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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analyzování požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad�

na konkrétní ve�ejné zakázce. Dalším cílem této práce je i zjišt�ní, jakým zp�sobem a 

jestli zadavatel hodnotil nabídky uchaze�� transparentn� a dále hodnotících kritérií, 

které si zadavatel stanovil a jejich váhy. V návaznosti na tyto váhy hodnotících kritérií 

je cílem zjistit jaký mají, p�i jejich zm�n�, vliv na po�adí hodnocených uchaze��. 

Nakonec, je cílem v této práci zjistit, jestli se se zkoumaná ve�ejná zakázka realizovala 

za cenu vít�zné nabídky. 
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Rizika investora ve fázích životního cyklu projektu
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Abstract 

The aim of this thesis is to analyze the required qualifications for a specific public 

contract. Another objective of this work is to determine how and if the sponsor offers 

candidates evaluated transparently and evaluation criteria, which has laid down and 

their weight. Following these weights of evaluation criteria is to determine how they, in 

their change, affect the order of candidates evaluated. Ultimately, the aim in this work 

to determine if the surveyed public contract implemented at the cost of the winning bid. 
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1 ÚVOD 

Obecn� je v dnešní dob� pojem „ve�ejná zakázka“ velice �asto používaný médii a 

širší spole�ností. Objevují se informace o korupci a o plýtvání ve�ejnými finan�ními 

prost�edky, které jsou poskytovány na financování ve�ejných zakázek ze státního 

rozpo�tu. Zákon, který upravuje zadávání a ucházení se o ve�ejné zakázky, je zákon 

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. 

Zákonodárci �eské republiky, se snaží �astými úpravami sou�asného zákona 

o ve�ejných zakázkách, který je uveden výše docílit transparentnosti, rovného zacházení 

a nediskriminaci uchaze�� p�i zadávání ve�ejných zakázek a v celém procesu 

výb�rového �ízení. Praxe ukazuje, že je tento zákon po�ád nedokonalý a t�chto výše 

uvedených fakt� se t�žko dosahuje, ale pokud bude zachována „ve�ejná kontrola“ za 

pomoci médií, sd�lovacích prost�edk� a celé spole�nosti, potom m�že být dosaženo 

toho, že zadavatelé budou p�i zadávání ve�ejných zakázek p�esn� postupovat podle výše 

uvedeného zákona. Výše uvedený zákon nep�edepisuje pouze to, jakým zp�sobem má 

zadavatel ve�ejné zakázky zadávat nebo jaké jsou limity a druhy ve�ejných zakázek, ale 

p�edepisuje nap�íklad i obsah hodnotících kritérií a kvalifika�ních p�edpoklad�, které 

jsou dále analyzovány v praktické �ásti této diplomové práce. 

Teoretická �ást této práce je zam��ena na nejzákladn�jší pojmy a fakta ze zákona 

o ve�ejných zakázkách. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadavatel�, druhy ve�ejných 

zakázek a limity pro jednotlivé zakázky. Další krok teoretické �ásti, se zabývá 

identifikací nej�ast�jších rizik, které mohou investora potkat ve všech fázích životního 

cyklu projektu, kterými jsou p�edinvest�ní, investi�ní, užívání a likvida�ní fáze. 

Praktická �ást diplomové práce, je vypracována na ve�ejnou zakázku 

Biotechnologického inkubátoru INBIT v Brn�. Je zde vypracována p�ípadová studie, 

která je zam��ena na to, jaké kvalifika�ní p�edpoklady zadavatel na tuto ve�ejnou 

zakázku požaduje a jakým zp�sobem mu je uchaze�i prokazují. V dalším kroku jsou 

popsána, jaká hodnotící kritéria si zadavatel nastavil a jakým zp�sobem nabídky 

hodnotí, v�etn� výb�ru nejvhodn�jšího uchaze�e. V neposlední �ad� je provedeno 

zjišt�ní, jestli se tato ve�ejná zakázka realizovala za cenu, kterou nabídl nejvhodn�jší 

uchaze�. Praktická �ást této diplomové práce obsahuje i další p�ípadovou studii, ve které 
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je provedena zm�na vah díl�ích kritérií s následným sledováním p�ípadné zm�ny po�adí 

uchaze�� o tuto ve�ejnou zakázku. 

Cílem této diplomové práce je analyzování požadovaných kvalifika�ních 

p�edpoklad� na konkrétní ve�ejné zakázce a zjišt�ní jakým zp�sobem musel spln�ní 

t�chto kvalifika�ních p�edpoklad� zhotovitel zadavateli prokazovat a jestli zadavatel p�i 

nastavování požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad� postupoval podle zákona 

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Sou�ástí cíle této práce je 

i zjišt�ní, jakým zp�sobem a jestli zadavatel hodnotil nabídky uchaze�� transparentn� a 

dále hodnotících kritérií, které si zadavatel stanovil a jejich váhy. V návaznosti na tyto 

váhy hodnotících kritérií je cílem zjistit jaký mají, p�i jejich zm�n�, vliv na po�adí 

hodnocených uchaze��. Nakonec, je cílem v této práci zjistit, jestli se se tato ve�ejná 

zakázka realizovala za cenu vít�zné nabídky. 
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2 TEORETICKÁ �ÁST 

2.1 VE�EJNÁ ZAKÁZKA 

Pojem ve�ejná zakázka definuje zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

v platném zn�ní. Ve�ejnou zakázkou je zakázka, realizovaná na základ� smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním �i více dodavateli, jejímž p�edm�tem je úplatné poskytnutí 

dodávek �i služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Ve�ejná zakázka, kterou je 

zadavatel povinen zadat podle výše uvedeného zákona, musí být realizována na základ�

písemné smlouvy. 

[1] 

2.2 DRUHY ZADAVATEL� VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel ve�ejných zakázek by m�l prost�ednictvím zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní zajistit uchaze��m transparentnost a rovný 

p�ístup p�i ucházení se o ve�ejné zakázky. Prost�ednictvím zadavatel� ve�ejných 

zakázek, dochází k vynaložení zna�né �ásti ve�ejných prost�edk�. Tito jednotliví 

zadavatelé jsou: ve�ejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel a centrální 

zadavatel. 

Obrázek 1 - Druhy zadavatel� ve�ejné zakázky 

2.2.1 Ve�ejný zadavatel 

Pojem ve�ejný zadavatel, vymezuje zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

v platném zn�ní. Ve�ejným zadavatelem je: 

• �eská republika, 

• státní p�ísp�vková organizace, 

VE�EJNÝ ZADAVATEL 

DOTOVANÝ ZADAVATEL 

SEKTOROVÝ ZADAVATEL

CENTRÁLNÍ ZADAVATEL
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• územní samosprávný celek (tím jsou nap�íklad obce, kraje, m�stské �ásti nebo 

obvody územn� �len�ných statutárních m�st) nebo p�ísp�vková organizace, u níž 

funkci z�izovatele vykonává územní samosprávný celek, 

• jiná právnická osoba. Tato právnická osoba musí být založena nebo z�ízena 

za ú�elem uspokojování pot�eb ve�ejného zájmu, které nemají pr�myslovou 

nebo obchodní povahu, a je financována p�evážn� státem �i jiným ve�ejným 

zadavatelem tzn. z ve�ejných prost�edk�. Nebo tato právnická osoba musí být 

státem nebo jiným ve�ejným zadavatelem �ízena. A v neposlední �ad� stát �i jiný 

ve�ejný zadavatel jmenuje �i volí více než polovinu �len� v �ídícím orgánu této 

právnické osoby.  

[1;4] 

Mezi ve�ejné zadavatele se mohou nap�íklad za�adit: 

• �eský rozhlas, územní samosprávný celek, statutární m�sto, Ú�ad vlády �R, 

• soudy, státní zastupitelství, státní fondy, �eská televize, �eské dráhy, 

• Nejvyšší kontrolní ú�ad, Fond národního majetku, Pozemkový fond. 

2.2.2 Dotovaný zadavatel 

Dotovaným zadavatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která zadává 

ve�ejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z pen�žních prost�edk� poskytnutých 

ve�ejným zadavatelem, kterým m�že být nap�íklad �eská republika. Na to, aby se 

právnická nebo fyzická osoba stala dotovaným zadavatelem, musí také zadávat ve�ejnou 

zakázku na stavební práce, u které je p�edpokládaná hodnota nejmén� 125 477 000 K�

nebo ve�ejnou zakázku na služby, související s ve�ejnou zakázkou na stavební práce, 

u které je minimální p�edpokládaná hodnota 4 997 000 K�. 

[1] 

Dotovaným zadavatelem m�že být nap�íklad soukromý podnikatel, který bude mít 

sv�j investi�ní projekt, t�eba stavbu sportovního areálu v cen� 100 milión� korun 

hrazený �áste�n� z dota�ních zdroj�. Tyto dota�ní zdroje musí �init minimáln� 50 % 

z celkové ceny tedy nap�íklad 60 milión� korun. 
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2.2.3 Sektorový zadavatel 

Sektorovým zadavatelem je osoba, vykonávající n�kterou z �inností uvedenou v § 

4 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní nap�. v odv�tví 

plynárenství, vodárenství, elektroenergetiky a teplárenství. Tyto �innosti jsou osobou 

vykonávány na základ� zvláštního nebo výhradního práva nebo m�že nad touto osobou 

ve�ejný zadavatel uplatnit sv�j �ídící vliv.  

[1] 

2.2.4 Centrální zadavatel 

Centrálním zadavatelem je ve�ejný zadavatel, který provádí centralizované 

zadávání, spo�ívající v tom, že pro jiného zadavatele po�izuje dodávky, služby nebo 

stavební práce, které jsou p�edm�tem ve�ejných zakázek. Centrální zadavatel vlastn�

provádí výb�rové �ízení na ú�et jiných zadavatel�. Cílem centrálního zadávání, je 

vytvo�ení nástroje k dosažení úspor p�i nákupu služeb, dodávek nebo stavebních prací a 

dosáhnout zvýšení ur�ité odbornosti na stran� zadavatele, p�i tvorb� výb�rového �ízení. 

P�ed zahájením centralizovaného zadávání, jsou zadavatelé a centrální zadavatel 

povinni, uzav�ít písemnou smlouvu. V této smlouv� musí vymezit svá vzájemná práva a 

povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Podepsáním této smlouvy 

vznikne centrálnímu zadavateli právo, provád�t centralizované zadávání, s nímž nese 

odpov�dnost, za správné provedení výb�rového �ízení. Centralizované zadávání se 

provádí podle ustanovení platných, pro ve�ejného zadavatele v zákon� �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Pokud se provádí centralizované zadávání 

pouze pro sektorového zadavatele, potom se postupuje podle ustanovení zákona 

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní platných pro sektorového 

zadavatele.  

Centrálním zadavatelem m�že být pouze ve�ejný zadavatel, který bude pov��en 

uskute�n�ním centralizovaného zadávání ostatními zadavateli.  

[1;5] 

2.3 VE�EJNÉ ZÁKÁZKY PODLE P�EDM�TU PLN�NÍ 

Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, rozlišuje 3 druhy 

ve�ejných zakázek podle p�edm�tu pln�ní. Všechny ve�ejné zakázky jsou p�i�azeny  



 - 15 - 

k jednomu z níže uvedených p�edm�t� pln�ní. Toto p�i�azení je d�ležité, jak z hlediska 

stanovení výše p�edpokládané hodnoty, tak z hlediska zjišt�ní, které výb�rové �ízení 

použít. Ve�ejné zakázky podle p�edm�tu pln�ní tedy jsou: ve�ejné zakázky na stavební 

práce, služby a dodávky. 

Obrázek 2 - Druhy ve�ejných zakázek podle p�edm�tu pln�ní 

2.3.1 Ve�ejné zakázky na stavební práce 

Ve�ejnou zakázkou na stavební práce je ve�ejná zakázka, jejímž p�edm�tem je 

provedení stavebních prací, které se týkají nap�. nových staveb, udržovacích prací na 

stavb� a odstran�ní stávajících staveb. Ve�ejnou zakázkou na stavební práce je také 

ve�ejná zakázka, jejímž p�edm�tem je rovn�ž poskytnutí dodávek �i služeb, nezbytných 

k provedení p�edm�tu ve�ejné zakázky dodavatelem. Za ve�ejnou zakázku na stavební 

práce se také považují stavební práce, kde jsou využity subdodavatelské nebo podobné 

služby, které  si zadavatel nem�že sám poskytnout a musí mu je zajistit jiná osoba.  

[1] 

2.3.2 Ve�ejné zakázky na služby 

Bylo zjišt�no, že ve�ejné zakázky na služby, jsou na rozdíl od ve�ejných zakázek na 

stavební práce a ve�ejných zakázek na dodávky, definovány v zákon� �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní pasivn�. Protože, ve�ejnou zakázkou na služby 

se rozumí ve�ejná zakázka, která není ve�ejnou zakázkou na dodávky nebo ve�ejnou 

zakázkou na stavební práce. Ve�ejnou zakázkou na služby je též ve�ejná zakázka, jejímž 

p�edm�tem je krom� poskytnutí služeb, rovn�ž poskytnutí dodávky zboží, pokud 

p�edpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než p�edpokládaná hodnota 

poskytované dodávky. Dále je v neposlední �ad� ve�ejnou zakázkou na služby 

i provedení stavebních prací nap�íklad: demolice, realizace, kompleta�ní a dokon�ovací 

STAVEBNÍ PRÁCE 

SLUŽBY 

DODÁVKY 
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 práce, pokud tyto stavební práce nejsou hlavním ú�elem ve�ejné zakázky, avšak jejich 

provedení je nezbytné ke spln�ní ve�ejné zakázky na služby. Tyto služby se d�lí do 

kategorií stanovených v p�ílohách �. 1 a �. 2. zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní jako nap�íklad: finan�ní služby, p�eprava a reklamní služby. 

[1] 

2.3.3 Ve�ejné zakázky na dodávky 

Ve�ejnou zakázkou na dodávky je ve�ejná zakázka, jejímž p�edm�tem je po�ízení 

v�ci. Tyto v�ci nebo zboží je po�ízeno zejména formou koup�, nákupem zboží na 

splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následného odkoupení (leasing). 

Pod pojmem ve�ejná zakázka na dodávky zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

v platném zn�ní také rozumí ve�ejnou zakázku, jejímž p�edm�tem je krom� po�ízení 

v�ci nebo zboží také poskytnutí služeb nebo stavebních prací odpovídajících v umíst�ní, 

montáži nebo uvedení takové v�ci nebo zboží do provozu. Tyto uvedené �innosti ale 

nesmí být základním ú�elem ve�ejné zakázky. 

[1;6] 

2.4 VE�EJNÁ ZAKÁZKA PODLE VÝŠE P�EDPOKLÁDANÉ 

HODNOTY 

P�ed zahájením výb�rového �ízení musí každý zadavatel stanovit p�edpokládanou 

hodnotu ve�ejné zakázky. To znamená, že musí stanovit p�edpokládanou úrove�

finan�ního závazku, který vyplývá z pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky. Zadavatel tedy 

musí p�ed zahájením výb�rového �ízení p�edem stanovit, jak velký bude jeho 

p�edpokládaný finan�ní výdaj, který bude muset vydat na spln�ní p�edm�tu ve�ejné 

zakázky. Pro stanovení p�edpokládané hodnoty, je vždy klí�ová cena bez dan� z p�idané 

hodnoty. P�edpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými 

v zákon� �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní a na základ� údaj� a 

informací o zakázkách stejného �i podobného p�edm�tu pln�ní. Jestliže zadavatel 

k dispozici takové údaje nemá, stanoví p�edpokládanou hodnotu nap�íklad na základ�

údaj� a informací získaných pr�zkumem trhu s podobným p�edm�tem pln�ní. Zadavatel 

nesmí rozd�lit p�edm�t ve�ejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení p�edpokládané 

hodnoty. V d�sledku toho by se nap�íklad ve�ejná zakázka nadlimitní stala ve�ejnou  
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zakázkou podlimitní a tím by se zm�nily ur�ité podmínky p�i výb�rovém �ízení. Je-li 

ve�ejná zakázka rozd�lena na �ásti, je pro stanovení p�edpokládané hodnoty rozhodující 

sou�et p�edpokládaných hodnot všech �ástí ve�ejné zakázky. Ve�ejné zakázky podle 

výše p�edpokládané hodnoty tedy jsou: ve�ejné zakázky nadlimitní, podlimitní a 

zakázky malého rozsahu. 

