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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá tématem Optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z 

pohledu konkrétního zadavatele. Na základě analýzy konkrétní veřejné zakázky a 

rozhovoru s pracovníky městského úřadu práce představuje hlavní problémy veřejného 

zadavatele. Dále jsou popsány hlavní rozdíly mezi stávajícím a předchozím zákonem o 

zadávání veřejných zakázkách, dále je též představena metoda Desing – Build.  
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ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the topic of Optimization of Public Procurement Process 

from the Perspective of Specific Contracting Authority. The thesis introduces the main 

contracting authority problems based on the analysis of concrete public procurement 

and an interview with Town Hall staff. Next there are described the main differences 

between the current and previous Public Procurement Law and the method Design - 

Build is presented. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá tématem optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z 

pohledu konkrétního zadavatele, kterým je město Cheb. Cílem diplomové práce je 

vymezit postup zadávání veřejných zakázek v České republice a na případové studii 

demonstrovat proces zadání veřejné zakázky vybraným zadavatelem. Z toho důvodu se 

práce věnuje analýze konkrétní zakázky, kterou zadávalo město a je vytvořena nová 

varianta této zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Práce je rozdělena na dvě části. První teoreticko – metodologická část se zaměřuje 

především na teoretickou znalost problematiky zadávání veřejných zakázek a stanovení 

výzkumného problému. Zabývá se vysvětlením příslušných pojmů jako je veřejný 

projekt, zákon o veřejných zakázkách, veřejná zakázka, zadávací dokumentace, nabídka 

a uzavření smlouvy, hodnotící kritéria a samotný pojem optimalizace, na který lze 

pohlížet z několika hledisek.  Dále je zde nastíněn vlastní výzkumný problém, 

stanoveny výzkumné otázky a rozebrán způsob řešení dané problematiky.  

Druhou částí diplomové práce je část aplikační včetně diskuse výsledků. Na začátku 

této kapitoly je čtenář uveden do problému, je seznámen s městem Chebem a areálem, 

kterého se týkala veřejná zakázka, k jejíž realizaci nakonec nedošlo. Prezentovány jsou 

rozhovory s příslušnými úředníky Městského úřadu Cheb a také je představena zadávací 

dokumentace samotné zakázky, na které ilustruji problematiku zadávání veřejných 

zakázek. Představena je také metoda Desing – Build. V samostatné diskuzi výsledků 

jsou rozebrány stanovené výzkumné otázky a zmíněny hlavní rozdíly mezi jednotlivými 

verzemi zákona o veřejných zakázkách. 
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2 Teoreticko-metodologická část 

Teoreticko-metodologická část práce si klade za cíl vysvětlit základní pojmy související 

s tématem veřejných zakázek a uvést čtenáře do této problematiky.      

2.1  Specifikace veřejných projektů  

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s veřejnými projekty. Vysvětluje důležité pojmy 

s veřejným projektem související, jedná se o pojmy hospodárnost, efektivnost a 

účelnost. Kapitola se též zabývá jednotlivými fázemi veřejné zakázky a stručně shrnuje 

druhy veřejných projektů.  

Hospodárností se ve veřejných projektech rozumí použití takového množství veřejných 

prostředků, aby bylo vynaloženo co nejnižší množství veřejných prostředků, ale aby 

byla zároveň dodržena odpovídající kvalita úkolů. Hospodárná zakázka je taková, kde 

jsou minimalizované náklady na zdroje finanční, lidské, věcné. Zároveň je jak dodržena 

optimální kvalita zdrojů. Principem hospodárnosti, je aby použité zdroje byly 

k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství a v přiměřené kvalitě, za 

nejvýhodnější cenu (cf. Hodnocení veřejných zakázek). 

Efektivností se rozumí použití takového množství veřejných prostředků, kterými 

dosáhneme nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání 

s objemem vynaložených prostředků na jejich plnění. Efektivní činnost je taková, která 

optimalizuje využití zdrojů k tvorbě výstupu. Tímto se rozumí dosažení maximálního 

výstupu z daných zdrojů nebo dosažení daného výstupu s minimem zdrojů, ale při 

zachování kvality výstupu.  Cílem efektivnosti je dosažení, co nejlepšího vztahu mezi 

zdrojem použití a dosažení účinku (cf. Hodnocení veřejných zakázek). 

Účelností lze vysvětlit jako použití takového množství veřejných prostředků, které 

zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění úkolů. Účelností lze chápat jako stupeň 

dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Jde o to, 

zda danou akcí, činností, projektem byla uspokojena potřeba, která měla být danou akcí, 

činností, projektem vyvolána. Účelnou činností musí být uspokojena příslušná potřeba. 

Principem účelnosti se vyžaduje dosažení stanovených cílů dané činnosti a vede 

k zamyšlení, zda dosáhla účinku (cf. Hodnocení veřejných zakázek). 
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Fáze veřejné zakázky lze dělit dvěma způsoby: 

 Rozhodovaní o způsobu produkce (předkontraktační fáze) – před zadání veřejné 

zakázky je nutno ověřit, že zadání veřejné zakázky je tím optimálním řešením.  

Ověření se provádí ve čtyřech krocích: 

o Identifikace problému a rozhodnutí o intervenci (neintervenci) veřejného 

sektoru je první fází. Zadavatel má úmysl odstranit problém resp. zlepšit 

stav v určité oblasti. Může jít např. o stav obecných komunikací, stáří 

bytového domu či nedostatečné veřejné služby (absence kulturního 

vyžití, zázemí pro lékaře atd.) Jestliže je zadavatelem problém již 

identifikován, musí zanalyzovat, zda je schopen řešit ho v rámci 

vlastních kapacit nebo to není v jeho silách např. vysokou 

nezaměstnanost v regionu.  

V některých případech lze první fázi úplně vypustit. Řada veřejný 

zadavatelů plní pouze úkoly, které vyplívají z příslušných zákonů či 

rozhodnutí různých orgánů.  

o Stanovení cílů, které mají být dosaženy, by měly být formulovány tak, 

aby bylo možné následně vyhodnotit míru jejich splnění.  

o Způsob dosažení cíle je další fází, která po stanovení cílů definuje, jak 

daných cílových stavů dosáhnout. Dosažení cílů by mělo zahrnovat 

posouzení různých možností. Zadavatel by se měl přesvědčit o tom, aby 

cílové stavy byly dosaženy co nejkvalitněji.   

o Volba nejefektivnějšího způsobu produkce:  

V úvahu přicházejí následující tři možnosti, jak určeného cíle dosáhnout. 

 produkce zadavatelem -úkol je zabezpečen či statek vyráběn 

vlastními zaměstnanci a kapitálovými statky, které daná 

organizace vlastní 

 klasická veřejná zakázka - soukromý subjekt dostává za určité 

výkony spojené s produkcí daného statku zaplaceno 

 koncese - soukromý subjekt zajistí poskytování daného statku a je 

za to oprávněn vybírat uživatelské poplatky s garancí určité 

exkluzivity na trhu 
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Rozhodování mezi třemi výše uvedenými variantami, by mělo být pouze 

otázkou racionální ekonomické úvahy.  

Není nutné, aby veřejný projekt procházel všemi zmíněnými kroky. Záleží na velikosti a 

důležitosti projektu. Například povznesení kvality zeleně ve městě by celým procesem 

projít mělo, ale rozhodnutí o nákupu papíru do kancelářských strojů nutně všemi kroky 

procházet nemusí (cf. Hodnocení veřejných zakázek). 

 Fáze veřejné zakázky po rozhodnutí o způsobu produkce (kontraktační a 

realizační fáze) – zadavatel rozhodl o vyhlášení veřejné zakázky. Příprava 

veřejné zakázky se člení do tří etap.  

Jde o zadávací dokumentaci, zadávaní zakázky a její realizaci.  

První krokem kontraktační fáze je specifikace předmětu plnění. Zadavatel musí 

definovat, co chce nakupovat. Požadovaný statek by měl být definován 

z hlediska užitných vlastností. 

Dalším krokem kontraktační fáze je výběr nejvýhodnější nabídky, která byla 

předložena ze strany uchazečů. Důležitou roli zde hraje rozhodnutí o správném 

hodnotícím kritériu.  

Podpis smlouvy (kontrahování) je závěrečným aktem kontraktační fáze. 

Následné realizační fáze jsou ošetřeny zákonem o veřejných zakázkách.  

Po vlastním uzavření smlouvy nastává fáze realizační, které je nutno věnovat 

dostatečnou pozornost. Je potřeba monitorovat plnění zakázky a zjišťovat a řešit 

případné odchylky od zadání.  Posledním krokem je vyhodnocení celého 

procesu zakázky, v němž by se měl zadavatel zamyslet, zda byly skutečně 

dosaženy stanovené cíle. Pokud se tak nestalo, je třeba definovat příčinu 

nedosažení cílů a následně pak vyhodnotit to, jak byla veřejná zakázka 

zadávána, jak byl vymezen předmět plnění a stanovena hodnotící kritéria. 

(cf. Hodnocení veřejných zakázek). 
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Veřejný projekt – představuje systém návrhu alokace veřejných zdrojů, který má 

zpravidla charakter investiční akce, zahrnuje jakékoliv aktivity, činnosti či úkoly 

probíhající v rámci veřejného sektoru, při kterých jsou použity veřejné výdaje, výdaje 

mohou být vynakládány jednorázově nebo opakovaně 

(Korytárová, Hromádka, 2015, str. 11). 

Veřejné projekty jsou charakterizovány tím, že: 

 důležitá část zdrojů pochází přímo či nepřímo z veřejného financování 

 k jeho realizaci jsou využity jiné nástroje politiky (např. státní regulace cen) 

 jsou s ním spojeny významné externality – např. zákaz výroby freonů, 

odstraňování překážek pro vstup na trh apod. (cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

Druhy veřejných projektů: 

 podle časového hlediska 

o dlouhodobé 

o střednědobé 

o krátkodobé 

 podle dělitelnosti 

o dělitelné 

o nedělitelné 

 podle jejich vzájemného vztahu 

o nezávislé a vzájemně se vylučující projekty 

o nezávislé, ale vzájemně se nevylučující projekty 

o vzájemně závislé projekty 

 podle druhu rozpočtu 

o s fixním rozpočtem 

o s proměnlivým rozpočtem 

 podle příslušnosti rozpočtu 

o financované z rozpočtu ČR 

o financované z fondů EU 

 podle charakteru projektů 

o projekty spotřebního charakteru, 
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o projekty investičního charakteru, 

o projekty redistribučního charakteru, apod., 

 podle odvětví nebo oblasti 

o projekty z oblasti zdravotnictví, kultury, ŽP, aj. 

 

2.2 Zákon o zadávání veřejných zakázkách č. 134/2016 

V této části práce bude představen zákon o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky 

upravuje Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon 

č. 134/2016). Rovněž s ním vyšel Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon 

č. 135/2016). Zákon č. 134/2016 byl schválen dne 29. dubna 2016, ale v účinnosti je od 

1. října 2016. Zákonu č. 134/2016 přecházely zákony zmiňované dále. Jde o zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 137/2006), Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 199/1994) a Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/2004).  

Zákon č. 137/2006 vznikl proto, aby zabránil korupci mezi zadavatelem a dodavatelem 

a umožnil stejné podmínky pro všechny účastníky výběrového zřízení. Zákon 

č. 137/2006 bohužel umožňoval výběr zhotovitele pouze na základě jednoho kritéria, 

jímž bylo kritérium nejnižší ceny. Výše nejnižší nabídky není nejlepším způsobem, jak 

rozhodovat o dodavateli. Často je vhodné zohledňovat i jiná kritéria, kterými může být 

například kvalita a životnost díla. Postupem let, kdy byl zákon č. 137/2006 závazným 

dokumentem při zadávání veřejných zakázek, prošel několika novelami a změnami, jež 

definoval další možnosti výběru dodavatele. Zákon č. 137/2006 nabyl platnosti 

14. března 2006 a byl na českém trhu více jak 10 let.  

Jelikož byl zákon č. 137/2006 nedostatečný a nastaly určité nové skutečnosti, byl za 

tímto účelem vydán nový zákon a to č. 134/2016. 
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Shrnutí rozdílů mezi zákony č. 134/2016 a č. 137/2006: 

Definování veřejné zakázky je v podstatě stejné v obou zákonných úpravách. V zákoně 

č. 137 / 2006 Sb. o VZ stálo, že nabídka může být podána „jedním či více dodavateli“. 

V novém zákoně č. 134 / 2016 Sb., o zadávání VZ je brán dodavatel jako souhrnný 

pojem, jako osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo 

více těchto osob společně. Dělení na dodávky, služby a stavební práce zůstává stejné s 

mírnými změnami definic. Novinkou je samostatný odstavec definování stavby. Dále 

však přibývají koncese na služby a stavební práce. 

V definování veřejné zakázky vypadly podlimitní, nadlimitní zakázky a zakázky malého 

rozsahu. Toto dělení však zůstává a je definované v režimu veřejné zakázky. 

