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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek metodou 
Design-Build. První část je zaměřena na popis jednotlivých zadávacích metod 
a jejich výhod a nevýhod. Dále jsou zde porovnány základní druhy smluvních 
podmínek FIDIC. V druhé části jsou popsány a vyhodnoceny zadávací 
podmínky u konkrétních projektů zadaných metodou Design-Build v České 
republice. Taktéž je zde vyhodnoceno dotazníkové šetření, které zkoumalo 
názory, informovanost a zkušenosti zadavatelů s touto metodou. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Veřejná zakázka, stavební práce, metody dodávky, Design-Build, Design-Bid-
Build, FIDIC, Yellow Book, smluvní podmínky, technické podmínky, 
nabídková cena, hodnotící kritéria. 

 

ABSTRACT  

This Diploma thesis follows up the award of public contracts using the 
Design-Build method. The first part focuses on the description of individual 
procurement methods and their advantages and disadvantages. In addition, 
the basic types of FIDIC terms and connditions are compared here. The 
second part describes and evaluates the terms of reference for specific 
projects commissioned by Design-Build in the Czech Republic. There is also a 
questionnaire survey that examines the viewpoints, knowledge and 
experience of contracting authorities with this method. 

KEYWORDS  
Public procurement, construction work, project delivery system, Design-Build, 
Design-Bid-Build, FIDIC, Yellow Book, terms and conditions, technical 
conditions, offer price, evaluation criteria. 
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1. Úvod 

 V České republice se v současnosti pro zadávání veřejných zakázek na 

stavební práce využívá převážně principu měřeného kontraktu, u kterého je za 

projektové práce odpovědný zadavatel zakázky. Existují ale i pokročilejší metody 

zadávání, které nabízejí prostor pro zlepšení. Mezi ně patří i metoda Design-Build. U 

projektu Design-Build je obvykle generální dodavatel, který pod sebou začleňuje 

architekty a inženýry pro tvorbu návrhu stavby a zároveň zajišťuje výstavbu celého 

projektu. Použití této metody může přinést benefity hlavně v oblasti snížení výskytu 

změn během výstavby z důvodu vad projektové dokumentace, zapojení technické 

invence zhotovitele, komplexní odpovědnost jednoho zhotovitele, sjednocení motivace 

dodavatelů – projektantů a stavebních firem a taktéž snížení doby realizace díky 

překrývající se fázi plánování a výstavby projektu. V tradičním způsobu výstavby 

Design-Bid-Build je do projektu zapojena architektonická nebo inženýrská společnost, 

která navrhne celý projekt a následně je tento projekt nabízen dodavatelům k výstavbě. 

DB obě tyto fáze projektu spojuje, inženýrské a projekční práce jsou přímo spojeny 

s výstavbou, kterou dělá ten stejný zhotovitel.  

 Koncept dodávky pomocí DB pochází z modelu zadavatele při stavbě projektů, 

jako například katedrály, kde ústřední postava (architekt) nesla za celý projekt 

kompletní odpovědnost od počátku až do konce. Tento člověk byl klíčovou postavou 

pro zhotovitele, který s ním řešil organizační otázky, odpovědnost za vady, zpoždění a 

ztráty. Zadavatel celý proces výstavby kontroloval díky postupnému uvolňování 

finančních prostředků a nastavoval tak celému procesu základní pravidla. Metoda DB 

tedy znamená návrat k původním základům stavebního konceptu. V průběhu 20. století 

a také v 21. století byly projekty typu DB klasifikovány jako netradiční. Nicméně 

v poslední době se o podobných projektech začíná stále více diskutovat a výhody tohoto 

typu výstavby u některých investorů začínají převažovat. Důležité jsou především 

požadavky na kompletní projekty, které mohou být postaveny rychleji a s nižšími 

celkovými náklady, což model DB dostává do popředí zájmu. 

 Tato metoda je v současné době v ČR probíraná hlavně v souvislosti s dopravní 

infrastrukturou. Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si nechal pro tuto formu 

zadávání vypracovat metodiku. V této práci jsou popsané základní principy, výhody a 

nevýhody zadávání veřejných zakázek metodou Design-Build. 
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2. Zadávání veřejných zakázek v ČR – Obecná ustanovení 

 Nejvýznamnějším dokumentem, který se zabývá a upravuje oblast veřejných 

zakázek v České republice je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen zákon), který nabyl účinnosti 1. 10. 2016. 

2.1 Zadání veřejné zakázky  

 Pod pojmem zadání veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 

zadavatelem a dodavatelem, z které vyplývá povinnost dodavatele poskytnout plnění 

smlouvy. Předmětem plnění mohou být dodávky, služby nebo stavební práce.1 

2.2 Druhy veřejných zakázek 

 Veřejné zakázky se dle předmětu plnění dělí na tyto kategorie: 2 

� Veřejné zakázky na stavební práce – jsou zakázky, jejichž předmětem je 

zhotovení stavby a s ní související projektové a inženýrské činnosti nebo 

poskytnutí jiné činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému.  

� Veřejné zakázky na dodávky – jejichž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo 

ovládnutelných přírodních sil. Pořízení může proběhnout formou koupě, 

pořízením na splátky, pořízením podle nájemní smlouvy nebo nájmem 

s následnou koupí.  

� Veřejné zakázky na služby – zahrnují vše, co není obsaženo u prvních dvou 

kategorií. 

� Koncese na stavební práce – jsou koncese jejichž předmětem je provedení 

stavebních prací, kdy na rozdíl od klasických veřejných zakázek na stavební 

práce protiplnění za tuto koncesi spočívá v právu brání užitků vyplývajících 

z využívání provedených stavebních prací. 

� Koncese na služby – jsou koncese jejichž předmětem je poskytování nebo řízení 

služeb. Protiplnění za poskytování služeb spočívá v právu braní užitků 

vyplývajících z poskytovaných těchto služeb. 

 

                                                           
 

1-2 Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 10, 56–60, 674  
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2.3 Zadavatel 

 Zadavatelem veřejné zakázky může být jak osoba právnická, tak osoba fyzická. 

Zákon rozeznává tyto druhy zadavatelů:3 

� Veřejný zadavatel – subjekty, které mohou být veřejným zadavatelem, jsou 

velmi přesně vymezeny v zákonu. Veřejným zadavatelem je Česká republika, 

územně správný celek, ČNB, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická 

osoba, která splňuje podmínky dané zákonem. 

� Dotovaný zadavatel – dotovaným zadavatelem je osoba, která k úhradě veřejné 

zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních 

prostředků, poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, rozpočtu EU nebo 

z veřejného rozpočtu cizího státu.  

2.4 Dodavatel  

 Dodavatel je osoba nebo uskupení více osob, které za úplatu nabízí zboží, 

poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Dodavatel je účastníkem zadávacího 

řízení od okamžiku, kdy vyjádří svůj předběžný zájem, podá žádost o účast v zadávacím 

řízení nebo podá nabídku (okamžik, kterým se stává dodavatel účastníkem zadávacího 

řízení, závisí od druhu zvoleného zadávacího řízení).4 

2.5 Zadávací řízení a jeho druhy  

 Cílem zadávacího řízení je zvolení vhodného dodavatele pro danou veřejnou 

zakázku. Toho lze dosáhnout zvolením vhodného druhu zadávacího řízení. Postupy 

u  jednotlivých druhů zadávacího řízení upravuje zákon a zadavatel je povinen 

postupovat dle zadávacích podmínek jím zvoleného zadávacího řízení. Podle zákona je 

možné zadávací řízení vést jako:5 

� Otevřené řízení; 

� Užší řízení; 

� Jednací řízení s uveřejněním; 

� Jednací řízení bez uveřejnění; 

� Řízení se soutěžním dialogem; 
                                                           
3 Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 18 
4-6 Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 14,28 
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� Řízení o inovačním partnerství; 

� Zjednodušené podlimitní řízení. 

2.6 Hodnocení nabídek  

 Nabídky jsou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti. Toto 

hodnocení může probíhat podle různých kritérií, kterými mohou být:6 

� nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, 

� nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality, 

� nejnižší nabídková cena, 

� nejnižší náklady životního cyklu. 

 Dále může zadavatel určit, že nabídky budou hodnoceny dle kritérií kvality. 

Pro hodnocení může využít tato kritéria:7 

� technická úroveň, 

� estetické nebo funkční vlastnosti, 

� uživatelská přístupnost, 

� sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 

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

plnění veřejné zakázky, 

� úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, 

� podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění a další. 

 Hodnocení nabídek může být rovněž provedeno dle kritéria nákladů životního 

cyklu. 

2.7 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 

 Podle předpokládané hodnoty zákon dělí veřejné zakázky na tři kategorie, pro 

které se uplatňují jiná zadávací pravidla, jsou jimi:8 

                                                           
6 Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 476 

7  Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 82-89, 483 
8  Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 85-87, 218  
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� Nadlimitní veřejná zakázka – je taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

bez DPH přesáhne, pro veřejné zakázky na stavební práce, 142 668 000 Kč 

(Finanční limit platný od 1.1.216). 

� Podlimitní veřejná zakázka – je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je nižší 

než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň přesahuje hodnotu 

6 000 000 Kč pro stavební práce a 2 000 000 Kč pro dodávky a služby. 

� Veřejná zakázka malého rozsahu – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

nižší, než je limit pro podlimitní veřejnou zakázku. 
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3. Základní metody dodávky 

 Každý výstavbový projekt je unikátně uspořádaným souborem procesů 

vystavených vlivu rozmanitých faktorů, nebezpečí a rizik, do kterého jsou zapojeni 

různí účastníci plnící rozličné úkoly. Proto je nutné, aby každý zadavatel vybral tu 

správnou zadávací metodu (tzn. především způsob organizace a řízení účastníků, 

alokaci jejich úloh a odpovídajících rizik). Obecně se lze nejčastěji setkat se třemi 

základními způsoby dodávky, které budou podrobněji popsány níže. Jedná se o metodu 

Design-Bid-Build (DBB), Design-Build (DB) a Construction Management (CM).9 

3.1 Metoda Design-Bid-Build 

 Metoda Design-Bid-Build je nejčastěji používanou formou zadávání veřejných 

zakázek v České republice. Jedná se o „tradiční formu projektu“ a tedy, že odpovědnost 

za přípravu a zhotovení projektové dokumentace nese ve větší míře zadavatel.10 U této 

metody zadavatel nejdříve hledá inženýra pro projekční práce, který je znalý 

příslušných procesů a postupů, přičemž čeká na financování celého projektu. Jakmile je 

inženýr či projekční společnost vybrána, je třeba navrhnout daný projekt se specifikací 

zadavatele. Dodavatel projekčních prací následně v součinnosti s investorem, resp. 

zadavatelem potřebuje získat potřebná povolení. Jakmile je táto fáze hotova, může 

přistoupit k tendrování dodavatele prostřednictvím zadání poptávky a shromáždění 

nabídek od potencionálních dodavatelů.11                                                                                                                                                   

  Projektová dokumentace pro zadávací řízení metodou DBB je v zadávací 

dokumentaci zpracována poměrně detailně. Obsahuje výkresy, technické specifikace 

a výkaz výměr. Položkové ceny výkazu výměr oceňuje zhotovitel v nabídce na své 

riziko. Jednotlivé nabídky zhotovitelů se tak dobře porovnávají na základě kritéria 

nejnižší ceny. Všichni účastnící oceňují stejný soupis prací s výkazem výměr a soutěží 

svojí schopností nabídnout co nejnižší položkové ceny. Ovšem celkovou cenu určí až 

množství provedených prací změřené podle skutečné potřeby nutné ke zhotovení a 

řádnému dokončení díla. Jedná se tedy o tzv. měřenou zakázku. 12        

                                                           
9,10,12 Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-
80-7552-818-6. S. 37 – 39 
11 Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2016, ISBN 
978-80-01-05966-1. S. 6 
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3.2 Metoda Design-Build  

 Při metodě Design-Build nese odpovědnost za vypracování projektové 

dokumentace dodavatel. Zadavatel zadá celý projekt jednomu dodavateli, který projekt 

zhotoví od začátku do konce. Tento zhotovitel nemusí být nutně vybrán na základě 

nejnižší nabídkové ceny. V procesu výběru se stanoví, zda je konkrétní zhotovitel 

schopen dokončení celého projektu. Mezi hodnotící faktory standardně patří:13  

• reference a minulé projekty zhotovitele, 

• technický přístup, 

• technická kvalifikace, 

• schopnost a kapacita projekt realizovat, 

• další faktory (pojištění, organizace atd.), 

• nabídková cena. 

 Zadavatel musí taktéž vymezit účel a technické podmínky veřejné zakázky, což 

provádí formou požadavků na výkon a funkci. Podstata zadání těchto podmínek v tomto 

případě spočívá zpravidla ve vymezení finálních vlastností objektu (funkční, dispoziční, 

estetické, energetické a environmentální apod.). Je na odpovědnosti vybraného 

dodavatele, aby v souladu s těmito požadavky zpracoval nejprve příslušnou prováděcí 

dokumentaci a následně i realizoval vlastní stavební práce. Podrobněji se touto metodou 

zabývá další kapitola.14 

3.3 Construction management  

 Construction management vychází z předpokladu, že zadavatel uzavírá přímé 

smlouvy s konkrétními dodavateli na základě paušální ceny. Pro snazší koordinaci 

najímá objednatel manažera realizace na základě dohody o poskytnutí služby. Ten je 

pak placen podle jeho skutečných výdajů včetně režijní a ziskové přirážky (cost plus). 

Manažer realizace je odpovědný za vadné řízení, plánování a koordinaci, ne však za 

vadné plnění konkrétních zhotovitelů.15    

                                                           
13 Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2016, ISBN 
978-80-01-05966-1. S. 7 
14 Podešva, V. a spol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv, Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-102-6. S. 402  
15 Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-
7552-818-6. S. 41 
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3.4 Stanovení nejvhodnější metody dodání  

 Stanovit ideální metodu dodávky není možné. Často se vyskytují i hybridní 

uspořádání. Nejvhodnější metodu je třeba připravit vždy pro každý konkrétní projekt 

(případně podobné projekty). Podmínky financování, priority objednatele, obtížnost 

projektu, sociálně-politická situace a další faktory jsou proměnnými, které je nutné brát 

v potaz. Konkrétní dodací metody se především liší:16 

� odpovědností za projektovou dokumentaci,  

�  způsobem stanovení celkové ceny díla,  

�  přístupem ke správě (administraci) zakázky,  

�  alokací rizik a přípustností claimů.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           
16 Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-

7552-818-6. S. 38 
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4. Zadávání metodou Design-Build 

 Základním znakem metody Design-Build u výstavbových projektů je, že 

dodavatel je odpovědný kromě provedení realizace samotné stavby taktéž za 

projektovou dokumentaci stavby. U této metody zadavatel v zadávací dokumentaci 

uvádí požadavky, kterými specifikuje účel, technické a technologické požadavky na 

samotnou stavbu. Tyto požadavky musí být jasné a jednoznačné, tak aby „soutěž o 

návrh“ mohla probíhat za stejných podmínek pro všechny uchazeče. Požadavky 

zadavatele převede uchazeč do návrhu, který předloží v soutěži spolu s nabídkou. 

V návrhu by měl uchazeč zadavateli podrobně popsat jeho představu o provedení díla 

v souladu s obchodními podmínkami a požadavky zadavatele. V návrhu obvykle chybí 

soupis prací s výkazem výměr. Fakturace tedy neprobíhá na základě skutečně 

provedených prací ale podle platebního kalendáře nebo na základě dokončených částí 

díla, které jsou definované ve smlouvě.17 

 Při zadávání formou Design-Build přechází na dodavatele více rizik než 

u generálního dodavatelství stavebních prací, tím je obvykle i nabídková cena díla 

v porovnání vyšší. Zhotovitel má však při návrhu možnost hledat optimální technická 

a technologická řešení provedení stavebního díla, že může dojít k nabídkové ceně 

v porovnání nižší, než je tomu v klasickém zadávání stavebních prací. Zadavatel má 

například možnost stavbu dříve zprovoznit a získat také větší pravděpodobnost dodržení 

nabídkového rozpočtu. A to hlavně díky sjednocené odpovědnosti jak za dodání 

projektové dokumentace, tak za provedení díla. Odpadá odpovědnost objednatele za 

dodání nekvalitní projektové dokumentace a výkazu výměr zhotoviteli, a s tím spojené 

vícenáklady na revize projektové dokumentace, změnu technologií a prodloužení doby 

realizace stavby.18 

 Hlavní zásady návrhu výstavbových projektů metodou DB:19 

� Odpovědnost za návrh stavby a realizaci díla nese zhotovitel.  

� Design – Build není vhodné uplatnit tam, kde objednatel předpokládá četné 

změny projektu při jeho realizaci stavby – zejména platí při rekonstrukcích.  

� Design – Build umožňuje zkrácení doby realizace díla – možnost překrývání fází 

návrhů a realizace.  
                                                           
17-19 Klee, L. Stavební smluvní právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-804-8. 
S 73-75 
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� Minimalizace rizika navýšení ceny díla oproti nabídkové ceně.  

 Zadávání zakázek metodou DB může být pro nezkušené a nepřipravené 

zadavatele velice komplikovanou záležitostí s četnými úskalími. Proto tato metoda není 

zdaleka tak používaná jako metoda klasického zadávání veřejných zakázek na stavební 

práce formou generálního dodavatelství. 20 

 Úskalí zadávání výstavbových projektů metodou DB:21  

� Zadavatel podcení specifika spojená se zadáváním zakázek DB. Specifika 

technického, komerčního a právního charakteru. Nutnost založení vysoce 

odborného týmu ve fázi přípravy.  

� Zadavatel by neměl zasahovat do návrhu uchazeče.  