[1] 

Obrázek 3 - Druhy ve�ejných zakázek podle výše p�edpokládané hodnoty 

2.4.1 Ve�ejná zakázka nadlimitní 

Nadlimitní ve�ejnou zakázkou se rozumí ve�ejná zakázka, jejíž p�edpokládaná 

hodnota bez dan� z p�idané hodnoty dosáhne nejmén� finan�ního limitu stanoveného 

provád�cím právním p�edpisem pro jednotlivé kategorie zadavatel� a druhy ve�ejných 

zakázek, p�ípadn� kategorie dodávek nebo služeb. Limit pro nadlimitní ve�ejnou 

zakázku na stavební práce je nejmén� 125 477 000 K�. Ve�ejné zakázky na dodávky 

nebo služby jsou nadlimitními, pokud jsou hodnoty zakázek nejmén� 3 236 000 K�, 

4 997 000 K� a 10 020 000 K�. Pro tyto limity je rozhodující, kdo je zadavatelem. Tyto 

limity se každé dva roky snižují a to tak, že se hodnota limit� snižuje v návaznosti na 

rozdíl kurz� eura a �eské koruny. 

[1;7] 

2.4.2 Ve�ejná zakázka podlimitní 

Podlimitní ve�ejnou zakázkou se rozumí ve�ejná zakázka, jejíž p�edpokládaná 

hodnota dosáhne v p�ípad� ve�ejné zakázky na dodávky nebo ve�ejné zakázky na 

služby, nejmén� 2 000 000 K� bez dan� z p�idané hodnoty. V p�ípad� ve�ejné zakázky 

na stavební práce je stanoven limit, který je nejmén� 20 000 000 K� bez dan� z p�idané  

VZ. NADLIMITNÍ 

VZ. PODLIMITNÍ 

VZ. MALÉHO ROZSAHU 
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hodnoty. Limity uvedené výše pro podlimitní ve�ejné zakázky na dodávky, služby a 

stavební práce jsou minimální možné. Horní hranicí limit� pro podlimitní ve�ejné 

zakázky, je spodní hranice limit� pro nadlimitní ve�ejné zakázky, která je uvedena 

v p�edchozí kapitole. 

[1] 

2.4.3 Ve�ejná zakázka malého rozsahu 

Pod pojmem ve�ejná zakázka malého rozsahu se rozumí taková ve�ejná zakázka, 

u které p�edpokládaná hodnota nedosáhne limitu 2 000 000 K� bez dan� z p�idané 

hodnoty, a to u ve�ejných zakázek na dodávky a na služby. V p�ípad� ve�ejné zakázky 

na stavební práce jde o ve�ejnou zakázku malého rozsahu jenom v p�ípad�, že 

p�edpokládaná hodnota nedosáhne limitu 6 000 000 K� bez dan� z p�idané hodnoty.  

V sou�asné dob� jsou finan�ní limity jak pro nadlimitní a podlimitní ve�ejné 

zakázky, tak pro ve�ejné zakázky malého rozsahu stanoveny na�ízením vlády �. 77/2008 

ve zn�ní zákona �. 474/2009 Sb., v platném zn�ní, o stanovení finan�ních limit� pro 

ú�ely zákona o ve�ejných zakázkách. 

[1;7] 
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2.5 RIZIKA INVESTORA VE FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU 

PROJEKTU 

Rizika investora ve všech fázích životního cyklu projektu vyjad�ují pro investora 

možnost vzniku škody nebo ztráty. V každé fázi životního cyklu projektu, a� už je to 

v p�edinvesti�ní nebo investi�ní fázi vznikají pro investora r�zná rizika. Zájmem 

investora je aby t�mto rizik�m p�edcházel, eliminoval je, a když už n�jaká rizika 

vzniknou, tak co nejvíce eliminoval jejich dopad na jednotlivou fázi projektu. V obsahu 

této kapitoly v jednotlivých �ástech níže, jsou rozebrána rizika investora v jednotlivých 

fázích projektu, které jsou: 

Obrázek 4 - Fáze životního cyklu projektu 

Stavebnictví obecn�, je pro investora velmi riziková oblast. N�která rizika v celé 

fázi projektu nelze p�edpov�d�t ani ovlivnit, ale jsou rizika, která lze ovlivnit a 

eliminovat. Z praxe je z�ejmé, že všechna rizika nejdou úpln� vylou�it, ale jdou výrazn�

omezit.  

Každý dopad n�jakého rizika na n�jakou �ást fáze projektu pro investora znamená, 

že se mu zvýší náklady. Pro investora je vhodné, aby si zavedením svého systému �ízení 

rizik eliminoval p�sobení t�chto rizik nebo zmírnil jejich dopady. Hlavními �innostmi 

tohoto systému �ízení, které si investor m�že zavést jsou hlavn� identifikace rizika, jeho 

analýza (nalezení systému jak dané riziko �ídit) a nakonec zajišt�ní se proti vzniku 

tohoto rizika. Tento systém �ízení rizika, které si investor m�že zavést, a které je 

uvedeno ve schématu na následující stran�, má velký vliv na výsledek projektu a je 

založen na uspo�ádaném zacházení s p�edvídatelnými a neovlivnitelnými riziky. 

[2] 

P�EDINVESTI�NÍ FÁZE PROJEKTU 

INVESTI�NÍ FÁZE PROJEKTU 

PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU 

LIKVIDA�NÍ FÁZE PROJEKTU 
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Obrázek 5 - Systém �ízení rizik [18] 

Výše uvedené schéma popisuje, z jakých �inností se skládá systém �ízení rizik. 

Jednotlivé podkapitoly, které jsou uvedeny níže se práv� zabývají prvním krokem 

v tomto systému �ízení. Tím je, jak je patrné ze schématu, identifikace t�chto rizik. 

Každá níže uvedená podkapitola popisuje, jaká jsou nej�ast�ji vyskytující se rizika 

pro investora, která jsou identifikována ve všech fázích životního cyklu projektu, 

kterými jsou p�edinvesti�ní, investi�ní, provozní a likvida�ní fáze. 

2.5.1 Rizika investora v p�edinvesti�ní fázi projektu 

P�edinvesti�ní fáze projektu obvykle zahrnuje �innosti, které jsou nap�íklad 

identifikace podnikatelských p�íležitostí, p�íprava projektu, která obsahuje analýzu jeho 

variant a hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci nebo zamítnutí. 

V této fázi mají velký význam opat�ení, která jsou provedena k zajišt�ní se proti 

dopad�m rizika, které je kontrolováno t�etí stranou. T�etí strana je zde osoba nebo 

subjekt, který je uznaný za nezávislý na zainteresovaných stranách v daném problému 

(nap�. ú�ad nebo ministerstvo). Jakékoliv nep�íznivé události v této p�edinvesti�ní fázi, 

mohou vést k r�stu náklad� a zpožd�ní termínu dokon�ení výstavby.  

[2;19] 

• Jak již bylo výše zmín�no mezi rizika, která jsou kontrolovatelná t�etími stranami

se dají za�adit: 
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Riziko p�i získávání r�zných povolení.  Obsahem rizika p�i získávání povolení je 

nap�íklad, že v rámci územního �ízení m�že zpožd�né vyjád�ení n�kterého dot�eného 

orgánu zap�í�init zpožd�ní realizace investi�ního projektu nebo zánik. Investor se proti 

tomuto druhu rizika m�že zajistit tak, že si zjistí požadavky každého dot�eného orgánu 

a poté vypracuje dokumentaci pro žádost o územní rozhodnutí. Investor tedy nemusí 

dodate�n� p�epracovávat dokumentaci p�edkládanou k žádosti o územní rozhodnutí, tím 

nevzniká zpožd�ní realizace investi�ního projektu a nenar�stají investorovi náklady.  

Riziko nedostate�ného odhadu pot�eby budoucí plochy staveništ�. V praxi se 

b�žn� stává, že plocha staveništ�, která je v sou�asnosti naplánována je v budoucnu 

p�i realizaci projektu nedostate�ná. Riziko pot�eby dalších ploch má dopad na náklady, 

jak v p�ípad� pronájm� dalších p�ilehlých ploch pro za�ízení staveništ�, tak i v p�ípad�, 

že se nepoda�í získat další pot�ebné plochy. Toto riziko je možné eliminovat p�esným 

odhadem budoucí pot�eby ploch, pro za�ízení staveništ� s co nejp�esn�jším ur�ením 

budoucích výrobních, sociálních a provozních staveništních pot�eb. 

Riziko nesouhlasu s výstavbou v chrán�né oblasti. Pokud má investor zám�r 

sv�j projekt realizovat v chrán�né oblasti, musí po�ítat s rizikem, nepovolení výstavby. 

Pokud mu výstavba povolena je, potom musí investor po�ítat se zvýšenými požadavky 

na ochranu životního prost�edí. Negativní dopad tohoto rizika, ve form� zvýšení 

náklad�, prodloužení doby realizace nebo zamítnutí výstavby, není jen v této 

p�edinvesti�ní fázi, ale u tohoto rizika by se dalo �íci, že i ve fázi realizace a likvidace, 

protože tu platí omezení týkající se nap�. vjezdu dopravních prost�edk� do chrán�né 

oblasti. 

Riziko prodlevy p�i vypracovávání dokumentace o vlivu projektu na životní 

prost�edí a získávání stanoviska k této dokumentaci od p�íslušného ú�adu. Investor 

musí zpracovat dokumentaci o vlivu projektu na životní prost�edí. V této dokumentaci 

musí být posouzen vliv nejen na životní prost�edí, ale i na obyvatele, hmotný majetek 

nebo kulturní památky. Pro investora zde vzniká riziko, že pozdním zpracováním této 

dokumentace se m�že posunout termín za�átku realizace projektu, protože stanovisko 

p�íslušného ú�adu, k této dokumentaci o vlivu projektu na životní prost�edí, slouží jako 

podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. 

[2] 
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Riziko �innosti nátlakových skupin nebo svolávání místních protest�. Hrozba 

rizika �innosti nátlakových skupin je ve form� nap�íklad peticí r�zných seskupení lidí. 

V d�sledku �innosti nap�íklad ekologický skupin je zp�sobeno zpožd�ní doby realizace, 

p�epracování projektové dokumentace nebo dokonce zánik projektu. V dnešní dob� by 

se tato situace dala p�irovnat nap�íklad k zamýšlení realizací projekt� silni�ních 

komunikací, proti kterým p�sobí ekologi�tí aktivisté. 

Riziko špatné informovanosti investora o regula�ních zm�nách a riziko zm�ny 

v legislativ�. P�i špatné informovanosti investora je zde riziko, že bude muset 

p�epracovat již zhotovenou projektovou dokumentaci. V míst� realizace projektu 

investora, mohou být regula�ní zm�ny týkající se nap�íklad výšky zastav�ní a zastav�né 

plochy. Pokud se investor neinformuje o t�chto skute�nostech v�as, je zde, jak je již 

výše uvedeno riziko, že bude muset p�epracovat již vypracované dokumentace, a to 

sm��uje k navýšení náklad�, zdržení termínu realizace, ale i k zániku projektu. Druhým 

rizikem, uvedeným v nadpise je, že každý investor musí p�i realizaci projektu (stavby) 

postupovat podle platné právní legislativy. Právní legislativou je v tomto p�ípad�

nap�íklad Stavební zákon, jeho provád�cí p�edpisy a všechny další zákony a na�ízení, 

které se mají s investicí n�co spole�ného. Pro investora zde m�že vzniknout riziko 

zm�ny v uvedené legislativ� oproti plánovanému stavu legislativy. Velikost a zp�sob 

dopadu tohoto rizika na projekt nelze p�esn� ur�it, protože toto je vždy závislé na 

množství a charakteru zm�n v legislativ�. 

• Mezi další rizika, která mohou investorovi vzniknout v p�edinvesti�ní fázi jsou

rizika vznikající p�i projektování a výb�rovém �ízení. Mezi n� se �adí rizika: 

Riziko vzniku chyby p�i zpracování projektové dokumentace a riziko 

nekvalitn� zpracované smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem, který je 

vybrán ve výb�rovém �ízení Obecn� platí, že projektant zpracovává projektovou 

dokumentaci, která je vyhotovena pro územní �ízení a je podkladem pro zpracování 

provád�cí projektové dokumentace pro provedení stavby v investi�ní fázi projektu. Dále 

zpracovává výkaz vým�r a technickou zprávu, která je nutná pro výb�rové �ízení. 

P�i zpracování t�chto uvedených dokument�, m�že vzniknout nap�íklad riziko špatné  

[2] 
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komunikace mezi projektantem a investorem, ze které plynou p�ípadné chyby. Dále 

mohou vzniknout rizika vzniku nep�esností v �asových požadavcích investora nebo 

nap�íklad, že projektová dokumentace nebude zpracována podle platných norem a 

legislativy. Možné dopady t�chto rizik v podob� zm�ny v projektové dokumentaci jsou 

v�tšinou velmi �asov� i finan�n� náro�né. 

Obsahem druhého rizika, kterým je riziko nekvalitn� zpracované smlouvy o dílo, je 

hlavn� chybné stanovení celkové ceny realizace stavby. Z hlediska smlouvy o dílo je 

pro investora nejmén� riziková cena pevná, která je v dnešní dob� i nejvíce používaná. 

U n�kterých druh� projekt�, ale cena vzhledem ke složitosti projektu, nejde stanovit, 

potom je investorem nastavena cena pohyblivá, protože by investor jinak nezískal 

dodavatele na složité projekty. Tato pohyblivá cena je ale pro investora hodn� riziková. 

V dnešní dob� by se u �ady složitých ve�ejných zakázek dalo �íci, že pokud investor má 

nastavenou pohyblivou cenu, tak je donucen zaplatit to co mu dodavatel vyfakturuje. 

Zde investorovi vzniká riziko, že si neohlídá ve smlouv� o dílo zp�sob uhrazení 

nep�im��ených navyšování rozpo�t� projektu a nep�im��ených více prací. Ve smlouv�

o dílo je zohledn�no i další riziko v této fázi a tím je: 

Riziko zvyšování hladiny inflace a riziko zm�ny da	ových sazeb. Riziko 

zvyšování hadiny inflace je vlastn� všeobecný r�st cenové hladiny v �ase. Investor 

nemá ani mu nevzniká žádná povinnost navyšovat platby v souladu se zvyšováním 

cenové hladiny nad rámec smlouvy o dílo. Velikost p�ípadného dopadu tohoto rizika na 

investora závisí na tom, jaký bude skute�ný budoucí vývoj oproti plánovanému vývoji. 

V dnešní dob� se budoucí vývoj inflace t�žko odhaduje, protože vývoj cenové hladiny 

je nestálý. Zde záleží na investorovi, jak si p�ípadné riziko ošet�í ve smlouv� o dílo 

s dodavatelem, jestli bude nebo nebude proplácet dodavateli infla�ní odchylky. 

V p�ípad� rizika zm�ny da�ových sazeb záleží výše dopadu této zm�ny na tom, 

jestli je investor stejn� jako dodavatel plátce dan� z p�idané hodnoty. Pokud ano, tak se 

potom dá �íci, že výše dopadu nebude tak závratná, protože kalkulace této dan� bude 

probíhat stejn�, jak u investora, tak u dodavatele. Riziko zm�ny da�ové sazby je 

závažné v tom p�ípad�, pokud investor plátce dan� z p�idané hodnoty není, potom se 

[2;20] 
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m�že neúm�rn� navýšit cena investice s p�ípadným ohrožením jejího dokon�ení. Op�t 

záleží na investorovi jak si pojistí toto riziko ve smlouv� o dílo stejn� jako u rizika 

inflace. 

Výše uvedené skupiny rizik investora v p�edinvesti�ní fázi, jako jsou rizika 

kontrolovatelná t�etími stranami a rizika vznikající p�i projektování a výb�rovém �ízení 

nejsou p�ímo kontrolovatelná investorem. Tato rizika lze p�edvídat, ale na rozdíl od níže 

uvedených kontrolovatelných rizik investorem, je nelze nikdy zcela eliminovat nebo 

vylou�it. 

• Tedy mezi poslední rizika, která jsou rizika p�ímo kontrolovatelná investorem se 

dají za�adit:

Riziko nep�esn� stanovených termín�, zm�n požadavk� a pozd� p�ijímaných 

rozhodnutí. Rizikem nep�esn� stanovených termín� je zde rozum�no to, že zde 

investorovi vzniká riziko, že si ve smlouv� o dílo nestanoví nebo špatn� stanoví 

nap�íklad termíny kontrolních dn�, termíny a zp�sob schvalování postupu prací, 

kontroly prací a zápis� do stavebního deníku. Termíny kontrolních dn� se obvykle 

v praxi neuvád�jí, protože by to pro investora nebylo výhodné z hlediska kontroly 

dodavatele. Tato fakta jsou pro investora d�ležitá v tom, že si pojistí toto riziko v jehož 

d�sledku m�že být zpožd�ní termínu dokon�ení projektu a p�ípadné vymáhání sankcí 

po dodavateli.  

Požadavky na jakékoliv zm�ny ze strany investora pro investora samotného 

znamenají jediné, a to zvýšení náklad�. Riziko zm�n ze strany investora je v praxi velmi 

�asté, d�vodem mohou být t�eba chyby v projektové dokumentaci. Nap�íklad zm�ny 

cíl� strategií a priorit mohou vést až k zániku projektu. To, že vznikají rizika v této fázi 

zna�í investorskou nep�ipravenost. 