Naopak v novém zákoně se přesně definuje, že je zadavatel povinen zadat veřejnou 

zakázku v zadávacím řízení (Korytárová, Hromádka, 2015, str. 91). 

U definování zadavatele nový zákon č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

nestanovuje rozdělení na veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Zadavatele stanoví 

všeobecně jako osobu, která k úhradě VZ použije více než 200 000 000 Kč, nebo více 

než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele nebo 

rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je 

veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie. Nedefinuje se pojem sektorový 

zadavatel (Korytárová, Hromádka, 2015, str. 93). 

V novém zákoně o zadávání veřejných zakázek se vychází z pojmu účastník neboli 

dodavatel, který vyjádřil předběžný zájem, podal žádost o účast nebo nabídku nebo 

zahájil jednání se zadavatelem v zadávacím řízení. Pojmy jako je uchazeč, zájemce či 

subdodavatel již v novém zákoně nefigurují (Korytárová, Hromádka, 2015, str. 94). 

Další změny jsou zmíněny v dalších částech práce. 

Zákon č. 134/2016 se skládá z devíti částí, tyto části se dále dělí na hlavy. 

V jednotlivých částech nalezneme Obecná ustanovení, Základní ustanovení o 

zadávacích řízeních, Podlimitní režim, Nadlimitní režim, Zjednodušený režim, Zvláštní 

postupy, Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek, Postup pro zadávání 

koncesí a Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. 
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2.3 Veřejná zakázka 

V této části diplomové práce budou vysvětleny pojmy veřejná zakázka, zadávací řízení, 

vysvětlit pojem veřejný zadavatel a dodavatel. 

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě úplatné smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout 

dodávky, služby nebo stavební práce. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen 

zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy 

(Korytárová, Hromádka, 2015, str. 78). 

Jak jsem již zmínila, je důležité si vymezit pojem zadavatel a jeho působnost. Veřejnou 

zakázku musí podávat takové subjekty, které se řídí zákonem č. 134/2016.  

Veřejný zadavatel jde o klasického zadavatele veřejné zakázky, kterým je vykonavatel 

veřejné správy. Může jím být: 

 Česká republika  

 Státní příspěvková organizace 

 Státní účelové mimorozpočtové fondy 

 Veřejné školy (základní, střední i vysoké) 

 Kraje, obce a dobrovolná sdružení obcí (cf. Poremská, 2014, Jurčík, 2007). 

Veřejným zadavatelem je každý subjekt, který je financován státem, krajem či obcí, ale 

i příspěvková organice, která získává finance ze státní pokladny.  

Diplomová práce se věnuje veřejnému zadavateli, kterým je v mém případě město 

Cheb. 

Centrální zadavatel je zadavatel, kterého provádí centrální zadávaní. Spočívá to v tom, 

že pořizuje dodávku či služby, které následně přenechá jinému zadavateli či 

zadavatelům, nikoliv za cenu vyšší, než za kterou byly pořízeny.   

Vertikální spolupráce se používá pro tzv. in-house zadávání. Toto zadávání 

nepovažuje zákon č. 134/2016 za zadávání veřejný zakázek, ale může být řešen interně. 
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To znamená, že zadavatel zajišťuje určité své potřeby prostřednictvím svých interních 

organizačních složek.   

K tomu, aby mohla být veřejná zakázka zadána v režimu in-house zadávání, musí být 

splněny tyto podmínky:  

 veřejný zadavatel osobu, která zadává veřejnou zakázku, sám nebo společně 

s jiným veřejným zadavatelem ovládá obdobně jako své vnitřní organizační 

jednotky 

 v takto ovládané osobě, nemá majetkovou účast jiná osoba, něž ovládající 

veřejný zadavatel  

 Více než 80% celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění 

úkolů, které jí byli svěřeny (cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Horizontální spolupráce je taková, při níž nejde účastníkům o zisky, ale o naplnění 

určitých veřejných misí, tedy naplnění veřejných zájmů, které mají příslušní zadavatelé 

naplňovat. I při takové spolupráci může docházek k finančnímu toku, který by měl 

sloužit k vyrovnání nákladů na společný projekt, nikoliv dosažení zisku některých 

veřejných zadavatelů (cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

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

stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele považujeme i pobočku 

či závod (cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Druhy veřejných zakázek podle povahy: 

Veřejná zakázka na dodávku je taková, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat 

nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební 

práce. Lze tedy říci, že se jí myslí taková zakázka, jejímž předmětem je zboží a to jak ve 

formě koupě, koupě na splátky či na leasing. Dále je veřejnou zakázkou na dodávku 

taková zakázka, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a prací a v tom způsobu jako 

v montáži či uvedení zboží do provozu. Pokud tyto věci nejsou hlavní činností veřejné 

zakázky (cf. Poremská, 2014, cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Veřejná zakázka na služby je zakázka, jejímž smyslem je poskytování jiných činností, 

než je uvedeno ve veřejné zakázce na dodávku. Jsou to specifické služby jako například 
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specifické právní a investiční služby nebo některé služby ve výzkumu a vývoji 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Veřejná zakázka na stavební práce je zadávaná za účelem je provedení stavebních 

prací, s nimi související projektovou nebo inženýrskou činností a zhotovení stavby 

(cf. Poremská, 2014). 

Důležitým pojmem je stavba. Je to výsledek stavebních nebo montážních prací, které 

vytváří jednotný celek, který sám o sobě plní hospodářské a technické funkce. Za 

veřejnou zakázku na stavební práce považujeme zhotovení stavby, odpovídající 

požadavkům zadavatele. Zadavatel má rozhodující vliv na druh a projekt stavby 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Dělení veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty: 

Nadlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna 

nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné 

předpisy Evropské unie. (zákon č.134/2016 Sb., str. 8) 

Finanční limity jsou stanoveny následujícím způsobem. Pokud se jedná o veřejnou 

zakázku na stavební práce, je aktuální finanční limit 142 668 000 Kč bez DPH. 

V případě dodávek a služeb činní finanční limit 3 686 000 Kč bez DPH, na služby 

zadávaném ve zjednodušeném režimu limit činí 20 478 000 Kč bez DPH 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Podlimitní veřejná zakázka je taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosahuje limitů určených v nadlimitních zakázkách, ale mají vyšší hodnotu než 

zakázky malého rozsahu (cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Nový zákon o veřejných zakázkách umožňuje zadávat podlimitní veřejné zakázky nově 

stanoveným způsobem v tak zvaném podlimitním režimu. Podlimitní režim významně 

zjednodušuje zadávání veřejných zakázek. Dochází ke zkrácení lhůt, či možnosti použít 

jednací řízení s uveřejněním i bez splnění zvláštních podmínek (cf. Kruták, Krutáková, 

Gerych, 2016). 

Veřejná zakázka malého rozsahu se rozumí taková, jejíž předpokládaná cena za 

služby činí max. 2 000 000 Kč bez DPH, za stavební práce pak max. 6 000 000 Kč bez 

DPH (cf. Poremská, 2014).  
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Veřejné zakázky malého rozsahu mohou upravovat zvláštní předpisy, které si zadavatel 

(instituce) sám stanoví. Jsou to pravidla, která se při zadávaní veřejných zakázek 

dodržují. V zmíněné v této práci si město Cheb zpracovalo směrnici, která upravuje 

zakázky malého rozsahu (viz. dále). 

 

2.4 Zadávací dokumentace 

V této části práce bude popsán celý proces, který souvisí s vypsáním veřejné zakázky a 

se zveřejněním nabídky. Jedním z nejdůležitějších dokumentů je zadávací dokumentace. 

V zadávací dokumentaci si každý zadavatel stanoví předmět, rozsah veřejné zakázky a 

hodnotící kritéria (cf. Jurčík, 2007). 

Pro zadávací dokumentaci platí následující charakteristiky: 

 Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky 

 Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel bez ohledu na 

skutečnost, kdo ji zpracoval 

 Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených 

v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení 

 Zadávací dokumentace musí obsahovat určité minimální nezbytné náležitosti a 

určité nepovinné náležitosti 

 Jde o dokument veřejného charakteru, dodavatelům se poskytují „kopie“ 

zadávací dokumentace, a proto má zadavatel právo žádat jen úhradu nákladů za 

poskytnutí zadávací dokumentaci. 

 Zadávací dokumentace nemusí být podepsaná, je možné i její okopírování 

skenerem a poskytování elektronicky na internetové adrese či internetovém 

profilu zadavatel (Jurčík, 2007, str. 5 15). 

Obsah zadávací dokumentace pro stavební práce stanovuje vyhláška č. 230/2012 sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
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rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška 

č. 230/2012). Ve vyhlášce nalezneme následující položky: 

 Zatřídění, soupis prací a položky soupisu prací. Všechny objekty, jak stavební 

tak i inženýrské, jsou zatříděné dle klasifikace stavebních objektů. Stanoví se 

podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k 

úplné realizaci veřejné zakázky.  

 Struktura soupisu prací – zpracovává se podle členění na stavební objekty, 

inženýrské objekty a provozní objekty s příslušnou dokumentací. Stavební 

objekt, inženýrský objekt a provozní objekt má vlastní soupis prací.  

 Obsah položky soupisu prací – je to podrobný soupis všech položek stavebních, 

montážních prací, dodávek materiálů a služeb k úplné realizaci veřejné zakázky. 

Zadavatel zpracuje soupis prací podle zásad stanovených ve vyhlášce 

č. 230/2012. 

 Výkaz výměr – je to vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 

materiálů a služeb s postupem výpočtu celkového množství položek soupisu 

prací. Ve výkazu výměr je uveden popis odkazující na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentace.  

 Položka soupisu prací – je popisem každé jednotlivé stavební práce, dodávky 

nebo služby, u nichž se stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební 

nebo montážní práce. Jejíž provedení je nezbytné ke zhotovené stavební nebo 

technologické části. 

 Předmět vedlejších a ostatních nákladů – jsou to takové náklady, které nejsou 

zahrnuty v položkách soupisů prací stavební objektů, inženýrských objektů a 

provozních objektů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou nezbytné pro 

realizaci. 

 Sestavení kalkulace pomocí cenové soustavy – jde o sestavení nezbytných 

nákladů pomocí odkazu cenové soustavy. Cenovou soustavou je uspořádání 

souborů informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích. 
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Cenová soustava obsahuje zatřídění položek, podrobný popis a měrnou 

jednotku.  

 Vedlejší náklady – náklady, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby, ale nejsou 

zahrnuty v položkovém soupisu stavebních objektů, inženýrských objektů nebo 

provozních objektů. Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky na 

vybudování, provoz a likvidaci staveniště.  

 Ostatní náklady – náklady spojené s plněním povinností dodavatele 

vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace. Ostatní náklady mohou 

být zejména na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby nebo na 

geodetického zaměření dokončeného díla. 

 Cenové soustavy – uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních 

pracích, materiálu a výrobcích obsahující zatřídění položek, sloužící k sestavení 

kalkulace nezbytných nákladů. 

 Elektronická podoba soupisu prací – je to otevřený formát, který umožňuje 

transfer dat, umožnuje zpracování mezi jednotlivými softwarovými produkty pro 

sestavení soupisu prací, sestavení nabídkové ceny a zároveň je volně přístupný.  

 Obchodní podmínky na stavební práce – požadavky na úpravu podstatných 

náležitostí obchodních podmínek. Tyto podmínky je povinen veřejný zadavatel 

uvést v zadávací dokumentaci. 

 Návrh smlouvy – veřejný zadavatel může vymezit obchodní podmínky v 

zadávací dokumentaci. Může stanovit formát závazného textu v návrhu 

smlouvy. V zadávací dokumentaci může vymezit některé obchodní podmínky, 

které považuje za důležité. 

 Vymezení lhůt – vymezuje se doba předání a převzetí staveniště, doba zahájení 

stavebních prací, lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání a 

převzetí díla, počátek běhu záruční lhůty. 

 Předání a převzetí – obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné 

dokumentace a díla. 
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 Zvláštní technické podmínky – zohledňují se podmínky, jako například spotřeba 

energie, emise a dopad na životní prostředí (cf. Jurčík, 2007). 

Druhy zadávacího řízení: 

 Zjednodušené podlimitní řízení – lze použít u podlimitních řízení na zakázky na 

dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí 

alespoň 2 000 000 Kč, ale nedosáhne 3 686 000 Kč, jedná-li se se dodávky a 

služby a alespoň 6 000 000 Kč a nedosáhne 10 000 000 Kč, jedná-li se stavební 

práce. 

 Otevřené řízení – je neomezeným řízením, kdy je jakýkoliv dodavatel oprávněn 

podat nabídku. 

 Užší řízení – zadavatel oznamuje omezenému počtu dodavatelů o zadání veřejné 

zakázky. Nabídkového řízení se mohou účastnit jen dodavatelé, kteří byli 

vyzvání zadavatelem.  

 Jednací řízení s uveřejněním – lze využít, pokud např. nelze potřeby zadavatele 

uspokojit bez úpravy trhu dostupných plnění anebo součástí plnění zakázky je 

návrh řešení nebo inovativní řešení. 

