtvrtém 

místě. Firma vstupovala do výběrového řízení s jasnou taktikou. Cílem firmy, bylo 

nastavení cen, s ohledem na požadovaný zisk, který má firma nastaven na téměř všechny 

své zakázky. Firma nečinila žádné velké slevy. Celková cena díla je také z velké části 

ovlivněna cenami subdodavatelů, které nelze do větší míry ovlivnit.  

Jak je patrné z předchozích grafů z kapitoly 6.6.1 Nabídky uchazečů do veřejné 

soutěže, firma obstála jak v cenové nabídce, tak i s ohledem na poskytovanou dobu záruk. 

Kritéria hodnocení však byla zadavatelem stanovena takovým způsobem, že výsledné 

přední příčky veřejné soutěže obsadili firmy, které nabídli nejnižší cenu. Koeficient 

přidělený tomuto kritériu byl nezanedbatelný a proto další ani čtvrtá nejnižší cena a druhá 

nejdelší časová lhůta pro poskytované služby a práce nedokázala firmu Ing. Brázda - 

UNIVERS s.r.o. dostat výše, jak na čtvrtou příčku 

Zakázku Novostavby mateřské školky Dolní Loučky vyhrálo sdružení Stavební 

společnosti V&K s.r.o. a T.M.V. spol. s.r.o., viz. následující kapitola 6.6.5 Rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky. 

Základní kámen  pro stavbu byl položen 21.4.2011. Nyní se tedy stavba nachází 

ve  fázi výstavby. Stavby by měla být dokončena 15.7.2012. 

6.6.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Firmě bylo zasláno OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

(viz. Příloha B), kde nám zadavatel všem zúčastněným oznamuje, že na základě 

doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. února 2011, nebyla 

naše firma vybrána, jako dodavatel jmenované zakázky. 

Jako odůvodnění je uveden fakt, že vzhledem hodnocení nabídek  provedeného 

postupem zadaným v zadávacích podmínkách, kde základním kriteriem byla výše 

nabídkové ceny bez DPH, nebyli naše nabídnuté podmínky vyhodnoceny jako 

nejvýhodnější. 

Dalším korkem bylo obdržení ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ 

NABÍDKY (viz. Příloha C), kde zadavatel Obec Dolní Loučky rozhodlo o výběru 

nejvhodnější nabídky a to nabídky uchazeče č. 11 - sdružení Stavební společnosti V&K 

s.r.o. a T.M.V. spol. s.r.o.. 
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7 FOTOGALERIE 

 

Obrázek 15 - Novostavba MŠ Dolní Loučky I 

 

 

Obrázek 16 - Novostavba MŠ Dolní Loučky II 
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8 ZÁVĚR 

Jak už bylo několikrát v průběhu práce zmiňováno, veřejná obchodní soutěž je 

značným přínosem nejen pro stavební firmu. V dnešní době se nejedná pouze, v 

některých případech o velké finanční přínosy, ale především také jistotu práce pro daný 

časový úsek. Výhra veřejné zakázky je zcela nepopiratelně velkých úspěchem firmy. Ať 

už z předešlých důvodů, či z důvodů skutečnosti, že firma je schopná poptávky 

zadavatelů uspokojovat v nejvyšší možné míře, přesně tak, jak si zadavatel představuje. 

Hlavním předpokladem pro úspěšnou účast ve veřejné obchodní soutěži je 

správné a perfektní vypracování nabídky podniku. Už jen z tohoto důvodu je potřeba 

spolupráce kvalifikovaných pracovníků, s jistými zkušenostmi z této oblasti. Ve velké 

míře mohou tyto procesy urychlit nové softwary a aplikace. Zapojení těchto prostředků 

může také eliminovat "lidské" chyby, které mohou často vést k vyškrtnutí nabídky ze 

soutěže.  

