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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií 

nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů a postupů v oblasti 

zadávaní veřejných zakázek. Praktická část se zabývá případovou studií týkající se 

vyhodnocení hodnotících kritérií veřejné zakázky „Nezamyslice – bezvýkopová oprava 

části kanalizační stoky“ a veřejné zakázky „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 

Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Veřejné zakázky, zadávací řízení, kvalifikace, hodnotící kritéria, případová studie  

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the issue of supplier qualification and evaluation criteria 

of public tenders for construction works pursuant to Act No. 134/2016 Coll., On Public 

Procurement. The theoretical part contains an explanation of basic concepts and 

procedures in the field of public procurement. The practical part deals with the 

case study on the evaluation of the evaluation criteria of the public contract "Nezamyslice 

- trenchless repair of a part of the sewerage sewer" and the public contract "Construction 

of a new sports ground Bosonožská ZŠ, Brno-Starý Lískovec". 
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Public procurement, procurement procedure, qualifications, evaluation criteria, case 

study  
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1 ÚVOD 

Zadávání veřejných zakázek je specifickou oblastí práva, která je sledována jak 

odbornou, tak laickou veřejností. To je způsobeno skutečností, že se jedná o hospodaření 

s veřejnými finančními prostředky. 

Účelem zákonné úpravy je zajištění efektivního vynakládání veřejných 

finančních prostředků a účinné hospodářské soutěže v zadávacích řízeních. Jedním 

z důvodů přijetí nové právní úpravy bylo také začlenění evropských směrnic 

a zjednodušení postupů při zadávání veřejných zakázek zadavatelům a podávání nabídek 

dodavatelům. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byl přijat v roce 2016 a je 

jakousi „novou etapou“ v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve srovnání se zákonem o 

veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) přináší sice v mnoha ohledech více pružnosti pro 

zadavatele, ale tím pádem více odpovědnosti. 

Odpovědnost mají zadavatelé především za průběh zadávacího řízení, které musí 

být v souladu se základními zásadami, kterými jsou transparentnost, přiměřenost, zásada 

rovného zacházení a zákaz diskriminace. Zadavatel je zodpovědný za každou fázi 

zadávacího řízení od tvorby zadávací dokumentace až po samotné zadání veřejné zakázky 

vybranému dodavateli. 

Jednou z klíčových fází při zadávání veřejných zakázek je hodnocení. Proto je 

třeba, aby zadavatel pečlivě zvážil ještě před tvorbou zadávací dokumentace, jaké má cíle 

a na základě těchto cílů stanovil hodnotící kritéria, jejich váhu a způsob hodnocení 

nabídek. Jedná se o skutečnosti, které zásadně ovlivňují výběr dodavatele a splnění 

požadavků na cíle veřejné zakázky.  
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2 CÍL PRÁCE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení veřejných zakázek. Měla by 

sloužit především zadavatelům. Seznamuje zadavatele veřejných zakázek s tím, jaké mají 

možnosti a zároveň i povinnosti při zadávání zakázek. Věnuje se zásadám a principům, 

které zadavatelé musejí dodržovat. 

Práce se stručně věnuje základním pojmům z oblasti veřejných zakázek, 

rozdělení veřejných zakázek a samotnému procesu zadávání veřejné zakázky. 

Tyto kapitoly jsou užitečné především pro orientaci zadavatelů, kteří se zadáváním 

veřejných zakázek začínají. 

Pozornost je věnována i kvalifikačním předpokladům. Správné nastavení 

kvalifikace je předpokladem ke splnění cílů zadavatele – tedy k výběru nabídky, která co 

nejblíže odpovídá představám zadavatele. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek preferuje hodnocení nabídek, které je 

vícekriteriální a zohledňuje tak kvalitu nabízeného plnění (v zákoně je i několik 

hodnotících kritérií kvality uvedeno pro inspiraci). Řada zadavatelů i přesto stále volí 

kritérium nejnižší nabídková cena. Je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Nicméně 

cílem zadavatele by měl být výběr nikoliv nejlevnější, ale ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky. Této problematice se věnuje kapitola Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky. 