 Jednací řízení bez uveřejnění – zadavatel oznamuje omezenému počtu 

dodavatelů zadání veřejné zakázky. Tento druh zadávání lze použít, pokud 

zadavatel nezměnil zadávací dokumentaci oproti předchozímu řízení. 

Předchozím řízení se otevřené řízení, užší řízení a zjednodušené podlimitní 

řízení.  

 Řízení se soutěžním dialogem – je možné využít, pokud např. nelze stanovit 

technické podmínky s odkazem na technické normy, anebo pokud předchozí 

otevřené nebo užší řízení bylo zrušeno. 

 Řízení o inovačním partnerství – tento druh lze použít, pokud na trhu nejsou 

dostačující inovativní dodávky, služby či stavební práce. 

 Koncesní řízení 
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 Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

(cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

Krokem následujícím po zpracování zadávací dokumentace je její zveřejnění. Na 

základě zveřejněné zadávací dokumentace se do výběrového řízení přihlašují zájemci. 

Zveřejňování probíhá na několika místech. Jedná se o: 

 Věstník veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz) 

 veřejný portál.cz (http://www.verejnyportal.cz) 

 vhodné uveřejnění veřejných zakázek (https://www.vhodne-uverejneni.cz)  

 informační systém o veřejných zakázkách 

(http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx) 

 ezakázky (http://www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky) 

Zaleží na tom, kdo veřejnou zakázku zadává a jaká je cena veřejné zakázky. Zmíním se 

o zveřejňování zakázek pouze u podlimitního a malého rozsahu, protože především jich 

se týká diplomová práce. Pokud veřejné zakázky zadává město, či obec, měly by se 

zveřejnovat všechny zakázky a to jak nadlimitní, podlimitní tak i zakázky malého 

rozsahu.  

S vyhlášením zadávací dokumentace se uveřejní i způsob, jakým mají být nabídky 

zpracovány, podány a zároveň to, jak mají být doručeny zadavateli. V současné době 

existují dvě formy nabídek: 

 Listinná nabídka – jedná se o klasický a nejpoužívanější způsob podání nabídky. 

Tato forma podání nabídky s sebou nese určité pravidla, která musí být 

dodržena. Jestliže se nabídka podává listinnou formou, musí být si předem 

ujištěné místo a termín do kdy má být nabídka podána. 

 Elektronická nabídka – nabídka se podává elektronickou cestou. V minulosti 

byla málo využívaná. Mohla za to technická vybavenost a určitá počítačová 

negramotnost. V současné době je však tato varianta podání nabídky již 

využívána mnohem více a nadále nabývá výrazně na významu.  Může se do 

budoucna stát, že elektronická nabídka úplně vymaže tu listinnou. Elektronická 

nabídka má mnohá pozitiva, jako např. menší časovou náročnost (nemusí se do 

sídla zadavatele, případně není třeba využívat zprostředkovatelů pro doručení). 

http://www.verejnyportal.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx
http://www.ezakazky.cz/verejne-zakazky
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Jsou s ní spojená i některá rizika, která jsou ale v současnosti spíše zanedbatelná 

(výpadek internetového připojení, či dodávky elektrického proudu v případě 

podávání nabídky těsně před uplynutím časové lhůty apod.)  

Diplomová práce je zaměřená na konkrétního zadavatele, jímž je město Cheb. 

To své nabídky požaduje podávat pouze elektronicky a to prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK. Tento elektronický nástroj, k podávání nabídek 

bych chtěla více přiblížit. 

E-ZAK je elektronický nástroj, který byl vyvinutý pro zadavatele, kteří jsou při 

zadávání veřejných zakázek vázání zákonnými postupy podle zákona 

č. 134/2016. Nástroj E-ZAK jde využít pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, u nichž je vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. Nástroj E-ZAK je na trhu od roku 2008. 

V současné době patří mezi dva nejpoužívanější nástroje v ČR.  Nástroj E-ZAK 

užívá většina krajů a ministerstev v ČR. Tento nástroj umožnuje neomezený 

dálkový přístup. Dále na něm zadavatele zveřejňují veškeré informace a 

dokumenty ke svým zakázkám. Město Cheb tento nástroj využívá od roku 2013. 

Počáteční investiční náklady byly cca 1 mil. Kč. 

V současné době existují dvě možnosti pořízení tohoto nástroje a to buď nákup 

či pronájem elektronického nástroje E-ZAK. 

Při nákupu elektronického nástroje E-ZAK získá uživatel licenci certifikovaného 

nástroje. Uživatel se dále musí rozhodnout o variantě provozu. Nástroj lze 

provozovat prostřednictvím hostingového centra anebo je možno ho provozovat 

na vlastní infrastruktuře.   

V případě pronájmu elektronického nástroje E-ZAK si uživatel nepořizuje 

vlastní elektronický nástroj, ale na základě smlouvy ho využívá po jim zvolené 

období. Při pronájmu se o provoz stará pouze hostingové centrum, které má za 

úkol zajišťovat provozní servis elektronického nástroje a soulad s platnou 

legislativou (cf. E-ZAK). 
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2.5 Nabídka a následné kroky 

V této kapitole jsou popsány kroky vedoucí k výběru nejvhodnějšího uchazeče. Prvním 

krokem, vedoucím k výběru uchazeče, je podání nabídky. Nabídka musí splňovat 

jednak náležitosti, které jsou předepsány, dále pak náležitosti, které si stanovuje 

zadavatel sám. Po podání nabídky následuje otevírání nabídek, oznámení výsledku 

zúčastněným stranám a uzavření smlouvy s nejvhodnějším uchazečem.  

Podání nabídky je základním předpokladem pro přihlášení se do výběrového řízení na 

veřejnou zakázku. Nabídka by měla být vypracována v souladu s požadovanými 

náležitostmi, měla by dosahovat veškeré potřebné dokumenty, které zmiňuje v zadávací 

dokumentaci. Pro podání nabídky existují dva způsoby v listinné podobě či elektronické 

podobě (viz. výše). Zadavatel určí v zadávací dokumentaci, jakým způsobem se nabídky 

podávají.  

Všechny nabídky by měly obsahovat následující informace: 

 Identifikace zadavatele, dodavatele (uchazeč) – název organizace, sídlo 

organizace, jméno statutárního zástupce, identifikační číslo organizace (IČO), 

kontakt na organizaci 

 Krycí list nabídky – identifikace stavby, základní údaje o uchazeči, výše 

nabídkové ceny uchazeče 

 Návrh smlouvy – stavební dílo se používá „smlouva o dílo“, kterou uchazeč 

dokládá k podané nabídce 

 Čestné prohlášení – jedná se o seznámení s obsahem výzvy a zadávacími 

podmínkami 

 Splnění předmětu veřejné zakázky – doložení odborné způsobilosti (výpis 

z obchodního rejstříku, výpis z evidence rejstříku trestu) 

 Kvalifikaci uchazeče v případě otevřeného řízení prokazují doklady o splnění 

kvalifikační způsobilosti 

 Další údaje – určuje zadavatel (cf. Jurčík, 2007). 
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V předchozím není uveden kompletní výčet, protože některé body jsou specifické a 

určují si je zadavatelé dle konkrétní situace. 

Otevírání nabídek má také určitá stanovená pravidla, která je nezbytné dodržovat. 

Zadavatel smí nabídky otevřít až po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Při otevírání 

nabídek a to jak v listinné či elektronické podobě, musí být určena komise, která bude 

dohlížet, že vše probíhá podle zákona. Rozdíly v postupu při otevírání nabídek 

v elektronické podobě a listinné podobě jsou popsány v následujícím testu.  

 Otevírání nabídek v elektronické podobě – tento způsob spočívá v tom, že obsah 

nabídky je zpřístupněn zadavateli. Zadavatel musí zkontrolovat, zda nabídka 

byla podána ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou 

nebylo před otevřením manipulováno. Nabídky v elektronické podobě nemusejí 

být otevřeny ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, ale doba pro otevírání 

musí být přiměřeně dlouhá. Při otevírání nabídek v elektronické podobě nejsou 

přítomni účastníci výběrového řízení. 

 Otevírání nabídek v listinné podobě – provádí se fizickým otevíráním obálek 

s nabídkami. Při otevírání nabídek v listinné podobě, mohou být přítomni 

účastnící výběrového řízení. Otevírání nabídek se zahajuje bez zbytečného 

odkladu ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel při otevírání 

kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Uzavření smlouvy je závěrečným právním aktem. Zvolený nejvhodnější uchazeč 

podepisuje se zadavatelem smlouvu a zavazuje se v ní k provedení daného díla, 

v daném termínu a v odpovídající kvalitě.  

Nejvhodnější uchazeč se hodnotí podle hodnotících kritérií, která jsou specifikována 

v zadávací dokumentaci. Uchazeč musí být ekonomicky nejvýhodnější (ekonomická 

výhodnost nabídky). Nastane-li situace, že se přihlásí jediný uchazeč, může být vybrán 

bez provedení hodnocení.  

Oznámení o výběru dodavatele zašle zadavatel všem zúčastněným subjektům a to bez 

zbytečného odkladu. Součástí tohoto oznámení musí být zpráva o hodnocení nabídek 
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(pokud toto proběhlo) a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele.  

Uzavření smlouvy je významným milníkem z hlediska možnosti přezkoumání úkonů 

zadavatele orgánem dohledu. Zadavatel má povinnost s vybraným dodavatelem uzavřít 

smlouvu bez zbytečného odkladu. Lhůta bez zbytečného odkladu představuje jakousi 

novinku v zákoně. Podle starého zákona byla dána 15 denní lhůta, v které se musela 

uzavřít smlouva s dodavatelem. Tato lhůta činila zadavatelům potíže vzhledem k jejich 

vnitřním mechanizmům při uzavírání smluv.  

Obsah smlouvy na veřejnou zakázku musí být v souladu s nabídkou vybraného 

dodavatele a tedy také se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem. Nový 

zákon už nestanovuje pravidlo, aby součástí dodavatelské nabídky byl podepsaný návrh 

smlouvy. Z tohoto vyplývá, že zadavatel může konkrétní obsah smlouvy dohodnout 

s dodavatelem těsně před jejím uzavřením smlouvy. 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

 

2.6 Hodnotící kritéria  

Hodnotící kritéria uvede zadavatel v zadávací dokumentaci a jsou závazná pro všechny 

účastníky výběrového řízení. Pokud účastník nesplní některé z hodnotících kritérii 

uvedených v zadávací dokumentaci, jedná se o nesplnění podmínek zadávací 

dokumentace a vede k vyloučení účastníka z výběrového řízení.  

V zákoně č. 134/2006 bylo řečeno, že vítězem veřejné zakázky je vždy účastník, který 

podá nabídku s nejnižší cenou bez DPH či s DPH. Nový zákon umožňuje hodnotit 

nabídky podle ekonomické výhodnosti nabídky a přihlíží na prokázání způsobilosti 

profesní, ekonomické a technické. Vzhledem k těmto způsobilostem se posuzuje cena 

zakázky. V současné době je možné soutěžit nabídky pomocí metody Desing – Build 

(tj. výkon a funkce). Tato technika musí být natolik detailně vymezená, aby byl jasně 

definován předmět veřejné zakázky a dodavatelé mohli zpracovat srovnatelné nabídky. 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016).  

Metoda Design – Build je detailněji popsána v Aplikační části práce a je aplikována na 

město Cheb. 
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Ekonomická výhodnost nabídky je kritérium, které vyjadřuje vztah mezi užitnými 

vlastnosti nakupovaného prvku a jeho cenou, anebo celoživotními náklad 

K ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel přistupuje tehdy, pokud: 

 definice předmětu plnění v zadávací dokumentaci zajistí, že nabízené statky 

budou z hlediska užitných vlastností naplňovat minimální úroveň nutnou pro 

splnění cílů nákupu (Hodnocení veřejných zakázek, str. 35). 

V tomto bodě musí být zadavatel schopen specifikovat minimální požadavky 

na užitné vlastnosti nakupované veřejné zakázky. Pokud není schopen určit 

tyto vlastnosti, může být nespokojen s vybranou nabídkou, protože tato 

nabídka nesplnila jeho očekávání. Správné nastavení minimálních požadavků 

je otázkou správné definice předmětu plnění.  

 je ekonomicky racionální zvýhodnit dodavatele, kteří nabídnou vyšší úroveň 

užitných vlastností (např. vyšší rychlost tisku, rychlejší servis, dřívější dodání) 

než je požadovaný standard a zadavatel je schopen racionálně stanovit, kolik je 

ekonomicky únosné za zvýšené hodnoty užitných vlastností zaplatit (Hodnocení 

veřejných zakázek, str. 35). 

Jestliže chce zadavatel zohledňovat při rozhodování užitné vlastnosti, může to 

být pouze ta část, která splňuje minimální požadavky. Zároveň musí zadavatel 

stanovit maximální hodnotu zohlednění, tedy určit takovou hranici, za kterou 

už případné zohlednění určitých parametrů není pro zadavatel prospěšné. 