V d�sledku pozd� p�ijímaných rozhodnutí rostou investorovi vždy náklady. Tyto 

náklady uhradí vždy jen sám investor, proto je na investorovi aby eliminoval riziko 

svých pozd� p�ijímaných rozhodnutí. V této fázi životního cyklu projektu není možné 

nijak toto riziko eliminovat, ale v ostatních fázích životního cyklu projektu to možné je, 

a to zp�sobem, že si sám investor do smlouvy o dílo stanoví, vyjád�ení na výzvu 

[2] 
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dodavatele jestli souhlasí se všemi postupy dodavatele. 

Riziko pozdního p�edání nebo p�evzetí staveništ�. V d�sledku nenastavení 

termínu p�edání a p�evzetí staveništ� investorem ve smlouv� o dílo zde vzniká riziko, 

které m�že zap�í�init zvýšené náklady v d�sledku pozdního p�edání nebo p�evzetí 

staveništ�. U tohoto druhu rizika je v zájmu investora, aby si p�edal staveništ�

dodavateli v naplánovaném termínu. Pokud si zadává do smlouvy o dílo termíny 

p�edání a p�evzetí, tak by to m�lo být z d�vodu pojistky investora proti dodavateli. 

Pokud není toto schopen investor zajistit, sv�d�í to o jeho nep�ipravenosti a 

neprofesionalit�.  

Dalším velice významným rizikem ze strany investora, které m�že investor sám 

ovlivnit a eliminovat je finan�ní stabilita. 

Riziko finan�ní stability a riziko odpov�dnosti v��i ostatním osobám za pozdní 

realizaci investice. Tém�� u všech dnešních investor� nejsou finan�ní prost�edky 

bezedné. Riziko finan�ní stability je velice d�ležité ve všech fázích životního cyklu 

projektu a p�ípadná platební neschopnost investora m�že vést až k p�ípadným soudním 

spor�m. Nedostatek finan�ních zdroj� investora m�že vést až k zániku investice, a to 

jak již bylo výše uvedeno ve všech fázích projektu. Investor se m�že proti tomu riziku 

zajistit tím, že ve zpracované studii proveditelnosti je vytvo�ena finan�ní analýza, kde 

jsou uvedeny finan�ní zdroje a možnosti investora a pot�ebné finance na budoucí 

projekt. Poté se m�že investor rozhodnout, jestli investici bude realizovat nebo ne. 

[2] 

Riziko odpov�dnosti v��i ostatním osobám za pozdní realizaci investice 

p�edstavuje pro investora v�tšinou pouze náklady. „U tohoto rizika je typickým 

p�íkladem investice investora do bytového domu. Investor jednotlivé byty už rozprodal 

a ve smlouvách s kupci se dohodl na konkrétním termínu dodání byt�, avšak 

nep�edpokládal riziko, že by nebyla investice v�as dokon�ena. Zpožd�né riziko 

dokon�ení investice je možné jak v d�sledku �inností dodavatele, tak i investora nebo 

„t�etích osob“. Zde m�že být toto riziko zp�sobené t�etí osobou nebo, jak je již uvedeno 

�inností dodavatele, ale hlavní odpov�dnost a i riziko tu nese investor.“ 

[2, s. 17] 
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Ve výše uvedené kapitole 1.5.1 jsou uvedena nejd�ležit�jší rizika v p�edinvesti�ní 

fázi projektu, která mohou investora postihnout. Jsou uvedeny rizika ovlivnitelná p�ímo 

investorem, kde sta�í aby investor v praxi dohlížel na dodržování ur�itých svých zásad a 

plnil své závazky, tak aby neovlivnili pr�b�h predinvesti�ní fáze projektu. Také jsou 

uvedena rizika, která jsou ovlivnitelná t�etími stranami, kde investor tato rizika m�že 

eliminovat t�eba jen �áste�n�. Výše uvedená rizika vždy n�kdo ovliv�uje nebo 

zp�sobuje jejich p�í�inu. Posledním rizikem v p�edinvesti�ní fázi, kde je ale vylou�ena 

odpov�dnost jakékoliv osoby je riziko vyšší moci. 

Riziko vyšší moci. V tomto p�ípad� se jedná o okolnosti, které vylu�ují jakoukoliv 

odpov�dnost. Pokud je u�in�na investorovi n�jaká škoda, tak nap�íklad dodavatel 

investorovi žádnou škodu neuhradí, pokud dodavatel prokáže, že škoda byla zp�sobena 

okolnostmi, které vylu�ují kohokoliv zodpov�dnost. Dopady tohoto rizika jsou r�zné a 

mohou být nap�íklad ve form� zvýšení náklad� a zpožd�ní termín�. Úplné zajišt�ní 

investora proti tomuto riziku není možné, ale je pouze �áste�né v podob� smlouvy 

o dílo, kde je vhodné uvést, že v p�ípad� dopad� rizika vyšší moci se prodlouží lh�ty 

ke spln�ní smluvních závazk�. P�ípady vyšší moci mohou být nap�íklad válka, 

zem�t�esení nebo výbuch a problém vyšší moci je uveden a �eší ho ob�anský zákoník. 

[2] 

2.5.2 Rizika investora v investi�ní fázi projektu 

Rizika investi�ní fáze projektu jsou z pravidla obsažena hlavn� v etap� realiza�ní, 

ve které probíhá samotná realizace stavebního díla nebo projektu. Základem 

pro zahájení investi�ní fáze je vytvo�ení právní, finan�ní a organiza�ní p�ípravy 

v p�edinvesti�ní fázi. Tato p�íprava v p�edinvesti�ní fázi zahrnuje nap�íklad financování 

projektu, jeho právní zajišt�ní v podob� smlouvy o dílo, vytvo�ení projektového týmu a 

projektové dokumentace k územnímu �ízení.  

[21] 

Ve smlouv� o dílo v p�einvesti�ní fázi jsou domluveny povinnosti obou stran a 

jejich práva. Eliminací rizik, které vznikají investorovi v p�edinvesti�ní fázi m�že do 

jisté míry investor zmírnit dopad rizik ve fázi realizace, protože smlouva o dílo zajiš�uje 

[2] 
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mnoho p�ípadných rizik, které mohou vzniknout v této fázi. Pokud n�jaká rizika 

v investi�ní fázi vzniknou, jsou to rizika týkající se spíše �inností p�i výstavb� nebo p�i 

�innosti dodavatele. 

[2] 

Pokud rizika, v investi�ní fázi vzniknou, tak potom jsou to hlavn� rizika, která 

souvisejí se staveništ�m a rizika, která jsou zp�sobena dodavatelem. 

Riziko vzniklé staveništní �inností. Rizika, která vznikají p�i staveništní �innosti 

je vhodné eliminovat již v p�edinvesti�ní fázi projektu. Pokud n�jaká rizika vzniknou 

p�i staveništní �innosti, je možné tato rizika �ídit. Projektanti, konstrukté�i a vedoucí 

osoby na stavbách, mohou prost�ednictvím svých odborných znalostí a úsudku pomoci 

dodavateli usnadnit �ízení vzniklých rizik a dopomoci k jejich snížení. Investorovi zde 

vzniká hlavní �ást rizika a to, že investor p�edává staveništ� zhotovitele a to podle 

podmínek, které jsou uvedeny ve smlouv� o dílo mezi investorem a dodavatelem. Zde 

platí jen to, co je uvedeno ve smlouv� o dílo a v pozd�jším zápisu o p�edání staveništ� a 

pokud vzniknou jakékoliv okolnosti p�i stavební výrob�, které nap�íklad zvýší náklady 

na realizaci projektu nebo prodlouží termín dokon�ení projektu, které jsou nad rámec 

smlouvy o dílo, tak na to doplatí pouze investor, protože si nepohlídal, aby byla všechna 

rizika pojišt�na ve smlouv� o dílo mezi investorem a dodavatelem. Okolnostmi, které 

zvyšují náklady a prodlužují termín dokon�ení, mohou být nap�íklad riziko chybného 

zpracování dokumentace za�ízení staveništ� a riziko nevhodného naplánování 

staveništního provozu. B�žn� se stává, že situace za�ízení staveništ� je �ešena chybn� a 

v p�ípad� nevhodného �ešení staveništního provozu vzniká zpožd�ní termín�, protože se 

nap�íklad „k�ižují“ provozní cesty dopravy materiálu a stavební výroby. P�i plánování 

práv� t�chto staveništních komunikací a provozu se práv� vychází ze zpracované 

dokumentace za�ízení staveništ� a je zde, jak je již výše uvedeno, riziko ned�sledného 

zpracování této dokumentace. Toto riziko je dá se �íci z velké �ásti ovlivnitelné 

investorem, takže záleží pouze na n�m jak budou rizika ošet�ena ve smlouv� a jak si 

ohlídá zpracování výše uvedených dokumentací. Výše uvedené riziko m�že být do jisté 

míry zp�sobeno i dodavatelem, p�i nedodržení naplánovaného �ešení staveništní 

�innosti. Další rizika, která zp�sobují investorovi v investi�ní fázi p�ímo dodavatel jsou  

[2] 
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uvedeny níže v textu. 

Riziko zp�sobené dodavatelem. Tato rizika vznikají p�i stavební výrob�

dodavatele projektu. �innostmi stavební výroby jsou nap�íklad od bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci až pro �ízení �inností svých subdodavatel�. Mezi nejb�žn�jší 

rizika, která vznikají p�i t�chto �innostech jsou riziko selhání b�hem výroby, riziko 

nehody, riziko skrytého defektu a riziko likvidace dodavatele. Všechna tato uvedená 

rizika m�že investor ovlivnit jen �áste�n� a to op�t ve smlouv� o dílo. 

 První uvedené riziko, které je uvedeno, je riziko selhání b�hem výroby, m�že 

vzniknout z toho d�vodu, že dodavatel nemusí mít v danou chvíli k dispozici dostate�ný 

po�et kvalifikovaných osob na stavební �innost nebo se dodavateli mohou porouchat 

stavební stroje. Velikost dopadu tohoto rizika v podob� zvýšených náklad� na realizaci 

projektu, spor� investora s dodavatelem a prodloužení p�ípadného termínu zhotovení, je 

závislá na ošet�ení výše uvedených rizik ve smlouv� o dílo a rozsahu dopadu t�chto 

rizik. Dalším rizikem p�i stavební výrob� je riziko vážné nehody. 

Obsah rizika nehody p�i staveništní �innosti je spojován hlavn� s bezpe�ností 

práce. Každý dodavatel projekt� by m�l dodržovat bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci. V minulosti se takový d�raz na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci nekladl, 

ale v dnešní dob� je z praxe z�ejmé, že se situace zlepšuje a vstupem zahrani�ních 

investor�, kte�í skoupili �eské stavební firmy, je kladen dostate�ný d�raz na eliminaci 

tohoto rizika. Toto riziko je investorem málo ovlivnitelné, zde je v zájmu dodavatele 

aby toto riziko eliminoval. To samé platí i v p�ípad� rizika likvidace dodavatele. 

Riziko likvidace dodavatele. Smyslem tohoto rizika je to, že se dodavatel b�hem 

stavební výroby a realizace projektu m�že dostat do platební neschopnosti. Eliminace 

tohoto rizika je velmi d�ležitá, protože dodavatel platí svým subdodavatel�m za 

provedené práce v p�edstihu a finan�ní prost�edky od investora dodavateli jsou 

dopláceny zp�tn�. Potom se v p�ípad�, že má dodavatel nedostate�nou likviditu, m�že 

dodavatel dostat do platební neschopnosti a p�ípadn� likvidace. Investor m�že toto 

riziko eliminovat velice jednoduše, a to tím zp�sobem, že si v zadávací dokumentaci 

pro výb�rové �ízení stanoví v základních kvalifika�ních požadavcích p�edložení 

[2] 
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dokladu o bezdlužnosti dodavatele a nastaví si požadovaný koeficient likvidity, který 

mu zajistí, že dodavatel bude mít dostate�né finan�ní prost�edky na dokon�ení realizace 

projektu. 

Na konci fáze realizace (investi�ní fáze) se dokon�ená stavba po vydání 

kolauda�ního rozhodnutí p�edá investorovi. Ú�astníkem kolauda�ního �ízení jsou 

p�íslušné orgány (stavební ú�ad) a investor. Návrh na kolauda�ní �ízení podává vždy 

investor. V kolauda�ním �ízení je zkoumáno, jestli je stavba dodavatelem provedena 

podle schválené dokumentace ve stavebním �ízení, zda provedení stavby nebude 

ohrožovat její provoz a zda stavba umož�uje aby ji investor mohl p�ebrat do užívání. 

Po vydání kolauda�ního rozhodnutí je umožn�no investorovi stavbu užívat. Tím 

pro investora p�icházejí na �adu další rizika ve fázi užívání. 

2.5.3 Rizika investora ve fázi užívání projektu 

Po p�edání stavby investorovi, m�že za�ít investor stavbu užívat. Vzhledem 

k p�edchozím investi�ním fázím, je fáze užívání dá se �íci mén� riziková. V této fázi 

životního cyklu projektu za�íná b�žet dnem p�edáním stavby investorovi záru�ní doba 

na stavbu. V této fázi jsou dále dodavatelem odstra�ovány vady a nedod�lky, které 

nebránili p�edání stavby. Rizika, která v této fázi vznikají jsou tedy, jak je již výše 

uvedeno v �ásti ošet�ení rizik záru�ní doby a rizika p�i údržb� stavby. 

Riziko p�i nedodržení záru�ních podmínek a rizika p�i údržb� stavby. Záru�ní 

doba je vlastn� doba, po kterou lze uplatnit záruku a je bráno v úvahu, že podmínky 

záru�ní doby má investor dokonale ošet�en ve smlouv� o dílo. V ideálním p�ípad� je 

zhotovitel ve smlouv� o dílo vázán investorovi, že odstraní drobné opravy a nedod�lky 

v záru�ní lh�t�. Ze strany investora je vhodné aby poslední splatné faktury mezi 

investorem a dodavatelem po p�edání stavby, byly proplaceny až po odstran�ní t�chto 

vad a nedod�lk�. Zde vzniká riziko, že dodavatel tyto opravy neprovede a investor 

si bude muset tyto �innosti nechat provést u jiného subjektu. Investor je proti tomuto 

riziku tedy potom pojišt�n, že p�ípadné náklady jsou uhrazeny z neproplacených faktur. 

[2 ; 22] 
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Rizika vznikající p�i údržb� stavby jsou rizika, která si ve v�tší mí�e m�že investor 

ovlivnit. V p�ípad� toho, že si udržovací práce investor provádí sám, zde vznikají rizika, 

která mají stejný charakter jako rizika, která jsou popsána v kapitole 1.5.2. Rizika zde 

mohou vzniknout stejná, protože práce údržby a oprav mají také charakter stavební 

�innosti. V praxi se m�že stát, že údržbu objektu bude provád�t investorovi firma. Zde 

je vhodné, aby na tuto firmu vypsal investor výb�rové �ízení a ošet�ení rizik v podob�

nekvalitn� zpracované smlouvy mezi investorem a dodavatelem po vybrání dodavatele 

ve výb�rovém �ízení je obdobné a je popsáno v kapitole 2.5.1.  

Poslední fázi a tou je fáze likvida�ní není v dnešní dob� p�iklán�na taková 

pozornost. Jedním z d�vod� m�že být zrychlování proces� výstavby v dnešním sv�t� a 

budování stále nových projekt� s jejich nejistou budoucností. V poslední dob� je trend, 

po uplynutí plánované lh�ty spíše stavbu nelikvidovat, ale pokra�ovat v její údržb� a 

užívání.  

2.5.4 Rizika investora v likvida�ní fázi projektu 

Pokud se investor rozhodne stavbu po skon�ení životnosti likvidovat, op�t zde 

vznikají rizika, jako v jiných fázích. Investor si na likvidaci m�že najmout stavební 

firmu, kterou vybere ve výb�rovém �ízení. Zde vznikají stejná rizika jako p�i výb�ru 

dodavatele ve výb�rovém �ízení na zhotovení projektu. Dalšími riziky mohou nap�íklad 

být rizika p�i realizaci vlastní likvidace, kde vznikají rizika ze strany dodavatele, které 

jsou také uvedeny výše v textu. Po rozhodnutí o likvidaci objektu, zde investorovi 

vzniká dále také riziko, že po realizaci likvidace nedosáhne zisku. Zde záleží na 

výsledné bilanci náklad� za likvidaci a prodeje materiálu získaného z likvidace objektu. 

Všechny fáze životního cyklu projektu obsahují velké množství rizik. Obecn� platí, 

že v každé investici jsou ur�itá rizika. �ím lépe dokáže investor p�i investici rizika 

ve všech fázích �ídit, tím dosáhne výsledku realizace investice podle naplánovaného 

termínu a podle naplánované výše náklad�. Vždy je na investorovi, zda si zavede sv�j 

systém �ízení rizik a pomocí jeho nástroj� v podob� identifikací, klasifikací, analýz a 

kone�n� zajišt�ním se proti t�mto rizik�m eliminuje nap�íklad rizika, která jsou uvedena 

v jednotlivých fázích výše v textu. 