Praktická část této práce ukazuje přímo na konkrétních zakázkách, jak mohou 

být stanovena hodnotící kritéria u zakázek na stavební práce a jejich váhy a jaký vliv mají 

tyto skutečnosti na výběr nejvhodnější nabídky. 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

Zadavatelem veřejných zakázek může být:  

 veřejný zadavatel,  

 osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 

200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z a) 

rozpočtu veřejného zadavatele nebo b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného 

rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo 

území Evropské unie,  

 jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve 

vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení. [1] 

Veřejným zadavatelem je  

1) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za 

samostatné zadavatele,  

2) Česká národní banka,  

3) státní příspěvková organizace,  

4) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,  

5) jiná právnická osoba, pokud  

a) byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  

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

vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním 

orgánu. [1] 

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

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

v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu. [1] 
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Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy  

a) vyjádří předběžný zájem,  

b) podá žádost o účast nebo nabídku, nebo  

c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení. [1] 

Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část veřejné zakázky. [2] 

Nabídka je návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovaný-mi v zadání 

veřejné soutěže. [2] 

4 ZÁSADY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK 

Zadavatel musí při výběru dodavatele podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen ZZVZ) dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu 

k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. [1] 

ZZVZ jako takový neřeší další principy a povinnosti, které zadavatel musí 

zohledňovat obecně při jakémkoliv nakupování a hospodaření, např. zásady 3E. 

Povinnost respektovat princip 3E pak vyplývá z jiných právních předpisů, především ze 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů. [3] 

4.1 PRINCIP 3E  

 Hospodárností (Economy) se rozumí takové použití veřejných prostředků k 

zajištění stanovených úkolů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných 

prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů. Tj. jde 

o minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) používané na činnost se zřetelem na 

odpovídající kvalitu. 

Princip hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje použité subjektem při provádění 

jeho činností byly k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v 

přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu. [4] 
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 Efektivností (Effectiveness) se rozumí takové použití veřejných prostředků, 

kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů 

ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Efektivností je 

tak myšlen vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, služeb či jiných 

výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými.  

Princip efektivnosti vyžaduje dosažení co nejlepšího vztahu mezi zdroji 

použitými na danou činnost a dosaženými účinky, a to jak z pohledu jednotlivé 

akce/činnosti/projektu, tak i z pohledu věcně souvisejících akcí/činností projektů 

(tj. trvale dosahované efektivnost). [4] 

 

 Účelností (Efficiency) se rozumí takové použití veřejných prostředků, které 

zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Jinými slovy je 

účelností chápán stupeň dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými 

dopady dané činnosti. Účelnost je třeba chápat primárně z pohledu, zda byla 

danou akcí/činností/projektem uspokojena potřeba, která si danou 

akci/činnost/projekt vyvolala.  

Princip účelnosti vyžaduje dosažení stanovených cílů dané činnosti 

a zamýšlených účinků. [4] 

Metodika 3E pracuje se třemi kritérii: hospodárností, účelností a efektivností. V 

prvním případě se posuzuje, jestli vstupy na realizaci veřejného projektu byly získány v 

odpovídající kvalitě za nejnižší možnou cenu. V případě účelnosti se posuzuje, zda 

veřejný projekt uspokojil potřeby, na které byl zaměřen. Efektivnost dává do vztahu 

přínosy projektu k jeho nákladům a posuzuje tedy náklady na jednotku výstupu. Graficky 

je možné základní teoretický koncept 3E znázornit takto: [5] 
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Obrázek 1: Schématické znázornění vazeb mezi hospodárností, účelností a efektivností 

[5 – vlastní zpracování] 

 

Při realizaci veřejného projektu jsou dodrženy principy 3E, pouze pokud je 

projekt realizován hospodárně, účelně a efektivně. Veřejné zakázky následně umožňují 

zvyšovat efektivnost veřejných výdajů tím, že snižují náklady na realizované aktivity. Ve 

výše uvedeném schématu dochází k růstu hospodárnosti a zprostředkovaně k růstu 

efektivnosti. Veřejné zakázky jako takové tedy představují efektivní řešení v situaci, kdy 

dokáží zajistit nižší cenu zboží a služeb, které jsou potřebné pro realizaci daného 

veřejného projektu. Obecně je možné veřejné zakázky použít na realizaci celého 

veřejného projektu anebo pouze na nákup části vstupů. [5] 