� Nevhodná kvalifikační kritéria ve výběrovém řízení.  

� Nepochopení místně platných požadavků na projektovou dokumentaci 

u zahraničních investorů, což vede k opožděnému schvalování projektové 

dokumentace a komplikovaným claimům. 

� Nepřesné formulování požadavků zadavatele může vést jak ve fázi přípravy, tak 

ve fázi realizace k značným problémům.  

� Claimy v průběhu realizační etapy, uplatněné v důsledku problému, jenž mohl 

být identifikován v dřívější fázi, které vedou k překročení nákladů a nedodržení 

termínů. 

� Objednatel by měl zajistit konzistentnost smluvních podmínek s platnou 

legislativou. 

� Objednatel by měl odolat pokušení neúčelně spekulativně přenášet rizika na 

zhotovitele. 

� Objednatel by měl dát zhotovitelům dostatečný časový rámec pro vypracování 

nabídek. 

� Jednostupňové výběrové řízení není v u této metody vhodné.   

 

 

                                                                                      
                                                           
20,21 Klee, L. Stavební smluvní právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-804-8. 
77 - 78    
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4.1 Výhody metody Design-Build 

 Jednou z hlavních výhod metody DB je otevřenost návrhu veřejné zakázky, 

kdy je projekt zadán pouze prostřednictvím požadavků na účel a funkci objektu. 

Dodavatel má tak volnost ve výběru technologií a pracovních postupů dle svých 

možností a zkušeností. Další výhodou je sjednocení návrhu a realizace stavby pod 

jednoho dodavatele což umožňuje větší finanční i časové úspory.22 

  Pensylvánská státní univerzita ve spojení se Stavebním institutem USA v rámci 

studie zahrnující 351 projektů ve 37 státech uvádí následující výhody spojené s metodou 

DB. Jednou z výhod, která je uváděna, je například snížení celkových nákladů na 

projekt (6 % ve srovnání s klasickou výstavbou), překročení nákladů nebo změny 

v průběhu projektu se zlepšilo o 5,2 % oproti klasické formě výstavby. Nejvýraznější 

změna je dle studie patrná v dodací lhůtě, která se snížila o 33 % u výstavbových 

projektů DB oproti klasické formě výstavby.23 

 Jednotná odpovědnost dodavatele 

 Jednou z hlavních výhod konstrukce DB z pohledu zadavatele je pouze 

jednostranná zodpovědnost za navržení, zpracování projektové dokumentace i výstavby 

celého projektu, většinou konkrétní osobou či osobami, jedním styčným bodem. 

U tradičního stavebního projektu se někdy mohou zodpovědnosti překrývat či nejsou 

zcela jasné. Realizace projektu pomocí DB by tedy měla mít za následek rychlejší 

dokončení celého projektu, nižší celkové náklady a jasně rozdělenou odpovědnost mezi 

zadavatelem a zhotovitelem. Projekty typu DB dále nutí zhotovitele mnohem více se 

zamyslet nad náklady a efektivitou celého projektu. U klasického typu stavebního 

projektu je motivace zhotovitele zlevnit výstavbu víceméně nulová, bez ohledu na 

dopad na potřeby vlastníka, zhotovitel postupuje podle projektu a nemá žádný důvod 

hledat další úspory či inovace, které mohou projektu prospět. Nemá důvod zdržovat se 

nad vymýšlením lepšího řešení v zájmu investora. Naopak u metody DB je zhotovitel 

neustále motivován hledat úspory v řešení. Celý projekt tedy musí mít jasně stanovené 

mantinely, které zajistí, aby zhotovitel hledal úspory, ale stále jednal v souladu 

                                                           
22 ČVUT. Diplomová práce. Posouzení metodiky zadávání metodou Design-Build pro veřejné zakázky na 

dopravní stavby v ČR [online]. 2016-7-5 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: 
https://www.dspace.cvut.cz/bitstream/handle/  
23 Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2016, ISBN 
978-80-01-05966-1. S. 8 
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s potřebami a zájmem zadavatele. Kontaktní osoba by měla neustále, pokud možno 

nezávisle, zadavatele informovat o průběhu projektu. Tento mechanizmus by měl být 

nastavený již na začátku projektu a smluvně podchycen.24 

 Invence dodavatele 

 Otevřenost návrhu umožňuje uchazečům využívat libovolné technologie, díky 

čemuž může být podán návrh pracující i s novými a unikátními technologiemi. Výhodu 

to představuje především u technologií, které nejsou mezi dodavateli dostatečně 

rozšířené či které jsou dokonce nabízeny pouze jediným dodavatelem na trhu. Další 

výhodou je, že zadavatel může volbou vhodné technologie dosáhnout finančních úspor a 

dalších pozitivních vlivů na projekt, kupříkladu životnost stavby nebo zatížení životního 

prostředí. Možnost volby vhodné technologie taktéž zabezpečí vetší 

konkurenceschopnost a větší počet uchazečů, jelikož si může každý uchazeč zvolit 

technologii, kterou je schopný dosáhnout co nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel má také 

možnost určit jím preferovanou vlastnost projektu, která může být aktuálně znatelně 

důležitější, například co nejkratší dobu výstavby či co možná nejmenší ovlivnění 

stávající dopravní situace. Uchazeči následně mají zájem navrhnout právě takové řešení, 

které v klíčových vlastnostech nejlépe vyhoví záměru zadavatele.25 

 Časová úspora 

 U metody Design-Build dochází ke sjednocení projektových a stavebních 

prací, což umožňuje, že dodavatel nemusí se zahájením výstavby čekat až na úplné 

dokončení projektové dokumentace, ale může začít už v momentě, kdy je plně navržena 

pouze část projektu. 26 

 

 

 

 

                                                           
 

25 ČVUT. Diplomová práce. Posouzení metodiky zadávání metodou Design-Build pro veřejné zakázky na 
dopravní stavby v ČR [online]. 2016-7-5 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: 
https://www.dspace.cvut.cz/bitstream/handle/ 
24, 26 Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2016, ISBN 
978-80-01-05966-1. S.9 - 10 
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Obr. č. 1 - Časová úspora u projektů typu Design-Build 

(Zdroj: Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build + vlastní 

zpracování) 

 U klasické formy výstavby je nejprve vybrána projekční společnost, následně 

jsou zajištěny potřebná povolení, a nakonec vybrán dodavatel celé stavby, se kterým je 

uzavřena smlouva. Celý tento postup musí probíhat krok za krokem. V kontrastu 

s metodou klasické výstavby je v rámci DB dodavatel vybrán v celém procesu poměrně 

brzy. Ještě před dokončením projekčních prací a specifikace projektu, někdy dokonce 

ještě dříve, než začne samotná projekční činnost. Stavba začíná dlouho předtím, než 

jsou stavební výkresy plně dokončené. Projekční činnost se v první řadě zaměřuje na 

místo stavby a samotné základy. Zatímco začíná výstavba, projektanti připravují 

projekční výkresy pro zbytek projektu a udržují si náskok před procesem výstavby či 

před jednotlivými etapami. Projekt je tak dokončen mnohem dříve než u klasického 

typu výstavby. Základní výhodou této urychlené realizace u projektu typu DB je časová 

úspora. Projekt začíná mnohem dříve, než je dokončen samotný projekční návrh a 

stavba dokončena nedlouho po finalizaci samotného návrhu. Komunikace mezi 

projektantem a zhotovitelem je efektivnější a celý proces je tak lépe koordinován a 

řízen, nedochází tak ke zbytečným prodlevám kvůli vzájemným konfliktům, protože 

obě strany mají velký zájem, aby celý proces plynule fungoval. S touto časovou úsporou 

přichází samozřejmě i úspora finančních prostředků a jejich rychlejší návratnost v čase. 

Zhotovitel není obvykle vázán na pevné paušální ceny, naopak se snaží pro sebe v rámci 
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výstavby najít úspory a zefektivnit tak celý projekt. Na straně investora vzniká časová 

úspora díky nutnosti vypisovat pouze jedno výběrového řízení. Odpadá totiž veřejná 

soutěž na vypracování projektové dokumentace, která je nutností u metody DBB. 

Zkrácení celkové doby trvání projektu díky metodě DB může být také velmi přínosné 

pro Českou republiku s ohledem na maximální využití časově omezených evropských 

dotací.27 

 Omezení změn během výstavby 

 Za přesnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá sám dodavatel. 

Případné chyby dokumentace a následné změny nákladů kvůli změnám ve výkazu 

výměr tedy musí řešit dodavatel, investor za ně nenese odpovědnost a nepromítnou se 

do celkové ceny zakázky. Nadále však může docházet ke změnám během výstavby 

kvůli změně požadavků investora, návrhům na změny od dodavatele nebo kvůli 

nepředvídatelným okolnostem. Odpovědnost za tyto změny leží na investorovi.28 

 Využití BIM procesů 

 Building information modeling neboli BIM, v češtině informační model 

budovy, je moderní a neustále se rozšiřující součástí stavebnictví s velkým potenciálem. 

Zadávání metodou DB je pro využití BIMu ideální a jeho použití může přinést velké 

množství výhod na straně zadavatele i dodavatele. Už ve fázi výběrového řízení lze 

dodavatelům poskytnout výchozí zadání projektu v podobě BIM modelu, čímž lze dále 

ušetřit čas a zajistit přesné převzetí parametrů projektu. S pomocí BIMu lze také při 

soutěži představit výrazně přesnější a pokročilejší návrh projektu, ve kterém se investor 

díky 3D modelům mnohem snáze zorientuje a může jednodušeji poukázat na chyby 

návrhu. Při výstavbě může dodavatel lépe řídit spolupráci mezi projekčním týmem a 

vedením stavby, díky čemuž mohou projektanti rychle upravovat projekt dle reálných 

podmínek na staveništi. Stavební práce mohou probíhat přesněji a rychleji díky lepšímu 

plánování a použití techniky využívající GPS, laserové zaměřování a další moderní 

technologie.29 

                                                           
27 Blaťák, J. Proces přípravy veřejné zakázky formou design-build. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2016, ISBN 
978-80-01-05966-1 
28,29 ČVUT. Diplomová práce. Posouzení metodiky zadávání metodou Design-Build pro veřejné zakázky na 
dopravní stavby v ČR [online]. 2016-7-5 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: 
https://www.dspace.cvut.cz/bitstream/handle/ 
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4.2 Nevýhody metody Design-Build 

 Finanční a časová náročnost účasti v soutěži 

 Účast ve výběrovém řízení může být pro uchazeče vysoce nákladná z důvodu 

velkého rozsahu nutných prací na návrhu. Pro účast v každé soutěži je nutné vypracovat 

nový návrh projektu, který musí být dostatečně propracovaný, aby mohl být správně 

posouzen investorem a aby mohl být případně použit jako výchozí návrh po získání 

zakázky. Finanční a časová náročnost může teoreticky výrazně omezit 

konkurenceschopnost menších firem a také odradit i některé z větších dodavatelů, kteří 

raději dají přednost účasti ve veřejné soutěži s méně náročnou zadávací metodou.30 

 Zvolení správné úrovně podrobnosti zadávací dokumentace 

 Při zadávání metodou DB je zadavatel postaven před problém, jak podrobně 

zpracovat zadávací dokumentaci. Dokumentace musí dostatečně pokrývat veškeré 

hlavní požadavky investora pro zajištění správné funkce stavby. Na druhou stranu musí 

být dokumentace dostatečně otevřená pro možné změny a technologické invence ze 

strany uchazeče. Správné určení míry podrobnosti vyžaduje předchozí zkušenosti 

investora s metodou DB, a tedy především pilotní projekty mohou být v tomto ohledu 

značně problematické a rizikové.31 

 Určení hodnotících kritérií 

 Pro správné využití metody DB a jejích hlavních předností je nutné využívat 

hodnocení dle celkové ekonomické výhodnosti nabídky. Cena samozřejmě nadále 

zůstává důležitým faktorem, ale pokud investor přistoupí k výběru pouze dle nejnižší 

nabídkové ceny, zmenšuje se výhoda daná otevřeným návrhem metody DB. Při 

hodnocení ekonomické výhodnosti se doporučuje posuzovat dobu trvání zakázky, 

kvalitu návrhu, zkušenosti uchazeče, vliv návrhu na okolí a další obdobná kritéria.32 

 

 

 

                                                           
30-32 ČVUT. Diplomová práce. Posouzení metodiky zadávání metodou Design-Build pro veřejné zakázky na 
dopravní stavby v ČR [online]. 2016-7-5 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: 
https://www.dspace.cvut.cz/bitstream/handle/ 
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 Přenos rizik na dodavatele 

 Při použití metody DB v dřívějších fázích projektu, tedy před získáním 

stavebního povolení či územního rozhodnutí, přechází na dodavatele významná rizika 

týkající se jednání s třetími stranami a majetkoprávního vypořádání. Oproti zadavateli 

může být dodavatel více motivován jednání vyřešit co nejrychleji a bez výraznějších 

problémů, protože jsou základní podmínkou pro dokončení zakázky v dané podobě a 

pro dodržení stanovených termínů. Ovšem v některých případech se může stát, že 

dodavatel i přes vynaložení maximální snahy nebude schopen splnit stanoviska či 

požadavky třetích stran. V tomto případě bude nutné převést odpovědnost zpět na 

zadavatele, čímž dojde minimálně ke zdržení projektu. Tento přenos rizik na dodavatele 

pravděpodobně povede k navýšení nabídkové ceny, která musí s těmito riziky počítat.33                                                                                       

4.3 Optimálního rozložení rizik 

 Jednoznačné a jasné rozložení rizik mezi smluvní strany je jedním ze 

základních předpokladů pro úspěšnou realizaci výstavbového projektu. Stranám musí 

být od začátku zřejmé a musí mít možnost vyhodnotit zásadní rizika spojená s realizací 

projektu. Zásadní vliv na seznámení se s riziky má nastavení realizační smlouvy a 

rozložení odpovědností mezi smluvní strany. Přenášení rizik na tu stranu, která není 

sama schopná tato rizika žádným nebo alespoň efektivním způsobem ovlivnit, zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku sporu. Za optimální řešení tak nelze považovat např. přenášení 

nekontrolovatelných rizik na zhotovitele, např. odpovědnost za veřejnoprávní 

rozhodnutí nebo za nepředvídatelné fyzikální podmínky (např. geologické nebo 

hydrologické podmínky podloží). Vhodným řešením je použití zavedených pravidel pro 

alokaci rizik obsažených ve smluvních podmínkách FIDIC (Yellow Book). 34     

 

 

                                               

                                                           
33 ČVUT. Diplomová práce. Posouzení metodiky zadávání metodou Design-Build pro veřejné zakázky na 
dopravní stavby v ČR [online]. 2016-7-5 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: 
https://www.dspace.cvut.cz/bitstream/handle/ 
34 SFDI. Zavěrečná zpráva. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní 
stavby v ČR [online]. 2015-1-1 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-
verejnost- media/2015_metodika_db_zaverecna_zp rava.pdf 
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Tabulka č. 1: Alokace rizik dle smluvních podmínek FIDIC (Yellow Book) 

Rizika Objednatel Zhotovitel 

Odpovědnost za 
veřejnoprávní 

povolení 

FIDIC předpokládá, že územní, 
stavební nebo jiné povolení pro 
trvale zabudované části díla zajistí 
objednatel. 

Zhotovitel odpovídá za 
vyřízení případných dalších 
veřejnoprávních povolení. 

Odpovědnost za 
technické provedení 

díla 

Objednatel je odpovědný za 
přípravu dokumentu požadavků 
objednatele, ve kterém uvede účel, 
rozsah a jiná projekční a technická 
kritéria. Tento dokument slouží 
jako podklad pro přípravu nabídky 
zhotovitele a navazující projektové 
dokumentace a je součástí zadávací 
dokumentace. 

Zhotovitel je odpovědný za 
přípravu projektové 
dokumentace v souladu 
s požadavky objednatele 
(součástí nabídky zhotovitele 
je pouze předběžná projektová 
dokumentace) a provedení díla 
v souladu s projektovou 
dokumentací. 

Zajištění vstupu na 
staveniště a jeho 

užívání 

Objednatel nese odpovědnost za 
zajištění vstupu na staveniště pro 
zhotovitele a jeho užívání. 

Zhotovitel nese odpovědnost 
za přístupové cesty. 

Odpovědnost za 
prodlení a 

vícenáklady spojené 
se špatným 

odhadem množství 
prací v paušální 

ceně 

 Dodavatel odpovídá za 
navržené technické řešení, 
posloupnost prací a případné 
vícenáklady s tím spojené. 

Odpovědnost za 
nepředvídatelné 

překážky 

Zadavatel v zásadě nese 
odpovědnost za nepředvídatelné 
překážky, tzn. nepředvídatelné 
fyzikální podmínky, archeologické 
nálezy, změny legislativy, okolnosti 
vyšší moci. 

 

Další odpovědnosti 
za rizika vyplývající 
z realizace smlouvy 

Na straně zadavatele to bude např. 
odpovědnost za vlastní 
zaměstnance nebo odpovědnost za 
zpoždění průběhu prací způsobené 
správními úřady 

Na straně dodavatele to bude 
např. odpovědnost za 
provedení a dokončení díla 
v souladu se smlouvou, 
bezpečnost na pracovišti. 

             (Zdroj: www.sfdi.cz) 
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4.4 Vhodnost použití Design-Build 

 Před uplatněním přístupu DB na plánovaný projekt je třeba zvážit především 

možnosti zadavatele, možnosti financování a zda celý projekt a místní podmínky přístup 

DB dovolují. Nejběžnější námitka k této formě výstavby je uváděn strach, že zadavatel 

ztratí kontrolu nad celou výstavbou a že výstavba přinese příliš mnoho kompromisů 

mezi návrhem a samotnou výstavbou.35 

 Dle metodiky SFDI metoda Design-Build najde uplatnění zejména tam, kde je 

možné využít potenciální výhody, proto se doporučuje pro stavební objekty v průniku 

tří hlavních kritérií: 36 

� technické náročnosti stavby, 

� předvídatelnosti externích podmínek, 

� nízkých nároků na majetkoprávní přípravu.  