Důležité je stanovit takový interval užitného rozsahu, v rámci kterého budou 

udělovány body. Interval musí být stanoven u každé hodnocené vlastnosti.  

Dále si zadavatel musí stanovit, kolik je ochoten zaplatit za zvýšení užitných 

vlastností.  Hodnotu může stanovit dvěma způsoby. Za prvé buď ji stanovit 

procentem z nabízené ceny. Např. za dokončení stavby o měsíc dřív, je 

zadavatel ochoten zaplati o 5 % z výše ceny. Za druhé lze stanovit pevnou 

finanční částku. Např. za dokončení stavby o měsíc dřív je zadavatel ochoten 

zaplatit 5 mil. Kč navíc.  

Bohužel v některých případech není zcela možné užitnou vlastnost vyjádřit 

v kvantitativních ukazatelích. V takových případech je nutné je posuzovat 

prostřednictvím individuálního hodnocení expertů či členů hodnotící komise. Z tohoto 
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hodnocení vyplývají kvalitativní kritéria. Jejich problém však může být značná citlivost 

na subjektivní názor posuzovatelů a případné přezkoumání být obtížné 

(cf. Hodnocení veřejných zakázek). 

Zadavatelé veřejný zakázek požadují po dodavatelích prokázaní způsobilostí.  

Kritéria kvality je zadavatel povinen stanovit pro hodnocení ekonomické nabídky, které 

budou vyjadřovat kvalitativní, environmentální nebo sociální hledisko spojené s 

předmětem veřejné zakázky. Kritéria mohou být stanovena takto: 

 technická úroveň 

 estetická nebo funkční vlastnosti 

 uživatelská přístupnost 

 sociální, environmentální nebo inovační aspekty 

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

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

kvalita těchto osob 

 úroveň servisních služeb včetně technické pomoci 

 podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění 

Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky. Zadavatel může též stanovit pevnou 

cenu, kterou může hodnotit kvalitu nabízeného plnění 

(cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

Prokazuje se několik způsobilostí: 

Profesní způsobilost se prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 

obdobné evidence. Zadavatel může požadovat předložení dokladu, že je zhotovil 

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky nebo že je 

členem profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, pokud je toto členství 

vyžadováno pro plnění veřejné zakázky. Odborná způsobilost se může prokazovat i 

odpovědným zástupcem. Odpovědný zástupce zastupuje firmu, která nesplňuje určité 

profesní způsobilosti. Je tedy jakýmsi odborným garantem 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 
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Ekonomická kvalifikace se prokazuje minimálním obratem firmy, obrat firmy může 

požadovat zadavatel.  

Technická kvalifikace se požaduje za účelem prokázání toho, zda má zhotovitel 

dostatek lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností, 

které jsou nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. K prokázání 

kritérií technické kvalifikace se může požadovat: 

o Seznam stavebních prací vykonaných za určitou dobu 

o Seznam techniků nebo technických útvarů, které se též budou podílet na 

plnění veřejné zakázky 

o Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

o Seznam či popis technického vybavení firmy 

o Opatření z hlediska ochrany životního prostředí 

o Seznam subdodavatelů a jejich osvědčení a kvalifikace 

(cf. Kruták, Krutáková, Gerych, 2016). 

Dále může zadavatel požadovat jistotu ve výši 2 % z předpokládané hodnoty veřejných 

zakázek anebo 5 % z e-aukcí. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou 

složení peněžní částky na účet zadavatele nebo bankovní záruky ve prospěch zadavatele 

anebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Zadavatel vrátí peněžní jistotu bez zbytečného odkladu: 

o po uplynutí zadávací lhůty, nebo 

o poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím 

řízení před koncem zadávací lhůty (cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

V zadávací dokumentaci si zadavatel stanoví pravidla pro hodnocení nabídek. Pravidla 

musí zahrnovat kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých 

kritériích, váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

(cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

Pořadí důležitosti kritérií zadavatel sestaví objektivně. Pokud tohoto není schopen. 

Uvede kritéria v sestupném pořadí podle jejich významu. 
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Zadavatel by si měl stanovit, zda požaduje cenu nabídky s DPH nebo bez DPH. Pokud 

tak nestanoví, rozhoduje při hodnocení to, zda je zadavatel plátcem DPH či nikoliv 

(cf. Korytárová, Hromádka, 2015). 

 

2.7 Optimalizace 

Kapitola se věnuje pojmu optimalizace a tomu jaké existují pohledy na optimalizace.  

Diplomová práce se zaměřuje na veřejnou zakázku na stavební práce, proto na takovém 

případě bude pojem optimalizace vysvětlen.  

Optimalizace je ve skutečnosti zlepšení určitého procesu, měla by vést ke snazšímu 

pochopení daného problému, resp. úkolu., jeho snazšímu a ekonomicky výhodnějšímu 

řešení. Její výsledky by měly být na první pohled viditelné.  

Ze stavebního hlediska můžeme nahlížet na optimalizaci z několika pohledů: 

 Z pohledu zadavatele (v našem případě z pohledu veřejného zadavatele) – 

přáním zadavatele je to, aby ve výběrovém řízení vybral takového dodavatele, 

který dílo zhotoví kvalitně a za co nejnižší cenu. Hledisko nejnižší ceny je pro 

zadavatele v dnešní době stále prvotní, často však dochází k tomu, že ve 

výběrovém řízení vyhraje firma, která dodá nekvalitně provedené dílo, jehož 

životnost může být omezena a je u něj riziko možných reklamací.   

 Z pohledu dodavatele – optimalizací si dodavatel představuje především co 

největší maximalizaci svého zisku z dané zakázky a bezproblémový proces při 

zvláštní stavební činnosti. K tomuto je pro něj důležitá kvalitní a jednoduchá 

zadávací dokumentace a zajištění kvalitních podmínek pro plnění úkolu ze 

strany veřejného zadavatele.   

 Z pohledu obyvatelstva – pro uživatele veřejných zakázek, je podstatné, aby 

stavba probíhala rychle, bezproblémově, aby ho neomezovala v jeho každodenní 

činnosti a to jak v osobní, tak případně podnikatelské (dlouhodobě rozestavěná, 

respektive rekonstruovaná prostranství či ulice v místech obchodů atd.). Velice 

důležitá je kvalita prováděné stavby, tj. její dlouhodobý bezproblémový provoz 

bez nutností následných oprav a rekonstrukcí.  
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2.8 Výzkumný problém 

Tématem diplomové práce je optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z pohledu 

konkrétního zadavatele. Při zpracovávání tohoto tématu je podstatná především znalost 

zákona o veřejných zakázkách, který je pro celou tuto problematiku stěžejním. Jak již 

bylo zmíněno, zákon byl vyvinut zejména z toho důvodu, aby se zamezilo korupci a 

všem zúčastněným účastníkům soutěže o veřejnou zakázku byly zajištěny identické 

podmínky, tj. stejná pravidla při podávání nabídky a stejný přístup při jejich následném 

hodnocení. Toto je bezesporu výborná myšlenka, přesto se však setkáváme od počátku 

účinnosti zmíněného zákona s tím, že zákon je všemožně obcházen. Zmiňovány jsou 

často například tajné kartelové dohody, kdy jednotliví účastníci řízení z nejasných 

důvodů odstupují před podpisem smlouvy atd. Jako problém se též jeví to, že mnohé 

firmy se soustředí na nabídnutí nejnižší ceny na úkor kvality provedení díla a jeho 

životnosti.  

Odstoupení vítězné firmy před podpisem smlouvy se právě týká jedné konkrétní 

zakázky ve městě Cheb. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku, jejíž název je „Areál 

TJ Lokomotiva – Etapa I. – Rekonstrukce haly s přístavbou šaten a nové hřiště 

s umělým povrchem“ (dále jen veřejná zakázka areál TJ Lokomotiva). Cheb měl 

s areálem TJ Lokomotiva již v minulosti velké problémy, které vedly až ke změně ze 

soukromého vlastnictví právě na město a celkově se díky tomu stabilizovala 

ekonomická situace. Chtěla jsem se sama přesvědčit, o důvodech odstupu vítězné firmy. 

Rekonstrukce areálu byla naplánovaná na červenec roku 2016 a konec rekonstrukce měl 

být do prázdnin roku 2018, z důvodu konání Mezinárodního festivalu mládežnických 

dechových orchestrů FIJO. Z tohoto důvodu byla tato zakázka pro město velice zásadní, 

zmíněný festival se sice koná na několika místech v Chebu, ale největší dění se 

odehrává v areálu TJ Lokomotiva.  

V diplomové práci se snažím najít některá řešení tohoto problému. Za účelem tohoto 

jsem si na počátku stanovila výzkumné otázky, zmíněné níže, na něž se v práci snažím 

odpovědět. 
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Výzkumné otázky:       

1. Dalo by se lépe ošetřit odstoupení vítězné firmy před podpisem smlouvy?  

2. Co pro město znamená odstup dodavatele stavby před podpisem smlouvy? 

 

2.9 Metodika práce 

Pro účely práce byla využita analýza zadávací dokumentace k veřejné zakázce, 

zveřejněné na stránkách města Chebu. K této zakázce bylo město Cheb ochotno 

poskytnout další informace, nezbytné k účelům vypracování této práce. Obsahem 

složky k této zakázce byla zadávací dokumentace, výkresová část zakázky, protokol o 

otevírání nabídek, potvrzení o oznámení výsledku uchazečům a celkové pořadí firem, 

záznam o vyřazení firmy a důvod vyřazení firmy. Tyto dokumenty byly prostudovány, 

aby bylo možno pochopit podstatu zakázky a její rozsah. V další části práce je detailně 

popsáno zadávací řízení celé zakázky.   

Po prostudování daných dokumentů, byl připraven strukturovaný rozhovor s úředníky, 

jenž májí na starosti agendu zadávání veřejných zakázek. Jeho cílem bylo získat 

odpovědi na výzkumné otázky. Strukturovaný rozhovor byl členěn do dvou bloků. 

První blok otázek je zaměřen na již zhotovené dílo, které město realizovalo již dříve a 

které realizovala stejná firma, jež měla zajistit rekonstrukci areálu TJ Lokomotiva Cheb. 

Seznam otázek pro tento blok: 

1. Jak hodnotíte průběh realizace díla? 

2. Jak hodnotíte firmu z hlediska sjednaných termínů? 

3. Jak probíhaly kontrolní dny a odstranění případných vad a nedodělků 

4. Celková kvalita provedeného díla? 

5. Stav předaného díla včetně úklidů? 

6. Bylo město spokojeno, že zakázku na rekonstrukci TJ Lokomotivy vyhrála, 

právě tato firma? 

7. Dozvěděli jste se důvod odstoupení firmy? 
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Druhý blok se zaměřuje na subjektivní názor úředníka města Chebu, který má za úkol 

sestavovat a konkretizovat veřejné zakázky pro město a sledovat nové informace 

ohledně veřejných zakázek. Pro tento blok byly zvoleny následující otázky: 

1. Stalo se poprvé, že firma odstoupila před podpisem smlouvy? 

2. Stalo se někdy, že firma odstoupila po podpisu smlouvy? 

3. Nastaly v důsledku tohoto pro město nějaké komplikace? 

4. Existuje podle Vás možnost, jak zabránit odstoupení vítězných firem? 

5. Myslíte, že by se měl v tomhle smyslu změnit zákon? 

Výše zmíněnou zakázku, která byla soutěžena ještě podle starého zákona o veřejných 

zakázkách, budu transformovat do nové podoby, odpovídající aktuálnímu zákonu 

č.  134/2016. Cílem tohoto je poukázat na to, jak by se veřejná zakázka změnila. Díky 

nedostatku informací o konkrétních nabídkách, jež mi město odmítlo poskytnout, 

bohužel není možno sestavit nové pořadí jednotlivých účastníků výběrového řízení.  

Nakonec bych chtěla poukázat na metodu soutěžení Desing – Build. Chtěla bych zmínit 

jednotlivé výhody této metody pro zadavatele, jímž je město. Dále zmiňuji důvody, proč 

město tímto způsobem odmítá podávat výběrová řízení na veřejné zakázky.  
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3 Aplikační část a diskuse výsledků 

V této kapitole budou představeny důležité okolnosti, podstatné pro řešení v práci 

zkoumaného problému. Čtenář získá stručné informace o městu Cheb, bude seznámen 

s objektem, jehož se veřejná zakázka týkala a samozřejmě též se zkoumanou veřejnou 

zakázkou areál TJ Lokomotiva. Zmíněná zakázka bude detailně popsána od okamžiku 

jejího zadání až po její zrušení. Též bude představen dodavatel stavby. V závěru je 

sestavena nová zadávací dokumentace podle nového zákona, popis výhod dle metody 

Design – Build a jsou diskutovány výsledky.  

 

3.1 Úvod do problémů 

Město Cheb 

Město Cheb se nachází v Karlovarském kraji a je jedním ze tří okresních měst tohoto 

kraje. Leží v blízkosti hranic s Německem (5 km). V městě v současnosti žije 

32 355 obyvatel. 