[2] 
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3 P�ÍPADOVÁ STUDIE NA BIOTECHNOLOGICKÝ 

INKUBÁTOR INBIT 

Jedním z cíl� p�ípadové studie je analýza požadavk�, které zadavatel vyžadoval 

v rámci sout�žních podmínek, zadávací dokumentace a kvalifika�ních p�edpoklad�. 

Dále zjišt�ní, jakým zp�sobem musel spln�ní t�chto kvalifika�ních p�edpoklad�

zhotovitel zadavateli prokazovat a zda zadavatel p�i nastavování požadovaných 

kvalifika�ních p�edpoklad� postupoval podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní.  

P�edposlední �ástí studie, je zjišt�ní hodnotících kritérií, která si zadavatel stanovil, 

jejich váhy, výpo�et bodových hodnocení a celková hodnocení uchaze�� podle t�chto 

kritérií.  

V záv�ru p�ípadové studie je zjišt�ní kone�né ceny této ve�ejné zakázky, tzn. zda se 

tato ve�ejná zakázka realizovala za cenu vít�zné nabídky. 

V za�átku p�ípadové studie níže, je popsáno o jaký druh ve�ejné zakázky se jedná, 

jaká byla doba pln�ní a místo, kde je zakázka zrealizována. Dále je okrajov� popsáno 

jak je budova provedena a k �emu slouží. 

3.1 NÁZEV, POPIS A ZADAVATEL VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatelem ve�ejné zakázky je Jihomoravský kraj se sídlem: Žerotínovo nám�stí 

3/5, Brno 602 00. Oficiální název této ve�ejné zakázky je „Biotechnologický inkubátor 

INBIT“. 

3.1.1 Druh ve�ejné zakázky 

Jedná se o podlimitní ve�ejnou zakázku na stavební práce. Tato ve�ejná zakázka 

byla zadávána v otev�eném �ízení podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách 

v platném zn�ní. P�edpokládaná hodnota ve�ejné zakázky �inila 128 mil. K�.  

3.1.2 Místo a doba pln�ní ve�ejné zakázky 

Místo pln�ní ve�ejné zakázky je v kampusu Masarykovy univerzity v Brn�. 

Zahájení pln�ní ve�ejné zakázky bylo stanoveno na 10.1. 2008 a datum ukon�ení  
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pln�ní ve�ejné zakázky bylo do 10.9.2008. Budova, situovaná v novém kampusu 

Masarykovy univerzity v Brn� – Bohunicích, byla otev�ena 15.10.2008. 

3.1.3 Popis stavby, jejího využití a  p�edm�tu díla 

P�edm�tem pln�ní ve�ejné zakázky bylo zhotovení stavby (v�. provedení 

souvisejících prací, dodávek a služeb, které jsou vymezeny v zadávací dokumentaci) 

Biotechnologického inkubátoru INBIT. Ú�elem tohoto projektu bylo vybudování 

kancelá�ských a laboratorních prostor, které mají sloužit pro za�ínající firmy v oblasti 

biotechnologie. Firmy, které zde našly své sídlo, zde m�ly získat podmínky pro rozvoj 

svého inova�ního podnikání. Provoz objektu od otev�ení zabezpe�uje Jihomoravské 

inova�ní centrum a odborným garantem je již zmín�ná Masarykova univerzita v Brn�

v jejímž areálu se budova nachází. Poté co firmy prošly výb�rovým �ízením na 

využívání nových prostor, mají možnost využívat výsledk� výzkum� Masarykovy 

univerzity, laborato�í i výhodné blízkosti bohunické nemocnice.  

Celý projekt nabídl celkov� asi t�i tisíce metr� �tvere�ných, z toho plocha kancelá�í 

a laborato�í, které byly k pronájmu, �iní dva tisíce metr� �tvere�ných. V t�chto 

prostorách se usídlilo zhruba sedmadvacet firem, které zde vytvo�ily asi dv� st�

pracovních míst. V budov� jsou nap�. multifunk�ní kancelá�e, zasedací místnosti, 

kuchy�ky, sociální a technické za�ízení a mezi laboratorní vybavení pat�í nap�. 

hlubokomrazící boxy, spektrometry a centrifugy. Stavba je situována v areálu 

univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brn�. Vn�jším vzhledem m�la nová 

budova navazovat na stávající administrativní objekty v areálu kampusu. Bohužel se tak 

ale nestalo a budova stojí samostatn� tém�� mimo areál Masarykovy univerzity. �ešené 

území dle projektu bylo v plném rozsahu na pozemcích zadavatele, kterým je výše 

zmín�ný Jihomoravský kraj. Budovaný objekt m�l být napojen na stávající rozvody 

inženýrských sítí, které m�ly být uvnit� areálu. Z d�vodu �áste�ného nerealizování 

univerzitního kampusu Masarykovou univerzitou toto bohužel také nebylo napln�no. 

P�ipojení na inženýrské sít� bylo zcela nov� vybudováno. Objekt INBIT byl navržen 

jako 5-ti podlažní s jedním podzemím a 4 nadzemními podlažími, s plochou poch�znou 

st�echou. Sou�ástí stavby bylo provedení terénních a sadových úprav v�. op�rné zdi a 

schodiš�. Stavba je realizována jako celek.  

[23] 



 - 33 - 

Podle projektu je stavba �len�na na následující stavební objekty: 

• SO01 stavba budovy, 

• SO02 p�ípojka vody a kanalizace, 

• SO03 p�ípojka plynu, 

• SO04 p�ípojka horkovodu, 

• SO05 p�ípojka NN, 

• SO06 p�ípojka slaboproudu, 

• SO07 p�íprava území – HTÚ, 

• SO08 terénní a vegeta�ní úpravy, 

• op�rná ze	. 

Obrázek 6 - Letecký snímek INBIT 

Obrázek 7 - Pohled na INBIT 1 
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Obrázek 8 - Pohled na INBIT 2 

Obrázek 9 - INBIT (laborato�) 

Obrázek 10 - Pohled na INBIT 3 
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3.2 KVALIFIKA�NÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE 

POŽADOVANÉ ZADAVATELEM 

Pojem kvalifika�ní požadavky nebo také kvalifikace se dá definovat jako 

zp�sobilost nebo schopnost zadavatele plnit p�edm�t ve�ejné zakázky. Dodavatel se 

stává kvalifikovaným a schopným plnit p�edm�t ve�ejné zakázky po spln�ní právních, 

odborných, finan�ních a jiných požadavk�. 

V kvalifika�ní dokumentaci vymezuje zadavatel požadavky na prokázání spln�ní 

kvalifikace v souladu se zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném 

zn�ní. Prokázání spln�ní kvalifikace dodavatelem je p�edpokladem pro posouzení a 

hodnocení nabídek od dodavatel� ve výb�rovém �ízení. 

V p�ípad� ve�ejné zakázky na Biotechnologický inkubátor INBIT je kvalifika�ní 

dokumentace p�i výb�rovém �ízení sou�ástí zadávací dokumentace a obsahuje 

up�es�ující informace k požadavk�m na kvalifikaci dodavatel�, které jsou obsaženy 

v oznámení o zakázce, a jsou pro zájemce závazná. Obsahuje podmínky zadavatele  

pro spln�ní kvalifikace dodavatel� ve výb�rovém �ízení, které zadavatel posuzoval. 

Kvalifika�ní dokumentace je, jak už bylo uvedeno sou�ástí kompletní zadávací 

dokumentace, kterou obdrželi všichni zájemci, kte�í si objednali zadávací dokumentaci. 

Kdyby dodavatelé tuto požadovanou kvalifikaci nesplnili, mohlo to vést k vy�azení 

nabídek a nedošlo by k jejich následnému hodnocení.  

Jako jedna z dalších �ástí v této p�ípadové studii je tedy �ešena podoba kvalifikace, 

kterou zadavatel požadoval po dodavateli ve ve�ejné zakázce na inkubátor INBIT. 

V dnešní dob� je otázkou, zda zp�soby prokazování kvalifikace a podoba 

kvalifika�ních požadavk�, které požadují zadavatelé jsou správné. Je z�ejmé, že n�které 

ve�ejné zakázky jsou rozsahem kvalifika�ních požadavk� p�ipraveny tzv. „na míru“. 

Analýza t�chto požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad� na konkrétní zakázce zjistí, 

jestli ve�ejný zadavatel v tomto p�ípad� postupoval podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. 
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3.2.1 Rozsah kvalifikace 

P�edpokladem hodnocení nabídek ve výb�rovém �ízení je spln�ní kvalifikace  

ve lh�t� pro podání nabídek. Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném 

zn�ní rozlišuje �ty�i skupiny kvalifika�ních p�edpoklad�, a to jsou: základní, profesní, 

ekonomické a finan�ní a technické kvalifika�ní p�edpoklady.  

Zadavatel postupoval p�i nastavování požadavk� podle zákona �. 137/2006 Sb.,  

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní a v  tomto p�ípad� tedy splnil kvalifikaci 

dodavatel, který prokázal spln�ní t�chto kvalifika�ních p�edpoklad�: 

• základních kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 53 zákona �. 137/2006 Sb.,  

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, 

• profesních kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 54 zákona �. 137/2006 Sb.,  

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní , 

• ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 55 zákona  

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, 

• technických kvalifika�ních p�edpoklad� podle § 56 zákona �. 137/2006 Sb.,  

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. 

Z výše uvedených kvalifika�ních p�edpoklad� vyplývá, že tyto náležitosti jsou 

základním kamenem p�i realizaci výb�rového �ízení. Potenciáln� zde m�že vzniknout 

prostor pro netransparentnost a nerovnost p�i zacházení ze strany zadavatele ke všem 

uchaze��m výb�rového �ízení, protože kvalifika�ní p�edpoklady mohou být nastaveny 

jen pro užší okruh uchaze��. Z tohoto d�vodu je d�ležité, aby neselhávaly kontrolní 

orgány a dohlíželo se na to, aby vše probíhalo podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. 

3.2.2 Prokazování spln�ní kvalifikace 

Prokázání spln�ní kvalifikace podle požadavk� zadavatele je p�edpokladem pro 

posouzení a hodnocení nabídky uchaze�e v tomto výb�rovém �ízení.  

Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní hovo�í o tom, že 
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dodavatelé mohou prokázat spln�ní kvalifikace r�znými zp�soby. Dodavatel m�že 

prokázat spln�ní kvalifikace: p�edložením p�íslušných doklad� a údaj� požadovaných 

zadavatelem a zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, 

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel� a certifikátem vydaným v rámci 

systému certifikovaných dodavatel�. M�že se stát, že dodavatel nem�že sám prokázat 

spln�ní ur�ité �ásti požadované kvalifikace a chce se i p�esto ú�astnit výb�rového �ízení. 

V tomto p�ípad� má dodavatel možnost splnit chyb�jící �ást požadované kvalifikace 

prost�ednictvím subdodavatele, ale to neplatí v p�ípad� základních a profesních 

kvalifika�ních p�edpoklad�. 

Zadavatelem na ve�ejné zakázky na INBIT je stanoveno, že dodavatelé mohou 

prokázat kvalifikaci všemi zákonnými zp�soby (zp�soby uvedené v odstavci výše, 

podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní). V p�ípad�, že 

dodavatel prokazuje spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� zp�sobem výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatel�, prokazuje tím pouze základní a profesní kvalifika�ní 

p�edpoklady. Zadavatelem je tedy také umožn�no, že dodavatel prokáže kvalifikaci 

certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatel�. Tento certifikát 

prokazuje pouze takovou požadovanou kvalifikaci, která je v n�m uvedená. Výb�rového 

�ízení se mohou zú�astnit i dodavatelé, kte�í nejsou sami schopni �ásti kvalifikace 

prokázat. Prost�ednictvím subdodavatele tak mohou u�init. Pokud tak u�iní, v nabídce 

doloží zadavateli smlouvu uzav�enou se subdodavatelem, ze které vyplývá závazek 

subdodavatele k poskytnutí pln�ní dané chyb�jící �ásti kvalifikace k dané ve�ejné 

zakázce. 

Zp�soby prokazování spln�ní požadované kvalifikace zadavatelem, jsou jasn�

stanoveny v zákon� �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Zadavatel 

by se podle tohoto ustanovení m�l p�i zadávání ve�ejných zakázek a tvorb� zadávací 

dokumentace respektive nastavování zp�sobu kvalifika�ních p�edpoklad� �ídit. 

Zadavatel si m�že být tém�� jistý, že dodavatelé, kte�í prokážou spln�ní požadované 

kvalifikace, ješt� p�ed tím než z nich bude vybrán nejvhodn�jší uchaze�, budou ve 

všech aspektech vhodní k tomu, aby splnily všechny podmínky vedoucí ke spln�ní 

p�edm�tu ve�ejné zakázky, o kterou se ucházejí.  



 - 38 - 

Z d�vodu zna�né  d�ležitosti nastavení kvalifika�ních p�edpoklad� a zp�sobu 

jejich prokazování se v�nuje tomuto tématu nejen zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní, ale i �l. 44 – 52 Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/18/ES ze dne 31.3. 2004 o koordinaci postup� p�i zadávání ve�ejných zakázek na 

stavební práce, dodávky a služby. 

[8] 

3.2.3 Základní kvalifika�ní p�edpoklady a zp�sob jejich prokázání 

Obrázek 11 - Základní kvalifika�ní p�edpoklady 

Prvním kvalifika�ním p�edpokladem v  kvalifika�ních požadavcích jsou základní 

kvalifika�ní p�edpoklady, které v sob� zahrnují nap�íklad to, že obecn� dodavatelé musí 

být bezúhonní, a to jak v oblasti trestní, tak v oblasti majetkové. Základní kvalifika�ní 

p�edpoklady v sob� také skrývají nap�íklad požadavky na korup�ní bezúhonnost 

a platební bezúhonnost v��i státu.  

Jaké jsou požadavky na základní kvalifika�ní p�edpoklady a zp�sob jejich 

prokázání podrobn� popisuje zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném 

zn�ní. Dalo by se �íci, že tento zákon rozd�luje základní kvalifika�ní p�edpoklady na 

jednotlivé skupiny požadavk�, které jsou trestní bezúhonnost, nekalé jednání, 

požadavky na likvidaci, konkurz a insolvenci, finan�ní závazky v��i státu a nakonec 

disciplinární bezúhonnost. Tento zákon také p�edepisuje, že ve�ejný zadavatel je 

povinen požadovat prokázání základních kvalifika�ních p�edpoklad� od všech 

dodavatel�, kte�í se ú�astní výb�rového �ízení, a to jak v p�ípad� podlimitní, tak 

v p�ípad� nadlimitní ve�ejné zakázky.  

Zadavatel v zadávací dokumentaci na Biotechnologický inkubátor INBIT požaduje 

základní kvalifika�ní p�edpoklady v takovém rozsahu, jaký je uveden v odstavci výše 

tedy všechny uvedené skupiny, které jsou požadovány zákonem �. 137/2006 Sb., 

 o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Podmínky zadavatele na základní kvalifika�ní 

p�edpoklady spl�uje tedy dodavatel, který: 

ZÁKLADNÍ KVALIFIKA�NÍ P�EDPOKLADY
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Nikdy nebyl pravomocn� odsouzen pro trestný �in spáchaný ve prosp�ch 

zlo�inného spol�ení, legalizace výnos� z trestné �innosti, podílnictví, p�ijímání úplatk�, 

podplácení, nep�ímého úplatká�ství, podvodu nebo úv�rového podvodu. P�i prokazování 

kvalifikace právnickou osobou, prokazuje tento p�edpoklad �ídící orgán nebo každý �len 

�ídícího orgánu. Spln�ní tohoto základního kvalifika�ního p�edpokladu, dodavatel 

prokazuje p�edložením výpisu z evidence Rejst�íku trest� nebo �estným prohlášením, 

které je podepsáno všemi �leny �ídícího orgánu dodavatele. 

Nikdy nebyl pravomocn� odsouzen pro trestný �in, jehož podstata souvisí 

s p�edm�tem podnikání dodavatele tzn. nap�íklad stavební �innost. Pokud prokazuje 

tento základní kvalifika�ní p�edpoklad právnická osoba, potom prokazuje kvalifikaci 

její �ídící orgán nebo každý �len �ídícího orgánu, a to zp�sobem, že p�edloží výpis 

z evidence Rejst�íku trest� nebo �estné prohlášení podepsané všemi �leny �ídícího 

orgánu právnické osoby. 

Nikdy svým jednáním nenaplnil znaky nekalé sout�že formou podplácení podle 

obchodního zákoníku. Podplácení je jeden ze závažných trestných �in� a dopouští 

se ho ten, který v souvislosti s obstaráváním v�cí a� už obecného nebo soukromého 

zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. Zp�sob prokázání tohoto požadavku je 

�estné prohlášení dodavatele, ve kterém �estn� prohlašuje spln�ní této �ásti základních 

kvalifika�ních p�edpoklad�. 