4.2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

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 ZZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy. [2] 

4.2.1 ROZDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE PŘEDMĚTU 

Veřejné zakázky podle předmětu plnění se dělí na:  

 veřejné zakázky na stavební práce,  

 veřejné zakázky na dodávky, 

 veřejné zakázky na služby,  
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 veřejné zakázky na koncese na služby,  

 veřejné zakázky na koncese na stavební práce. [1] 

Veřejná zakázka na stavební práce může obsahovat nové stavby, stavební změny 

dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby, montážní práce 

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

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci, 

a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu 

nebo pachtu zboží s právem následné koupě. [2] 

Koncese na služby je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na služby s tou 

výjimkou, že protiplnění za poskytnutí služeb spočívá buď výhradně v právu využívat 

služby, nebo v tomto právu společně s platbou. [6] 

Koncese na stavební práce je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na stavební 

práce s tou výjimkou, že protiplnění za provedení stavebních prací spočívá buď výhradně 

v právu využívat stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou. [6] 

Veřejné zakázky na služby je vymezen negativně, tzn. předmětem je vše, co není 

předmětem předchozích veřejných zakázek, neboť definice služeb v českém právním řádu 

chybí. [6] 

4.2.2 ROZDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE FINANČNÍCH LIMITŮ 

Zadavatel má povinnost stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky před 

zahájením příslušného zadávacího řízení.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

představuje zadavatelem předpokládanou výši úplaty za plnění veřejné zakázky 

vyjádřenou v penězích bez DPH. Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky 

zadávají v různých režimech. Jedná se o: [2] 

 nadlimitní veřejné zakázky - zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je rovna 

nebo překročí finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím 

příslušné předpisy Evropské unie. [2] Finanční limity dle novely platné od 

1. 1. 2018 jsou např. pro veřejné zakázky na stavební práce 149 224 000 Kč. [7] 

 podlimitní veřejné zakázky - zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč 
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bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč 

bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, [2] 

 veřejné zakázky malého rozsahu - zakázky, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 

2 000 000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 

6 000 000 Kč bez DPH. [2] 

4.3 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadáním veřejné zakázky se pro účely ZZVZ rozumí uzavření úplatné smlouvy 

mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout 

dodávky, služby nebo stavební práce. [2] 

4.4 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Zadávací řízení představuje proces provádění obchodní soutěže pro výběr 

nejvhodnější nabídky. Jedná se o formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel 

veřejné zakázky. Zadávací řízení na veřejnou zakázku se zahajuje výhradně způsoby 

stanovenými v zákoně, jakýkoliv jiný způsob zahájení zadávacího řízení není možno 

považovat za platný. Zadávací řízení se zahajuje dvěma základními formami, buďto 

uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo je zadávací řízení zahajováno 

výzvou.  [8] 

Zadávací řízení má v obecné rovině následující základní fáze: 

 Oznámení zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku (dle typu výběrového 

řízení se jedná o výzvu k podání nabídek dodavatelů nebo o výzvu k podání 

žádostí o účast) 

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

 Otevírání obálek s nabídkami.  

 Posouzení kvalifikace (dle příslušného výběrového řízení).  

 Posouzení nabídek.  

 Hodnocení nabídek.  

 Uzavření smlouvy.  

 Uveřejnění výsledků. [8] 
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4.4.1 DRUHY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadávací řízení lze dle ZZVZ provést za určitých, předem definovaných 

podmínek následujícími způsoby: 

a) zjednodušené podlimitní řízení,  

b) otevřené řízení, 

c) užší řízení, 

d) jednací řízení s uveřejněním,  

e) jednací řízení bez uveřejnění, 

f) řízení se soutěžním dialogem, 

g) řízení o inovačním partnerství, 

h) koncesní řízení, nebo 

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. [1] 