Historie města je velice bohatá a to díky poloze města, zejména kvůli blízkosti hranic 

s Německem. V průběhu druhé světové války zde byla část obyvatel německého 

původy, ale po skončení války, byli němečtí obyvatelé vysídleni a město bylo z velké 

části vylidněno. Velká část současných obyvatel přišla do města za prací a s vidinou 

přiřazení bytu. Kvůli této skutečnosti město dlouhá léta strádalo a přišlo o řadu 

kvalifikovaných lidí, kteří zajišťovali většinu služeb ve městě.  

Ve vedení města je starosta Mgr. Zdeněk Hrkal, místostarosta je Ing. Michal Pospíšil a 

tajemník města Mgr. Václav Sýkora MBA. Při zadávání zakázky byl starostou Ing. Petr 

Navrátil, lidé na ostatních pozicích byli totožní. Město Cheb nabízí veřejné služby ve 

všech oblastech. Je zde zajištěna veškerá forma vzdělávání od základní přes 

středoškolské až po vysokoškolské, město má řadu zdravotnických organizací včetně 

nemocnice. Místní obyvatelé zde najdou vše, co k životu potřebují.  

Lze říct, že v současné době město začalo hodně investovat do oprav svých objektů a 

městských komunikací.  V roce 2016 byly zadané právním oddělením zakázky za více 

než 105 mil. Kč bez DPH. V této částce jsou zavrhnuty pouze zakázky podlimitní a 

nadlimitní, protože podle interní směrnice mohou být veřejné zakázky malého rozsahu 
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zadávány bez výběrového řízení. Téměř naprostá většina z částky 105 mil. Kč bez DPH 

byla zadávána bez informace, že by mělo jít o akci hrazenou z dotačních programů. 

Pouze malá část akcí byla hrazena z Operačního programu Životního prostředí (dále jen 

OPŽP) a z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).  

Město Cheb má vydanou směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Název této směrnice 

zní Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb (dále jen Směrnice). Rada města ji schválila 

dne 22. září 2016.  

Směrnice upravuje: 

 pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek 

podlimitních a nadlimitních 

 pravidla uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek 

podlimitních a nadlimitních 

 povinnosti a rozhodovací pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 

 pravidla přijímání a vracení peněžních jistot k zajištění plnění povinností 

účastníků vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení 

 pravidla pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště; 

 pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu podle směrnice města Cheb, které se 

dělí do dvou kategorií: 

1. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie: 

 Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou 

hodnotou nedosahující výše 1 000 000 Kč bez DPH 

 Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou 

hodnotou nedosahující výše 3 000 000 Kč bez DPH 
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2. Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie: 

 Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby s předpokládanou 

hodnotou minimálně 1 000 000 Kč bez DPH a nedosahující výše 

2 000 000 Kč bez DPH 

 Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou 

hodnotou minimálně 3 000 000 Kč bez DPH a nedosahující výše 

6 000 000 Kč bez DPH 

Zásady zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu podle směrnice města Cheb. 

Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie se zadávají formou: 

 e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK oslovením 

minimálně 3 dodavatelů 

 přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů 

 otevřeného výběrového řízení 

 přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, 

tato zakázka může být zadána bez výběrového řízení 

Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie, mají stejnou formu zadávaní.  

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena 

zákonem a provádějícími předpisy. 

Areál TJ Lokomotiva Cheb 

Město Cheb vyhlásilo výběrové řízení na rekonstrukci areálu TJ Lokomotiva Cheb, 

tento objekt bude podrobněji popsán v této kapitole diplomové práce. 

Areál stadionu TJ Lokomotiva je využíván místními sportovními oddíly, školami a 

místními obyvateli pro rekreační sportovní činnost. Možnosti využití tohoto sportovního 

areálu jsou omezené s ohledem na jeho stav, tj. stav sportovních zařízení i zázemí 

areálu. Vlastní sportovní zařízení i kapacity a stav sociálního, provozního nebo např. 

restauračního zázemí neodpovídá současným požadavkům a to jak třeba sportovních 

oddílů a škol, tak i obyvatel města Cheb. Jedná se totiž o velice zastaralý areál, který 

vznikl již v 70. letech dvacátého století. Areál byl postaven pro fotbalové mužstvo 
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klubu Rudá Hvězda Cheb, které bylo účastníkem 1. fotbalové ligy (v letech 1979 až 

1992) a k účasti potřebovalo odpovídající zázemí.  

Areál stadionu je součástí katastrálního území Cheb. Plocha a hranice areálu jsou dány 

pozemkovou parcelou č. 1728 o ploše 30 971m2, která má v katastru nemovitostí 

vyznačen způsob využití jako sportoviště a rekreační plocha a druh pozemku jako 

ostatní plocha. Stadion je ve vlastnictví města Cheb a nachází se na adrese 

U Stadionu 1, 350 02 Cheb. 

V současnosti je možno areál stadionu rozdělit na čtyři provozně nesouvisející objekty. 

Hlavní část plochy areálu tvoří travnaté fotbalové hřiště s oválem běžecké dráhy a 

zastřešenou tribunou. Po zbývající části obvodu atletické dráhy je terén upraven odkopy 

a násypy na venkovní stupňovité hlediště. Za tribunou je umístěno tréninkové hřiště s 

umělou trávou. V severovýchodní části areálu je situována sportovní hala pro míčové 

sporty s přístavbou provozní budovy. Provozní budova je napojena hlavním vstupem na 

ulici U stadionu. V severozápadní části areálu je umístěna víceúčelová budova s 

kuželnou, restaurací a ubytovnou. V jihozápadní části areálu jsou situovány řadové 

garáže pro osobní vozidla orientované výjezdy na zpevněnou plochu.  

Zakázka na rekonstrukce areálu TJ Lokomotiva Cheb byla pro město důležitá kromě 

jiného kvůli pořadatelství Mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů 

FIJO. Město Cheb ho pořádá každé dva roky. Koná se na území celého města, ale jeho 

největší akce se odehrávají právě v areálu TJ Lokomotiva Cheb a v areálu Krajinné 

výstavy města Chebu. V areálu TJ Lokomotiva Cheb probíhají závěrečná vystoupení 

všech zúčastněných dechových kapel a celkové ukončení festivalu.  Festival trvá čtyři 

dny, začátek festivalu je vždy naplánovaný na poslední čtvrtek v měsíci června. 

Rekonstrukce areálu byla naplánována ihned po skončení tohoto festivalu v roce 2016 s 

tím, že do dalšího festivalu bude již vše připraveno a festival tak bude probíhat v nově 

zrekonstruovaném areálu. Okolnost, že firma, která zvítězila ve veřejné zakázce, 

odstoupila, znamenala pro město velkou komplikaci. Po oznámení odstoupení město 

svolalo mimořádnou schůzi za účasti vedení města, členů rady a zastupitelstva. Na této 

schůzi byl řešen další postup. Nabízely se následující dvě možnosti - oslovení druhé 

firmy v pořadí, nebo zrušení výběrového řízení. Jelikož stavební práce druhé firmy 

v pořadí byly o tři miliony dražší, bylo rozhodnuto o zrušení celé zakázky. Tímto 
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krokem město přišlo o dotaci z Ministerstva školství, protože příslušná dotace měla být 

vyčerpaná do konce roku 2016. Na základě odstoupení vítězné firmy se město ocitlo 

v situaci, že areál TJ Lokomotiva Cheb nebude do začátku Mezinárodního festivalu 

mládežnických orchestrů FIJO zrekonstruován. Město tedy muselo hledat řešení, jak se 

s tou situací vypořádat.    

Obrázek 1 Areál TJ Lokomotiva Cheb (Obr. 1 Zdroj: FK Hvězda Cheb., Dostupné z: 

http://www.hvezdacheb.4fan.cz/index.php?z=1&id= ) 

 

3.2 Veřejná zakázka areál TJ Lokomotiva 

Zadavatelem soutěže bylo město Cheb, se sídlem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 350 20 Cheb 1. Za soutěž byl oprávněn jednat pan Ing. Petr Navrátil (starosta 

města), kontaktní osoba z pohledu administrativního byl pan Ing. Jiří Kurucz (úředník 

veřejných zakázek) a paní Mgr. Eva Danihelková (úřednice veřejných zakázek).  

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 14. 06. 2016. 

Veřejná zakázka byla zadána elektronicky a pomocí certifikovaného elektronického 

nástroje E-ZAK. Veškeré úkony probíhaly též elektronicky. 
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Zakázka měla být financovaná z rozpočtu města Chebu a z rozpočtu ze Státní podpory 

sportu pro rok 2016 – Program 1353510 (zadavatel podal žádost o dotaci). 

Klasifikace veřejné zakázky: 

CPV 45212224-2 Výstavba stadionů 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

V rámci stavby měla být řešena rekonstrukce sportovní haly a přístavba šaten pro 

sportovce včetně rozvodů zdravotně technické instalace, rozvodů nízkého napětí a 

slaboproudů. Dále měla být provedena výstavba nového tréninkového hřiště s umělým 

povrchem včetně odvodnění a osvětlení. A dále vybudování přístupových komunikací. 

Stavba byla členěna na následující stavební objekty: 

1. ETAPA - SO 01 

SO 01 A/1 - rekonstrukce sportovní haly + přístavba šaten 

SO 01 B - nové tréninkové hřiště – umělý povrch 

SO 01 C - komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy 

SO 01 D - opěrné stěny 

SO 01 E - umělé osvětlení nového hřiště vč. napojení na rozvodnu areálu. 

SO 01 F - odvodnění - areálová splašková a dešťová kanalizace, jímání vody 

SO 01 G - zásobování vodou – rozvod pitné a užitkové vody, závlahy hřiště 

Hřiště bude využíváno mj. k soutěžním utkáním pořádaných Fotbalovou asociací České 

republiky (dále jen FAČR), proto musí být stavba fotbalového hřiště provedena 

v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky, v 

platném znění. Dle soutěžního řádu FAČR může být nově zbudované hřiště s umělým 

trávníkem třetí generace používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže a dospělých, s 

výjimkou utkání I. ligy a II. ligy dospělých. 
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Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky byl stanoven následujícím 

způsobem. 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: červenec 2016. 

Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

Doba zahájení stavebních prací: do 7 pracovních dnů od předání staveniště. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 136 dnů od zahájení stavebních prací, 

nejpozději však do 05. 12. 2016. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací. 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

Místo plnění: Areál TJ Lokomotiva Cheb 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 31 800 000,00 Kč bez DPH. 

Kritérium hodnocení nabídky, způsob hodnocení nabídek  

Zadavatel hodnotil nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

Vítězem zadávacího řízení se stane ten uchazeč, který nabídne zadavateli nejnižší 

nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězem uchazeč, který podal nabídku 

dříve. 

Místo pro podání nabídky, lhůta pro podání nabídky, termín otevíraní obálek 

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky, 

pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Při vložení nabídky musí uchazeč vložit 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i celkovou nabídkovou cenu v Kč bez 

DPH. 
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Nabídky měly být doručeny do 15:00 hod. dne 11. 07. 2016. 

Otevírání obálek proběhlo ihned po skončení soutěže a to bez přítomnosti uchazečů, 

protože byly požadovány pouze nabídky v elektronické podobě.  

Hodnotící komise byla složena z následujících členů: 

 Mgr. Antonín Jalovec 

 Ing. Petr Kukla 

 Zdeněk Pospíšil  

 RSDr. Jan Votruba 

 Ing. František Nečekal 

 Pavel Kapička 

Informace o výsledku zadávacího řízení 

Uchazeči byli o výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 

Požadavky na prokázaní kvalifikace 

 Čestné prohlášení 

 Výpis z obchodního rejstříku 

 Doklad o oprávnění k podnikání 

 Doklad osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele 

 Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku 

 Splnit technické kvalifikační předpoklady (seznam minimálně 5 staveb 

obdobného charakteru) 
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Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění: 

 Celková cena díla v Kč bez DPH 

 Celková cena díla včetně DPH 

DPH bude účtováno dle platných právních přepisů 

Seznam podaných nabídek  

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 

příjmení dodavatel/zájemce 

IČO/RČ/datum 

narození 

dodavatelů/zájemců 

Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Pražská tř. 495/58. 370 04 České 

Budějovice, odštěpný závod 

Dopravní stavby ZÁPAD Zemská 

259, 337 01 Ejpovice 

IČO: 48035599 49 221 546,77 

2. Porr a.s 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
IČO: 43005560 60 487 256,25 

3. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

Cvokařská 10, 301 00 Plzeň 
IČO: 27967638 46 282 461,54 

4. ALGON a.s. 

 
IČO: 28420403 53 376 144,50 

Tabulka 1 Seznam podaných nabídek 

Firma SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, byla vyloučena z výběrového 

řízení a to z důvodu: 

 předložila ve své nabídce nevyplněnou část se seznamem uchazečů, tímto činem 

nesplnila podmínky zadávací dokumentace 
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Identifikační údaje vybraného uchazeče 

Nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH podal uchazeč: 

VYSSPA Sports technology s.r.o. 