 Technická náročnost poskytuje dodavateli prostor pro vlastní invenci návrhu, 

čímž může dojít k významnému zlepšení v oblasti termínů dokončení, nákladů či 

kvality stavby. Dle závěrečné zprávy SFDI se jedná především o mosty, estakády, 

mimoúrovňové křižovatky a technologické objekty. Předvídatelnost externích podmínky 

je nezbytná pro správné zadání projektu a pro určení odpovídající nabídkové ceny s 

přihlédnutím k možným rizikům výstavby. V tomto ohledu jsou vhodnější novostavby, 

u kterých lze s vyšší jistotou popsat veškeré požadavky zadavatele a u kterých lze zjistit 

všechny důležité podmínky v území s vysokou mírou jistoty. Naopak velmi nevhodné 

jsou rekonstrukce, u kterých není dopředu znám celkový objem požadovaných prací a 

posouzení reálných podmínek v území může být výrazně problematičtější a nepřesné. 

Nízké nároky na majetkoprávní přípravu jsou důležité kvůli možným změnám 

prostorového uspořádání projektu. Vhodné jsou tedy stavby mostů či křižovatek, kde se 

i při větším odchýlení projektu od původních představ příliš nezmění nároky na zábor 

půdy. Předpokládá se, že stavby vyhovující kritériím pro použití metody DB tvoří 10 % 

až 20 % z celkového objemu zadávaných staveb dopravní infrastruktury. 37 

                                                           
35,36 SFDI. Zavěrečná zpráva. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní 
stavby v ČR [online]. 2015-1-1 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-
verejnost- media/2015_metodika_db_zaverecna_zp rava.pdf 
 

37 SFDI. Zavěrečná zpráva. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní 
stavby v ČR [online]. 2015-1-1 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-
verejnost- media/2015_metodika_db_zaverecna_zp rava.pdf 
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5. Smluvní podmínky FIDIC 

 FIDIC je zkratkou Mezinárodního sdružení konzultačních inženýrů, v originále 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, které vzniklo v roce 1913 ve Francii 

a původně sdružovalo subjekty z Francie, Belgie a Švýcarska. Význam FIDIC však 

výrazněji vzrostl až po druhé světové válce. V současnosti má tato federace více než sto 

členů mezi, které patří i Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE). V roce 1957 

byly vydány první vzorové Conditions of Contract for Works of Civil Engineering 

Construction, jež založily tradici tzv. Červené knihy FIDIC (Red Book). V průběhu let, 

tak jak se rozvíjelo stavebnictví, bylo zřejmé, že je nutné smluvní podmínky FIDIC 

revidovat. K tomu došlo v roce 1978 a následně v roce 1999, kdy vznikla dodnes 

nejpoužívanější First Edition se čtyřmi základními knihami. K poslední aktualizaci 

došlo v roce 2017. Rozsáhlejší použití této nejnovější verze se však v nejbližší době 

neočekává.38  

 Pro dodávku stavebních prací a technologických zařízení se dnes nejčastěji 

používají tři základní vzory smluvních podmínek FIDIC. Jsou to:39 

� Conditions of Contract for Construction (CONS/Red Book) - neboli smluvní 

podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem, jež se používají u projektů, u nichž rizika spojená s projektovou 

dokumentací ponese vetší měrou objednatel.  

� Conditions od Contract for Plant and Design-Build (P&DB/Yellow Book) - tedy 

smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a 

výstavbu elektro a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných zhotovitelem, které jsou podmínkami pro zakázky 

Design-Build. 

� Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects (Silver Book), což jsou 

smluvní podmínky pro projekty EPC/ „na klíč“, které jsou typické pro 

individuálně vyjednávané projekty Design-Build u technologických dodávek. 

Všechny tři výše uvedené vzory smluvních podmínek se nejčastěji využívají ve verzích 

z roku 1999. Podrobněji se těmito vzory smluvních podmínek budou 

zabývat následující části této kapitoly.40 

                                                           
38-40 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 1. - 2. 
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5.1 FIDIC v České republice  

 Jak už je zmíněno výše, tak součástí FIDIC je i Česká republika, a to 

prostřednictvím České asociace konzultačních inženýrů (CACE), která byla založena 

v roce 1991 a v roce 1992 jako řádný člen přijata do FIDIC. CACE zajišťuje prodej 

českých překladů vzorů FIDIC, certifikovaná školení v rámci tzv. školy FIDIC a 

distribuuje i překlad oficiálního komentáře.41 

 K rozšíření aplikace smluvních podmínek FIDIC v České republice došlo až po 

sametové revoluci, což bylo podmíněno přechodem k tržnímu hospodářství a následným 

zájmem zejména zahraničních investorů realizovat své projekty i prostřednictvím 

místních stavebních společností. K většímu rozšíření aplikace vzorů FIDIC došlo až se 

vstupem České republiky do Evropské unie a s tím spojené čerpání dotací z fondů 

Evropské unie, které je mimo jiné podmíněné použitím prověřených standardizovaných 

vzorových smluv. 42 

5.2 Vzory FIDIC  

 Následující části této kapitoly se budou podrobněji věnovat problematice 

smluvních podmínek FIDIC a jejich jednotlivých vzorů, zejména pak P&DB (Yellow 

Book) a EPC (Silver Book), které jsou uzpůsobeny pro zadávání metodou Desing-

Build. Pro komparaci jednotlivých smluvních podmínek využiji i, u nás nejpoužívanější, 

CONS (Red Book).  

 CONS  

 CONS (Red Book) je nejpoužívanějším vzorem FIDIC vůbec. Je určen pro 

projekty Generálního dodavatelství, tedy zakázky, u nichž rizika spojená s projektovou 

dokumentací ponese ve věší míře zadavatel. U těchto projektů využívá specifikace a 

výkresy zadavatele pro zadání a realizaci zakázky a měření skutečně provedených prací 

při použití jednotkových cen ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr. Celková cena 

podléhá úpravám prostřednictvím především změn díla a v důsledku uplatnění nároků 

(claimů) na dodatečné platby a čas.43  

  

                                                                                                                                                                          
 

41-43 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 2., 12. 
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 P&DB  

 P&DB (Yellow Book) je určen pro zakázky Design-Build, u kterých rizika 

spojená s projektovou dokumentací ponese větší měrou dodavatel. Tento vzor pracuje 

s požadavky objednatele, které definují především účel, funkci, rozsah, standart, výkon 

a jiná technická kritéria díla podle představ objednatele. Na základě požadavků 

objednatele vytváří zhotovitel svůj návrh, který se stává součástí smlouvy. Celková cena 

je koncipována jako paušální, může dojít k její úpravě prostřednictvím především změn 

díla a v důsledku uplatnění nároků (claimů) na dodatečné platby a čas. 44 

 EPC  

 EPC (Yellow Silver) je typickým vzorem pro individuálně vyjednávané 

projekty Design-Build u technologických dodávek s přesunutím větší míry rizik na 

zhotovitele a dodávek investičních celků jako jsou např. elektrárny nebo továrny, kdy je 

prioritou vyšší stupeň předvídatelnosti ceny a splnění termínu realizace. Při tomto typu 

zakázky zhotovitel zajišťuje veškeré projektování a inženýring, obstarávaní dílčích 

dodávek i vlastní realizaci stavby a předává plně vybavené zařízení připravené 

k provozu. Tento vzor alokuje v porovnání s ostatními vzory FIDIC nejvíce rizik u 

zhotovitele. Cena je koncipována jako paušální, neprovádí se se měření skutečně 

provedených prací, v omezeném rozsahu však může dojít k její úpravě. Na rozdíl od 

P&DB a CONS, kde byl za správu zakázky zodpovědný správce stavby, tento vzor již 

tuto funkci nevyužívá ale nahrazuje ji zástupce objednatele.45 

 Všechny výše uvedené vzory pracují s přehlednou sktrukturou dvaceti článků 

(kapitol). Vzory FIDIC z hlediska vnitřní struktury obsahují promyšlenou provázanost 

jednotlivých článků, hlavně co se týče alokace rizik, správy zakázky, odpovědnosti za 

projektovou dokumentaci, claimů, řízení změn, řízení času a systému řešení sporů. 46 

 FIDIC taktéž vydává i další vzorové dokumenty, jakými jsou například Short 

Form of Contract (Green Book) pro projekty s menší předpokládanou hodntou, nebo 

                                                           
44-46 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 12. -14. 
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Design, Build and Operate Projects (Gold Book) pro projekty, kde se předpokládá též 

provozování díla zhotovitelem a mnoho dalších.47 

 Pro lepší přehled a orientaci v této problematice je níže uveden obrázek 

vyobrazující schéma pro výběr vhodného vzoru smluvních podmínek FIDIC podle 

atributů daného projektu.  

Obr. č. 2 – Schéma pro výběr vhodného vzorového dokumentu FIDIC   

(Zdroj: https://is.muni.cz/th/u2o4d/Diplomova_prace_Kaska.docx + vlastní zpracování) 

 

                                                           
47 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 12. -14. 
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5.3 Základní součásti smlouvy dle jednotlivých vzorů FIDIC 

 Ve vzorových dokumentech FIDIC je smlouva definovaná v podčl. 1.1.1.1 jako 

souhrn dokumentu, které ji tvoří. Tyto dokumenty se mohou u jednotlivých smluvních 

typů lišit podle charakteru smlouvy. Všechny dokumenty tvořící smlouvu jsou 

definovány v podlč. 1.5, podle nějž se musí tyto dokumenty vnímat jako vzájemně se 

vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů. V 

následující tabulce jsou znázorněny dokumenty, tvořící smlouvu o dílo v pořadí, 

v jakém jsou uvedeny v jednotlivých smluvních podmínkách.48 

Tabulka č. 2 – Dokumenty smlouvy o dílo dle jednotlivých vzorů FIDIC 

Red Book (CONS) Yellow Book (P&DB) Silver Book (EPC) 

� Smlouva o dílo 

(existuje-li) 

� Dopis o přijetí nabídky 

� Dopis nabídky 

� Zvláštní podmínky 

� Obecné podmínky 

� Technické specifikace 

� Výkresy  

� Formuláře a veškeré 

ostatní dokumenty tvořící 

součást Smlouvy 

� Smlouva o dílo 

(existuje-li) 

� Dopis o přijetí nabídky 

� Dopis nabídky 

� Zvláštní podmínky 

� Obecné podmínky 

� Požadavky objednatele 

� Formuláře  

� Návrh zhotovitele a 

veškeré ostatní dokumenty 

tvořící součást Smlouvy 

� Smlouva o dílo  

� Zvláštní podmínky 

� Obecné podmínky 

� Požadavky objednatele 

� Nabídku a veškeré 

ostatní dokumenty tvořící 

součást Smlouvy  

 

        (Zdroj: Vzory FIDIC + vlastní zpracování) 

 Dokument smlouvy o dílo 

 Vlastním dokumentem smlouvy o dílo je krycí list nabídky, který pravidelně 

stvrzuje jen nabídkovou částku a vyjádření závazku ze smlouvy o dílo. Ve všem 

ostatním odkazuje na další dokumenty tvořící smlouvu.49 

 

 

                                                           
48,49  Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 5. 
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 Dopis o přijetí nabídky  

 Dopis o přijetí nabídky je podle podčl. 1.1.1.3 objednatelem podepsaný dopis o 

formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoliv přiložených memorand 

obsahujících vzájemně oběma stranami podepsané dohody.50 

 Dopis nabídky 

 Dopis nabídky je dokument, podle podčl. 1.1.1.4, který byl připraven 

zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo. Podle CONS (Red 

Book) a P&DB (Yellow Book) je k němu přiložena příloha k nabídce, která obsahuje 

tyto informace:51 

� Název a adresa objednatele a zhotovitele; 

� Jméno a adresa správce stavby; 

� Doba pro dokončení díla;  

� Záruční doba; 

� Elektronické přenosové systémy; 

� Rozhodné právo; 

� Úřední jazyk; 

� Komunikační jazyk; 

� Doba pro přístup na staveniště; 

� Výše zajištění splnění smlouvy; 

� Normální pracovní doba; 

� Paušální náhrada škody za zpoždění; 

� Podmíněné obnosy;  

� Úpravy v důsledku změn v nákladech;  

� Celková záloha; 

� Počet a načasování splátek; 

� Měny a poměry; 

� Procentuální členění zádržného; 

� Platební měna; 

� Lhůty pro předložení pojistek; 

� Rada pro rozhodování sporů. 

                                                           
50 FIDIC Yellow Book 
51 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. S 5. 
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 Obecné a zvláštní smluvní podmínky  

 Smluvní podmínky (obecné i zvláštní) jsou podstatou smlouvy, a taktéž 

hlavním pramenem úpravy práv a povinností stran. FIDIC doporučuje své vzory pro 

použití v mezinárodním prostředí, a hlavně z toho důvodu jsou rozděleny na část 

obecnou a zvláštní. Do části obecné se nesmí přímo nikdy zasahovat. Ve zvláštní části 

má dojít k úpravám kvůli specifikům daného projektu nebo právního řádu, jímž se 

smlouva řídí. Při zpracování zvláštní části se musí brát zřetel nejen na přímé účastníky 

projektu, ale také na další účastníky, zejména ty, kteří působí při jeho financování.52 

 Technické specifikace 

 Technické specifikace jsou dokumentem, který popisuje technické specifikace 

a další požadavky objednatele na dílo.53 

 Výkresy 

 Výkresy jsou zásadní součástí smlouvy při použití CONS (Red Book). Podle 

podčl. 1.1.1.6 „Výkresy“ označují výkresy díla tak, jak jsou zahrnuty ve smlouvě včetně 

jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných objednatelem v souladu se 

smlouvou.54 

 Požadavky objednatele 

 Podle podčl. 1.1.1.5 jsou požadavky objednatele takový dokument, který 

specifikuje účel rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria 

díla. Tento dokument je součástí smlouvy při použití P&DB (Yellow Book) a EPC 

(Silver Book), podle kterých je zhotovitel odpovědný za projektovou dokumentaci, 

provedení a souslednost prací. Požadavky objednatele stanoví části díla, které má 

vyprojektovat zhotovitel, a kritéria, která jeho projektová dokumentace a dílo musí 

splňovat. Dílčí postupy výstavby by nemněli být součástí požadavků objednatele. 

Požadavky objednatele mohou mít různý stupeň podrobnosti od stanovení hlavního 

účelu díla až k poměrně podrobným požadavkům na vlastnosti výsledného díla. 

Nicméně, přílišná podrobnost může negativně ovlivnit možnosti zhotovitele při realizaci 

                                                           
52 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. S 6.  
53 FIDIC Red Book 
54 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 7., 9. 
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(tzn. zvolení co nejvhodnějšího technologického postupu, provedení a posloupnosti 

prací). V každém případě by však požadavky objednatele měli jasně definovat standardy 

materiálů, provedení a estetické a funkční požadavky. Mohou obsahovat následující 

informace:55 

� Umístění staveniště a další okrajové podmínky; 

� Účel a funkce díla; 

� Rozsah projektové dokumentace a další technická kritéria; 

� Rozsah projektování v návrhu zhotovitele; 

� Technické standarty, normy a vyhlášky; 

� Kvalitativní a výkonnostní kritéria; 

� Povolení zajištěná objednatelem; 

� Splátky paušálu, rozpis paušálu pro ocenění změn, rozsah přeměřování; 

� Požadavky na harmonogram a jeho omezení; 

� Omezení z hlediska základů, konstrukcí, vstupu na staveniště; 

� Jiní zhotovitelé na staveništi; 

� Zapojení třetích osob; 

� Enviromentální omezení; 

� Média dostupná na staveništi; 

� Vybavení objednatele a volně dostupný materiál; 

� Požadavky na personál projektanta; 

� Požadavky na zařízení pro objednatele a správce stavby; 

� Vzorky; 

� Zkoušení; 

� Náhrada škody; 

� Dokumentace skutečného provedení a další. 

 

 

 

 

 
                                                           
55 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. S 9.  