[9] 

Nikdy nem�l na sv�j majetek vyhlášen konkurs nebo není v likvidaci. 

Likvidace firmy je zákonem �ízený postup, p�i kterém dochází k majetkovým 

vyrovnáním zanikající právnické osoby nebo firmy. Je to obvykle nedobrovolný zp�sob 

ukon�ení existence firmy. Rozdíl mezi konkursem a likvidací je v tom, že konkurs je 

uvalen na firmu z d�vodu jeho p�edlužení. Zadavatel se tímto kvalifika�ním 

p�edpokladem jistí, že p�ípadný uchaze� je fungující a nezadlužená firma. 

[10] 

Tuto �ást základních kvalifika�ních p�edpoklad� zadavatel prokazuje formou 

prohlášení, které je podepsáno zástupcem uchaze�e o ve�ejnou zakázku, kde �estn�

prohlašuje, že nikdy nebyl v likvidaci ani na n�j nebyl soudem podán návrh na 

likvidaci. 



 - 40 - 

Nikdy nem�l da	ové nedoplatky a nikdy nem�l nedoplatek na pojistném na 

ve�ejné zdravotní pojišt�ní a na sociálním zabezpe�ení. Pokud n�kdy dodavatel má 

v evidenci daní da�ový nedoplatek znamená to, že je v prodlení se zaplacením splatné 

�ástky dan�, která nebyla uhrazena ke dni splatnosti. Toto lze �íci i z hlediska

nedoplatku na pojistném na ve�ejné zdravotní pojišt�ní a na pojistném na sociálním 

zabezpe�ení. Zadavatelem je stanoveno, že tyto nedoplatky nesmí mít dodavatel nejen 

v �eské republice, ale i v zemi sídla nebo místa podnikání tzn. i v zahrani�í. Tato 

podmínka je stanovena pro všechny výše uvedené nedoplatky. Podobn� tak, jako 

v p�edchozích �ástech základní kvalifikace prokazuje dodavatel i tuto �ást. V p�ípad�

prokázání nulového da�ového nedoplatku prokazuje dodavatel kvalifikaci potvrzením 

z finan�ního ú�adu nebo �estným prohlášením, kde �estn� prohlašuje, že nemá 

nedoplatek na daních. Zbylé dva nedoplatky na pojistném ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní a sociálního zabezpe�ení jsou prokázány také potvrzením z p�íslušného ú�adu, 

kterým je okresní správa sociálního zabezpe�ení o nulovém nedoplatku na zdravotním 

pojišt�ní a sociálním zabezpe�ení. V tomto p�ípad� i nadále zde postupuje zadavatel 

podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní a také 

u prokazování žádného nedoplatku na pojistném je umožn�n zp�sob prokazování této 

�ásti kvalifikace ve form� �estného prohlášení. 

Nebyl za poslední 3 roky pravomocn� disciplinárn� potrestán �i mu nebylo 

pravomocn� uloženo kárné opat�ení. Dodavatel prokazuje, že nespáchal žádný 

p�estupek a provin�ní, za které byl za poslední 3 roky disciplinárn� potrestán. V tomto 

p�ípad� se jedná o osoby, které jsou pro pln�ní ve�ejné zakázky ze strany dodavatele 

nezbytné. Toto se týká dodavatele samotného a také nap�íklad inženýr� a architekt�, 

prost�ednictvím kterých tuto �ást základních kvalifika�ních p�edpoklad� prokazuje. 

Poslední �ást základních kvalifika�ních p�edpoklad�, kterou je disciplinární 

bezúhonnost je zadavateli dodavatelem prokázána taktéž ve form� �estného prohlášení.

Nastavení základních kvalifika�ních p�edpoklad� zadavatelem na ve�ejnou zakázku 

INBIT je provedeno kompletn�, výstižn� a jasn� podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Dalšími kvalifika�ními p�edpoklady, které 

zadavatel požaduje jsou profesní kvalifika�ní p�edpoklady, ekonomické a finan�ní 
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kvalifika�ní p�edpoklady a technické kvalifika�ní p�edpoklady.  V posledních dvou 

uvedených si zadavatel m�že vybrat zp�sob jejich prokázání, ale vše v rámci výše 

uvedeného zákona. 

3.2.4 Profesní kvalifika�ní p�edpoklady a zp�sob jejich prokázání 

Obrázek 12 - Profesní kvalifika�ní p�edpoklady 

Profesní kvalifika�ní p�edpoklady ov��ují profesní a odbornou zp�sobilost 

dodavatel�, kte�í se ucházejí o ve�ejné zakázky ve výb�rových �ízeních a prokazují to, 

že dodavatelé jsou oprávn�ni k výkonu �inností, které jsou nutné ke spln�ní p�edm�tu 

ve�ejné zakázky. 

Ve v�tšin� výb�rových �ízeních v dnešní dob� zadavatel požaduje prokázání 

kvalifikace, p�edložení r�zných výpis� a doklad�, které oprav�ují dodavatele 

k podnikání v oboru ve vztahu k p�edm�tu ve�ejné zakázky. Toto zadavatelé d�lají 

vzhledem k zákonu �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, kde je 

jasn� popsáno jak a jakým zp�sobem dodavatel zadavateli tuto kvalifikace prokazuje. 

 V p�ípad� konkrétní ve�ejné zakázky na Biotechnologický inkubátor INBIT v této 

p�ípadové studii zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifika�ních p�edpoklad�

v takové úrovni, která p�esn� odpovídá požadavk�m, které jsou stanoveny v zákon�

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Ze zadávací dokumentace 

vyplývá, že profesní kvalifika�ní p�edpoklady spl�uje dodavatel, který: 

Prokáže, že má oprávn�ní k podnikání související s p�edm�tem ve�ejné 

zakázky, o kterou se dodavatel uchází. V tomto p�ípad� je to oprávn�ní k provád�ní 

dodávek staveb a provád�ní stavebních prací. Zde je zadavatelem stanoveno, že 

dodavatel prokáže spln�ní této �ásti profesních kvalifika�ních p�edpoklad� výpisem 

z obchodního rejst�íku nebo z jiné podobné evidence. Tuto �ást profesních 

kvalifika�ních p�edpoklad� prokazují pouze osoby, které jsou v t�chto evidencích 

zapsány, takže se to netýká nap�íklad podnikatel� podnikajících jako fyzické osoby, 

kte�í nejsou vedeni v obchodním rejst�íku. 

PROFESNÍ KVALIFIKA�NÍ P�EDPOKLADY 
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Prokáže, že má oprávn�ní k podnikání v rozsahu odpovídajícím p�edm�tu této 

ve�ejné zakázky, o kterou se dodavatel uchází. V p�edchozí �ásti v odstavci výše, se 

jednalo o prokázání kvalifikace prost�ednictvím výpisu z obchodního rejst�íku, tudíž se 

to týká hlavn� právnických osob. Ale  tato �ást profesní kvalifikace se týká prokázání 

spln�ní ze strany fyzických osob. K prokázání této kvalifikace zadavatel požaduje 

doklad prokazující p�íslušné živnostenské oprávn�ní nebo licenci. P�edložením 

živnostenského oprávn�ní k podnikání nebo licence v rozsahu, které odpovídá p�edm�tu 

této ve�ejné zakázky dodavatel prokazuje spln�ní této �ásti profesního kvalifika�ního 

p�edpokladu. Živnostenské oprávn�ní je p�edloženo pro celý p�edm�t pln�ní této 

ve�ejné zakázky, zahrnující jak samotnou realizaci, tak zpracování projektové 

dokumentace a zpracování geodetického zam��ení. 

Prokáže odbornou zp�sobilost dodavatele nebo osoby, prost�ednictvím které 

chce odbornou zp�sobilost zabezpe�it. V tomto p�ípad� se jedná hlavn� o osoby, které 

jsou nezbytné pro pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky. Pokud si není schopen dodavatel 

sám zajistit odbornou zp�sobilost osob, které mu zajiš�ují odbornou �innost nap�íklad 

v podob� autorizovaných inženýr� a architekt�, zajistí si potom odbornou zp�sobilost 

prost�ednictvím jiné osoby. Tedy pokud toto prokazuje prost�ednictvím jiné osoby, 

potom p�edloží doklad o autorizaci. Stejný zp�sob prokazování kvalifikace platí 

i u dodavatele, který si odbornou zp�sobilost zajiš�uje sám. 

P�i využívání ve�ejných prost�edk� ve�ejnými zadavateli je vhodné aby dodavatelé, 

kte�í realizují p�edm�t ve�ejné zakázky, byli ve svém oboru kvalifikovaní odborníci a 

aby p�edm�t ve�ejné zakázky odvedli kvalitn� a s maximálním využitím jejich 

zkušeností. V praxi se b�žn� stává, že realizaci nap�. stavebních zakázek provád�jí 

dodavatelé, kte�í k tomu nemají odborn� zp�sobilé osoby, nemají oprávn�ní a které se 

b�žn� zabývají zcela jinou �inností. Nastavení požadovaných profesních kvalifika�ních 

p�edpoklad� u této ve�ejné zakázky je zadavatelem provedeno správn� a výlu�n� podle 

zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní a prokázáním t�chto 

p�edpoklad� je zajišt�no, že dodavatel, který je vybrán jako nejvhodn�jší je dodavatel 

schopný plnit p�edm�t této zakázky.  
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3.2.5 Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady a zp�soby jejich prokázání 

Obrázek 13 - Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady 

Z názvu této kapitoly vyplývá, že ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady 

by m�ly p�ednostn� definovat náležitosti ve zp�sobilosti dodavatele vedoucí k realizaci 

p�edm�tu ve�ejné zakázky, a to z pohledu ekonomického a finan�ního. Prost�ednictvím 

toho kvalifika�ního p�edpokladu dodavatel osv�d�uje svoji finan�ní stabilitu a sílu, 

která mu umož�uje plnit závazky ze smlouvy mezi ním a zadavatelem, která 

v budoucnu m�že být uzav�ena. 

Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní u základních a 

profesních kvalifika�ních p�edpoklad� jasn� stanovuje zadavateli, jak má postupovat 

s využitím všech uvedených bod� kvalifikací. V p�ípad� ekonomických a finan�ních 

kvalifika�ních p�edpoklad�, p�edepisuje výše uvedený zákon také p�esn� stanovené 

požadavky na kvalifikaci dodavatel�, zde je tímto zákonem také umožn�no, že je na 

zadavatelích, který z t�chto p�edpoklad�, si na prokázání kvalifikace vybere. Dovoleno 

má ale vybírat pouze z uvedených a nem�že nastavovat další své ekonomické a finan�ní 

kvalifika�ní p�edpoklady, tím by jednal nad rámec výše uvedeného zákona. Mezi 

ekonomické a finan�ní p�edpoklady, které jsou ve výše uvedeném zákonu uvedeny, 

pat�í nap�íklad prokázání kvalifikace tím, že zadavatel m�že po dodavateli požadovat 

p�edložení pojistné smlouvy ve vztahu zp�sobení škody dodavatelem t�etí osob�, dále 

zpracovanou rozvahu a údaje o obratu dodavatele  

V p�ípad� ve�ejné zakázky na Biotechnologický inkubátor INBIT, který je �ešen 

v této p�ípadové studii, zadavatel postupuje správn� podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Zadavatel zde ale nevyužívá všechny druhy 

prokázání ekonomických a finan�ních kvalifika�ní p�edpoklad�, které jsou uvedeny ve 

výše uvedeném zákon�, což je ale tímto zákonem u tohoto kvalifika�ního p�edpokladu 

zadavateli dovoleno. Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady v této zakázce 

spl�uje tedy dodavatel, který: 

EKONOMICKÉ A FINAN�NÍ KVALIFIKA�NÍ P�EDPOKADY
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P�edloží zadavateli poslední zpracovanou rozvahu, která je zpracována podle 

zákona o ú�etnictví. Rozvaha obecn� poskytuje informace o aktivech a pasivech 

dodavatele tzn. o majetku dodavatele a zdrojích jeho krytí, které musí být v rovnováze. 

[11] 

Pro zadavatele je tato rozvaha p�edložená dodavatelem velmi d�ležitá 

a to z d�vodu, že z této rozvahy je z�ejmé, jestli má nebo nemá dodavatel záporný 

hospodá�ský výsledek a dále z rozvahy vyplývá, jakou má dodavatel pohotovou 

likviditu. Zadavatel si stanovil, že koeficient pohotové likvidity dodavatele je 

minimáln� 1,1. 

Tento ukazatel pohotové likvidity je považován za nejp�ísn�jší ukazatel likvidity, 

protože udává schopnost dodavatele zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ nap�íklad 

hotovostí, pen�zi na bankovních ú�tech nebo šeky. 

[12] 

P�edloží údaj o svém celkovém obratu, který je zpracován podle zákona 

o ú�etnictví. a souvisí s p�edm�tem této ve�ejné zakázky, tedy realizací staveb. 

Zadavatelem je stanoveno, že údaje o obratu, kterého dodavatel dosáhl mají být za 

poslední 3 roky. Tuto �ást ekonomických a finan�ních kvalifika�ních p�edpoklad�

prokazuje dodavatel zadavateli formou �estného prohlášení, kde dodavatel formou 

vypln�né tabulky a podepsáním �estn� prohlašuje svou výši obratu. Zde je zadavatelem 

stanoveno, že minimální výše obratu za poslední 3 roky je 400 mil. K�.  

Ekonomické a finan�ní kvalifika�ní p�edpoklady jsou nepochybn� velmi d�ležité 

p�i posuzování zp�sobilosti dodavatele, který má plnit p�edm�t ve�ejné zakázky. P�esto 

zde vzniká riziko možné diskriminace dodavatel� zadavatelem. V praxi se m�že stát, že 

nastavování t�chto kvalifika�ních požadavk� zadavatelem m�že být v��i dodavateli 

neúm�rné, nap�íklad nevhodným nastaveným pom�rových ukazatel� nebo koeficient�. 

Rozhraní mezi oprávn�nými a neoprávn�nými požadavky na ekonomické a finan�ní 

kvalifika�ní p�edpoklady je velmi malá, proto by zadavatel m�l p�i nastavování t�chto 

požadavk� klást v�tší d�raz na zohledn�ní p�edm�tu, p�edpokládané hodnoty a zp�sob 

provedení ve�ejné zakázky. 
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3.2.6 Technické kvalifika�ní p�edpoklady a zp�soby jejich prokázání 

Obrázek 14 - Technické kvalifika�ní p�edpoklady 

Každý zadavatel má n�jaké své požadavky. V tomto p�ípad� m�že mít zadavatel 

požadavky na technickou zp�sobilost dodavatele. To znamená, že chce od dodavatele 

prokázat, že na realizaci p�edm�tu ve�ejné zakázky se budou podílet pouze 

kvalifikovaní odborníci. Dále obvykle zadavatel požaduje po dodavateli vý�et všech 

realizovaných staveb za n�jaké období nebo vý�et obdobných staveb souvisejících 

s p�edm�tem ve�ejné zakázky. 

Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní vymezuje r�zné 

druhy prokázání technických kvalifika�ních p�edpoklad�. Samotné technické 

kvalifika�ní p�edpoklady výše uvedený zákon vymezuje podle druhu ve�ejné zakázky 

tzn. služby, dodávky a stavební práce. Stejn� tak, jako u ekonomického a finan�ního 

kvalifika�ního p�edpokladu i u tohoto technického kvalifika�ního p�edpokladu, výše 

uvedený zákon stanovuje zadavateli, že si m�že vybrat z vý�tu jednotlivých požadavk�

na prokázání technické kvalifikace dodavatelem. Tyto požadavky zadavatele, mohou 

nap�íklad být: p�edložení seznamu dodavatelem provedených stavebních prací nebo 

p�edložení seznamu autorizovaných osob (technik�), které se podílejí na realizaci 

p�edm�tu ve�ejné zakázky. Pokud zadavatel požaduje prokázání v rámci technické 

kvalifikace, nap�íklad osv�d�ení o vzd�lání a profesní kvalifikaci t�chto osob, výše 

uvedený zákon hovo�í o tom, že zadavatel musí v zadávací dokumentaci vymezit jaké 

vzd�lání a jak dlouhou praxi tyto osoby mají mít a to z d�vodu objektivního a 

transparentního posouzení p�i vyhodnocování této technické kvalifikace. Zde záleží na 

charakteru ve�ejné zakázky a na úsudku zadavatele, jaké požadavky na kvalifikaci si do 

zadávací dokumentace vybere. 