Cvokařská 10, 301 00 Plzeň 

IČO: 27967638 

Tato firma splnila hodnotící kritérium a to nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

Celková smluvní cena díla činní 46 282 461,54 Kč bez DPH. 

Firma VYSSPA chtěla veřejnou zakázku plnit prostřednictvím osmi subdodavatelů.  

Důvody zrušení zadávacího řízení 

Dne 23. 08. 2016 vítězný uchazeč VYSSPA Sports Technology s.r.o. doručil zadavateli 

vyjádření k podpisu smlouvy, ve kterém odmítá poskytnutí řádné součinnosti k podpisu 

smlouvy o dílo. 

Na základě toho bylo výběrové řízení zrušeno a to bez udání důvodu. 

Firma Vysspa Sports Technology s.r.o již v minulosti plnila veřejné zakázky pro město 

Cheb. Spokojenost města s touto stavební firmou v minulosti byla zjišťována v rámci 

strukturovaného rozhovoru s odpovědným úředníkem města (viz níže).  

Firma VYSSPA Spotrs Technology s.r.o. vyhrála dvě podlimitní zakázky zadávané 

městem Cheb. Jednalo se o rekonstrukci dvou sportovních hřišť u základních škol. 

Jednak šlo o hřiště u 2. základní školy v Chebu se sídlem na ulici Májová 14, 350 02 

Cheb, dále pak o hřiště u 4. základní školy v Chebu, se sídlem na ulici Hradební 14, 350 

02 Cheb.  

Otázky prvního bloku: 

1. Jak hodnotíte průběh realizace díla? 

„Průběh realizace samotného díla byl vcelku náročný. Při prováděných zemních 

prací došlo k zjištění nepříjemných skutečností, které projektant nepředpokládal, 

a tudíž nebyly ani v zadávacím řízení. Aby hřiště správně fungovalo a splnilo 

očekávání, musely se lépe naddimenzovat kanalizační přípojky, bohužel některé 
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přípojky byli umístěni v nedaleké komunikaci, na tyto přípojky jsme museli 

napojit tyto nové. Kvůli této skutečnosti, se musel odkrýt asfalt u nedaleké 

komunikace a touto skutečností se stavba prodražila a i prodloužila.“, 

viz rozhovor s panem Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 

2. Jak hodnotíte firmu z hlediska sjednaných termínů? 

„Všechny termíny byli vždy řádné dodržené a firma je plnila dle smlouvy.“, 

viz rozhovor s panem Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 

3. Jak probíhaly kontrolní dny a odstranění případných vad a nedodělků? 

„Kontrolní dny probíhaly podle dohodnutých pravidel a vždy v sjednaných 

termínech, dle požadavků zadavatele.“, viz rozhovor s panem Illingerem Janem 

ze dne 05. 12. 2017 

4. Celková kvalita provedeného díla? 

„Kvalita provedeného díla odpovídala požadavků zadavatele a obě hřiště plní 

svoji funkci.“, viz rozhovor s panem Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 

5. Stav předaného díla včetně úklidů? 

„Stav předaného díla odpovídal požadavkům od zadavatele a to stejné se dá říci 

i o úklidu jak samotného díla, tak i prostranství okolo.“, viz rozhovor s panem 

Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 

6. Jak město hodnotilo, že zakázku na rekonstrukci TJ Lokomotivy vyhrála již 

zmíněná firma? 

„Město tento fakt hodnotilo velice pozitivně, s firmou z minulosti mělo velice 

dobré zkušenosti a firma vždy odvedla kvalitní práci. Samozřejmě, ale tohle 

nemusí ještě znamenat, že tato firma nezměnila majiteli či zaměstnance, že i 

nadále bude kvalitně odvedená práce. Tato skutečnost může nastat i v případě 

výhry firmy, která již jednou vyhrála zakázku a neodvedla kvalitní práci, že na 

podruhé může být zakázka v perfektní kvalitě a po celou dobu bez reklamací, to 

nasvědčuje skutečnosti, že firma může změnit majitele či zaměstnance.“, viz 

rozhovor s panem Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 
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7. Dozvěděli jste se důvod odstoupení firmy? 

„Firma nám jen sdělila, že má hodně práce a mnoho jiných zakázek. Tato 

rekonstrukce není pro ni důležitá, protože má firma malou marži. Tyto 

argumenty hodnotíme jako velice nezodpovědné.“, viz rozhovor s panem 

Illingerem Janem ze dne 05. 12. 2017 

 

Specializace firmy 

Firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. působí na českém trhu v následujících 

oblastech: 

 v oblasti projektování, 

 výstavby,  

 rekonstrukce a provozu moderních sportovních hřišť a víceúčelových areálů, 

 jako odborný poradce ohledně sportovního povrchu, osvětlení, oplocení či 

vybavení sportoviště, 

 dodávkami sportovního vybavení či umělých sportovních povrchů. 

Certifikáty firmy VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

 ISO 9001:2009 (systém řízení kvality) 

 ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) 

 ČSH OHSAS 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci)  

Otázky druhého bloku: 

1. Stalo se poprvé, že firma odstoupila před podpisem smlouvy? 

 „Za dobu, co pracuji na městském úřadě Cheb, se stalo poprvé, že firma 

odstoupila před podpisem smlouvy. Toto jednání se mě osobně moc nelíbí a 

způsobuje mnoho problémů a mrhání lidského času.“, viz rozhovor s panem Ing. 

Kuruczem Jiřím ze dne 30. 11. 2017 

2. Stalo se někdy, že firma odstoupila po podpisu smlouvy? 

 „I tato varianta také nastala. Několik firem odstoupilo během realizace díla. 

Buď odstoupily z vlastní vůle, nebo město nebylo spokojeno s kvalitou. V tomto 
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případě došlo k tomu, že město nebylo spokojeno s kvalitou výkonu práce 

opakovaně a příslušnou firmu na možnost výpovědi smlouvy varovalo. Bohužel 

firma vyrovnání neuposlechla a i nadále byl její výkon nekvalitní.“, viz rozhovor 

s panem Ing. Kuruczem Jiřím ze dne 30. 11. 2017 

3. Nastaly v důsledku tohoto pro město nějaké komplikace? 

 „Tím, že firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. odstoupila, samozřejmě 

vznikly veliké komplikace, jak pro město, tak pro samotný klub. Rekonstrukce 

byla původně naplánovaná tak, že bude probíhat ve stanoveném období 

z několika důvodů. Jednak kvůli koordinaci s konáním Mezinárodního festivalu 

mládežnických dechových orchestrů FIJO (koná se každé dva roky), jednak kvůli 

místnímu klubu, který si po dobu rekonstrukce pronajme jiné prostory. Pro klub 

tímto tedy vznikly nepředpokládané náklady. Klub si musel pronajmout jiné 

prostory, jak pro trénink svých členů, tak pro hraní domácích zápasů. 

V neposledním řadě byla zbytečná práce lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli 

na přípravě této rekonstrukce.“, viz rozhovor s panem Ing. Kuruczem Jiřím ze 

dne 30. 11. 2017 

4. Existuje podle Vás možnost, jak zabránit odstoupení vítězných firem? 

 „Nějaká malá možnost je a to mít v zadávací dokumentaci nastavené jistoty. 

Jistota je 2% z ceny zakázky a u E-aukce je to 5%. Dále je možno zadat si do 

zadávací dokumentace např. pojištění, bankovní záruku, záruku po dobu 

zadávacího řízení. Všechny tyto kroky, ale musí zadavatel dobře zvážit 

s ohledem na zakázku samu, zda mu za to zakázka stojí, zda se tyto kroky 

neprojeví někde jinde, třeba v ceně zakázky. V současné době je trend, že ceny 

stavebních zakázek jsou vyšší, protože jich je obecně hodně. Takže zadavatelé na 

nich nešetří, jako tomu bylo v minulosti.“, viz rozhovor s panem Ing. Kuruczem 

Jiřím ze dne 30. 11. 2017 

5. Myslíte, že by se měl v tomhle smyslu změnit zákon? 

 „Bohužel nikdo nemůže firmu donutit k podpisu smlouvy. Toto v nějaké míře 

řeší občanský zákoník v tzv. předsmluvní odpovědnosti. Předsmluvní 

odpovědnost znamená, že se dodavatel zaváže udělat to, co slíbil, pokud i přesto 

odstoupí, začne se zkoumat, jaká vznikla škoda, práce administrativních 
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pracovníků, nové zadávací řízení, nevyčerpané dotace, toto vše se zkoumá 

z pohledu třetí strany a je to těžko prokazatelné.  Firma může odstoupit před 

podpisem i z důvodu vyšší moci, aniž by to dříve měla v plánu. V průběhu 

zakázky, kterou firma realizuje před podpisem nové zakázky, se může stát něco 

neočekávaného, jako např. krádež části techniky, onemocnění většiny 

pracovníků, při venkovních prací vliv klimatických podmínek atd. Z těchto 

důvodu nemůže nikdo nutit firmu k podpisu nové smlouvy, vždy se můžou najít 

důvody k tomu proč smlouvu nepodepsat. Mezi některými firmami vznikají 

bohužel tzv. kartelové dohody, kdy se firmy mezi sebou domlouvají, jaké podají 

nabídky k jednotlivým zakázkám a jaké zakázky kdo provede. Proto by si 

jednotlivé uchazečské firmy měli rozmyslet, jestli mají opravdu zájem o 

provádění staveb a v jaké situaci se právě nacházejí.“, viz rozhovor s panem 

Ing. Kuruczem Jiřím ze dne 30. 11. 2017 

 

3.3 Veřejná zakázka areál TJ Lokomotiva dle zákona č. 134/2016  

V této části práce bude sestavena nová zadávací dokumentace na veřejnou zakázku areál 

TJ Lokomotiva. Zde budou vyznačeny změny mezi zadávací dokumentací vytvořenou 

městem Cheb a mnou předělanou zadávací dokumentací, která reflektuje změny, které 

přinesl zákon č. 134/2016. Tyto změny budou pro lepší názornost zobrazeny v rámečku 

a v textu vyznačeny kurzívou.  

Zadávací dokumentace: Areál TJ Lokomotiva – Etapa I – Rekonstrukce haly s  

                   přístavbou šaten a nové hřiště s umělým povrchem 

Zadavatel:   Město Cheb 

Sídlo:    náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1 

IČO:    00253979 

Osoba oprávněna 

jedna za zadavatele:  starosta 

Kontaktní osoby zadavatele: úředník veřejných zakázek 

Zahájení zadávacího řízení: 05. 12. 2016  
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Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

V rámci stavby bude řešena rekonstrukce sportovní haly a přístavba šaten pro sportovce 

včetně rozvodů zdravotně technické instalace, rozvodů nízkého napětí a slaboproudů. 

Dále bude provedena výstavba nového tréninkového hřiště s umělým povrchem včetně 

odvodnění a osvětlení. A dále vybudování přístupových komunikací. 

Stavba byla členěna na následující stavební objekty: 

1. ETAPA - SO 01 

SO 01 A/1 - rekonstrukce sportovní haly + přístavba šaten 

Technické specifikace: 

 Splnění požadavků dle PD 

SO 01 B - nové tréninkové hřiště – umělý povrch 

Technické specifikace hřiště: 

 monifilní vlákna, materiál – polyethylen 

 dvoubarevná zelená 

 Dtex – min 13500 

 počet vpichů – min 8300/m2 

 tlouštka vlákna – min 320 mikronů 

 výška vlasu: 60 mm. 

 platný certifikát FIFA. 

 křemičitý písek 

 hygienická nezávadnost gumového granulátu 

 EPDM granulát – šedo-černý. 

SO 01 C - komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy 

Technické specifikace: 

 Zámková dlažba BEST Klasiko 60 mm 

 Šterkodrť 150mm 
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 Zhutněný upravený terén  

SO 01 D - opěrné stěny 

 Technické specifikace: 

 Galionové zdi 

SO 01 E - umělé osvětlení nového hřiště vč. napojení na rozvodnu areálu. 

SO 01 F - odvodnění - areálová splašková a dešťová kanalizace, jímání vody 

 Technické specifikace: 

 Splašková kanalizace  - potrubí KG SN8 

 Dešťová kanalizace – potrubí KG SN4 – svedena do jímací nádrže 

 Betonová jímací nádrž – využití pro závlahy hřiště 

SO 01 G - zásobování vodou – rozvod pitné a užitkové vody, závlahy hřiště 

 Technické specifikace: 

 Přívod vody potrubí PE 100 

 Rozvody potrubí – potrubí Wavin TS  

 Závlahy hřiště – z jímací nádrže popř. z rozvodů vody 

Hřiště bude využíváno mj. k soutěžním utkáním pořádaných Fotbalovou asociací České 

republiky (dále jen FAČR), proto musí být stavba fotbalového hřiště provedena 

v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové třetí 

Generace, v platném znění. Soutěžního řádu fotbalu vydanému FAČR může být nově 

zbudované hřiště s umělým trávníkem třetí generace používáno ke všem soutěžním 

utkáním mládeže a dospělých, s výjimkou utkání I. ligy a II. ligy dospělých. 