35 
 

 Návrh zhotovitele 

 Smyslem návrhu zhotovitele je poskytnout objednateli podrobný popis 

představy uchazeče o provedení díla v souladu se smlouvou tak, aby byly naplněny 

požadavky objednatele. 56 

5.4 Správce stavby/zástupce objednatele 

 Správce stavby, respektive zástupce objednatele, má ve smyslu smlouvy 

pomáhat s úspěšnou realizací projektu jako proaktivní součást projektového řízení. Je 

vedle zhotovitele a dobré smlouvy základním nástrojem umožňujícím dosažení 

požadovaného standartu. Správce stavby si najímá objednatel nejčastěji na základě 

smlouvy o poskytnutí služby. Ten se pak zabývá např. nákladovým a technickým 

dozorem, koordinací, monitorováním dohlížením na soulad s normami, poskytuje 

součinnost zhotoviteli, vydává pokyny, potvrzuje provedené práce, zkouší je a přejímá, 

realizuje změnové řízení, řeší otázky změn ceny a harmonogramu, vyhodnocuje claimy, 

interpretuje obsah smlouvy a je povinen vyvinout úsilí k předcházení sporů. Správce 

stavby je většinou obchodní společnost, často skupina konzultačních inženýrů nebo 

projektantů, musí být však jmenován její konkrétní zástupce. Správcem stavby může být 

i subjekt podřízený objednateli.57 

 Jak už jsem v této kapitole uváděl subjekty odpovědné za správu zakázky jsou 

v jednotlivých vzorech odlišné. U P&DB (Yellow Book) a CONS (Red Book) je to 

správce stavby, u EPC (Silver Book) zástupce objednatele. Rozdíl mezi těmito subjekty 

je patrný zejména ve způsobu definice jejich pravomocí. Podle podčl. 3.1 správce 

stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, která je stanovena Smlouvou o 

dílo nebo která nutné vyplývá ze smlouvy o dílo, rozsah jeho pravomocí je tak vymezen 

smlouvou. Mezi typická pravá správce stavby patří především právo dávat zhotoviteli 

pokyny týkající se realizace díla (nebo odstranění vad), které zhotovitel musí plnit 

(pokud jsou nutné k dokončení díla a odstranění vad, protože postupy výstavby jsou 

věcí zhotovitele. Správce stavby musí obvykle např. závazně objasňovat nesrovnalosti 

ve smlouvě, odsouhlasovat, že dostal požadované informace, schvalovat (např. 

projektovou dokumentaci) a vznáší požadavky (např. na zhotovitelův návrh změny 

díla). Správce stavby však není oprávněn dále měnit smlouvu o dílo nebo zbavit 

                                                           
56,57 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 8., 41. - 45 
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kteroukoliv smluvní stranu jejích povinností vyplývajících ze smlouvy. Zástupce 

objednatele podle EPC (Silver Book) může vykonávat všechna práva objednatele dle 

smlouvy o dílo, pokud objednatel nestanoví jinak.58 

5.5 Alokace rizik podle FIDIC 

 Alokací rizik se rozumí přidělení rizik účastníkům výstavbového projektu. 

Obecně se rozlišují dvě možné zásady, a to decentralizace a centralizace rizik, přičemž 

při centralizaci se všechna rizika projektu soustřeďují u jediné osoby. Podmínky FIDIC 

pracují s principem decentralizace rizik, což znamená, že riziko nese vždy ten účastník 

projektu, který je schopen ho nejúčinněji ovládat. Je však nutné zmínit, že i tu existují 

rozdíly mezi jednotlivými vzory, jelikož u EPC (Silver Book) se většina zásadních rizik 

přenáší na zhotovitele. To může přinést velké komplikace při veřejných zakázkách 

soutěžených podle nejnižší nabídkové ceny, tudíž se použití tohoto vzoru u takto 

zadaných veřejných zakázek nedoporučuje. Podmínky EPC (Silver Book) jsou určeny 

spíše pro realizaci individuálně dojednaných rozsáhlých projektů financovaných ze 

soukromých zdrojů, u kterých je dost času na přípravu. 59  

5.5.2 Alokace rizik v jednotlivých vzorech 

 Obecnou úpravu rizik obsahuje ve vzorech FIDIC kapitola 17, ale systematiku 

alokace rizik je třeba vnímat v kontextu celé smlouvy. Na rizika obecně je třeba nahlížet 

ve vazbě na kapitolu 19, která obsahuje smluvní definici „vyšší moci“, a ve vazbě na 

kapitolu 18, která upravuje pojištění. Další vnitřní provázanost, související s alokací 

rizik, tvoří systematika smluvních claimů a systém práv a povinností objednatele a 

zhotovitele podle kapitol 2 a 4. Je zde nutné uvést, že alokace rizik podle P&DB 

(Yellow Book) vychází z CONS (Red Book), oba vzory jsou tedy v mnoha bodech 

obdobné.60 

 Rizika objednatele 

 Objednatel ponese některá základní rizika, jež jsou dána smlouvou nebo 

zákonem jako např. rizika vyplývající z jeho povinnosti zaplatit cenu díla, převzít dílo, 

                                                           
58,59 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 42 – 43, 51 – 52. 
 
 

60 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
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obecné prevenční povinnosti, povinnosti poskytnout součinnost apod.61 Podle P&DB 

(Yellow Book) a CONS (Red Book) objednatel dále nese rizika plynoucí z nebezpečí. 

Podle podčl. 17.3 jsou to:62 

� Válka, nepřátelské akty, invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

� Rebelie, terorizmus, revoluce, povstání, vojenský převrat, občanská válka; 

� Výtržnost, vzpoura, nebo nepokoj v Zemi; 

� Válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace, radioaktivní kontaminace; 

� Tlakové vlny způsobené letadlem; 

� Užívání nebo zabrání jakékoliv části stavby objednatelem mimo případů 

specifikovaných ve smlouvě; 

� Projektování jakékoliv části díla personálem objednatele nebo někým jiným, za 

koho je objednatel odpovědný; 

� Jakékoliv působení nepředvídatelných přírodních sil. 

 Dále v P&DB (Yellow Book) a CONS (Red Book) podle podčl. 1.13 nese 

objednatel rizika spojená s jeho povinností obstarat uzemní nebo podobná povolení pro 

stavbu a jakákoliv další povolení popsaná v technické specifikaci/požadavcích 

objednatele. Dále nese rizika spojená s jeho povinností zajistit zhotoviteli práva přístupu 

na území staveniště podle podčl. 2.1. Mezi další rizika objednatele patří nepředvídatelné 

fyzické poměry podloží podle podčl. 4.12. Rizikem objednatele jsou též náklady a 

zpoždění související s archeologickými nálezy podle podčl. 4.24. Další kategorií rizik 

jsou rizika sdílená, které vyplývají z podčl. 8.4. Jde v podstatě o zhotovitelem 

nárokované časové dopady změn díla, zásadního zvýšení množství v položce při 

doměřování, mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, nedostatku lidských 

zdrojů způsobeného epidemií, zásahy státní správy, časové dopady změn v právních 

předpisech nebo dopady jiných kroků úřadů a jakýchkoli zpoždění, překážek či opatření 

způsobených nebo přičitatelných objednateli anebo jeho zaměstnancům. Mezi další 

sdílená rizika patří podle podčl. 8.5 riziko zpoždění způsobené úřady, rizika úprav 

v důsledku změn práva podle podčl. 13.7 a rizika spojená s vyšší mocí uvedená 

v kapitole 19. Mezi další rizika objednatele je možné podřadit pod kategorii rizik 

plynoucích z nebezpečí zpoždění, překážek, opatření, škod, ztrát a výdajů způsobených 

nebo přičitatelných objednateli či zaměstnancům a spolupracovníkům objednatele, 
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anebo rizik spojených s vybavením a materiálem poskytovaným objednatelem. EPC 

(Silver Book) přenáší některá zde uvedená rizika na zhotovitele, tyto případy budou 

popsánÿ níže.63 

 Rizika zhotovitele 

 Zhotovitel stejně jako objednatel pravidelně ponese některá základní rizika 

daná smlouvou nebo zákonem, jsou to rizika vyplývající z jeho předsmluvních závazků, 

obecně prevenční povinnosti, povinnosti poskytnout součinnost nebo zákonných záruk. 

Dále nese zhotovitel rizika za řádné a včasné plnění, odstranění vad během realizace a 

v záruční době, taktéž za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

staveništi a veškerých metod výstavby. V podlč. 17.1 jsou uvedena rizika zhotovitele 

související s tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoliv osoby, ke 

kterému došlo v důsledku prací zhotovitele nebo v souvislosti s jeho projektovou 

dokumentací. Podle podčl. 17.2 zhotovitel nese riziko spojené se škodou na díle až do 

převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese riziko nebezpečí nedostatečnosti přijaté 

částky podle podčl. 4.11, riziko nebezpečí nezajištění energie, vody a dalších 

potřebných služeb podle podčl. 4.19 a rizika spojená z bezpečností staveniště podle 

podčl. 4.22. V P&DB (Yellow Book) už z podstaty tohoto vzoru nese zhotovitel více 

rizik spojených se svou projektovou dokumentaci, jeho vlastním technickým řešením a 

posloupností prací. Zhotovitel nese veškerá rizika související s vypracováním 

projektové dokumentace podle platných právních předpisů a technických a norem a 

s tím spojená rizika vad, nesrovnalostí a nedostatků této projektové dokumentace. 

Zhotovitel též nese odpovědnost za včasné odhalení chyb, nedostatků nebo jiných vad 

v požadavcích objednatele. Další rizika jsou spojené s tím, že u P&DB (Yellow Book) 

je celková smluvní cena paušální a neměří se tedy skutečně provedené práce. Zhotovitel 

tak nese rizika odhadu potřebného materiálu, práce a vybavení k zhotovení díla. Jak už 

jsem zmiňoval v EPC (Silver Book) nese zhotovitel nejvíce rizik. Jsou to rizika 

související s odhalením nedostatků zadání zakázky a průzkumem fyzických podmínek 

staveniště. Zhotovitel taktéž podle tohoto vzoru nese veškerá rizika spojená 

s projektovou dokumentací a stejně tak rizika nepředvídatelných přírodních sil mimo 
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těch, které nabyly význam vyšší moci (např. zemětřesení, hurikán nebo sopečná 

činnost).64 

5.5.3 Pojištění 

 FIDIC předpokládá, že riziko na každém výstavbovém projektu existuje a že 

by mnělo být pojištěné v největším možném rozsahu, aby chránilo smluvní strany od 

finančních následků. Vzory FIDIC vyžadují po smluvních stranách v podstatě tři druhy 

pojistného krytí:65 

� Majetkové pojištění, které kryje škody na díle a majetku na staveništi. 

� Odpovědnostní pojištění, které chrání objednatele a zhotovitele při právní 

odpovědnosti za zranění, nemoci a úmrtí zaměstnanců zhotovitele při plnění 

pracovních povinností v rámci výstavbového projektu. 

� Odpovědností pojištění, které chrání objednatele a zhotovitele při právní 

odpovědnosti za zranění, nemoci a úmrtí třetích osob a za škody na majetku 

třetích osob v souvislosti s činností zhotovitele v rámci výstavbového projektu. 

 U projektů Design-Build při použití vzorů P&DB (Yellow Book) a EPC (Silver 

Book) se povinnost pojištění zhotovitele rozšiřuje o krytí rizik souvisejících 

s projektovou dokumentací. Po zhotoviteli je tedy požadováno, aby disponoval 

profesním pojištěním odpovědnosti. 66 

5.6 Cena díla dle vzorů FIDIC 

 Ve smlouvě o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo. 

Smlouva o dílo, hlavně u rozsáhlých a náročných projektů, nemůže reálně obsahovat 

dopředu známou celkovou cenu díla. Ve smlouvě však musí být stanoven způsob jejího 

určení a celková přesná cena se zjistí až po dokončení díla. Pro základní odlišení druhů 

cen u výstavbových projektů můžeme použít následující kritéria:67 

� Cena spojená s ekonomickými vlivy 

o Pevná – je taková cena, která se po celou dobu účinnosti smlouvy 

v důsledku ekonomických vlivů nemění. 

                                                           
64-67 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 55., 63 – 66, 73 
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o Pohyblivá – na rozdíl od ceny pevné reaguje na ekonomické vlivy jako 

např. inflace, deflace, změny kurzů, úrokových sazeb, vývoje 

ekonomického cyklu, změny cen vstupů a další. 

� Cena související s konstrukcí ceny (tj. obsahem ceny a způsobem jejího 

stanovení) 

o Položková – tzv. měřená zakázka, při které se měří, na základě 

dohodnuté metody, skutečně provedené práce. Ty se ocení jednotlivými 

měřenými jednotkovými cenami za položku a celkovými neměřenými 

cenami za položku (např. zařízení staveniště).  

o Paušální – při, které se neměří skutečně provedené práce. Práce jsou 

hrazeny na základě platebního kalendáře nejčastěji po dokončení předem 

stanovených částí nebo až po úplném dokončení díla. Objednatel u 

jednotlivých paušálních plateb neměří, kolik bylo skutečně postaveno, 

ale pouze ověřuje skutečnost, zda byly naplněny podmínky pro další 

platbu. Paušální cena by měla být obecně dostatečně vysoká, aby pokryla 

očekávané náklady, režie, zisk a rizikové přirážky zhotovitele. Pokud je 

paušální cena nedostatečná, zhotovitel není schopný realizovat zakázku 

bez ztráty.  

o Nákladová – při jejím použití dostane zhotovitel zaplaceno od 

objednatele cenu dodávky v úrovni skutečných nákladů a předem 

stanovenou „přirážku“ za režie a zisk. 

 Jednotlivé vzory FIDIC používají rozdílné metody pro stanovení skutečné ceny 

díla. Při použití CONS (RED BOOK) je stanovení celkové ceny založeno na principu 

měřené zakázky.  U podmínek P&DB (Yellow Book) a EPC (Silver Book) je stanovení 

ceny odlišné od CONS (Red Book). Podle těchto vzorů je cena fakturována na základě 

harmonogramu plateb, který je smluvně dohodnutý podle předpokládaných nákladů 

v čase. Cena je konstruována jako cena paušální a je předem stanovena. Riziko změn 

v množství jednotlivých položek nese zhotovitel.68 

 

                                                           
68 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 79. 
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5.7 Změny 

 U velkých výstavbových projektů s dlouhou dobou trvání, je téměř nemožné 

vyhnout se změnám, ke kterým dochází v průběhu času, ať už vlivem technického 

pokroku, přirozeného růstu či poklesu cen, případně nových nároků stanovených 

objednatelem nebo novými právními normami. Proto musí smlouva u takovýchto 

projektů obsahovat ustanovení umožňující objednateli změnit např. rozsah, standard, 

časovou souslednost prací, technologický postup. Zhotovitel by totiž mohl při jakékoliv 

změně díla odmítnout její provedení s tím, že k tomu není povinen, přičemž právě 

zhotovitel je tím nejvhodnějším subjektem k provedení změn pro svou faktickou 

přítomnost na staveništi. Změny u výstavbových projektů mohou mít dopady na cenu a 

čas projektu. Zvláště u veřejných zakázek je důležité, aby dopady na cenu a čas byly 

řešeny transparentně. Taková ustanovení musí ovšem obsahovat postupy zajišťující 

nejen transparentnost, ale i rychlé a hospodárné řešení smlouvou umožněných změn.69  

 Ve vzorech FIDIC je problematika změn řešena v kapitole 13 Variace a 

úpravy. Podle tohoto ustanovení platí, že správce stavby nebo objednatel (Silver Book), 

může nařídit provedení změny nebo vyzvat zhotovitele k podání návrhu na změnu 

kdykoliv před vydáním potvrzení o převzetí díla. Podle P&DB (Yellow Book) a EPC 

(Silver Book) však variace nesmí zahrnovat vynechání jakékoliv práce, pokud má být 

vykonávaná někým jiným. Zhotovitel pak musí změnu provést, pokud nedá okamžitě 

správci stavby oznámení, že:70 

� Věci určené pro dílo požadované pro variaci jsou pro zhotovitele těžko dostupné 

(všechny vzory). 

� Variace sníží bezpečnost nebo vhodnost díla (Yellow Book, Silver Book). 

� Variace bude mít nepříznivý vliv na úspěšné splnění požadavků v seznamu 

záruk (Yellow Book, Silver Book). 

 Po obdržení takového oznámení musí správce stavby pokyn pro provedení 

změny zrušit, potvrdit nebo změnit. CONS (Red Book) na rozdíl od ostatních vzorů 

uvádí, co všechno může každá variace zahrnovat. Jsou to např. změny v množství 

jakékoliv položky práce, změny v kvalitě, posloupností prací, rozmístění nebo 

                                                           
69-70 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 93 - 95 
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rozměrech díla. Dále může zahrnovat vypuštění jakékoliv práce nebo jakoukoliv 

dodatečnou práci.  

 Podle všech vzorů může zhotovitel taktéž kdykoliv správci stavby podat jím 

vypracovaný písemný návrh, který podle jeho názoru: 

� Urychlí dokončení díla; 

� Sníží náklady objednatele na provedení, údržbu nebo provoz díla; 

� Zvýší objednateli efektivitu nebo hodnotu dokončeného díla; 

� Bude objednateli jinak prospěšný. 

 CONS (Red Book) oproti jiným vzorům znovu obsahuje ustanovení navíc 

v kterých je uvedeno, že zhotovitel příslušnou změnu vyprojektuje nebo získá 50 % 

bonus z úspory apod. 

 Pokud jde o postup při variacích, je stanoveno, že správce stavby může před 

vydáním pokynu k variaci požadovat po zhotoviteli předložení: 

� Popisu navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího 

provedení; 

� Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu; 

� Návrh zhotovitele na ocenění variace. 

 Jednotlivé vzory se v tomto bodu liší především ve způsobu ocenění variace. 

Podle CONS (Red Book) musí být variace oceněná v souladu s kapitolou 12 (Měření a 

oceňovaní). Naproti tomu v P&DB (Yellow Book) a EPC (Silver Book) je stanoveno, 

že správce stavby/objednatel musí pro určení úpravy smluvní ceny postupovat podle 

podčl. 3.5 (Určení). 