Jihomoravský kraj jako zadavatel ve�ejné stavební zakázky na Biotechnologický 

inkubátor INBIT postupoval p�i výb�ru technických kvalifika�ních p�edpoklad� podle 

zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní a vybral požadavky 

pouze z tohoto uvedeného zákona a nep�ipojoval žádné vlastní což výše uvedený zákon 

TECHNICKÉ KVALIFIKA�NÍ P�EDPOKLADY
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ani nedovoluje. Technické kvalifika�ní p�edpoklady spl�uje tedy dodavatel, který: 

P�edloží seznam 5 provedených obdobných stavebních prací za posledních 5 

let a osv�d�ení zadavatel� t�chto stavebních prací o �ádném pln�ní dodavatelem. Mezi 

požadavky na technické kvalifika�ní p�edpoklady, je požadavek na p�edložení seznamu 

obdobných stavebních prací za ur�itou dobu dá se �íci nej�ast�jším. Zadavatel si tímto 

velmi d�ležitým požadavkem na technickou kvalifikaci jistí, realizování p�edm�tu 

ve�ejné zakázky z pohledu toho, že dodavatel, který se uchází o ve�ejnou zakázku �ádn�

plnil svoje p�edchozí obdobné realizace. Zp�sob tohoto osv�d�ení, je tedy formou 

seznamu 5 obdobných stavebních prací a tento seznam realizovaných zakázek 

dodavatelem obsahuje cenu, dobu, místo, kde byly zakázky realizovány a další d�ležitý 

údaj je, jestli v�bec byly tyto stavební práce provedeny �ádn� a odborn�. Stavebnictví je 

v dnešní dob� velice široký pojem, který v sob� skrývá nespo�et druh� realizovaných 

staveb. Proto zadavatel specifikuje požadované stavební práce, jako obdobné 

ve finan�ním objemu minimáln� 100 mil. K� bez dan� z p�idané hodnoty. Touto 

obdobnou stavební prací zadavatel rozumí jako stavbu v oblasti pozemních staveb, ale 

ne stavbu typu „supermarket“, protože ve�ejná zakázka, která je v této p�ípadové studii 

má charakter klasické pozemní stavby nebytového charakteru, p�esný popis stavby je 

v kapitole 3.1.3 této p�ípadové studie. 

P�edloží seznam technik� nebo technických útvar�, které se mají podílet na 

pln�ní této ve�ejné zakázky. V tomto p�ípad� se to týká technik� a technických útvar�, 

které zajiš�ují kontrolu jakosti. I u této �ásti požadavku na technickou kvalifikaci 

p�i nastavování náležitostí záleží na druhu, rozsahu a složitosti p�edm�tu této ve�ejné 

zakázky. Je na zadavateli jak nastaví náležitosti podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Zde zadavatel specifikuje požadavky na p�esné 

stanovení druh� funkcí a p�esný po�et personálního obsazení. Tzn. kolik osob má 

zastávat danou funkci, která m�že být nap�íklad stavbyvedoucí. Ze zadávací 

dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje 4 druhy funkcí, které zajiš�ují kontrolu 

jakosti. Jsou jimi hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, hlavní inženýr projektu a interní 

auditor jakosti. Tyto osoby jsou pro zadavatele pro zajišt�ní kvality provedeného díla 

nejd�ležit�jší, proto zadavatel požaduje prokázání této �ásti technických kvalifika�ních 

p�edpoklad� formou p�edložení seznamu technik�, které má podobu �estného 
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prohlášení a je podepsáno dodavatelem nebo jeho zástupcem. Po�et osob, které zajiš�ují 

kontrolu jakosti, zadavatel s ohledem na druh, rozsah, složitost a p�edm�t této ve�ejné 

zakázky stanovuje podle výše uvedeného zákona na 1 osobu, která zastává funkci 

hlavního stavbyvedoucího, 2 osoby zastávající funkci stavbyvedoucího, 1 osobu jako 

hlavního inženýra projektu a 1 osobu zastávající funkci interního auditora jakosti. 

Uvedené osoby na daných funkcích mají zadavateli zajistit vysokou kvalitu stavby. 

P�edloží osv�d�ení o vzd�lání a odborné kvalifikaci svých vedoucích 

zam�stnanc�, které jsou odpov�dni za vedení realizace p�edm�tu ve�ejné zakázky. 

Osv�d�ení o vzd�lání a odborné kvalifikaci p�ináší zadavateli do realizace p�edm�tu 

ve�ejné zakázky praxi a zkušenosti vedoucích pracovník� dodavatele s realizací velkých 

zakázek. Již v p�edchozím požadavku na �ást technické kvalifikace je uvedeno, že 

osoby, jako hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, interní auditor jakosti a hlavní 

inženýr projektu se podílejí nejen na kontrole jakosti, ale i na vedení realizace 

stavebních prací. U t�chto osob prost�ednictvím této �ásti technických kvalifika�ních 

p�edpoklad�, požaduje zadavatel na ve�ejnou zakázku INBIT p�edložit osv�d�ení 

o vzd�lání a odborné kvalifikaci. Jako zp�sob prokázání vzd�lání a odborné kvalifikace 

si zadavatel stanovuje p�edložením nap�íklad osv�d�ením o autorizaci, vysokoškolským 

diplomem, maturitním vysv�d�ením a �estným prohlášením, ve kterém každá výše 

uvedená osoba uvádí délku praxe a p�ehled zakázek, které realizovala. 

Zadavatel zde požaduje, že funkci hlavního stavbyvedoucího p�i realizaci p�edm�tu 

ve�ejné zakázky m�že vykonávat vysokoškolsky vzd�laná a autorizovaná osoba v oboru 

pozemních staveb s minimální délkou praxe 10 let a s referencí realizovaných 

minimáln� dvou staveb, jejichž minimální náklady jsou 150 mil. K�. U funkce 

stavbyvedoucího je zadavatelem stanoveno, že smí vykonávat osoba s minimálním 

st�edoškolským vzd�láním v oboru pozemních staveb s minimáln� sedmiletou praxí a 

referencí 1 pozemní stavby s náklady 100 mil. K�. Minimální délka praxe u hlavního 

inženýra projektu s vysokoškolským vzd�láním v oboru pozemních staveb nebo 

architektury je stanovena na 10 let v projektování pozemních staveb. Interní auditor 

jakosti je ur�eno minimální vzd�lání jako st�edoškolské nebo vysokoškolské s p�tiletou 

praxí ve funkci auditora jakosti. 
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Pokud by nebylo zadavatelem stanoveno, jaká výše uvedená osoba má mít jaké 

vzd�lání, jakou odbornou kvalifikaci a jakou délku praxe na jaké pozici, potom se dá 

s nadsázkou �íci, že by funkci vedoucích pracovník� dodavatele mohl vykonávat tém��

kdokoliv. V této �ásti technického kvalifika�ního p�edpokladu zde také vzniká otázka, 

jestli nem�že dojít k diskriminaci dodavatel� z d�vodu neúm�rných požadavk�

zadavatelem. 

P�edloží p�ehled pr�m�rného ro�ního po�tu zam�stnanc� nebo jiných osob, 

které se podílejí na pln�ní zakázek podobného významu a p�ehled po�tu vedoucích 

pracovník� za poslední 3 roky. Tato �ást technického kvalifika�ního p�edpokladu je 

hodn� podobná výši obratu, kterou zadavatel požaduje v ekonomických a finan�ních 

kvalifika�ních požadavcích. V tomto p�ípad� ale zadavatel prost�ednictvím tohoto 

p�edpokladu zjiš�uje, kolik má dodavatel zam�stnanc� a vedoucích pracovník� za 

poslední 3 roky. Jde o pr�m�r po�tu zam�stnanc� za uvedené 3 roky, ne za každý 

zvláš�. V této zakázce je zadavatelem nastaveno, že zp�sob prokázání této �ásti 

kvalifikace je formou tabulky, kde jsou vypln�né požadavky uvedené výše a která má 

podobu �estného prohlášení. Zadavatel vymezuje minimální úrove� tohoto technického 

kvalifika�ního p�edpokladu, který odpovídá rozsahu a složitosti této ve�ejné zakázky 

tak, že minimální pr�m�rný po�et zam�stnanc� podílejících se na pln�ní stavebních 

zakázek je 100 osob, z toho musí mít dodavatel minimáln� 20 osob mezi vedoucími 

pracovníky. 

Pro význam tohoto kritéria zadavatel vymezuje, jaký po�et pracovník� je 

pro kvalifikaci minimální, a zde m�že nastat problém. V dnešní dob� vedle klasického 

dodavatelského systému existuje i inženýrský zp�sob výstavby (v dnešní dob� zcela 

b�žný a rozši�ující se zp�sob výstavby z Evropské unie), kde pr�m�rný po�et 

zam�stnanc� je nepom�rn� nižší než u b�žné stavební firmy a naopak po�et vedoucích 

zam�stnanc� je vyšší. Zadavatel velmi t�žko nastavuje, jaký po�et zam�stnanc� je pro 

ur�itou zakázku dostate�ný, protože tato �ást technické kvalifikace není vztažena 

 k pracovník�m podílejících se na realizaci této ve�ejné zakázky, ale je nastavena za 

dodavatele jako celek, a údaj tak slouží jen k prokázání skute�ného stavu zam�stnanc�, 

aniž by bylo z�ejmé, kolik z nich bude na tuto ve�ejnou zakázku nasazeno. Nastavení 
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této �ásti technické kvalifikace je ale i p�esto zadavatelem provedeno v souladu se 

zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. 

[13] 

P�edloží certifikát systému �ízení jakosti vydaný podle �eských technických norem 

akreditovanou osobou. Tento certifikát, potvrzuje soulad nebo shodu skute�ného stavu 

znalostí systému nebo produktu se stanovenou specifikací, kterou m�že být nap�íklad 

norma. 

[14] 

V tomto p�ípad� zadavatel požaduje soulad tohoto certifikátu s �eskými 

technickými normami. Zp�sob prokázání této �ásti technické kvalifikace je p�edložením 

kopie tohoto certifikátu, který je vydán podle �eských norem, dodavatelem. Pro spln�ní 

této kvalifikace musí být výše uvedený certifikát, vydaný pro �innost provád�ní staveb. 

P�edloží certifikát �ízení z hlediska ochrany životního prost�edí vydaný podle 

�eských norem nebo doklad o registraci v systému �ízení a auditu z hlediska ochrany 

životního prost�edí (EMAS). Tento systém �ízení EMAS p�edstavuje v sou�asné dob�

jeden z nejrozší�en�jších zp�sob�, jak mohou dodavatelé prokázat spln�ní této �ásti 

technické kvalifikace, že v rámci své �innosti dodavatel dbá na ochranu životního 

prost�edí a že p�i produkci výrobk�, �i poskytování služeb jsou zvažovány také jejich 

dopady na životní prost�edí. 

[15] 

Zp�sob prokázání této kvalifikace zadavatel stanovuje p�edložením kopie tohoto 

dokladu o registraci ve výše uvedeném systému EMAS nebo p�edložením kopie 

certifikátu �ízení z hlediska ochrany životního prost�edí, který je vydán podle �eských 

norem. 

V zákon� �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní není p�esn�

vymezena podoba požadovaných vlastností a charakteristik dodavatele, ale je zde 

uveden pouze vý�et doklad�, které prokazují jejich spln�ní. Je tedy na zadavateli, které 

vybere a aby p�i tom postupoval transparentn� a nediskrimina�n�. 
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3.2.7 Shrnutí kvalifika�ních p�edpoklad� a nespln�ní kvalifikace 

Dodavatel, který v této ve�ejné zakázce nespl�uje kvalifikaci v rozsahu, který je 

uveden v p�edchozích kapitolách uvedených kvalifika�ních p�edpoklad� toho zadavatel 

z ú�asti ve výb�rovém �ízení vylu�uje. Potom tedy zadavatel dodavateli vylou�ení 

z ú�asti ve výb�rovém �ízení bezodkladn� písemn� oznamuje s náležitým od�vodn�ním. 

I p�es dlouhou existenci zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, �iní 

prokazování kvalifika�ních p�edpoklad� dodavatel�m potíže. Dodavatelé by se m�li 

soust�edit na to, že nesta�í kvalifikaci mít, ale je t�eba ji zadavateli �ádn� prokázat.  

Po d�kladném pro�tení a nastudování požadavk� by m�li dodavatelé splnit 

požadovanou kvalifikaci. Na druhou stranu by se zadavatelé m�li p�estat p�ipravovat o 

výhodné nabídky, které musejí vylou�it kv�li drobné formální chyb� v kvalifikaci, 

kterou jde �asto rychle opravit formou výzvy k vyjasn�ní nebo dopln�ní kvalifikace. 

[16] 

V této p�ípadové studii jsou analyzovány kvalifika�ní požadavky na ve�ejnou 

zakázku Biotechnologický inkubátor INBIT. Cílem bylo zjišt�ní, které požadavky 

zadavatel použil a jestli postupoval podle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní. Po analyzování kvalifika�ních p�edpoklad� je zjišt�no, že 

zadavatel tam, kde si mohl nastavit své kvalifika�ní požadavky, nastavil své. Tam, kde 

mu to výše uvedený zákon nedovoluje, použil zákonné požadavky. V n�kterých 

p�ípadech by se dalo zamyslet nad tím, jestli by nešlo n�které �ásti požadovaných 

kvalifika�ních p�edpoklad� zmírnit, ale zadavatel postupoval zcela v souladu s výše 

uvedeným zákonem. 
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3.3 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A POPIS ZP�SOBU HODNOCENÍ 

NABÍDEK 

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise v souladu se zákonem �. 137/2006 

Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní podle hodnotících kritérií. Základním 

hodnotícím kritériem je stanovena ekonomická výhodnost nabídky.  

Kritérium ekonomická výhodnost nabídky by se dalo definovat jako zp�sob 

hodnocení nabídek, kdy se krom� nabídkové ceny zohled�ují i jiné aspekty nabídky, 

které mohou být nap�íklad záru�ní doba, spot�eba, výkon nebo kvalita. M�že tedy 

zvít�zit i nabídka, která sice nemá nejnižší cenu, ale vyniká v jiných aspektech 

hodnocení. Kritérium ekonomická výhodnost nabídky se tedy vždy skládá z dalších 

díl�ích hodnotících kritérií. Jedním z nich by tedy vždy m�lo být kritérium nabídková 

cena. 

[17] 

Hodnotící komise hodnotí p�edložené nabídky a stanovuje jejich po�adí dle níže 

uvedených jednotlivých díl�ích kritérií a jejich vah. 

3.3.1 Díl�í kritéria hodnocení nabídek 

Díl�í kritéria a jejich váhy jsou zadavatelem v této ve�ejné zakázce stanoveny 

takto: 
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Tabulka 1 - Druhy díl�ích kritérií 

Podíly vah d�ležitosti jednotlivých díl�ích kritérií pro porovnání znázor�uje graf, 

který je na následující stran�. 



 - 52 - 

Graf 1 - Rozd�lení vah díl�ích kritérií 

Pro kritérium �. 3, kterým je sankce jsou zadavatelem stanoveny další níže uvedená 

subkritéria viz. tabulka. 
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Tabulka 2 - Váhy subkritérií 3. díl�ího kritéria sankce 

Jednotlivé uzlové body mohou být nap�íklad body, které zahrnují termíny 

dokon�ení jednotlivých �emesel pro p�ípravu a pro revize a zkoušky, osazení výplní 

otvor� a vyhotovení fasády. V následujícím grafu je pro porovnání znázorn�no 

rozd�lení vah 3. díl�ího kritéria sankce. 

Graf 2 -  Rozd�lení vah subkritérií díl�ího kritéria sankce 
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3.3.2 Popis zp�sobu hodnocení nabídek 

V zákon� �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní není p�esn�

stanovena forma, kterou má hodnotící komise použít p�i hodnocení nabídek. V tomto 

p�ípad� op�t záleží na zadavateli, kterou metodu si pro hodnocení nabídek stanoví. 

Ovšem tuto metodu musí podrobn� uvést v zadávací dokumentaci. Bodovací metoda, 

která je použita v této ve�ejné zakázce na Biotechnologický inkubátor INBIT, je 

používána nej�ast�ji. Nevýhoda této metody je v tom, že nap�íklad v díl�ím kritériu �. 2 

této ve�ejné zakázky, kterým je hodnocení p�edloženého plánu jakosti, m�že dojít 

k nižší transparentnosti p�i subjektivním hodnocení tohoto kritéria. Hodnocení m�že být 

subjektivní, protože rozhodují p�ímo �lenové komise podle svého subjektivního názoru. 

Nejvhodn�jším �ešením je použít p�i hodnocení nabídek u jednotlivých kritérií 

kombinaci matematických metod pro kritéria vyjád�ená �íslem, tak jak je uvedeno dále 

v textu u kritéria �. 1 a �. 3 a bodovací metody, která je v kritériu �. 2. Zadavatel této 

ve�ejné zakázky tedy použil p�i hodnocení nabídek nejlepší možné �ešení k dosažení 

transparentnosti p�i kombinaci t�chto dvou výše uvedených metod.  

Popis zp�sobu hodnocení nabídek u jednotlivých kritérií, matematické vzorce, 

které byly použity p�i hodnocení, je popsán níže v textu této p�ípadové studie. 