Splnění všech požadovaných vlastností díla musí dodavatel prokázat, jak znalost práce 

z požadovaného materiálu, tak způsob montáže.  

Splnění se bude prokazovat referenčními stavbami. Referenční stavby musejí být 

podobné soutěženému dílu.  
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Změny oproti původní dokumentaci: Zde může zadavatel specifikovat vlastnosti díla, 

jako jsou minimální technické požadavky, materiál. Dodavatel musí prokázat, že dokáže 

splnit zadané požadavky. Jak již bylo zmíněno, jsou to minimální požadavky, tudíž 

pokud se vysoutěží jakékoliv vyšší, je to z hlediska investora pozitivní stav.  

Změny oproti původní dokumentaci jsou uvedeny kurzivou. 

 

Klasifikace veřejné zakázky 

CPV 45212224-2 Výstavba stadionů 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 31 800 000,00 Kč bez DPH 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. Zde je jen 

předpokládaná cena jednotlivých zakázek. 

 

Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba předání a převzetí staveniště: 01. 03. 2017 

Doba zahájení stavebních prací: do 7 pracovních dnů od předání stavenišť 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 130 dnů od zahájení stavebních prací, 

            nejpozději však do 01. 08. 2017 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 dnů od dokončení stavebních prací 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem  

               doloženém podepsaným předávacím protokolem 

Místo plnění: Areál TJ Lokomotiva Cheb 
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Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 

podáním nabídky. 

Zadavatel upozorňuje, že během prohlídky předmětu plnění veřejné zakázky nebudou 

sdělovány žádné informace ohledně zadávacích podmínek. Jakékoliv dotazy týkající se 

zadávacích podmínek musí být adresovány zadavateli písemně prostřednictvím žádostí 

o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé požadovat po 

zadavateli do 7 pracovních dnů před uplynutím termínu pro podání nabídek, a to nejlépe 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. V případě podání žádosti 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodavatelé uvedou pouze text žádosti a 

nepřipojují podpis ani obchodní název společnosti!!!  

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být 

vysvětlení zadávací dokumentace poskytováno telefonicky. Zadavatel uveřejnění 

vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádost a případných 

souvisejících dokumentů nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 

dodavatele, a to pouze na profilu zadavatele. 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny 
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Požadavky na varianty 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

 

Hodnocení nabídek  

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.  

Zadavatel stanovuje dílčí kritéria následujícím způsobem: 

 nabídková cena (váha 60 %) 

 doba dodání díla (váha 20 %) 

 doba omezení příjezdové komunikace z ulice (váha 20%)  

Přepočet na jednotlivé dílčí výpočty se provede matematickou operací (trojčlenkou). 

Vítězným dodavatelem se stane ten, kdo získá součtem nejvíce bodů.  

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem ten, kdo podal 

nabídku dříve. 

Změny oproti původní dokumentaci: Podle zákona č. 137/2006 se hodnotila pouze cena 

zakázky, ale podle zákona č. 134/2016 se může veřejná zakázka soutěžit podle 

stanovení kritérií. Jednotlivým kritérií se stanoví váhy procenty. Stanovení vah je na 

zadavateli, lze je stanovit objektivně či subjektivně. Pokud není schopen stanovit váhy, 

stanoví pořadí důležitosti kritérií.  

Změny oproti původní dokumentaci jsou uvedeny kurzivou. 

 

Místo pro podání nabídky, lhůta pro podání nabídky, termín otevíraní obálek 

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky, 

pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Při vložení nabídky musí uchazeč vložit 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i celkovou nabídkovou cenu v Kč bez 

DPH. 
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Nabídky měly být doručeny do 15:00 hod. dne 11. 07. 2016. 

Otevírání obálek proběhlo ihned po skončení soutěže a to bez přítomnosti uchazečů, 

protože byly požadovány pouze nabídky v elektronické podobě.  

Změny oproti původní dokumentaci:  V tomto bodě nejsou změny. Lhůtu a místo 

podání, si volí jednotlivý zadavatelé sami  

 

Informace o výsledku zadávacího řízení 

Účastníci zadávacího řízení budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou změny. 

 

Zadávací lhůta a jistota 

Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je účastník zadávacího řízení svou 

nabídkou vázán, je 120 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 381 000 Kč. Jistotu poskytne dodavatel 

formou složení peněžní částky na účet zadavatele.  

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu jistotu po uplynutí lhůty v případě neúspěšných 

uchazečů. U vítěze veřejné zakázky bude jistota vrácená po podpisu smlouvy. Jistotu 

bude převedená bezhotovostně na stejný účet, ze kterého byla platba zadavateli 

převedena, nebo na číslo účtu, které dodavatel uvede do nabídky. 

Změny oproti původní dokumentaci: Zadavatel může požadovat po jednotlivých 

účastnících složení jistoty, bankovní záruku, nebo pojištění. Dodavatel se v určitém 

smyslu zaváže k podpisu smlouvy, vůči zadavateli, pokud tak neučiní, nebude mu 

jistota vrácena. Bohužel, ale ani jistota nedonutí dodavatele k podpisu smlouvy, mohou 

nastat situace, které sám dodavatel nemůže ovlivnit.  

Změny oproti původní dokumentaci jsou uvedeny kurzivou. 
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Kvalifikace 

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení požaduje prokázání základní 

způsobilosti; 

 prokázání profesní způsobilosti; 

 prokázání technické kvalifikace. 

Změny oproti původní dokumentaci: V tomto bodě nejsou žádné změny. Dodavatel 

musí dokazovat jakousi odbornost, bohužel prokázání této dovednosti nemusí být vždy 

pravdivé. Zadavatel se může dozvědět o nekvalitní práci dodavatele např. u již 

realizovaných staveb, ale zákon nedovoluje tohoto o dodavatele vyloučit.  

 

3.4 Zadávací řízení podle metody Design - Build 

Město Cheb soutěží veřejné zakázky podle zadávací dokumentace na cenu prací na již 

zhotovenou projektovou dokumentaci. V případě veřejné zakázky areálu TJ 

Lokomotiva, kterou se diplomová práce zabývá, město nevyužilo možnost zadat ji podle 

metody Desing – Build. Podle mého názoru je to škoda, jak v tomto případě, tak i 

v mnoha dalších by tato možnost byla pro město prospěšná.  

Dle mého názoru existuje několik důvodů, proč by bylo při výběrovém řízení na 

zmiňovanou zakázku výhodné použít metodu Design - Build. Její výhody jsou uvedeny 

v následujícím textu. Mnoho stavebních firem si při realizaci zakázek stěžuje na 

nekvalitní projektovou dokumentaci, obsahující spoustu chyb a nepočítající s možnými 

variantami problémů. Toto pak samozřejmě způsobuje problémy pro zadavatele 

zakázky, kdy se prováděcí firma na nekvalitní dokumentaci může odvolávat. Metoda 

Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní 

infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto metodu je příznačná odpovědnost za 

projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém 

zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Veřejná 

zakázka zadaná metodou Design-Build má tedy pro zadavatele výhodu v otázce volnosti 

projektu, kdy zadavatel zadává projekt v hrubých obrysech a ne formou hotové 

projektové dokumentace. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při 
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použití této metody může tedy objednatel přesněji předvídat cenu a lhůtu pro dokončení 

díla. Další výhodou zmiňované metody může být též časová úspora a to díky tomu, že 

dodavatel je schopen postupovat po etapách. Není potřeba mít před vlastním zahájením 

realizace vyhotovenou kompletní projektovou dokumentaci. Cena za dílo je daná, není 

třeba mít k dispozici celkový výkaz výměr. Proto může zhotovitel začít realizovat 

určitou část projektu, na který má již zpracovanou projektovou dokumentaci a paralelně 

s prováděním této části pak nechat zpracovat dokumentaci na další části projektu. Jak již 

bylo zmíněno výše, odpovědnost za projektovou dokumentaci je na straně zhotovitele. 

Jakékoliv náklady za změny ve výkazu výměr, vícepráce atd. tedy řeší pouze dodavatel. 

Jednoduše lze tedy říct, že obrovským plusem této metody je to, že investor uzavírá 

pouze jedinou smlouvu s dodavatelem, který se zavazuje k vytvoření projektové 

dokumentace, zhotovení stavby a k zajištění její provozuschopnosti. 

Pro zájemce o veřejnou zakázku znamená postup podle metody Design-Build vyšší 

nároky na přípravu nabídky. Podstatné pro něj je její kvalitní zpracovaní s rozmýšlením 

si veškerých postupů prací a rizik se zakázkou souvisejících. Jednak nabízí paušální 

cenu, která je fixní, jednak odpovídá za zpracování projektové dokumentace. 

V budoucnu mu tak při realizaci zakázky odpadá jakákoliv možnost, odvolávat se na 

nedostatečnou projektovou přípravu se vším, co toto může přinášet.  

Co má metoda Design-Build shodného s metodou zadávání veřejných zakázek dle 

běžného způsobu je to, že k hodnocení zakázek se využívá ekonomické výhodnosti 

nabídky a že důležitým faktorem nadále zůstává nejnižší nabídková cena.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, dle mého názoru by použití popsané metody 

bylo pro zadavatele, jímž je město Cheb, velice výhodné (a to nejen v případě 

popisované zakázky). Metoda Design-Build s sebou sice přináší též zvýšené nároky na 

zadavatele, kdy zadávací dokumentaci je třeba připravit podrobněji, plusy metody, ale 

dle mého převažují. Navíc dle zkušenosti jiných zadavatelů při využití metody Design -

Build zřídka dochází k odstoupení vítězné firmy, jelikož firma věnuje vlastní přípravě 

mnohem víc času a energie.  

Veřejná zakázka na areálu TJ Lokomotiva byla rozdělena do sedmi částí (viz níže), 

realizace tedy mohla začít okamžitě po skončení FIJA a mohlo se postupovat 

v jednotlivých úsecích, aniž by bylo nutno mít kompletní projektovou dokumentaci. 
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Jednotlivé celky by ale při zadání veřejné zakázky musely určitě být více specifikované, 

aby měli potenciální zhotovitelé jasnou představu o požadavcích investora.  

Těmito způsoby je členěná zakázka 

 SO 01 A/1 - rekonstrukce sportovní haly + přístavba šaten 

 SO 01 B - nové tréninkové hřiště – umělý povrch 

 SO 01 C - komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy 

 SO 01 D - opěrné stěny 

 SO 01 E - umělé osvětlení nového hřiště vč. napojení na rozvodnu areálu. 

 SO 01 F - odvodnění - areálová splašková a dešťová kanalizace, jímání vody 

 SO 01 G - zásobování vodou – rozvod pitné a užitkové vody, závlahy hřiště 

Z rozhovoru se zástupci města vyplynulo, že tento způsob zadávání veřejných zakázek 

jím je cizí a nemají snahu se jím prozatím více zabývat. Je to především díky vyšším 

nárokům na přípravu zadávací dokumentace. Při oponování tím, že některá města takto 

již soutěží a velice se jim tato metoda osvědčuje, bylo pouze konstatováno, že by se 

muselo jednat o veliké stavby.  

Lze tedy konstatovat, že město má obavu ze zvýšené náročnosti přípravy zakázek a 

pravděpodobně se i potýká s jistou neznalostí metody Design-Build. Je však nutno 

podotknout, že problémem může být i poloha města resp. region, v němž se nachází. 

Karlovarský kraj patří v mnoha oblastech k méně rozvinutým regionům, stavebních 

firem zde působících je dostatek. Dle mých zkušeností jsou mnohé z nich i kvalitní. 

Jedná se ale spíše o firmy menší, které nemají příliš zájem hlásit se do takovýchto 

soutěží. Velké firmy, které by o takovéto zakázky zájem mít mohli, jsou spíše z jiných 

krajů a soustředí se na především na veliké zakázky.  
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3.5 Diskuze výsledů 

Dalo by se lépe zajistit nemožnost odstoupení před podpisem smlouvy? 

Nový zákon č. 134/2016 umožňuje dát si podmínku a složení jistoty ve výši 2 % z ceny 

veřejných zakázek a u E-Aukcí je to 5 % z ceny zakázky. Dále zadavatel může 

požadovat v zadávací dokumentaci např. pojištění, bankovní záruku nebo záruku po 

dobu zadávacího řízení. Toto je jistou pojistkou.  

Bohužel však jinak neexistuje žádný legální způsob, jak dodavatele donutit k podpisu 

smlouvy. Na jedné straně je skutečně možné to, že se dodavatel dostane do jisté 

nepředvídatelné situace (problémy na jiných stavbách, personální problémy firmy, 

problémy technické jako např. nedostatek strojů atd., případně vůle vyšší moci). 