5.8 Claimy podle smluvních vzorů FIDIC 

 Anglické slovo claim je možné přeložit jako nárok, ve stavební praxi se ale 

často ponechává nepřeložené. Claim podle vzorů FIDIC označuje specifický požadavek 

jedné ze smluvních stran, jež může být oznámen správci stavby na základě smlouvou 

pojmenované skutečnosti či jinak v souvislosti se smlouvou a pro jehož uplatnění 

smlouva předvídá určitý postup, jehož dodržením je podmíněno úspěšné domožení se 

požadavku. Ze strany zhotovitele spočívá claim v požadavku prodloužení doby 

realizace anebo zvýšení smluvní ceny díla. Ze strany objednatele půjde zpravidla o 
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požadavek na prodloužení záruční doby nebo dodatečnou platbu. Zvýšení ceny 

spočívající např. ve výdajích za prodloužení pojištění a bankovní záruky, větších 

režijních nákladech závislých na čase se pak stává platbou za plnění zhotovitele ze 

smlouvy o dílo stejně jako vadné plnění zhotovitele nebo smluvní pokuta vede ke srážce 

z platby celkové ceny. Vyčíslení nákladů vzniká na základě smlouvou předepsaného 

postupu, kdy zhotovitel a objednatel si navzájem oznamují a dokládají claimy.71  

5.8.1 Claimy zhotovitele 

 Obecná úprava postupu pro uplatnění claimů zhotovitele se nachází ve vzorech 

FIDIC v podčl. 20.1. Jsou zde předvídány claimy pro oprávnění na prodloužení doby 

pro dokončení anebo dodatečnou platbu. Claimy na prodloužení doby pro dokončení 

mají dále speciální úpravu v podčl. 8.4 podle kterého je zhotovitel oprávněn 

k prodloužení doby pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude 

dokončení zpožděno jakoukoli z následujících příčin:72 

� Variace (pokud úprava doby pro dokončení nebo jiná změna množství nebyla 

uvedena ve smlouvě); 

� Příčina zpoždění zadávající oprávnění k prodloužení doby podle některého 

podčlánku příslušných smluvních podmínek; 

� Mimořádně nepříznivé klimatické podmínky; 

� Nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro dílo způsobených 

epidemií nebo zásahy veřejné moci; 

� Jakákoliv zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná 

objednateli. 

 V podčl. 20.1 se dále uvádí, že pokud se zhotovitel domnívá, že je oprávněn 

k prodloužení doby pro dokončení nebo dodatečné platbě, musí dát správci stavby 

oznámení claimu popisující událost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení 

musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než 28 dnů potom, 

co si zhotovitel skutečnost nebo okolnost uvědomil nebo uvědomit měl. Jestliže 

zhotovitel v této lhůtě oznámení claimu nedá, doba pro dokončení nesmí být 

                                                           
71-72 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
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prodloužena, zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a objednatel je v souvislosti 

s claimem zbaven veškeré odpovědnosti. 73 

 Typickými důvody pro claimy zhotovitele na dodatečnou platbu anebo 

prodloužení doby jsou u velkých výstavbových projektů:74 (6,110) 

� Prodlení/zpoždění objednatele (např. s předáním projektové dokumentace, se 

schválením nutného dokumentu, s předáním staveniště); 

� Chyby v zadání (např. vadné vytyčení, vadná projektová dokumentace); 

� Obstrukce objednatele (např. při zkouškách, při předání díla); 

� Nepředvídatelné jevy (např. nepředvídatelné poměry podloží na staveništi, 

nepředvídatelné přírodní síly); 

� Následky rizik objednatele. Výjimečné situace jejichž riziko nebylo možné 

popsat, tedy ani ocenit (např. válka, terorizmus, nepokoje, přírodní katastrofy); 

� Sdílená rizika (např. mimořádné nepříznivé klimatické podmínky a zpoždění 

způsobená třetími stranami); 

� Další narušení procesu výstavby s rizikem objednatele. (např. archeologické 

nálezy, přerušení realizace objednatelem, následky ukončení smlouvy). 

5.8.2 Claimy objednatele 

 Claimy objednatele ve vzorech FIDIC obecně upravuje podčl. 2.5. Claim je zde 

předvídán pro oprávnění na prodloužení záruční doby anebo oprávnění na dodatečnou 

platbu.75 Oznámení claimu by měl objednatel podat co nejdříve. V případě oznámení 

vztahující se k prodloužení záruční doby musí být toto oznámení podáno před 

uplynutím této doby. 

 Mezi typické claimy objednatele lze zařadit: 

� Náhrada škody za zpoždění; 

� Nedostatky kvality;  

� Prodloužení záruční doby;  

� Neodstranění vad; 
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75 Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-161-3. 
S 107 
 

 



45 
 

� Nedostatky pojištění apod. 

5.9 Zvláštní smluvní podmínky FIDIC 

 Součástí smlouvy jsou kromě obecních smluvních podmínek, jejichž obsah je 

popsán v předchozích podkapitolách, taktéž zvláštní smluvní podmínky. Tato část 

smluvních podmínek upravuje nebo doplňuje část obecnou. Obsah zvláštních podmínek 

je individuální dle zadavatele nebo dle potřeb daného projektu. Většina zadavatelů, kteří 

zadávají veřejné zakázky na základě smluvních vzorů FIDIC, mají pro tyto potřeby 

vytvořeny vlastní vzory zvláštních podmínek. 
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6 Praktická část 

 Praktická část této diplomové práce se podrobněji zabývá zadáváním veřejných 

zakázek typu DB v České republice. V první části budou postupně vyhodnoceny 

podmínky a způsob zadání referenčních zakázek, zadaných touto metodou na území ČR 

v průběhu posledních let. Pravidla a principy zadání těchto zakázek jsou taktéž 

porovnány s klasickým způsobem zadávání, metodou DBB, který je v České republice 

nejrozšířenější formou zadávání. Druhá část bude zaměřená na provedené dotazníkové 

šetření. To bylo zaměřeno na průzkum o informovanosti, povědomí a celkovém využití 

jak této metody, tak i smluvních podmínek FIDIC obecně, při zadávaní veřejných 

zakázek v ČR. 

6.1 Způsob zadávání veřejných zakázek metodou Design-Build v ČR 

 Zadávaní veřejných zakázek metodou DB patří v České republice v poměru 

k počtu klasicky zadaných projektů pořád k velmi málo používanému způsobu 

zadávání. Zakázky zadávané tímto způsobem jsou ve veřejném sektoru spíše ojedinělé. 

Toto se však může postupem času změnit, jelikož v prostředí zadávaní veřejných 

zakázek se termíny Design-Build nebo FIDIC Yellow Book uvádějí stále častěji. Jak už 

bylo zmiňováno, SFDI si nechal pro tuto formu zadávání zpracovat metodiku. Dále 

Statutární město Brno jako jeden z prvních veřejných zadavatelů zveřejnilo výběrová 

řízení na dodavatele stavebních prací touto metodou, což bude patrné i z následujícího 

textu. 

 V této části byl proveden postupný rozbor jednotlivých dílů zadávací 

dokumentace od technických, obchodních až po smluvní podmínky těchto zakázek. Pro 

tento účel bylo vybráno pět referenčních zakázek zadaných tímto způsobem. Jedná se o 

tyto projekty:   

 Atletická hala Campus 

Zadavatel: Statutární město Brno 

Zveřejnění: 22. 05. 2017 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 450.000.000,- Kč 
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Předmět veřejné zakázky: Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro investiční 

záměr „Atletická hala Campus“ zahrnující projektování a výstavbu atletické haly na 

nároží ulic Kamenice a Netroufalky, naproti Fakulty sportovních studií Masarykovy 

univerzity v Brně, Bohunicích. Atletická hala bude splňovat kritéria Mezinárodní 

asociace atletických federací pro národní i mezinárodní soutěže. Bude mít jedno 

podzemní a tři nadzemní podlaží. Divácká kapacita hlediště bude nejméně 2200 diváků 

a obestavěný prostor atletické haly bude cca 139 000 m3.76 

 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích  

Zadavatel: Statutární město Brno, Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Zveřejnění: 30. 07. 2018 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: - 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je novostavba tramvajové trati. 

Jejím účelem je zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravní obsluhy předmětného území. 

Nová tramvajová trať bude páteří dopravní obsluhy městkou hromadnou dopravou. Na 

území vymezeném přibližně ulicemi Jihlavská – Bítešská – Kamenice jsou umístěny 

významné veřejné instituce Fakultní nemocnice Brno, Univerzitního kampusu MU Brno 

a rozvíjející se nákupní centrum Campus Square. Chystá se výstavba studentských 

ubytovacích kapacit, postupně se rozšiřují služby FN Brno a plánuje se výstavba 

sportovního stadiónu. Obsluha městkou hromadnou dopravou je v současnosti 

zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami. Zvyšující se kapacitní nároky na 

hromadnou dopravu však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících 

trolejbusových a autobusových linek, a to jak z důvodu kapacitní propustnosti 

komunikací, tak i z hlediska dopadů na životní prostředí. Vhodným řešením je zavést do 

území kolejovou dopravu.77 

 

                                                           
76 Zadávací dokum Statutární město Brno. Zadávací dokumentace „Atletická hala Campus“ [online]. 
2017-5-22 [cit. 2018-12-20]. Knihovna souborů. Dostupné z:  
https://www.etendry.cz/detail/125589-Atleticka-hala-Campus.html 
77 Dopravní podnik města Brna, a.s. Zadávací dokumentace „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v 
Bohunicích“ [online]. 2018-7-30 [cit. 2018-12-20]. Knihovna souborů. Dostupné z:  
https://www.etendry.cz/detail/125589-Atleticka-hala-Campus.html 
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 Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice 

Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.  

Zveřejnění: 25. 05. 2018 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.350.000.000,- Kč 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je projektování a výstavba 

nového kalového hospodářství v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích. 

Hlavním cílem projektu je vyřešení přetížení kalové linky, zlepšení energetické bilance 

při zpracování kalů, zajištění záměrů sušení celé produkce čistírenského kalu a dosažení 

souladu s legislativním vývojem v oblasti likvidace čistírenských kalů.78 

 Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží 

Zadavatel: Statutární město Brno 

Zveřejnění: 05. 11. 2018 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.700.000.000,- Kč 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro investiční 

záměr „Dostavba kanalizace v Brně II.“, konkrétně jeho částí spočívající v realizaci 

retenční nádrže Červený mlýn a retenční nádrže Královky, včetně implementace 

automatizovaného nadřazeného řídícího systému. Realizace investičního záměru 

zahrnuje projektování, inženýrskou činnost spočívající v zajištění správního projednání 

a všech relevantních povolení nutných pro výstavbu Retenčních nádrží.79 

  

 

                                                           
78 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Zadávací dokumentace „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ 
[online]. 2018-5-25 [cit. 2018-12-20]. Knihovna souborů. Dostupné z: 
https://zakazky.bvk.cz/contract_display_52.html 
79 Statutární město Brno. Zadávací dokumentace „Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele 

retenčních nádrží“ [online]. 2018-11-5 [cit. 2018-12-20]. Knihovna souborů. Dostupné z:  
https://www.verejna-soutez.cz/verejne-zakazky/dostavba-kanalizace-v-brn%C4%9B-ii.-
v%C3%BDb%C4%9Br-zhotovitele-reten%C4%8Dn%C3%ADch-
n%C3%A1dr%C5%BE%C3%AD?uuid=ec775bb6-8e20-11e8-860f-002655ffd6c8 
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Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Zveřejnění: 29. 11. 2018 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 220.000.000,- Kč 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je projektování, 

inženýrská činnost, výstavba a provedení zkušebního provozu budovy Nového pavilonu 

FZÚ. Budova má jedno podzemní a dvé nadzemní podlaží a bude využívána převážně 

k vědeckým účelům. Kromě toho bude v prostorách nového objektu vytvořeno kvalitní 

zázemí pro studenty včetně multifunkčního přednáškového sálu. Důvodem pro výstavbu 

nové budovy je nedostatek kvalitních laboratoří ve stávajících budovách FZÚ, potřeba 

zázemí pro studenty, chybějící shromažďovací prostor o dostatečné kapacitě a potřeba 

kanceláří pro vědecké pracovníky.80 

6.1.1 Zadávaní formou měřeného kontraktu vs Design-Build 

 Není asi potřeba znovu opakovat, že metodou měřeného kontraktu je v ČR 

zadávána naprostá většina veřejných zakázek. Využití smluvních podmínek FIDIC 

taktéž není, u většiny zadavatelů, úplně běžnou záležitostí. Pro úplnost je zde uveden 

popis jak taková zadávací dokumentace a zadávací řízení u této metody vypadá. Nutno 

však podotknout, že každý projekt je jiný, tím pádem se i samotné zadávací řízení bude 

v určitých ohledech lišit a nelze tedy tento popis vztáhnout plošně na všechny veřejné 

zakázky.  

 Samotný dokument zadávací dokumentace, případně kvalifikační dokumentace 

zakázek DBB se od zadávací dokumentace u projektů DB svou strukturou nijak 

významně neliší. To je způsobeno i tím, že u obou metod se zadavatelé řídí zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Struktura té, které zadávací dokumentace samozřejmě 

závisí i na zvyklostech a způsobu zadávání jednotlivých zadavatelů. Obvykle obsahuje 

tyto části: Identifikační údaje o zadavateli, předmět veřejné zakázky, požadavky na 

kvalifikaci uchazečů a způsob jejího prokázání, lhůty plnění, požadavky na zpracování 
                                                           
80 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Zadávací dokumentace „Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální 

dodavatel stavby“ [online]. 2018-12-3 [cit. 2018-12-20]. Knihovna souborů. Dostupné z: 
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-
2cd93fe6f932/zakazka/P18V00000181 
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nabídkové ceny, hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek, zadávací a jiné lhůty, 

informace o otevírání obálek, podmínky pro uzavření smlouvy a jiné podmínky. Mezi 

přílohami zadávací dokumentace se obvykle nachází projektová dokumentace, výkaz 

výměr, závazný vzor smlouvy o dílo, vzory prohlášení, krycí list nabídky a další 

dokumenty.  

 Každá zakázka je jiná a obsahově se tedy tyto kapitoly a podkapitoly vztahují 

vždy na konkrétní projekt. Z podstatné části však budou směřovat k jednomu cíli. 

Největší rozdíly u těchto dvou způsobů zadávání jsou patrné v těchto částech 

zadávacích podmínek: 

� Technické podmínky – u zakázek zadávaných formou měřeného kontraktu jsou 

určeny projektovou dokumentací. U zakázek DB jsou stanoveny požadavky na 

výkon a funkci, případně projektovou dokumentací různé podrobnosti, dle fáze, 

ve které je projekt zadán. 

� Způsob stanovení nabídkové ceny a platební podmínky – u klasických zakázek 

je nabídková cena stanovena oceněným výkazem výměr a platby ve většině 

případů probíhají formou měsíčních faktur na základě schváleného soupisu 

prací. U zakázek DB výkaz výměr chybí a cena je tak stanovena jako paušální 

obnos, ze kterého je postupně fakturováno. Platby probíhají dle harmonogramu 

plateb nebo na základě předem stanoveného plnění jednotlivých projektových 

celků. 

� Hodnotící kritéria – u zakázek zadávaných metodou DBB je stále možné 

vysledovat tlak na nejnižší nabídkovou cenu, jelikož má toto kritérium u většiny 

zakázek zdaleka největší váhu při posuzování ekonomické výhodnosti nabídky. 

U zakázek DB je možné pozorovat mírné odchylovaní se od tohoto trendu. 

� Smluvní podmínky – zde rozdíl závisí i na tom, jestli je při zadávaní využito 

smluvních podmínek FIDIC. U zakázek DBB zadaných dle FIDIC Red Book 

jsou smluvní podmínky obdobné jako u projektů DB, jelikož FIDIC Yellow 

Book vychází právě z tohoto vzoru. Rozdíly se týkají především těch částí, které 

reflektují odlišnosti těchto dvou způsobů zadávání, viz výše uvedené body. 

V případě zakázek DBB, nevyužívajících smluvní vzory FIDIC, jsou smluvní 

podmínky stanoveny dokumentem závazného návrhu smlouvy. Takto stanovené 

podmínky se liší u každé zakázky a jsou zásadně ovlivněny občanským 

zákoníkem nebo zkušenostmi a zásadami jednotlivých zadavatelů.  U zakázek 
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DB dle vzorů FIDIC samotné tělo smlouvy obsahuje pouze pár stran textu, kde 

převážnou část smluvních podmínek specifikují přílohy, které tvoří závazné 

smluvní vzory FIDIC a jiné dokumenty. Samotné smluvní podmínky FIDIC jsou 

podrobněji popsány v kapitole 5 této práce. 

 Následující část této diplomové práce se bude věnovat podrobnému rozboru 

těchto zadávacích podmínek u metody DB, protože představují zásadní rozdíly mezi 

těmito dvěma metodami, což má za příčinu, že každá z těchto zadávacích metod je 

jedinečná. To znamená, že každý takto zadaný projekt má jiné charakteristiky, 

zákonitosti i vliv na jednotlivé účastníky zadávacího řízení. Taktéž je vhodný pro jiné a 

individuální typy projektů.  

6.1.2 Zadávání technických podmínek v projektech Design-Build 

 Technické podmínky jsou v projektech DB zpravidla stanoveny požadavky na 

výkon a funkci. Dále pak mohou být stanoveny dle požadavků projektové dokumentace, 

která může mít různou podrobnost, hlavně v závislosti na tom, ve které fázi projektu 

probíhá zadávací řízení. Podrobnost zadání technických podmínek zásadně ovlivňuje 

výhody a rizika vyplývající z této metody. Součástí zadávací dokumentace může být 

projektová dokumentace pro ůzemní rozhodnutí, případně pro stavební povolení. 

Podrobnost zadání a fáze, ve které je projekt zadán, též ovlivňuje alokaci rizik, a to do 

jaké míry je možné využít benefitů jež tato metoda přináší. 

 Atletická hala Campus 

 Technické parametry této zakázky, jsou specifikovány v dokumentu 

Požadavky objednatele, dále zprávou o inženýrsko-geologickém průzkumu a rešerší 

archivních geologických prací. Součástí dokumentace je též jednoduchý grafický návrh 

stavby obsahující výkresy půdorysů, pohledů a situace. Tento grafický návrh je taktéž 

součástí požadavků objednatele. Jeho podrobnost je však nízká a představuje spíše 

vizuální představu zadavatele o hotovém díle. Dodavatel bude v rámci plnění zakázky 

pro objednatele zajišťovat následující činnosti: 

� Zpracování návrhu atletické haly (design); 

� Zpracování projektové dokumentace za účelem vydání územního rozhodnutí a 

obstarání územního povolení; 
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� Zpracovaní projektové dokumentace za účelem vydání stavebního povolení a 

obstarání stavebního povolení; 

� Zpracování realizační dokumentace stavby; 

� Kompletní realizace stavby; 

� Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

� Zpracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zajištění kolaudace. 