1. Díl�í kritérium – nabídková cena v�etn� DPH 

Zadavatelem je ur�eno, že hodnocení nabídkové ceny v K� v�etn� dan� z p�idané 

hodnoty probíhá podle její absolutní výše. Pro hodnocení je použita bodovací metoda a 

bodové hodnocení se vypo�ítá podle vzorce uvedeného níže. Takto vypo�tené bodové 

hodnocení, které je stanoveno na 3 desetinná místa je dále násobeno vahou 1. díl�ího 

hodnotícího kritéria, která je 50 % z celkové váhy.  

Ve vzorci v �itateli je dosazena nejnižší nabídková cena vybraná ze všech 

hodnocených nabídek, do jmenovatele je dosazena cena hodnocené nabídky. 
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Obrázek 15 - Vzorec pro výpo�et kritéria - nabídková cena 
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2. Díl�í kritérium - plán jakosti, který m�l být upravený na podmínky této 

ve�ejné zakázky 

Zadavatel hodnotí uchaze�em zpracovaný plán jakosti, upravený na konkrétní 

podmínky této ve�ejné zakázky v souladu s požadavky uvedenými v zadávací 

dokumentaci tak, že sestaví po�adí nabídek od nejvhodn�jší k nejmén� vhodné a p�i�adí 

nejvhodn�jší nabídce 100 bod� a každé následující nabídce p�i�adí takové bodové 

hodnocení, které vyjad�uje míru spln�ní díl�ího kritéria ve vztahu k nejvhodn�jší 

nabídce. Toto je p�íklad použití subjektivního hodnocení, kde je práv� použito bodové 

hodnocení, které je zmín�no výše v textu v popisu zp�sobu hodnocení nabídek. Zde 

vzniká p�i hodnocení t�chto plán� jakosti prostor pro nižší transparentnost a vzhledem 

k tomu, že toto kritérium je tedy subjektivní, proto komise používá pro stanovení po�adí 

nabídek hodnocení, které zjiš�uje jakým zp�sobem a v jaké mí�e jsou zapracovány 

požadavky jednotlivých prvk� normy �SN EN ISO 9001 (Systémy managementu 

jakosti) do plán� jakosti jednotlivých uchaze��. Následné bodové hodnocení je vloženo 

do vzorce níže, vypo�ítáno a dále potom násobeno vahou 2. díl�ího hodnotícího kritéria, 

která �iní 30 % z celkové váhy.  

Ve jmenovateli vzorce uvedeného níže je dosazeno nejvyšší bodové hodnocení 

nejlépe hodnoceného plánu jakosti ze všech p�edložených nabídek a dále je hodnota 

násobena bodovým hodnocením hodnoceného plánu jakosti. 
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Obrázek 16 - Vzorec pro výpo�et kritéria - plán jakosti 

3. Díl�í kritérium - sankce 

Zadavatel v jednotlivých subkritériích, hodnotí uchaze�em nabízenou výši sankce 

v K�. Pro hodnocení je zde použita bodovací metoda a bodové hodnocení je vypo�ítáno 

podle vzorce uvedeného níže. Takto vypo�ítané bodové hodnocení pro jednotlivá 

subkritéria, je stanoveno na 3 desetinná místa a dále násobeno vahou 3. díl�ího 

hodnotícího kritéria. Kritérium sankce je rozd�leno na 2 subkritéria, takže bodové 

hodnocení z každého subkritéria je násobeno svou vahou tedy, 70 % a 30 %. Výsledná 
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váha z celkové váhy kritérií je 20 %. Zadavatel si v tomto bodu vyhrazuje právo

rozhodnout o tom, že níže uvedený výpo�et hodnocení nepoužije v p�ípad�, když 

hodnota nabízená uchaze�em v rámci subkritéria je považována  za nep�im��enou. 

V takovém p�ípad� p�i�adí zadavatel nabídce v rámci tohoto subkritéria 0 bod�.  

V �itateli vzorce uvedeného níže je dosazena výše sankce, kterou dodavatel 

zadavateli nabízí a ve jmenovateli je dosazena nejvyšší hodnota nabídnuté sankce od 

všech dodavatel�. 
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Obrázek 17 - Vzorec pro výpo�et kritéria - sankce 

Výše uvedené vzorce jsou dále použity pro výpo�et bodového hodnocení. �íselné 

podklady, které se dosazují do vzorc� jsou brány z jednotlivých nabídek dodavatel�. 

Bodové hodnocení, které se získá z t�chto vzorc� je dále zpracováno v tabulce kapitoly 

3.4.5. 
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3.4 PODÁNÍ  NABÍDEK,  POSOUZENÍ  SPLN�NÍ 

KVALIFIKA�NÍCH  P�EDPOKLAD�  A  HODNOCENÍ 

NABÍDEK 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, kte�í dodavatelé podali nabídky, 

prost�ednictvím kterých se ucházejí o tuto ve�ejnou zakázku. Tyto nabídky jsou 

posouzeny hodnotící komisí mající šest �len�, která ov��uje, jestli nabídky uchaze��

spl�ují požadované kvalifika�ní požadavky, které jsou podrobn� analyzovány v této 

p�ípadové studii v p�edchozích kapitolách. Pokud dodavatelé spl�ují požadované 

kvalifika�ní p�edpoklady potom komise p�echází k výpo�tu bodových hodnocení podle 

vzorc� uvedených v kapitole 3.3.2 u jednotlivých kritérií u každého dodavatele. 

Podrobný popis výpo�tu bodového hodnocení a od�vodn�ní výb�ru nejvhodn�jšího 

uchaze�e je uveden v kapitolách 3.4.3 a 3.4.4 níže. 

3.4.1 Seznam uchaze��, kte�í podali nabídky 

�68/:/(2#)

HOCHTIEF CZ, a.s.

6�7�8)2���#�

IMOS Brno, a.s.

STAEG, spol. s.r.o.�����������9
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Tabulka 3 - Seznam dodavatel�, kte�í podali nabídky 

3.4.2 Posouzení spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� hodnotící komisí 

Je nutné ov��it, zda hodnotící komise posuzuje spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�

u této ve�ejné zakázky, jak z hlediska zákonného, tak z hlediska požadavk� zadavatele 

uvedených v kvalifika�ních požadavcích této p�ípadové studie. Ze �ty� uchaze�� pouze 

jediný nespl�uje požadované kvalifika�ní p�edpoklady. Spole�nost STAEG s.r.o. 

nespl�uje n�kolik �ástí požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad�, které jsou uvedeny 

v analýze požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad� v kapitole 3.2 této p�ípadové 

studie. Na následující stran� je uvedeno, jestli jednotliví uchaze�i o tuto ve�ejnou 

zakázku splnili požadované kvalifika�ní p�edpoklady. 
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• HOCHTIEF CZ, a.s., 

Nabídka spl�uje požadavky na prokázání kvalifikace, které jsou uvedeny v kapitole 

2.2 této p�ípadové studie.  

• OHL ŽS, a.s., 

Nabídka spl�uje požadavky na prokázání kvalifikace, které jsou uvedeny v kapitole 

2.2 této p�ípadové studie. 

• IMOS Brno, a.s., 

Nabídka spl�uje požadavky na prokázání kvalifikace, které jsou uvedeny v kapitole 

2.2 této p�ípadové studie. 

• STAEG, spol. s.r.o.. 

U tohoto uchaze�e je zjišt�no, že není schopen sám prokázat spln�ní ur�ité �ásti 

kvalifikace. Tyto �ásti jsou finan�ní obrat a údaje o obdobných realizovaných 

zakázkách. Z nabídky vyplývá, že uchaze� tyto �ásti kvalifikace prokazuje 

prost�ednictvím svého subdodavatele a to je spole�nost MORAVOSTAV Brno, a.s.. 

V nabídce je p�iložena smlouva uzav�ená mezi t�mito dv�ma spole�nostmi o poskytnutí 

chyb�jící kvalifikace. Tato smlouva, ale neobsahuje žádný závazek o poskytnutí 

jakéhokoliv pln�ní kvalifikace v rámci této ve�ejné zakázky. Ve smlouv� tedy není 

uvedeno, že se subdodavatel chystá podílet na pln�ní této ve�ejné zakázky, a to alespo�

v rozsahu, ve kterém prokazuje spln�ní kvalifikace. 

Uchaze� tedy nespl�uje prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele podle zákona 

�. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, a proto hodnotící komise 

nabídku vy�azuje pro nespln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�. 

3.4.3 Hodnocení nabídek – výpo�et bodového hodnocení 

Hodnotící komise, která má šest �len� hodnotí nabídky podle hodnoticích kritérií, 

které jsou uvedeny výše v kapitole 3.3. Tato kritéria jsou nabídková cena, plán jakosti 

upravený na podmínky této ve�ejné zakázky a sankce. Kritérium sankce obsahuje další 

dv� subkritéria. Jednotlivé váhy díl�ích ktitérií jsou uvedeny také v kapitole 3.3. 
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1. Díl�í kritérium – nabídková cena v�etn� DPH 

V tomto díl�ím kritériu je hodnotící komisí hodnocena celková výše ceny v�etn�

DPH, a to podle její absolutní výše v K�. 

Z nabídek jednotlivých dodavatel� vyplývá, že celkové nabídnuté ceny jsou viz. 

tabulka. 

�/7"80*(�	12#%6:�	:@=2	120!	:	�$	:$2(0A	���

159.388.362

�:9��������

153.643.579

�68/:/(2#

�����������;��6<�=>?@�<(2���#�

����������� ;�6�7�8)2���#�

������������;�>A6)�B���2���#�

Tabulka 4 - P�ehled nabídkové ceny všech dodavatel� o tuto ve�ejnou zakázku 

V níže uvedené tabulce je výpo�et bodového hodnocení kritéria nabídková cena. 

Do vzorce, který je uveden v kapitole 3.3.2 je dosazena nabídnutá cena každého 

uchaze�e a nejvyšší cena vybraná ze všech nabídek. Výsledné bodové hodnocení je 

vypln�no do tabulky v kapitole 3.4.5. 

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 1: 

  153.643.579         

= -------------------- x 100 = 96,396 bod�

159.388.362   

��   

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 2: 

153.643.579   

= -------------------- x 100 = 99,702 bod�

154.103.000   

��   

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 3: 

153.643.579   

= -------------------- x 100 = 100 bod�

  153.643.579         

Tabulka 5 - Výpo�et bodového hodnocení kritéria - nabídková cena v�etn� DPH 

Vypo�ítaná bodová hodnota odráží úsp�šnost p�edm�tné nabídky v rámci díl�ího 

kritéria. 



 - 59 - 

2. Díl�í kritérium – plán jakosti upravený na podmínky této ve�ejné zakázky

V tomto díl�ím kritériu hodnotící komise, hodnotí plán jakosti upravený na 

podmínky této ve�ejné zakázky. U plánu jakosti, který p�edkládá uchaze� je hodnocen 

soulad s jednotlivými kapitolami systému managementu jakosti podle �SN EN ISO 

9001 (Systémy managementu jakosti). Komise hodnotí, jakým zp�sobem a v jaké mí�e 

jsou zapracovány požadavky jednotlivých prvk� této normy do plán� jakosti uchaze��. 

Bodové hodnocení jednotlivých plán� jakosti p�edložené dodavateli ud�lené 

hodnotící komisí je uvedeno v tabulce níže. 

7686:)	 6806120"	5#�0*	;/%6?('	*8A#20)	 6806("1"	%6+'?"

11,00 bod�

�*2 :����,

38,00 bod� tj. (PJ max.)

�68/:/(2#

�����������;��6<�=>?@�<(2���#�

����������� ;�6�7�8)2���#�

������������;�>A6)�B���2���#�

Tabulka 6 - P�ehled bodového hodnocení plánu jakosti všech uchaze�� o tuto ve�ejnou 

zakázku 

V níže uvedené tabulce je výpo�et bodového hodnocení kritéria „plán jakosti“. Do 

vzorce, který je uveden v kapitole 3.3.2, je dosazeno bodové hodnocení z tabulky výše.  

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 1: 

  100         

= -------------------- x 11,000 = 28,947 bod�

38,000(PJ max)   

    

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 2: 

100   

= -------------------- x 37,250 = 98,026 bod�

38,000(PJ max)   

    

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 3: 

100   

= -------------------- x 38,000 = 100 bod�

  38,000(PJ max)         

Tabulka 7 - Výpo�et hodnocení kritéria - plán jakosti upravený na podmínky této 

ve�ejné zakázky 
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3. Díl�í kritérium – sankce

V tomto díl�ím kritériu hodnotící komise hodnotí nabízenou výši sankce od 

jednotlivých dodavatel� v K�. Kritérium sankce je hodnoceno ve dvou subkritériích, a 

to subkritéria sankce za nespln�ní termín� uzlových bod�, které jsou nap�íklad dodržení 

termín� �emesel, vyhotovení fasády a sankce za porušení povinností daných zákonem 

�. 390/2006 Sb.  

Dodavateli nabízená výše 1. subkritéria 3. díl�ího kritéria sankce je uvedena 

v tabulce níže. 

�68/:/(2#2+	0/7"B20�	:@=2	?/0%12	:	('?-C�$

200.000

9������

380.000

�68/:/(2#

������������;��6<�=>?@�<(2���#�

����������� ;�6�7�8)2���#�

������������;�>A6)�B���2���#�

Tabulka 8 - P�ehled nabízených výší sankcí 1. subkritéria všemi uchaze�i o tuto 

ve�ejnou zakázku 

V níže uvedené tabulce je výpo�et bodového hodnocení 1. subkritéria 3. díl�ího 

kritéria sankce. Do vzorce, který je uveden v kapitole 3.3.2, jsou dosazeny jednotlivé 

nabízené výše sankcí dodavateli a nejvyšší nabídnutá hodnota sankce dodavateli. 

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 1: 

  200.000         

= -------------------- x 100 = 50,000 bod�

400.000   

    

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 2: 

400.000   

= -------------------- x 100 = 100,000 bod�

400.000   

    

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 3: 

380.000   

= -------------------- x 100 = 95,000 bod�

  400.000         

Tabulka 9 - Výpo�et bodového hodnocení 1. subkritéria - sankce 
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Vypo�ítaná bodová hodnota v tabulce na p�edchozí stran� udává úsp�šnost 

p�edm�tné nabídky v rámci 1. subkritéria. Druhou �ástí díl�ího kritéria, které je 

hodnoceno a uvedeno níže, je subkritérium �. 2 sankce za porušení povinností, které 

p�edepisuje zákon �.390/2006 Sb. (Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 166/2005 Sb. 

kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 

krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v souvislosti se soustavou NATURA 2000). 

Dodavateli nabízená výše 2. subkritéria 3. díl�ího kritéria sankce je uvedena 

v tabulce níže.  

868/:/(2#2+	0/7"B20�	:@=2	?/0%12	:	('?-C�$

50.000

�������

150.000

�68/:/(2#

�����������;��6<�=>?@�<(2���#�

����������� ;�6�7�8)2���#�

������������;�>A6)�B���2���#�

Tabulka 10 - P�ehled nabízených výší sankcí 2. subkritéria všemi uchaze�i o tuto 

ve�ejnou zakázu 

V níže uvedené tabulce je výpo�et bodového hodnocení 2. subkritéria 3. díl�ího 

kritéria sankce. Do vzorce, který je uveden v kapitole 3.3.2, jsou dosazeny jednotlivé 

nabízené výše sankcí dodavateli a nejvyšší nabídnutá hodnota sankce dodavateli. 

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 1: 

  50.000         

= -------------------- x 100 = 33,333 bod�

150.000   

��
�

  

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 2: 

110.000   

= -------------------- x 100 = 73,333 bod�

150.000   

��
�

  

Výpo�et bodového hodnocení pro 
nabídku �. 3: 

150.000   

= -------------------- x 100 = 100,000 bod�

  150.000         

Tabulka 11 - Výpo�et bodového hodnocení 2. subkritéria - sankce 
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Vypo�ítaná bodová hodnota, udává úsp�šnost p�edm�tné nabídky v rámci 2. 

subkritéria. Vypo�tené bodové hodnocení je dále násobenou svou vahou subritéria. 

P�esný popis je v kapitole 3.3.2. P�ehledný výpis vypo�ítaných bodových hodnocení a 

následné p�enásobení svými vahami jednotlivých kritérií a nakonec sou�et bodového 

hodnocení, je provedeno v p�ehledné tabulce na následující stran�, kde je názorn�

uvedeno, který uchaze� má nejv�tší bodové hodnocení. 

3.4.4 Od�vodn�ní stanovení nejúsp�šn�jší nabídky 

Nabídka �. 3 podaná spole�ností IMOS Brno, a.s., nejlépe spl�uje požadavky 

zadavatele. Použitím bodového hodnocení v souladu se stanoveným zp�sobem 

hodnocení, které je uvedeno v zadávací dokumentaci získává nabídka tohoto uchaze�e 

nejvyšší výsledné bodové hodnocení a je tedy hodnocena jako nejvhodn�jší nabídka. 