K tomuto je asi možno být shovívavým. Na druhou stranu je však nutno říct, že firmy 

odstupují od podpisu smlouvy i z důvodu jiných, které lze tolerovat podstatně hůř resp. 

vůbec. Mnohdy se jedná o odstoupení z důvodu podhodnocené cenové nabídky 

(zakázka se stává pro firmu nevýhodnou). Ještě horším případem pak je odstoupení od 

smlouvy s tím, že firma přenechává za úplatu zakázku firmě druhé v pořadí. Tyto 

případy v praxi nastávají, česká legislativa je však neumí řešit a objektivně řečeno jsou i 

poměrně těžko prokazatelné. 

Hlavním úkolem dodavatele hlásícího se do výběrového řízení by mělo být to, aby vše 

důkladně zvážil. Měl by si dobře rozmyslet, zda má na rozsah zakázky dostatek 

zaměstnanců a technického vybavení, zda je schopen zakázku v požadované kvalitě a 

čase dokončit. Jestli se zakázka nekryje časově se zakázkami jinými, které již realizuje, 

případně zda má spolehlivé subdodavatele, kteří mu v případě jakýchkoliv zmíněných 

problémů se zakázkou pomohou.  

 

Co pro město znamená odstoupení dodavatele stavby před podpisem smlouvy? 

Odstoupení dodavatele před podpisem smlouvy vždy znamená problém. Pro naprostou 

většinu veřejných zakázek je termín, do kdy je nutno ji realizovat, naprosto stěžejním. 

S nedodržením termínů pak nastávají větší či menší komplikace a zvýšené náklady. 

V případě veřejné zakázky areálu TJ Lokomotiva městu vzniklo několik problémů. Na 

hřišti areálu TJ Lokomotiva, probíhají všechny domácí utkání klubu Rudé hvězdy Cheb. 
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Oddíl si tedy musel zajistit jiné prostory, jak pro své tréninky, tak pro samotná soutěžní 

utkání. Termín rekonstrukce byl naplánován i z důvodu roční pauzy konání 

Mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO. Jakýkoliv časový 

posun realizace resp. nestihnutí jejího termínu znamená nemožnost konání akcí v rámci 

tohoto festivalu v areálu. Město Cheb v současnosti postrádá jiné vhodné prostory. 

Významným problémem je též to, že odstoupením firmy při podpisu smlouvy a 

následným zrušením soutěže město přišlo o dotaci na projekt. V neposlední řadě pak 

přišla vniveč práce několika lidí, kteří se věnovali původnímu zadávacímu řízení. Nyní 

je samozřejmě nutno připravit podklady k řízení novému.  

Souhrn poznatků k oběma zákonům o zadávání veřejných zakázek a k metodě Desing – 

Build. 

Mezi starým a novým zákonem neexistuje mnoho rozdílů. Nový zákon dle mého názoru 

neposkytuje přílišné zlepšení pro praktické využití. Hlavní rozdíly pro zadávací 

dokumentaci jsou: 

 Ve vymezení předmětu veřejné zakázky – možnost více specifikovat minimální 

technické požadavky v jednotlivých částech, dále pak možnost specifikace druhů 

používaných materiálů a výrobních postupů. 

V tomto bodě spatřuji velice dobrou možnost pro zadavatele, kdy může v rámci 

soutěže získávat od dodavatele lepší služby.  

 Hodnocení nabídek – existuje nová možnost hodnotit nabídky podle ekonomické 

výhodnosti nabídky a dílčích vah kritérií, kdy si zadavatel stanoví váhy. Váhy se 

vyjádří buď procentně, nebo matematicky. Váhy se stanoví podle objektivní 

nebo subjektivní představy, když tohoto aktu nebude zadavatel schopen, stanoví 

je podle důležitosti dle sebe. V bodě je dle mého názoru veliký potenciál, 

prioritou nemusí být při hodnocení pouze nejnižší nabídková cena, ale zadavatel 

může přihlížet k ostatním, pro něho důležitým bodům.  

Zadavatel v současné době, může vyloučit podezřele nízkou cenou. Ten krok 

hodnotím velice pozitivně. Takto může zadavatel do určité míry regulovat 

zadávací řízení, kdy jsou již v počátku vyloučeny firmy podezřelé mnohdy 

poskytující nekvalitní práci.  
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 Zadávací lhůta a jistota – zde zadavatel může požadovat složení jistoty na svůj 

účet. Účelem jistoty je zabránit odstoupení dodavatele od smlouvy. Jistota se 

může poskytovat několika způsoby bud přímo složením určené částky na účet 

dodavatele, nebo poskytnutí bankovní záruky či pojištěním záruky.   

Tato jistota by měla zabránit odstupu dodavatele od smlouvy ve prospěch 

druhého v pořadí. Na zadavateli záleží, zda bude jistotu požadovat. Roli v tomto 

hraje důležitost díla pro zadavatele, jeho rozsah resp. předpokládaná cena díla. 

V praxi je možno setkat se s tzv. kartelovými dohodami, kdy si jednotlivé firmy 

mezi sebou domlouvají jaké zakázky, kdo bude realizovat, v tomto případě ani 

jistota nezabrání nekalému chovaní. Legislativa toto bohužel příliš nepostihuje a 

takové chování je i problematicky prokazatelné. Pokud mezi pořadím 

jednotlivých zúčastněných firem bude dvojnásobný a více násobný rozdíl, tak se 

jednotlivé firmy domluví na odstupu a na rozdělení rozdílu.  

Pokud firma bude muset z objektivních důvodů odstoupit, pak tomu jistota 

nezbrání. V případech, kdy firma odstupuje z určitých nekalých úmyslů, ztráta 

finančních prostředků díky použití tohoto instrumentu je dle mého názoru firmě 

kompenzována jinak. Platná legislativa neumožňuje někoho donutit k podpisu 

smlouvy.  

Desing – Build 

Je to způsob zadávaní veřejných zakázek, kde odpovědnost za projektovou dokumentaci 

nese sám zhotovitel. Tato metoda v sobě skrývá několik výhod. Zadavatel uzavírá pouze 

jednu smlouvu. Zadavatel neručí za kvalitu projektové dokumentace, protože 

zpracovatel projektové dokumentace je i zároveň zhotovitel stavby. Více k tomuto 

v předchozí kapitole.   

Zadávací řízení musí být ze strany zadavatele připraveno dostatečně podrobně a 

kvalitně, musí obsahovat všechny náležitosti, aby zájemce o zakázku byl schopen 

fundovaně rozhodnout, zda je schopen a ochoten dílo realizovat a aby mohl též připravit 

nabídku. Zadavatel zadává projekt jen v hrubých obrysech, kde je řešen jen účel 

projektu.  
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U této metody dle zkušeností málokdy dochází k odstoupení před podpisem smlouvy 

z důvodu a to zejména díky větší náročnosti při tvorbě sestavování nabídky a tvorbě 

projektové dokumentace. 

Metoda Desing – Build je velice výhodná z toho pohledu, že nabízí jistou volnost 

zadání projektu. Dále pak umožňuje zrychlení vlastního procesu realizace, kdy je 

možno s ní začít i v okamžiku, kdy není zhotovena kompletní projektová dokumentace 

(etapizace). V České republice se již podle této metody soutěžilo několik staveb. 

Příkladem ze soukromého sektoru je víceúčelové centrum Galerie Harfa v Praze, 

z veřejného sektoru pak spalovna odpadu v Brně. Projekty zadávané tímto způsobem se 

nacházejí zejména ve větších krajích a městech ČR, kde působí ve větším měřítku větší 

stavební firmy, které s tímto způsobem zadání obecně nemají problém a jsou lépe 

obeznámeny s jeho možnými úskalími i výhodami. V Karlovarském kraji je s tímto 

problém. Je to dáno tím, že zde není mnoho lidí odborně vzdělaných v této problematice 

a že se zde lidé více bojí udělat něco nového. Dále v kraji neexistuje mnoho opravdu 

velkých firem, které by s takovým způsobem zadávání neměly problém. V neposlední 

řadě je to nevědomost o této možnosti soutěže veřejných zakázek na straně zadavatelů.  
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4 Závěr 

Cílem této práce je to, jak by bylo možno optimalizovat proces zadávání veřejných 

zakázek z pohledu konkrétního zadavatele. V případě této práce se jedná o město Cheb. 

Na základě poskytnutých podkladů, prostudování veřejné zakázky rekonstrukce areálu 

TJ Lokomotiva a vypracování nové varianty téže zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, a byl vysvětlen rozdíl mezi zadávací dokumentací dle 

tohoto nového zákona a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé pojmy, které úzce souvisejí s danou 

problematikou, a jejichž vysvětlení je důležité pro pochopení popisovaného tématu. 

V úvodu aplikační části práce představuje město Cheb a areál TJ Lokomotiva a jeho 

historii. Tento areál je představen proto, neboť jeho rekonstrukce se týká soutěžená 

veřejná zakázka. V další části je pak prezentována samotná veřejná zakázka 

rekonstrukce areálu TJ Lokomotiva. Jsou zmíněny důležité informace o zadávací 

dokumentaci vedoucí k výběru vhodného dodavatele. Informace o vítězné firmě, která 

však odstoupila od podpisu smlouvy, jsou následně podány. To, že vítězná firma 

v případě této zakázky od podpisu odstoupila, bylo jedním z hlavních důvodů, proč byla 

tato veřejná zakázka vybrána pro účel této práce. Zajímalo mě, zda je toto častý problém 

u veřejných zakázek, co je toho důvodem a jaké dopady odstoupení od podpisu z toho 

plynou pro zadavatele. 

Veřejná zakázka na rekonstrukci areálu TJ Lokomotiva Cheb je v mé práci zpracována 

znovu, ale již podle zákona č. 134/2016. Tato varianta je pak srovnána s původní 

variantou vypracovanou zadavatelem dle tehdy platného zákona č. 137/2016. 

V souvislosti s problematikou zadávání veřejných zakázek jsou stanoveny dvě 

výzkumné otázky, na které se práce snaží najít odpověď. První výzkumná otázka zní: 

Dalo by se lépe ošetřit odstoupení vítězné firmy před podpisem smlouvy? Odpověď na 

tuto otázku je bohužel záporná. Výrazným instrumentem zákona č. 134/2016 proti 

odstupování před podpisem smlouvy má být požadování složení peněžní částky na účet 

zadavatele nebo bankovní záruky ve prospěch zadavatele anebo pojištění záruky ve 

prospěch zadavatele od dodavatele, který se přihlásí do veřejné soutěže. Dle mého 
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názoru však tento krok v praxi mnohdy tomuto nezabrání. Druhá výzkumná otázka je: 

Co pro město znamená odstoupení dodavatele stavby před podpisem smlouvy? 

Odstoupení vítězného dodavatele před podpisem smlouvy vždy znamená pro zadavatele 

problém. Zadavatel může mít na veřejné dílo schválenou dotaci, která tímto krokem 

nemůže být vyčerpána, proto o ni přijde. Zakázka je vždy plánována v nějakém 

časovém horizontu, který má svůj význam. Pokud firma odstoupí od podpisu smlouvy, 

dochází k nutným zpožděním, která většinou znamenají problémy v dalších 

návaznostech. V neposlední řadě přichází vniveč práce všech zúčastněných osob, které 

se podílely na zpracování, vyhlášení a vyhodnocování veřejné soutěže.  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je v účinnosti od 1. října 

2016, umožňuje soutěžit veřejné projekty podle ekonomické efektivnosti a stanovení 

dílčích kritérií. V této změně vidím velice pozitivní věc a velkou možnost, jak 

výslednou realizaci veřejné zakázky a kvalitu výsledného díla zlepšit. Bohužel i nadále 

se setkáváme především s uplatňováním kritéria nejnižší ceny. Takto soutěžené nabídky 

jsou méně náročné na přípravu a hlavně jsou méně napadnutelné kvůli špatnému 

vyhodnocení hodnotící komise. Myslím si, ale že by se zadavatele měli zamyslet, zda je 

tento krok správný a uvědomit si, že přidání dalších kritérií by v mnoha případech 

realizované dílo zkvalitnit a tím také prodloužit jeho životnost. 

Zadavatelé by se dle mého názoru též měli blíže obeznámit se zadáváním soutěží 

pomocí metody Desing – Build a pokusit se tuto metodu využívat. Skrývá v sobě 

několik výhod, které byly popsány v předchozích kapitolách. Tento způsob zadávání se 

v současné době praktikuje ve větších městech či krajích. Menší kraje, jako např. 

Karlovarský kraj, zatím tento způsob nepoužívá, doufám však, že do budoucna se toto 

změní. 

Práce poukazuje na zákon o zadávání veřejných zakázek, který byl zaveden proto, aby 

se zabránilo korupci. Zákon od zavedení prošel novelizací a několika změnami. 

V současné době hodnotím zákon pozitivně, ale i nadále by se měl zdokonalovat a 

vylepšovat, k čemuž je nutno zákon stále více propojovat s praxí. Nadále vznikají 

například kartelové dohody, které jsou jednak obtížně prokazatelné a dle stávající 

legislativy obtížně postižitelné. 

Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn.  
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Sb. – sbírka zákonů 

č. – číslo 
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cca – cirka 

DPH – daň z přidané hodnoty 
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