 Požadavky objednatele uvedené v příloze zadávací dokumentace jsou převážně 

požadavky na základní kapacity a kvalitu vnitřního prostředí s odkazem na požadavky 

Mezinárodní atletické federace a další technické normy. Dále je zde specifikováno 

umístění staveniště, účel díla, požadavky na dokumenty zhotovitele a provedení 

projektové dokumentace, napojení na dopravní infrastrukturu, média dostupná na 

staveništi, požadavky na zařízení pro objednatele a správce stavby, požadavky na 

vzorkování, zkoušky a další. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že zadávací řízení bylo zahájeno ve fázi před 

zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Podrobnost zadání 

technických podmínek je na základní úrovni a zhotovitel tak může plně uplatnit svůj um 

a zkušenosti při hledání nejvhodnějšího řešení. Zadání projektu v této fázi však přináší i 

některé nevýhody spojené převážně s alokací rizik. Na dodavatele jsou přenesena rizika 

spojená s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení.  V případě, že 

dodavatel nebude tato rozhodnutí a povolení schopen získat, dojde k přenesení rizika 

zpět na objednatele, čímž bude zdrženo plnění projektu. Navíc je velmi pravděpodobné, 

že tato rizika zhotovitel náležitě ocení ve své nabídce a celková cena za dílo je tak vyšší 

nežli v případě, ve kterém by byla zakázka zadaná v pozdější fázi projektu.  

 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 

 Na rozdíl od předchozí zakázky je tato zakázka zadávána v pozdější fázi 

projektu. Konkrétně ve fázi po vydání územního rozhodnutí. Dodavatel tedy bude 

v rámci plnění veřejné zakázky zajišťovat pro zadavatele následující činnosti: 

� Zpracování projektové dokumentace za účelem vydání stavebního povolení a 

obstarání stavebního povolení; 

� Zpracování realizační dokumentace stavby; 

� Kompletní realizace stavby; 
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� Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

� Zpracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a obstarání kolaudace. 

 Technické podmínky jsou v tomto případě stanoveny odkazem na dokumentaci 

pro územní rozhodnutí, která je přílohou zadávací dokumentace. Dokumentace obsahuje 

veškeré dokumenty týkající se vydání územního rozhodnutí a majetkoprávního 

vypořádání. Požadavky objednatele jsou vymezeny především technickými zprávami a 

výkresovou dokumentací veškerých objektů. Podrobnost výkresové dokumentace se u 

jednotlivých objektů liší. U objektů jako tramvajová trať, vozovky, inženýrské objekty a 

dalších je podrobnost výkresové dokumentace poměrně vysoká, jelikož výkresy 

specifikují výměry, druhy materiálu, skladby vrstev i způsob provedení. Naopak u 

objektů podzemních a pozemních staveb, kam patří například zastávky, tunely nebo 

čerpací stanice obsahuje výkresová dokumentace pouze jednoduché půdorysy a řezy ze 

základními kótami, ve kterých je materiál a způsob provedení konstrukcí specifikován 

jen částečně nebo vůbec. Projektová dokumentace dále obsahuje dokumenty jako 

geotechnický průzkum, hlukovou studii nebo technickou zprávu PBŘ. 

 Podrobnost zadání technických podmínek je u této zakázky o poznání vyšší než 

u předešlé zakázky. Z předchozího odstavce vyplývá, že podrobnost zadání se 

v jednotlivých objektech podstatně liší. Jedna z hlavních výhod, tedy invence 

zhotovitele, tak bude v některých částech značně omezena. Naopak zhotoviteli odpadají 

rizika spojené se získáním územního rozhodnutí a majetkoprávním vypořádáním. 

 Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice 

 Tato zakázka je stejně jako zakázka předchozí zadávána ve fázi po vydání 

územního rozhodnutí. Součástí plnění předmětu zakázky je v tomto případě, kromě 

jiného i poskytování součinnosti při zkušebním provozu stavby. 

 Požadavky objednatele jsou stanoveny samostatným textovým dokumentem, 

který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Dalším podkladem specifikujícím technické 

podmínky je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Jelikož se jedná o velmi 

komplikovanou zakázku technologické charakteru, je pro mě obtížné stanovit jakou 

míru podrobnosti požadavků tato dokumentace obsahuje. Dle dokumentu Požadavky 

objednatele však dokumentace pro územní rozhodnutí není závazná a zhotovitel je 

oprávněn realizovat řešení, které vyžaduje změnu územního rozhodnutí za předpokladu, 
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že nabízené řešení nezhorší žádnou z podmínek v něm uvedených. Samotné podmínky 

objednatele specifikují především minimální požadavky na výkonová kritéria, kapacity, 

případně způsob výstavby u technologických objektů, jakými jsou například čerpací 

stanice směsného kalu, sušárna kalu, plynojem, kotelna sušárny kalu, teplárna a další. U 

ostatních objektů jako spojovací kolektory a potrubí, telefonní zařízení, vozovky a 

zpevněné plochy nebo venkovní osvětlení jsou technické podmínky stanoveny 

především popisem vymezujícím jejich účel. Dalšími požadavky jsou požadavky na 

životní prostředí, životnost, provádění díla, požadavky na automatizovaný systém řízení 

a monitoringu SCADA apod. 

 Co se týče využití benefitů a výskytu možných rizik a omezení bude u této 

zakázky platit obecně totéž jako u předchozí zakázky Prodloužení TT z Osové ke 

Kampusu MU v Bohunicích. 

 Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží 

 Obdobně jako u zakázky Atletická hala Campus je i tato zakázka zadaná ve 

fázi před zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí. Zadávací dokumentace 

taktéž neobsahuje téměř žádnou výkresovou dokumentaci a technické parametry jsou 

tak stanoveny písemnou formou v dokumentu Požadavky objednatele.  

 V požadavcích je specifikován účel a způsob využití jednotlivých stavebních 

objektů a konstrukčních částí. Jsou zde uvedeny obecné požadavky na použité 

materiály, přičemž jednotlivé materiály nejsou ve většině případů konkrétně 

specifikovány. Rovněž jsou zde obecně popsány i požadavky na pracovní postupy. Dále 

jsou uvedeny požadované kvalitativní a výkonnostní kritéria jednotlivých stavebních a 

technologických celků. V mnoha případech se zadavatel při určení technických 

podmínek odkazuje na technické normy, platné vyhlášky nebo další dokumenty, které 

jsou součástí zadávací dokumentace. 

 U tohoto projektu se znovu skýtá možnost plně využít invenci zhotovitele při 

hledání vhodného řešení. Taktéž se tu však znovu vyskytují rizika spojená se získáním 

příslušných rozhodnutí a povolení. 
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 Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

 Tato zakázka je zadávána až ve fázi po vydání stavebního povolení. Z toho 

plyne i velká podrobnost zadávací dokumentace. Podrobnost zadání technických 

podmínek je obdobná jako u zakázek zadávaných formou měřeného kontraktu.  

 Technické požadavky jsou stanoveny velmi podrobně, a to formou projektové 

dokumentace pro výběr zhotovitele, která obsahuje veškeré náležitosti, doklady, 

technické zprávy, výkresy, výpisy prvků nebo skladeb konstrukcí. Zadávací 

dokumentace obsahuje též dokument požadavků objednatele, který však ve většině 

případů jen obecně doplňuje zadávací dokumentaci a smluvní podmínky. Dále jsou zde 

uvedeny další konkrétní požadavky zadavatele, které budou hrazeny z paušálních 

obnosů. 

 Při takovéto podrobnosti zadání technických podmínek je částečně nebo zcela 

omezena invence dodavatele, která je jednou z hlavních výhod při zadávání zakázek 

touto metodou. Veškerá rizika spojená se získáním potřebných rozhodnutí a povolení 

jsou přenesena na zadavatele, od čeho se odvíjí i nižší nabídková cena, jelikož nebudou 

oceněny v nabídce zhotovitele. 

 Vyhodnocení 

 U sledovaných zakázek je možné vysledovat tři různé přístupy zadavatelů ve 

vztahu k fázi, ve které je projekt zadán. A to zadání ve fázi: 

� Před zpracováním projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

� Po vydání územního rozhodnutí. 

� Po vydání stavebního povolení. 

 Fáze projektu, ve které probíhá zadávání veřejné zakázky, významně ovlivňuje 

i podrobnost zadání požadavků objednatele a technických podmínek. Obecně platí, že s 

pozdější fází zadání narůstá i podrobnost technických podmínek. Fáze zadání a 

podrobnost technických podmínek taktéž ovlivňují stupeň využití některých hlavních 

výhod této metody a taktéž výskyt možných rizik. Dle uvážení zadavatele, na základě 

předběžných studií, bude rozhodnuto, která fáze zadání je pro konkrétní projekt vhodná. 

Toto rozhodnutí musí činit s ohledem na využití potenciálu a omezení rizik, které tato 

metoda přináší.  



56 
 

 Při zadání projektu před zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí je 

pro zadavatele náročnější specifikovat správné výkonnostní a funkční parametry díla. 

V této fázi má k dispozici, jako podklad pro jejich stanovení, pouze výsledky některých 

předběžných studií. Je tak kladen velký důraz na odbornost zadavatele a týmu, který se 

podílí na zapracovaní technických podmínek v zadávací dokumentaci. Při nevhodně 

zadaných parametrech projektu pak dochází například ke zvýšení nákladů v provozní 

fázi stavby. Rizika spojená s provozem a s tím spojené náklady nese ve většině případů 

zadavatel.  

 Zadání po vydání územního rozhodnutí je vhodnější pro projekty větších 

staveb dopravní infrastruktury, jakou je například zakázka Prodloužení TT z Osové ke 

Kampusu MU v Bohunicích, kde kvůli rozsahu zasaženého území je získání územního 

rozhodnutí a majetkoprávní vypořádání pro zhotovitele obtížnější. Taktéž je vhodnější 

při složitějších technologických projektech, kde je kladen velký důraz na funkční 

parametry díla. U takovýchto projektů, jakým je například Kalové hospodářství ČOV 

Brno – Modřice, by bylo pro zadavatele velmi obtížné specifikovat přesné parametry 

díla bez dostatečných podkladů. 

  U zakázek zadaných po vydání stavebního povolení je důležité, jestli bude 

dokumentace pro stavební povolení závazným vzorem technických podmínek. Pokud 

ano, jako v případě zakázky Nový pavilon FZÚ, Na Slovance, je významně omezena 

možnost využití invence zhotovitele. V případě, že je možné dokumentaci pro stavební 

povolení modifikovat, může naopak docházet ke zdržení projektu v souvislosti se 

získáním nového stavebního povolení. Na druhou stranu je zadavatel schopen, na 

základě těchto podkladů, lépe specifikovat své požadavky, tak aby byly naplněny jeho 

představy o provedení a funkčních parametrech díla. 

 Nejvhodnější fázi pro zadání projektu není možné přesně specifikovat, jelikož 

každá z těchto fází má své výhody, ale přináší i četná rizika. To, která z těchto fází je 

vhodná pro daný, projekt bude určovat především druh daného projektu, požadavky a 

odbornost objednatele. 

6.1.3 Nabídková cena a platební podmínky v projektech Design-Build 

 Jak už bylo v této práci několikrát uváděno, je nabídková cena, tedy i výsledná 

smluvní cena stanovena formou paušálního obnosu. Způsob a podrobnost stanovení 
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paušální ceny se u sledovaných veřejných zakázek liší. S celkovou cenou za dílo úzce 

souvisí i platební podmínky, tedy jakým způsobem, v jakém objemu a termínech bude 

smluvní cena vyplácena zhotoviteli.  

 Atletická Hala Campus 

 V prvním případě u zakázky Atletická hala Campus stanoví zhotovitel 

celkovou paušální cenu, dle pokynů zadavatele. Pouze jako součet cen za projekční část 

a výstavbu, viz tabulka uvedená níže.   

Tabulka č. 3 – Výpis paušálních obnosů zakázky Atletická hala Campus 

 Cena bez DPH v 

Kč 
DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

Projekční část    

Výstavba    

Celkem    

                    (Zdroj: [12] Zadávací dokumentace – Atletická hala Campus) 

 Platby budou probíhat dle harmonogramu plateb. V harmonogramu jsou 

uvedeny milníky s podmínkami pro jejich plnění na, základě kterých bude fakturováno. 

U každého milníku je stanovena výše platby procentní sazbou ze smluvní ceny. 

Konkrétní termíny plnění jednotlivých milníků stanoví zhotovitel. Z níže uvedené 

tabulky je možné vysledovat, že jsou milníky rozděleny do dvou částí, a to do 

projektové a stavební části.  
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Tabulka č. 4 – Harmonogram plateb zakázky Atletická hala Campus 

 

Postupné závazné milníky 

Platba % 

ze Smluvní 

ceny 

 Projektová část  

T 1. Vydání územního rozhodnutí pro Dílo bez nabytí právní moci 

V případě, že bude vydáno územních rozhodnutí více, platí, že postupný 
milník je splněn okamžikem vydání posledního z územních rozhodnutí, 
potřebných pro následnou realizaci Díla. 

0,9 % 

T 2. Vydání stavebního povolení pro Dílo bez nabytí právní moci 

V případě, že bude vydáno stavebních povolení více, platí, že postupný milník 
je splněn okamžikem vydání posledního ze stavebních povolení, potřebných 
pro realizaci Díla. 

1,2 % 

 Stavební část  

T 3. Dokončení založení základové konstrukce Stavby 

Popis: Kompletní ukončení prací na založení Stavby (hlubinném, plošném 
apod.) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí 
(zkoušky, atesty apod.) 

15 % 

T 4. Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního 

objektu 

Popis: Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé 
nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto 
konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) 

30 % 

T 5. Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a 

střechy 

Popis: Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše tak aby 
byla vnitřní část stavby (interiéry, technologie, povrchy) ochráněny proti 
nepříznivým klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných osob. 

10 % 

T 6. Dokončení sportovních povrchů včetně příslušných zkoušek a certifikátů 15 % 

T 7. Dokončení technologií podle příslušných technických norem včetně 

zkoušek a dokončení interiéru 

15 % 

T 8. Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně 

parkovacích míst 

2,9 % 

T 9. Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo 

V případě, že bude vydáno více kolaudačních souhlasů, platí, že postupný 
milník je splněn okamžikem vydání posledního z kolaudačních souhlasů, 
potřebných pro užívání Díla k jeho účelu. 

5 % 

T 10. Lhůta pro dokončení Díla. 

Popis: Datum, kdy je Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, uvedené 
v Potvrzení o převzetí vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla sekcí] 

5 % 

                     (Zdroj: [8] Zadávací dokumentace – Atletická hala Campus) 
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 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, Kalové 

hospodářství ČOV Brno – Modřice 

 U těchto dvou zakázek je paušální cena za celý projekt stanovena poněkud 

podrobněji, což umožnilo i podrobnější zadaní technických podmínek. Zhotovitel uvede 

celkovou nabídkovou cenu do formuláře Rozpisu paušálního obnosu, zhotoveného 

zadavatelem a zhotovitel uvede pouze příslušné částky za jednotlivé části.  Tento 

formulář se skládá z více tabulek, kde každá představuje soupis činností pro určitý 

celek. Pro příklad a lepší představu jsou níže uvedeny některé části tohoto formuláře. 

Tabulka č. 5 – Rozpis paušálního obnosu – Souhrn nabídkové paušální ceny – zakázka 

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 

 

Souhrn nabídkové paušální ceny 

  

Nabídková cena 

v Kč 

bez DPH 

sazba DPH 
(%) v Kč 

nabídková cena v Kč 
vč. DPH 

Projektové, 

inženýrské služby a 

Zařízení záležitosti 

0   0 

Zařízení staveniště a 

jeho provoz 
0   0 

Stavební objekty 0   0 

Provozní soubory 0   0 

Celková 

nabídková cena 
0   0 

   

      (Zdroj: [13] Zadávací dokumentace – Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU) 
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Tabulka č. 6 – Rozpis paušálního obnosu – Projektové a inženýrské služby – zakázka 

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 

  Dokumentace a činnosti   Obsah 
Paušální 

cena v Kč 

0001 
Dokumentace pro stavební 

povolení 
  

* Projektová dokumentace pro stavební povolení a 
povolení bouracích prací; 
* Projednání stavebního povolení; 
* Dokumentace pro změnu ÚR (bude-li změna ÚR      
nezbytná); 
* Projednání změny ÚR; 
* Získání pravomocného stavebního povolení 

  

0002 
Realizační dokumentace 

stavby 
  * Projektová dokumentace pro realizaci stavby    

0003 

Další projektová 

dokumentace, doklady a 

povolení nezbytné pro 

provádění stavby 

  

* Dokumentace a podklady nezbytné pro projednání 
všech povolení nutných k realizaci stavby; 
* Povolení ke kácení stromů, povolení stavby zařízení 
staveniště atd.; 
* Zajištění všech nezbytných povolení a rozhodnutí pro 
realizaci stavby 

  

0004 Další dokumenty Zhotovitele   

* Všechny další dokumenty zhotovitele pro realizaci 
stavby (harmonogramy, výpočty, software, výkresy, 
příručky, výrobně-technická dodavatelská 
dokumentace, dílenské výkresy atd.) 