Stavební firma Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. je malou firmou, která mimo 

stavební činnosti provozuje například i prodejnu stavebnin. Proto se firma zapojuje 

především do veřejných zakázek charakteru Výstavby Mateřské školky Dolní Loučky. 

Organizační struktura firmy jasně ukazuje o jak velkou firmu se jedná. Z mého hlediska 

se na tvorbě nabídky podniku do veřejné soutěže podílí malá část lidí a zcela jistě by 

nebylo na škodu do týmu angažovat osobu, která by celému procesu a pracovníkům 

odlehčila.  

Například přijetí zaměstnance na pozici například Koordinátor nabídky. Osoba, 

která by dohlížela na vývoj celé nabídky a její kompletaci, komunikaci se subdodavateli 

atd.. Na jednotlivých pracovnících leží velká váha zodpovědnosti. V okamžiku, kdy by 

náplní práce rozpočtáře bylo pouze se stavení rozpočtu, prácí přípraváře příprava všech 

potřebných dokumentů a smluv, ředitel firmy by mohl pouze rozhodovat o účasti na 

zakázce a podílet se na závěrečné kontrole. Veškerou komunikace mezi subdodavateli a 

firmou, převzetí dokumentů od zadavatele, včasné odevzdání nabídky do soutěže a 

dalších nutných operací by se shostil právě koordinátor nabídky. Je otázkou, zda je 

najmutí dalšího pracovníka v silách podniku. Ale myslím, že už kvůli skutečnosti, že 

tato firma úzce spolupracuje se subdodavateli by bylo zavedení této pozice výhodné. 

Struktura při přípravě nabídky by mohla vypadat následovně. 
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sestavit harmonogram výstavby projektu za pomoci práv

příloha G - MS Project 

V závěru práce bych ješt

firmy obchodní veř

problematikou v budoucnu zabývat. Je dobré se snažit zdokonalovat nejen samotné 

nabízené služby, ale

programy, které jsou pro daný úkol vyvíjeny. 
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Ředitel

Koordinátor

Rozpočtář Přípravář

Subdodavatelé

Obrázek 17 - Koordinátor nabídky 

Jednou s hlavní části nabídky a samotné vypracování nabídkové ceny a zjišt

zda je podnik schopen zakázku ve stanoveném termínu uskuteč

asový harmonogram. Firma k této činnosti nevyužívá žádný z nov

. Dle mého názoru by za pomoci například programu MS Project, by 

as nutný k vypracování těchto podkladů a dané výstupy by byli p

možností budoucích oprav. V našem případě je například využití tě

vbě značně omezující a použitím novějších a doporu

žeme získat i další užitečné výstupy. Pro představu jsem  se pokusil 

sestavit harmonogram výstavby projektu za pomoci právě programu MS Project 

MS Project - Ganttův diagram). 

ru práce bych ještě jednou rád zdůraznil, jak důležité mohou být pro 

firmy obchodní veřejné soutěže. Proto je zcela bezpochyby nutné se touto 

problematikou v budoucnu zabývat. Je dobré se snažit zdokonalovat nejen samotné 

nabízené služby, ale také postupy při vypracovávání nabídek a práci s dostupnými 

programy, které jsou pro daný úkol vyvíjeny.  

              Ondřej Dvořák 

ásti nabídky a samotné vypracování nabídkové ceny a zjištění, 

zda je podnik schopen zakázku ve stanoveném termínu uskutečnit, je bezpochybně 

innosti nevyužívá žádný z novějších a známých 

programu MS Project, by firma 

 a dané výstupy by byli přehlednější s 

íklad využití těchto harmonogramů 

ějších a doporučovaných 

ředstavu jsem  se pokusil 

 programu MS Project (viz. 

raznil, jak důležité mohou být pro 

že. Proto je zcela bezpochyby nutné se touto 

problematikou v budoucnu zabývat. Je dobré se snažit zdokonalovat nejen samotné 

i vypracovávání nabídek a práci s dostupnými 
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