V tabulce v kapitole 3.4.5 je vypracován p�ehledný výpis bodového hodnocení 

v každém kritériu u každého uchaze�e o tuto ve�ejnou zakázku. Zadavatel p�i výpo�tu 

bodového hodnocení používá bodové hodnocení pomocí matematických vzorc�

s kombinací subjektivního hodnocení komisí. Zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní p�esn� nep�edepisuje, jakým zp�sobem má hodnotící komise 

hodnotit nabídky. Výše uvedený zp�sob kombinací dvou metod bodového hodnocení 

má své pro a proti, ale je zákonný. Z p�ehledné tabulky bodového hodnocení je jasn�

patrné, že v této zakázce vít�zí firma s nejvyšší hodnotou bodového hodnocení a 

zárove� s nejnižší podanou nabídkou. V tomto p�ípad� se tedy dá �íci, že používané 

metody bodového hodnocení jsou transparentní, protože tuto ve�ejnou zakázku vyhrála 

stejn� firma s nejnižší nabídkovou cenou, i když základním hodnotícím kritériem je 

stanovena ekonomická výhodnost nabídky a ne nabídková cena. 

3.4.5 Výpo�et bodového hodnocení a stanovení po�adí nabídek 

V p�ehledné tabulce uvedené na následující stran�, je vypracován podrobný p�ehled 

bodových hodnocení a výpo�et celkového bodového hodnocení, kde je z�ejmé jaký 

uchaze� má nejvíce získaných bod�. V tabulce jsou uvedena všechna díl�í kritéria 

 i subkritéria, dále je uvedeno, jakou bodovou hodnotou je jaká nabídka v daném 

kritériu ohodnocena. Nakonec je p�enásobené výsledné bodové hodnocení se�teno a je 

z�ejmé, že nejvíce získaných bod� získala firma IMOS Brno, a.s.. 
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Tabulka 12 - Stanovení po�adí nabídek, výb�r nejvhodn�jšího uchaze�e 
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3.5 CENA VÍT�ZNÉ NABÍDKY A SKUTE�NÁ CENA, ZA 

KTEROU BYLA VE�EJNÁ ZAKÁZKA REALIZOVÁNA 

Cílem této kapitoly je zjistit, jestli je ve�ejná zakázka, která je �ešena v této 

p�ípadové studii realizována za cenu vít�zné nabídky. Cena, která je uvedena níže, je 

celková cena nabídky, která zvít�zila ve výb�rovém �ízení na ve�ejnou zakázku 

Biotechnologického inkubátoru INBIT. Pokud ve�ejná zakázka není realizována za cenu 

vít�zné nabídky, tak dalším cílem je zjišt�ní, pro� se tak nestalo. 

3.5.1 Cena vít�zné nabídky vs. cena po ukon�ení realizace 

Celková cena vít�zné nabídky �iní 153.643.579 K�. 

Dalším krokem je ov��ení, zda se tato VZ realizovala za výše uvedených  

153. 643.579 K� nebo jestli celková cena po realizaci p�esáhla tuto hranici. Je zjišt�no, 

že za cenu, která je podána v nabídce uchaze�em jako nejnižší, se tento projekt 

nerealizoval. 

Cena, za kterou je tato ve�ejná zakázka realizována �iní 166.179.336 K�. 

P�edpokládaná výše této ve�ejné zakázky je 128 mil. K�. Radou jihomoravského 

kraje, která zastupovala investora tj. Jihomoravský kraj jsou schváleny podmínky 

pro poskytnutí navýšení celkové dotace ze státního rozpo�tu a prost�edk� strukturálních 

fond� Evropské unie ES na tento projekt. �ástka z dotací je navýšena o 31.587.000 K�

na celkovou výši 120.612.000 K�. Rada dále rozhoduje, že s navýšením celkové dotace 

do tohoto projektu, vzroste také podíl vlastního spolufinancování Jihomoravského kraje 

o 10.500.000 K� na 60.000.000 K�. �ástka, o kterou je tedy rozpo�et navýšen (dotace, 

vlastní financování) �iní 42.000.000.  Po schválení navýšení je �ástka, za kterou se má 

tato VZ  realizovat, stanovena na 161.021.000 K�. Jak je již výše uvedeno se za tuto 

�ástku projekt nerealizoval.  
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3.5.2 Od�vodn�ní navýšení p�edpokládané hodnoty této zakázky a od�vodn�ní 

navýšení ceny zhotovitelem za realizaci nad podanou nabídkovou cenu 

Realizace Biotechnologického inkubátoru INBIT m�la probíhat v sou�innosti 

Jihomoravského kraje a Masarykovy univerzity v Brn�. Problém nastal hned v po�átku.  

Biotechnologický inkubátor INBIT m�l být sou�ástí univerzitního kampusu 

Masarykovy univerzity v Brn�, kde v okolních budovách vedle INBITU m�ly p�sobit 

další projekty a výzkumy jako nap�. Centrum pro výzkum toxických látek v prost�edí a 

St�edoevropský technologický institut. Masarykova univerzita tyto objekty 

nerealizovala. Zde potom vzniká prostor pro navýšení náklad� na realizaci 

biotechnologického inkubátoru. Nap�. budova biotechnologického inkubátoru m�la být 

propojena s ostatními objekty prost�ednictvím koridoru a zárove� tento koridor m�l 

sloužit jako hlavní vstup do objektu. Zde vznikají náklady na vybudování hlavního 

vstupu a zm�nu v projektové dokumentaci. 

Obrázek 18 - Nerealizovaný koridor a další objekty 

Sou�ástí soustavy t�chto objekt� je i parkovišt� pro osobní vozidla, které se muselo 

dobudovat a s tím spojené další terénní úpravy, na kterých m�ly okolní budovy stát. 

Tento objekt má speciální chemické odkanalizování, které m�lo být napojeno na sí�

kampusu Masarykovy univerzity a z tohoto d�vodu jsou vybudována samostatná sb�rná 

místa v objektu na náklady investora. Další zvýšení náklad� zp�sobily neexistující 

veškeré inženýrské sít�, které investor tj. Jihomoravský kraj, musel vybudovat a které 

m�ly být poskytnuty prost�ednictvím realizací okolních budov. Tyto okolnosti 

zp�sobily nejen navýšení náklad� p�ed realizací, které Jihomoravský kraj p�edpokládal, 

ale i navýšení náklad� p�i realizaci zhotovitelem.  
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4 P�ÍPADOVÁ STUDIE – VLIV ZM�NY VÁHY 

JEDNOTLIVÝCH DÍL�ÍCH KRITÉRIÍ NA PO�ADÍ 

UCHAZE�� O VE�EJNOU ZAKÁZKU INBIT 

Zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní je stanoveno, že 

pro hodnocení nabídek je možné použít dv� kritéria hodnocení nabídek. Jedním z nich 

je, že nabídky jsou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena. Druhým 

kritériem, podle kterého m�že prob�hnout hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost 

nabídky. V p�ípad� této ve�ejné zakázky na Biotechnologický inkubátor INBIT je, jak je 

již uvedeno výše v první p�ípadové studii, použito druhé hodnotící kritérium, a to 

ekonomická výhodnost nabídky. Kritérium ekonomická výhodnost nabídky se dále 

obvykle rozd�luje na další díl�í hodnotící kritéria. Jedním z t�chto kritérií musí být 

nabídková cena, tak jak je to v p�ípad� na tuto ve�ejnou zakázku. P�i nastavování 

dalších díl�ích hodnotících kritérií musí zadavatel dbát na p�im��enost ve vztahu 

k p�edm�tu ve�ejné zakázky.  

P�i zadávání ve�ejné zakázky m�že dojít k situaci, že p�edm�t ve�ejné zakázky 

bude mít takovou povahu, že pro zadavatele je d�ležitým a klí�ovým faktem to, že pro 

n�j není rozhodující díl�í kritérium nabídková cena, ale je pro n�j rozhodující termín 

dokon�ení ve�ejné zakázky a p�ípadné sankce. Nap�íklad realizace ve�ejných zakázek, 

které jsou v horských oblastech musejí být dokon�eny dá se �íci od konce zimy do 

za�átku zimy a je zde rozhodující termín a p�ípadné sankce.  

Zadavatel si v této zakázce po díl�ím kritériu nabídkové ceny nastavuje další 

jednotlivá díl�í kritéria hodnocení nabídek. V tomto p�ípad� to jsou díl�í kritéria sankce 

a plán jakosti. Díl�í kritérium sankce v sob� obsahuje dv� subkritéria a jedním z nich a 

st�žejním pro tuto p�ípadovou studii je sankce za nespln�ní termín� uzlových bod�. 

V této p�ípadové studii je brán p�edpoklad, že pro zadavatele je nejd�ležit�jším 

kritériem termín dokon�ení této ve�ejné zakázky a p�ípadné sankce a ne nabídková 

cena, protože se toto v mnoha p�ípadech dnes d�je.  

Cílem této p�ípadové studie je zjistit, jestli zm�na preferovaného hodnotícího 

kritéria a jeho váhy, bude mít vliv na po�adí nabídek dodavatel� o tuto ve�ejnou 

zakázku. 
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4.1 VÝPO�ET BODOVÉHO HODNOCENÍ A STANOVENÍ 

PO�ADÍ NABÍDEK 

V tabulce níže jsou zm�n�ny pouze váhy jednotlivých díl�ích kritérií a jejich 

bodové hodnocení od hodnotící komise z�stává stejné.  

Tabulka 13 - Stanovení po�adí nabídek po zm�n� vah díl�ích kritérií, výb�r 

nejvhodn�jšího uchaze�e 
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4.2 SHRNUTÍ VLIVU ZM�NY VÁHY DÍL�ÍCH KRITÉRIÍ NA 

PO�ADÍ UCHAZE��

V praxi se m�že stát, že pro investora není rozhodující kritérium nabídková cena, 

ale termín dokon�ení a p�ípadné sankce za nespln�ní tohoto termínu. U investor�, kte�í 

jsou v podstat� soukromé subjekty a kte�í získají dotace z Evropské unie je rozhodující 

�as. Tito investo�i jsou nuceni zadávat tyto projekty jako ve�ejné zakázky z d�vodu 

získání práv� t�chto dotací z EU. Proto nap�íklad u investor�, kte�í získají evropské 

dotace na rekonstrukci hotelu, které slouží jako školící st�edisko v horských oblastech, 

kde musí být rekonstrukce realizována za 9 m�síc� je práv� tento �as rozhodující. 

 U druhého kritéria, které je nastaveno u této ve�ejné zakázky na Biotechnologický 

inkubátor INBIT, a kterým je p�edložení plánu jakosti, je provedeno bodové ohodnocení 

jen hodnotící komisí. Toto hodnocení je dá se �íci subjektivní, z tohoto d�vodu je 

provedena zm�na vah hodnotících kritérií. 

V této p�ípadové studii je brán p�edpoklad, že u této ve�ejné zakázky je 

pro investora rozhodující kritérium termín dokon�ení a p�ípadné sankce za nespln�ní 

tohoto termínu. Tomuto kritériu je ud�lená velká váha, a to je 60 %. Ve druhém kritériu, 

kterým je nabídková cena, je ud�lena váha 30 % a nakonec poslednímu kritériu plán 

jakosti je ud�lena váha 10 %. V tabulce, která je uvedena na p�edchozí stran� je 

proveden výpo�et s výše uvedenými váhami jednotlivých kritérií. Bodové hodnocení 

komisí této ve�ejné zakázky z�stává stejné. Z tabulky je patrné, že po provedení 

výpo�tu jednotlivých kritérií u jednotlivých uchaze�� o tuto ve�ejnou zakázku se zm�ní 

celkový sou�et bodového hodnocení. Je tedy zjišt�no, že se tím m�ní po�adí uchaze��

o tuto ve�ejnou zakázku ve výb�rovém �ízení a dá se tedy �íci, že p�i zm�n� hodnotících 

kritérií na p�íslušné hodnoty, které jsou uvedeny výše v textu se m�ní po�adí uchaze��. 

Uchaze�em, který má nejvíce získaných bod� je firma OHL ŽS a.s. Po�adí ostatních 

uchaze�� a jejich získané bodové hodnocení je uvedeno v p�ehledné tabulce na 

p�edchozí stran� této studie. 



 - 69 - 

5 ZÁV�R 

Je možné, že v oblasti ve�ejných zakázek nikdy nebude dosaženo maximální 

transparentnosti a rovného zacházení. I když bude zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách v platném zn�ní, doveden zákonodárci tém�� k „dokonalosti“,  stejn� zde 

vzniká riziko, že zadavatelé podle tohoto zákona nebudou postupovat a p�i nastavování 

kvalifika�ních p�edpoklad� a hodnotících kritérií budou aplikovat sv�j ovlivn�ný 

p�ístup. Na dosažení toho, že zadavatelé budou postupovat p�esn� podle výše 

uvedeného zákona, by m�la být v dnešní dob� provád�na d�sledn�jší kontrola každé 

ve�ejné zakázky s uve�ej�ováním celého výb�rového �ízení a kone�né ceny realizace na 

internet. 

V praktické �ásti této práce jsou vytvo�eny dv� p�ípadové studie. První p�ípadová 

studie obsahuje analýzu kvalifika�ních p�edpoklad�, které zadavatel ve�ejné zakázky 

INBIT požadoval po dodavatelích, hodnotících kritérií a zp�sobu hodnocení podaných 

nabídek. V analýze bylo zjiš�ováno, jestli zadavatel postupoval p�i nastavování 

požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad�, podle výše uvedeného zákona a jestli p�i 

hodnocení nabídek postupoval transparentn� a podle zp�sobu hodnocení, které jím bylo 

nastaveno. Bylo zjišt�no, že zadavatel postupoval p�esn� podle výše uvedených fakt�. 

Nakonec této p�ípadové studie bylo zjišt�no, že tato ve�ejná zakázka nebyla realizována 

za cenu, kterou m�la vít�zná nabídka.  

Zadavatel si u této ve�ejné zakázky nastavil své ur�ité váhy díl�ích kritérií, podle 

kterých probíhalo hodnocení nabídek a kone�ný výpo�et celkového bodového 

hodnocení. V druhé p�ípadové studii jsou tyto váhy díl�ích kritérií zm�n�ny za 

p�edpokladu zm�ny priorit zadavatele. V úvahu bylo bráno, že pro zadavatele je 

nejd�ležit�jší kritérium sankce za nedodržení termín�, respektive termín dokon�ení 

realizace. Po provedení procentuálních zm�n vah a následného výpo�tu, se zm�nilo 

kone�né po�adí uchaze��, kte�í se p�vodn� p�ihlásili do výb�rového �ízení. Je tedy 

z�ejmé, že kdyby pro zadavatele bylo rozhodující kritérium termín dokon�ení realizace, 

potom by se zm�nil dodavatel, který byl vybrán jako nejvhodn�jší uchaze�.  

Cílem této práce bylo zjistit, jestli u této zakázky zadavatel postupoval, p�i 

nastavování kvalifika�ních p�edpoklad�, jejich zp�sobu prokazování, hodnoticích 
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kritérií a zp�sobu hodnocení nabídek, transparentn� a podle zákona �. 137/2006 Sb., 

o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Dalším z cíl� diplomové práce také bylo zjistit, 

zda se tato ve�ejná zakázka realizovala za cenu vít�zné nabídky a jaký vliv na po�adí 

uchaze�� mají váhy hodnotících kritérií p�i jejich zm�n�. 

Po provedení analýzy bylo zjišt�no, že zadavatel postupoval p�i nastavování 

požadovaných kvalifika�ních p�edpoklad�, zp�sobu hodnocení nabídek a p�i pr�b�hu 

samotného hodnocení nabídek transparentn�, jasn� a v souladu se zákonem �. 137/2006 

Sb., o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní. Po provedení šet�ení dále bylo zjišt�no, že 

ve�ejná zakázka nebyla realizována za cenu vít�zné nabídky. Ve�ejná zakázka byla 

realizována za vyšší cenu, než byla stanovena její p�edpokládaná hodnota. Následn�

byly zjišt�ny d�vody, díky kterým vzrostla cena ve�ejné zakázky.  

Každý zadavatel by m�l v zájmu transparentnosti zve�ejnit kone�nou cenu ve�ejné 

zakázky a od�vodn�ní p�ípadného navýšení stejn� tak, jak je to provedeno v této 

diplomové práci. V druhé p�ípadové studii této práce nakonec bylo zjišt�no, že zm�na 

priorit zadavatele, v závislosti na váhy díl�ích kritérií, má vliv na po�adí uchaze�� o tuto 

ve�ejnou zakázku.  

P�i vypracovávání této diplomové práce byly prohloubeny znalosti práce se 

zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, podoba a znalost hodnotících kritérií 

a kvalifika�ních p�edpoklad�. Cíle, které jsou v této diplomové práci zadány, byly 

spln�ny. 
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