  

0005 

Dokumentace a doklady pro 

zkušební provoz a jeho 

provedení 

  

* Veškeré doklady, dokumentace, návrhy provozních 
příruček, provozních řádů apod., pro zkušební provozu 
a jeho provedení; 
* Činnosti Zhotovitele potřebné pro zahájení a 
provedení zkušebního provozu 

  

0006 Dokumenty k převzetí Díla   

* Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu; 
* Dokumenty Zhotovitele pro převzetí díla; 
* Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geodetického zaměření 
* Geometrický plán 

  

0007 Zařízení záležitosti   

* Dokumenty Zhotovitele pro kolaudační řízení 
* zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání 
Stavby 

  

CELKEM 0 

          (Zdroj: [13] Zadávací dokumentace – Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU) 
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číslo 

oblasti
číslo SO Název stavebního objektu Obj. Popis prací

 Paušální 

cena

v Kč 

podíl prací z 

ceny SO (%)

podíl prací z 

ceny SO (Kč)

0014 002 Demolice 100,00%

0015 003 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě 100,00%

0016 101
Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová - Starý 

Lískovec
100,00%

0017 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 Nerovná se 100 %

Kolejový spodek stavební dokončení etapy 0

Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 0

Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 0

0018 103 Nová tramvajová trať v tunelu v km 0,05564 – 0,67474 Nerovná se 100 %

Kolejový spodek stavební dokončení etapy 0

Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 0

Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 0

0019 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474  - 0,902 Nerovná se 100 %

Kolejový spodek stavební dokončení etapy 0

Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 0

Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 0

0020 105 Tramvajové zastávka Osová Nerovná se 100 %

Zemní práce stavební dokončení etapy 0

Zpevněné plochy stavební dokončení etapy 0

Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 0

Tabulka č. 7 – Rozpis paušálního obnosu – Projektové a inženýrské služby – zakázka 

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 

      (Zdroj: [13] Zadávací dokumentace – Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU) 

 Tento formulář obsahuje souhrnnou tabulku, dále tabulky projektových a 

inženýrských služeb, zařízení staveniště, stavební části a technologické části. 

V posledních dvou zmiňovaných jsou jednotlivé práce rozděleny na stavební objekty a 

provozní soubory, kde některé jsou dále rozděleny na jednotlivé etapy. Zhotovitel vždy 

uvede částku za celý objekt nebo soubor, která je pak v případě dělení na etapy 

rozdělena na části dle procentuální sazby. Z tabulky č.7 je patrné, že u některých etap 

procentní podíl určí sám zhotovitel. Zadavatel stanovuje pouze to, že 20 % z ceny bude 

hrazeno až po dokončení daného objektu.  

 Na rozdíl od zakázky Atletické haly Campus není u těchto dvou zakázek 

předem stanovený harmonogram plateb s pevnými procentuálními sazbami. V tomto 

případě zhotovitel sám určí jaká, částka bude po provedení dané části vyplacena. Takto 

zhotovený rozpis paušálních cen taktéž umožňuje zadavateli o něco lépe prohlédnout 

ceny jednotlivých činností z hlediska zjištění reálnosti cen. Rozpisy paušálních obnosů 

jsou v tomto případě velmi důležité z hlediska plateb, jelikož platby probíhají dle částek 

a činností v nich uvedených a plní tak z části funkci harmonogramu plateb. Platební 

podmínky se však i u těchto dvou zakázek trochu liší. U první zmiňované zakázky 

budou platby probíhat na základě vyúčtování, které předloží zhotovitel správci stavby 

vždy na konci platebního období, v tomto případě na konci každého měsíce. 

Vyúčtovány budou vždy práce a činnosti prováděné za příslušný měsíc, které schválil 

správce stavby, dle harmonogramu a Rozpisu paušálního obnosu. U druhé zakázky 
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zhotovitel spolu s harmonogramem zhotoví a předloží i harmonogram plateb, ve kterém 

budou specifikovány předpokládané čtvrtletní splátky v návaznosti na formulář Rozpis 

paušálního obnosu. 

 Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží 

 V případě této zakázky je celková smluvní cena stanovena jako součet cen za 

plnění jednotlivých milníku ve formuláři Rozpis paušální ceny. Na rozdíl od 

předchozích dvou zakázek formulář obsahuje pouze jednu tabulku a je poněkud méně 

podrobný. Menší podrobnost se týče především technologické a stavební části. Ty 

v tomto případě nejsou rozděleny na stavební objekty, případně na podrobnější etapy, 

ale dle jednotlivých fází výstavby pro každou retenční nádrž zvlášť. Tyto fáze zahrnují 

například přípravné práce, dokončení dna retenční nádrže, dokončení svislých 

konstrukcí a konstrukce stropu, dokončení montážních technologií, komplexní splnění 

předepsaných zkoušek apod.  

Tabulka č. 8 – Rozpis paušální ceny – zakázka Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr 

zhotovitele retenčních nádrží 

                (Zdroj: [15] Zadávací dokumentace – Dostavba kanalizace v Brně II.) 

 Podobně jako u zakázky Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU 

v Bohunicích je celková cena za splnění milníku ve formuláři rozdělena na části, 

přičemž 80 % ceny bude hrazeno ve formě měsíčních splátek dle aktuálního 

harmonogramu. Zbylých 20 % z ceny bude zhotoviteli uhrazeno po jeho dokončení 

v souladu s harmonogramem plateb. 

Cena za splně ní milníku
80 % z celkové ceny 

milníku
20 % z  celkové ceny 

milníku

(v Kč bez DPH) (v Kč bez DPH) (v Kč bez DPH)

Se kce Rete nční  nádrž 
Če rve ný mlýn

Posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení 0   0 0

Se kce Rete nční  nádrž 
Královky

Posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení 0   0 0

0   

Vydání stavebního povolení pro Sekci Retenční nádrž Červený mlýn bez nabytí právní moci 0   0 0

Vydání kolaudačního souhlasu pro Sekci Retenční nádrž Červený mlýn 0   0 0

Vydání stavebního povolení pro Sekci Retenční nádrž Královky bez nabytí právní moci 0   0 0

Vydání kolaudačního souhlasu pro Sekci Retenční nádrž Královky 0   0 0

0   

0   0 0

0   0 0

0   0 0

0   0 0

0   0 0

Licence  na RTC 0   0 0

0   

Postupný závazný milník

Projektování 
a související činnosti

Zpracování dešťů a sestavení zjednodušeného matematického modelu 

Předání kompletní Sekce Automat izovaný řídicí systém se všemi propojovacími a podpůrnými výpočtovými a interpretačními vrstvami a s ověřenou 

funkčnost í, včetně nadefinovaných scénářů řízení, implementace lokálních algoritmů řízení nových retenčních nádrží (vč. propojení do SCADA a 
vizualizace)

CELKEM

CELKEM

Závěrečné předání projektové dokumentace                                                

CELKEM

O věřovací měrná 
kampaň

Zajištění  správních 
povinností

Se kce Rete nční  nádrž 
Če rve ný mlýn

Se kce Rete nční  nádrž 
Královky

Analýza srážko-odtokových poměrů, průzkumy a kompletace podkladové části topologie stokové sítě

Monitoring - provedení ověřovací měrné kampaně v navrženém a odsouhlaseném rozsahu, zpracování provozního měření hydraulických veličin                                                                                                        

Vytvoření a předání detailního matemat ického modelu stokové sítě včetně kalibrace a verifikace                                                                               

 Implementace a 
úpravy RTC 
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 Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

 U této zakázky je celková nabídková cena stanovena speciálně, jelikož se jedná 

o kombinaci paušální a měřené ceny. Formulář Rozpis přijaté smluvní částky v tomto 

případě rozsahem i strukturou velmi připomíná klasický výkaz výměr u zakázek 

zadávaných formou měřeného kontraktu. Formulář je stejně jako výkaz výměr rozdělen 

na jednotlivé stavební a technologické objekty jako například Stavební část, ÚT, ZTI, 

VZT, EPS. Tyto jsou pak dále děleny na jednotlivé oddíly a položky. Položky jsou ve 

většině případů popsány velmi podrobně obdobně jako u výkazu výměr a stejně tak mají 

určenou i výměru viz. tabulka níže.  

Tabulka č. 9 – Rozpis přijaté smluvní částky – Stavebně statická část – zakázka Nový 

pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

 (Zdroj: [16] Zadávací dokumentace – Nový pavilon FZÚ, Na Slovance) 

 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, zhotovitel v této části uvádí pouze 

celkovou cenu za oddíl. Výměry slouží pro stanovení ceny za jednotlivé položky. Tyto 

ceny samotné však nejsou součástí nabídky. Tento způsob stanovení ceny však není u 

této zakázky jediný, jelikož formulář rozpisu obsahuje celkem tři druhy cen. Jedná se o 

tyto ceny: paušální obnos za komplet, paušální obnos za kus a měřená položka. Paušální 

cena za komplet je v podstatě cenou za oddíl, tak jak to vyplývá z tabulky č. 9. Paušální 

cena za kus je cenou za jednotlivé položky. U obou těchto cen je výsledná částka, 

uvedená zhotovitelem, brána jako konečná a nebude se tedy dále nijak upravovat. U 

měřených položek naopak objednatel uvádí, že výměry v nich uvedené jsou odhadované 

NOVÝ PAVILON FZÚ, Na Slovance, Praha 8

AST: Stavebně statická část (kromě 7761 - Dveře)

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra CENA NABÍDKA

SO_01: 0,00

001: Zemní práce
1. SP 131201104 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 11 541,753 – 11 541,753

2. SP 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 260,368 – 260,368

3. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 857,952 – 3 857,952

4. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9 873,145 – 9 873,145

5. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - celkem 25 km

m3 197 462,9 – 197 462,9

6. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 928,976 – 1 928,976

7. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11 802,121 – 11 802,121

8. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15 797,032 – 15 797,032

9. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 928,976 – 1 928,976

10. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 888,36 – 1 888,36

002: Základy
1. SP 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 - XC1-Cl 0,4-Dmax 22 (CZ, F.1) m3 679,818 – 679,818

2. SP 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 176,617 – 176,617

3. SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 176,617 – 176,617

4. SP 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 98,574 – 98,574

5. SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,675 – 6,675

6. SP 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 - XC1-Cl 0,4-Dmax 22 (CZ, F.1) m3 10,6 – 10,6
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a celková cena za měřenou položku je tedy pouze orientační. Měřené položky budou 

přeměřovány a zhotoviteli bude zaplaceno jejich skutečně provedené množství. To, 

jestli se jedná o paušální cenu za komplet či kus, nebo měřenou položku je stanoveno 

v rekapitulaci přijaté smluvní částky viz. tabulka níže. 

Tabulka č. 10 – Rozpis přijaté smluvní částky – Stavebně statická část – zakázka Nový 

pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

            (Zdroj: [16] Zadávací dokumentace – Nový pavilon FZÚ, Na Slovance) 

 Tato rekapitulace taktéž plní funkci harmonogramu plateb, kde zhotoviteli 

bude vyplaceno 100 % stanovené ceny po dokončení jednotlivých částí uvedených 

v harmonogramu. V rekapitulaci je též uvedena konkrétní částka podmíněných obnosů, 

z kterých budou hrazeny další požadavky objednatele. Zhotoviteli však budou 

vyplaceny pouze podmíněné obnosy vztažené k reálně prováděným pracím a službám. 

Ve vztahu k funkci měřených položek a podmíněným obnosům není celková smluvní 

cena konečná a bude se v průběhu realizace projektu dále upravovat. 

 Komentář 

 Způsob stanovení ceny veřejné zakázky i forma a obsah platebních podmínek 

je jeden z klíčových faktorů zadávacího řízení. Minimálně pro zhotovitele je právě cena 

a způsob jejího vyplacení, nejdůležitějším činitelem na základě, kterého se rozhoduje, 

jestli má vůbec o danou zakázku zájem. V kombinaci se složitostí projektů zadávaných 

NOVÝ PAVILON FZÚ

REKAPITULACE PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY DRUH POLOŽKOVÉ CENYHARMONOGRAM PLATEB

č.
 ř

á
d

ku

Popis
Cena                                  

     [Kč bez DPH]

zde pracovně v tis Kč bez DPH

1 SO_01: Stavební část 0,00

2 001: Zemní práce 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

3 002: Základy 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

4 0020: Úprava podloží a základové spáry 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

5 003: Svislé konstrukce 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

6 004: Vodorovné konstrukce 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

7 005: Komunikace 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

8 006: Úpravy povrchu 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

9 009: Ostatní konstrukce a práce 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

10 0096: Bourací práce 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

11 099: Přesun hmot HSV 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

12 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

13 712: Povlakové krytiny 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

14 713: Izolace tepelné 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

15 714: Akustická a protiotřesová opatření 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

16 763: Konstrukce montované 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

17 764: Konstrukce klempířské 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

18 766: Konstrukce truhlářské 0,00 Paušální obnos za komplet 100% po dokončení

19 7661: Dveře 0,00 Měřená položka 100% po dokončení

20 767: Konstrukce zámečnické 0,00

21 Systémová kovová příčka tl. 80 mm 0,00 Paušální obnos za kus 100% po dokončení

22 Systémový nerezový obklad stěn na systémovém roštu 0,00 Paušální obnos za kus 100% po dokončení

23 Systémový nerezový obklad stěn na systémovém roštu 0,00 Paušální obnos za kus 100% po dokončení

24 Podhled - akustické pohltivé lamely 0,00 Paušální obnos za kus 100% po dokončení
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formou DB jsou vhodně a přiměřeně stanovené platební podmínky nezbytné pro 

dostatečný počet uchazečů v zadávacím řízení. 

 Z rozboru jednotlivých zakázek plyne, že u projektů DB je možné stanovit 

cenu i platební podmínky odlišným způsobem. Ve většině případů se způsob stanovení 

ceny lišil především ve své podrobnosti, která je daná i podrobností zadávací 

dokumentace, kdy u absence jakékoliv projektové dokumentace, ať už pro uzemní 

rozhodnutí nebo stavební povolení, nemůže zadavatel cenu rozdělit do menších 

projektových celků. Naopak s větší podrobností zadaní technických podmínek roste i 

podrobnost rozpisů nabídkových cen.  

 Nejméně podrobně stanoví cenu v nabídce zhotovitel u zakázky Atletická hala 

Campus, u které určí pouze cenu za projektovou činnost a výstavbu a jejich součet. 

Smluvní cena mu pak bude vyplácena na základě harmonogramu plateb. Nutno však 

podotknout, že ceny dle harmonogramu plateb nemají návaznost na ceny jednotlivých 

částí uvedených zhotovitelem v nabídce, jelikož ty jsou v harmonogramu stanoveny 

jako procentuální podíl z celkové smluvní ceny díla. Například tedy může zhotovitel 

uvést, že náklady na projekční část budou v částce, která tvoří 4 % z celkové ceny díla, 

dle harmonogramu mu však, po splnění této částí, bude vyplaceno pouze 2,1 % z této 

ceny. Toto je však spíše kosmetická vada, kde nepředpokládám, že by vybraný 

zhotovitel nebyl dostatečně finančně zdatný, aby mohl tento případný rozdíl dočasně 

pokrýt. Poukázat chci spíše na rozdílnou podrobnost a provázanost harmonogramů 

plateb a soupisů cen u jednotlivých zakázek. V případě ostatních zakázek je 

harmonogram pevně provázán se soupisem cen. U těchto projektů zhotovitel sám ocení 

jednotlivé části paušální částkou, která k dané částí dle jeho uvážení naleží a budou mu 

tak v pravý čas uhrazeny veškeré náklady k ní vztažené. S podrobností harmonogramu 

plateb je spojená i četnost a frekvence plateb. Cena za dílo by měla být zhotoviteli 

hrazena takovým způsobem, aby mohl zabezpečit plynulý průběh dalších fází projektu. 

Velká prodleva mezi platbami, nebo platby uskutečňované až po dokončení příliš 

velkých stavebních celků, můžou též negativně ovlivnit rozhodnutí zhotovitele o účasti 

v zadávacím řízení. 
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6.1.4 Hodnotící kritéria v projektech Design-Build 

 V České republice se dle zákona o zadávání veřejných zakázek nabídky 

vyhodnocují dle jejich ekonomické výhodnosti. Podle zákona se ekonomická výhodnost 

hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru 

nákladů životního cyklu a kvality, dále také dle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších 

nákladů životního cyklu. U zakázek zadávaných běžnou metodou měřeného kontraktu 

je častou praxí, že jediným kritériem pro posouzení ekonomické výhodnosti nabídky je 

nejnižší nabídková cena. Zakázky zadané metodou DB však mají, už ze své podstaty, 

vhodné předpoklady proto, aby se z otěží nejnižší nabídkové ceny vymanily. 

 U sledovaných zakázek zadavatelé využili, kromě kritéria nabídkové ceny 

taktéž kritéria kvality, parametrů výkonu nebo kapacity, lhůt pro dokončení celého 

projektu nebo jeho určité části, spotřeby energie, zkušenosti členů realizačního týmu, 

délky záručních lhůt. Hodnoticí kritéria u jednotlivých zakázek jsou specifikována 

v níže uvedené tabulce. 

Tabulka č. 11 – Hodnotící kritéria posuzovaných zakázek  

Atletická hala Campus 
Prodloužení TT z 

Osové ke Kampusu 
MU v Bohunicích 

Kalové hospodářství 
ČOV Brno – Modřice 

Dostavba kanalizace v 
Brně II. – výběr 

zhotovitele retenčních 
nádrží 

Nový pavilon FZÚ, Na 
Slovance – generální 

dodavatel stavby 

Kritérium Váha Kritérium Váha Kritérium Váha Kritérium Váha Kritérium Váha 

Nabídková 
cena 

65 % 
Nabídková 
cena 

70 % 
Nabídková 
cena 

40 % Nabídková cena 60 % Nabídková cena 70 % 

Lhůty 10 % Lhůty 30 % 
Garantované 
parametry 

40 % 

Lhůta pro 
získání 
stavebních 
povolení 

20 % 

Zkušenosti 
klíčových členů 
realizačního 
týmu 

20 % 

Roční 
náklady na 
energie 

15 %  

 
Kvalita 
nabízeného 
řešení 

20 % 

Zkušenosti 
klíčových členů 
realizačního 
týmu 

12,5 
% 

Délka záruky 10 % 

Roční 
produkce 
CO2 

5 %  
   

Rozsah krajinné 
úpravy 

5 % 
  

Záruční doba 
na stavbu 

2,5 %  

   Instalovaný 
příkon 
technologických 
zařízení 

2,5 % 

  

Záruční doba 
na sportovní 
povrchy 

2,5 %  
   

  
  

    (Zdroj: [12]; [13]; [14]; [15]; [16]) 

 Jak je z tabulky patrné, tak nabídková cena je i u těchto zakázek pořád 

nejvýznamnějším kritériem hodnocení. Nemá však ani zdaleka takovou váhu jako u 

zakázek zadávaných formou měřeného kontraktu. Aby mohlo být toto tvrzení nějakým 

způsobem doloženo, byl proveden krátký průzkum, ve kterém byly vyhodnoceny 
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hodnoticí kritéria u 30 zakázek zadaných běžným způsobem. Všechny tyto zakázky 

byly zadány dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek a jejich předpokládaná 

hodnota se pohybovala od 22.000.000,- Kč do 1.071.000.000,- Kč. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka č. 12 – Kritérium nabídkové ceny u zakázek zadávaných metodou DBB 

Kritérium nabídkové ceny u zakázek zadaných formou měřeného kontraktu 

Váha kritéria nabídkové ceny 100 % 90 % 80 % 70 % 65 % 

Počet zakázek 21 1 1 6 1 

                     (Zdroj: www.vhodne-uverejneni.cz; www.e-zakazky.cz) 

 U běžně zadávaných projektu je nejnižší nabídková cena v 70 % případů pořád 

jediným hodnoticím kritériem. Sledované zakázky Design-Build se v tomto ohledu 

významně liší, jelikož je váha kritéria nabídkové ceny u všech maximálně 70 %, 

v jednom případě je dokonce rovna váze kritéria funkčních parametrů.  

 Vyhodnocení 

 Tato práce nemá hodnocení nabídek pouze na základě nejnižší ceny nijak 

démonizovat. Tento způsob hodnocení je určitě vhodný pro dodávky jednoduchých 

stavebních prací nebo běžných výstavbových celků netechnologického charakteru. Má 

taktéž své výhody, jako například jednodušší posuzovaní nabídek, ale skýtá i četná 

úskalí, kdy při tlaku pouze na nejnižší nabídkovou cenu často dochází k realizaci méně 

kvalitních prací, než bylo požadováno. To představuje problém hlavně u větších 

výstavbových projektů, kdy nižší kvalita vede k větším nákladům v průběhu životního 

cyklu stavby a dalším problémům. Při projektech zadávaných formou DB je možné pro 

hodnocení nabídek plně využít kritéria, která nejsou u klasických zakázek běžně 

využívaná. V rámci volnosti návrhu může zhotovitel představit řešení, které kvalitou 

nebo funkčními parametry překoná ostatní návrhy. Proto je vhodné, aby se 

zhodnocením těchto parametrů bylo uvažováno při výběru vhodných kritérií pro 

hodnocení. Použitím těchto kritérií je zvýšena motivace zhotovitele těchto parametrů 

dosáhnout. Metoda DB je v tomto ohledu velmi vhodná pro realizaci ekologičtějších, 

šetrnějších a kvalitněji provedených výstavbových celků. 
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6.2 Dotazníkové šetření 

 Pro potřeby praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření, v kterém byli 

dotazováni zadavatelé na jejich zkušenosti, informovanost a názory na zadávaní 

veřejných zakázek metodou DB. Dotazník byl odeslán 72 zástupcům samosprávních 

celků, statutárních měst, obcí a dalších institucí, které jsou veřejnými zadavateli a je u 

nich běžné, že zadávají veřejné zakázky i na stavební práce. Dotazník byl vyplněn v 19 

případech. Odpověď jsem obdržel od těchto institucí: 

� Ředitelství silnic a dálnic ČR 

� Plzeňský kraj 

� Pardubický kraj 

� Jihočeský kraj 

� Středočeský kraj 

� Město Ostrava 

� Město Olomouc 

� Město Plzeň 

� Město Karlovy Vary 

� Město Znojmo 

� Město Jičín 

� Město Otrokovice 

� Město Příbram 

� Město Teplice 

� Město Trutnov 

� Město Most 

� Obec Vranovice 

� Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou 

� Městská nemocnice Ostrava 

 Dotazník předpokládá, že ve většině případů nebudou mít zadavatelé velké 

zkušenosti s touto metodou, proto mají otázky spíše obecný charakter a nezacházejí 

příliš do detailů. Je to z toho důvodu, aby i při nepřílišné znalosti této metody mohli 

přijít s vlastním názorem na tuto problematiku a nebyli odrazeni od odpovědi. Některé 

otázky byly koncipovány tak, aby na ně mohli odpovědět i ty zadavatelé, kteří nemají 

s touto metodou žádné zkušenosti. U většiny otázek jsou uvedeny pomocné body na 
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základě, kterých bylo možné odpovídat. Nutno podotknout, že v některých případech 

bylo v dotazníku uvedeno, že určité instituce a orgány samosprávy jsou rozděleny na 

více úseku a oddělení, kde každý takovýto úsek zadává veřejné zakázky samostatně. 

Proto je možné, že odpovědi nebudou vždy komplexní za celou poptávanou instituci. 

Níže je uvedeno přesné znění otázek, na které byli zadavatelé dotazováni, spolu 

s výsledky a komentářem. Samotný dokument dotazníku je součástí této práce jako 

příloha č. 1. 

1. Používáte při zadávání veřejných zakázek smluvní vzory FIDIC 

 Z uvedených odpovědí vyplývá, že z výše uvedených institucí používá při 

zadávání veřejných zakázek, některý ze smluvních vzorů FIDIC pouze Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. Konkrétně FIDIC Red Book. Tyto podmínky se užívají pro všechny velké 

stavby silnic a dálnic už od roku 2002 dle metodického pokynu Ministerstva dopravy 

ČR. Z výsledků výzkumu tak plyne, že smluvní vzory FIDIC používá pouze necelých 5 

% zadavatelů v ČR.  

2. Vyhlásila někdy vaše organizace výběrové řízení na dodavatele (stavebních 

prací) metodou Design-Build za použití smluvních podmínek FIDIC 

(Yellow Book) 

 V jednom případě zadavatel uvedl, že byl zadán projekt, kterého součástí byla i 

příprava projektové dokumentace, avšak nebyl zadán dle smluvních podmínek FIDIC. 

Všichni ostatní zadavatelé uvedli, že zakázku takovýmto způsobem nikdy nezadali. To 

by statisticky znamenalo, že zakázky tohoto typu v ČR nejsou zadávanyý. V tomto 

případě je však jasné, že tomu tak není, jelikož zakázky zadané tímto způsobem jsou 

uvedeny i v této práci. Zakázek DB se však v ČR opravdu zadává pouze malé procento 

a jedná se v mnoha případech o pilotní projekty, které mají objasnit využití této metody 

v podmínkách, které u nás panují. 

3. Co bylo klíčovým atributem, který vás vedl k rozhodnutí zadat veřejnou 

zakázku tímto způsobem. A jaké jsou vaše zkušenosti s touto metodou 

zadávání. 

 Jak vyplývá z předešlého odstavce, tato otázka nebyla zodpovězena, jelikož ani 

jeden z dotazovaných tuto metodu nikdy nevyužil. 
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4. V případě, že jste na otázku číslo 2 opověděli negativně uveďte prosím 

důvod, proč jste zakázku tímto způsobem nikdy nezadali   

 Nejčastěji uváděným důvodem byla především neznalost této metody. 

V dalších případech byly jako důvody uváděny např. nedostatek zkušeností, absence 

chybějících projektů, administrativní nebo personální náročnost, tlak na nejnižší 

nabídkovou cenu.  

5. Absolvovali jste vy nebo jiní odpovědní pracovníci ve vaší instituci někdy 

školení či seminář zaměřený na problematiku smluvních podmínek FIDIC 

a metody Design Build. Případně máte v plánu se takovéhoto školení 

účastnit. 

 Školení nebo semináře zaměřeného na problematiku zadávání veřejných 

zakázek se dotázaní účastnili ve dvou případech. V dalších dvou případech o takovémto 

školení uvažují. 

6. Jaké jsou podle vás největší výhody, které tato metoda přináší oproti 

tradičnímu způsobu zadávání. 

 Největší výhodu dotazovaní spatřili především ve snížení vícenákladů a 

absenci výběrového řízení na projektanta stavby. Ti více obeznámeni s touto metodou 

za výhody taktéž považují nové nápady na výstavbu při zapojení dodavatele do 

projekční fáze a tím snížení celkových nákladů při dosažení kvalitativně rovnocenných 

parametrů nebo sjednocení pravidel při řešení problémů během výstavby. 

7. Kde naopak vidíte nedostatky této metody 

 Je nejspíš vhodné zmínit, že ve většině případů uvedli dotazovaní daleko více 

nedostatků nežli benefitů. Těmi nejčastěji zmiňovanými byly složitý způsob a náročná 

příprava při zadávaní takovéto zakázky, menší možnost ovlivnění technického řešení 

stavby, malá obrana proti zhotovitelům zaměřeným na nejnižší cenu, větší riziko sporů 

mezi odmítnutými dodavateli a zadavatelem, menší průhlednost projektu z hlediska 

zjištění reálnosti cen a další. 
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8. Jakého typu a jaký rozsah musí projekt mít, aby bylo výhodné jej dle Vás 

zadat v režimu Desing-Build 

 Ve většině případů se dotazovaní shodli na tom, že se musí jednat o složitější 

nadlimitní veřejnou zakázku technologického charakteru, kde bude možné efektivně 

zohlednit náklady životního cyklu. 

9. Je v ČR, respektive ve vašem kraji nebo na vašem území dostatek 

stavebních společností, které jsou schopni zkušeně a bez zásadních 

komplikací realizovat projekty Design-Build 

 U této otázky se názory dotazovaných docela rozcházejí, 6 dotazovaných 

uvádí, že v ČR působí dostatek zkušených stavebních společností schopných takovéto 

projekty realizovat, naopak další uvádí, že v ČR je takovýchto společností minimum. 

10. A závěrem: Myslíte si, že může metoda Design-Build se všemi svými klady a 

zápory najít uplatnění při zadávání veřejných zakázek v ČR 

 Poslední otázka je velmi obecná zohledňující především subjektivní pocit 

zadavatele z této metody. Záměrem této otázky je především vyhodnotit celý dotazník 

jako celek i obecným názorem zadavatele na tuto metodu.  Ve dvou případech si 

zadavatelé myslí, že ano. Další tři uvedli, že to je možné za určitých podmínek. Ostatní 

uvedli, že toto nemohou posoudit. 

 Vyhodnocení 

 Na základě těchto odpovědí je možné si udělat lepší představu o tom, jak si tato 

metoda stojí mezi zadavateli v ČR. Statistické výsledky jako např. 5 % využití 

smluvních podmínek FIDIC můžou být do jisté míry zkresleny velikostí vzorku a stejně 

tak výběrem vhodných respondentů. Taktéž se tento údaj nedá vztáhnout na celkový 

objem zakázek zadávaných dle smluvních vzorů FIDIC. Tyto vzory využívají hlavně 

velký zadavatelé, který s nimi mají větší zkušenosti a zadávají dle nich velké množství 

zakázek. S jistotou však lze říct, že smluvní vzory FIDIC využívá pouze malá část 

zadavatelů v ČR. Totéž je možné konstatovat i o využití metody DB. To vyplývá i 

z odpovědí jednotlivých respondentů, kteří ve většině případů, o této metodě neslyšeli 

nebo s ní nemají žádné zkušenosti. Od toho se pak odvíjí fakt, že ve většině případů 

dotazovaní uvedli daleko více negativ nežli pozitiv spojených s touto metodou. Je 

pravdou, že pro zadávaní menších a méně složitých projektů, které jsou zadávané 
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nejčastěji je vhodnější použití klasického způsobu zadávaní. Obecně však lze říct, že 

zavádění nových postupů se ne vždy setkává s kladnou reakcí, ať už se jedná o cokoliv. 

V tomto případě je toto podpořeno i tím, že postup zadávaní touto metodou je složitější 

než u zadávaní formou DBB. Dále taktéž vyžaduje vyšší odbornost zadavatele i 

dodavatele a přináší rizika, které se u klasické metody výstavby nevyskytují. Tato 

metoda má určitě nesporné výhody, avšak je zřejmé, že v České republice je teprve ve 

svých začátcích a na její rozsáhlejší využití si budeme muset ještě počkat. 
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7 Závěr 

 Cílem této práce je vyhodnotit, jakým způsobem a v jakém rozsahu je možné 

využít metodu zadávání DB v našich podmínkách. V návaznosti na to bylo zkoumáno, 

v jakém rozsahu se tato metoda v ČR v současné době využívá a jestli může řešit 

některé problémy, se kterými se zadávání veřejných zakázek potýká. Pro tyto účely byl 

zpracován podrobný rozbor smluvních podmínek FIDIC, jejichž využití je velmi 

důležité a podstatně usnadňuje vhodné zadání projektu touto metodou. V dalších částech 

jsou pak pospány jednotlivé výhody a rizika, které tato metoda přináší. Taktéž byl 

proveden rozbor postupu zadávaní touto metodou u konkrétních zakázek takto zadaných 

v ČR a dotazníkové šetření, které zkoumalo zkušenosti a názory jednotlivých 

zadavatelů. 

 V prvním řadě je třeba konstatovat, že tato metoda přináší výhody, kterými 

jsou například snížení celkové ceny projektu, urychlení výstavby v souvislosti 

s částečným překrytím projektové a výstavbové fáze, omezení změn během výstavby 

nebo využití 3D projektování. Jako každá metoda má však i své nevýhody mezi které 

patří hlavně přenos rizik na dodavatele, finanční a časová náročnost v soutěži nebo 

vhodné zadání technických podmínek.  

 Zadáváním veřejných zakázek metodou DB tedy lze dosáhnout nižších nákladů 

projektu jako u klasického způsobu výstavby, a to především zapojení invence 

zhotovitele a snížením vícenákladů způsobených vadami projektové dokumentace. U 

této metody však má zhotovitel vyšší náklady v souvislosti se zadávacím řízením a 

taktéž jsou na něj přenášena další rizika, které náležitě ocení ve své nabídce. Celkové 

snížení nákladů tak závisí na tom, do jaké míry zhotovitel využije svoje zkušenosti a um 

při hledaní vhodných a méně nákladných řešení.  Proto musí být zadávací podmínky 

postaveny tak aby byl dodavatel k takovémuto konání motivován. Vznik časové úspory 

je kromě sjednocení projektové a výstavbové fáze podpořen taktéž omezením změn 

během výstavby. I se své krátké praxe v přípravě staveb můžu říct, že řešení změn 

z důvodů vad projektové dokumentace, následná změnová řízení a schvalování 

změnových listů způsobuje významnou časovou prodlevu. Právě nevyhovující a chybná 

projektová dokumentace je jedním z hlavních problémů zadávání výstavbových 

projektů klasickou metodou v ČR. U metody DB je tento problém vyřešen sjednocením 

odpovědnosti zhotovitele jak za projekt, tak za výstavbu. Ani tento způsob však není 
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bez rizik, jelikož zadavatel musí přesně specifikovat parametry projektu, což je pro něj 

při absenci projektové dokumentace daleko náročnější. Při stanovení parametrů na 

základě projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí nebo stavební povolení je zase 

do jisté míry omezeno využití invence dodavatele. U metody DB je dále nezbytné, aby 

pro hodnocení nabídek nebylo využito pouze nejnižší nabídkové ceny. Zhotovitel může 

při zapojení své invence hledat lepší a úspornější řešení, které by nehledal v případě, že 

by jediným hodnotícím kritériem byla pouze nejnižší nabídková cena. Využití 3D 

modelování má taktéž své výhody, ale jeho zavádění budě obtížné, jelikož jednotlivé 

profese jako například elektrikáři, topenáři a další se zavedení a používaní tohoto 

způsobu spíše straní.  

 Zakázky tohoto typu jsou v České republice zadávány až v průběhu posledních 

let. V minulosti byly touto metodou rovněž zadány projekty, ale až v poslední době je 

kladen větší důraz na její využití. Což je podpořeno i tím, že si instituce, jako například 

SFDI, nechali zpracovat metodiku pro zadávaní touto formou. Obecně se však 

zadavatelé v ČR stavějí k této metodě spíše negativně nebo neutrálně, jelikož o ní, ve 

většině případů nemají dostatek informací. Ve specifických případech, kdy jsou 

zadávány velké a složité projekty je vhodnost využití této metody jednoznačná. U 

projektů, které tyto specifika úplně nesplňují by mohla tato metoda taktéž přinést 

zlepšení podstatných problémů, které mají spojitost se zadáváním klasickou metodou, 

jako například snížení vícenákladů, omezení změn nebo zrychlení výstavby. To však 

pouze za předpokladu velké odbornosti jak zadavatele, tak i dodavatele, zbavení se 

okovů kritéria nejnižší nabídkové ceny a větší důvěry mezi zadavatele a dodavatelem. 
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