5 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

Zadavatel musí/může požadovat následující kvalifikace dodavatelů uvedené 

dále. Kvalifikovaným dodavatelem je tedy pro plnění veřejné zakázky dodavatel, který 

splní:  

a) základní způsobilost,  

b) profesní způsobilost,  

c) ekonomickou kvalifikaci,  

d) technickou kvalifikaci. [2] 

Dle ZZVZ je možno vyloučit účastníka ze zadávacího řízení pokud se dokáže, 

že se v posledních 3 letech dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění 

dřívějšího smluvního vztahu. [9] 
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5.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Základní způsobilost prokazuje bezúhonnost dodavatele vůči státu. Zadavatel 

musí její splnění požadovat vždy ve všech druzích režimů veřejných zakázek. Dodavatel 

je prokáže zákonem vymezenými doklady nebo čestným prohlášením. [2] 

Způsobilým není dodavatel, který:  

 byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 Sb. nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží,  

 má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  

 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 

řádu země sídla dodavatele. [2] 

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že podmínku musí splňovat 

také jiné osoby. Může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele 

práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele. 

U podlimitních zakázek mohou splnit zájemci kvalifikační kritéria čestným prohlášením. 

[2] 

5.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Profesní způsobilost dokládá profesní a odbornou způsobilost dodavatele 

k výkonu činností, které jsou předmětem veřejné zakázky.  [2] 
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Profesní způsobilost může být doložena:  

 výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence;  

 dokladem o oprávněnosti k podnikání – živnostenské oprávnění, licence;  

 dokladem vydaným profesní samosprávnou komorou či profesní organizací, prokazují 

jeho členství;  

 dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím tuto činnost zabezpečuje (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších 

předpisů. [2] 

5.3 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE 

Ekonomická kvalifikace prokazuje ekonomickou sílu a stabilitu dodavatele 

pro provedení zadávané zakázky. [2] 

Ekonomická kvalifikace může být požadována:  

 minimálním ročním obratem dodavatele nebo obratem s ohledem na předmět veřejné 

zakázky určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející období, 

 podmínka minimálního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky,  

 dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát nebo obdobným dokladem,  

 zadavatel není oprávněn požadovat ekonomickou kvalifikaci na služby uvedené 

v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému (projektové práce, 

dozory apod.). [2] 

5.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Technická kvalifikace prokazuje technickou schopnost dodavatele 

pro provedení zadávané zakázky. [2] 
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Technickou kvalifikace může zadavatel požadovat předložením:  

 seznamu stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o plnění 

nejvýznamnějších zakázek (cena, doba plnění a místo provádění stavebních prací, zda 

byly provedeny řádně a odborně); zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady 

i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to 

nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže;  

 seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 

3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí 

a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za 

dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné 

pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže;  

 seznamu techniků a technických útvarů, jež se budou podílet na veřejné zakázce;  

 popisem technického vybavení, popisem opatření dodavatele k zajištění kvality nebo 

popis zařízení pro výzkum;  

 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob odpovědných za realizaci stavebních prací;  

 opatřením v oblasti ochrany životního prostředí;  

 přehledem průměrného počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky nebo  

 přehledem nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici;  

 přehledem o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování dodavatelského řetězce, 

které dodavatel bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky;  

 vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, nebo  

 dokladem prokazujícím shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou 

normou nebo technickým dokumentem. U veřejných zakázek na stavební práce mohou 

zájemci a uchazeči k prokázání kvalifikačních předpokladů využít osvědčení 
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certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému 

stavebních dodavatelů. [2] 

Zadavatel může požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady 

prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů. Zadavatel 

může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění požadované 

způsobilosti. [2] 

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která 

zahrnují: 

 kritéria hodnocení nabídek, 

 metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích  

 váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. [2] 

Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný matematický 

vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v sestupném pořadí podle významu, 

který jim přisuzuje. [2] 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle 

jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního 

cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle 

nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. [2] 

6.1 EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDEK 

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě:  

 podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů 

životního cyklu a kvality.  

 podle nejnižší nabídkové ceny 
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 nebo nejnižších nákladů životního cyklu [2] 

Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel 

povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální 

hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. [2] 

„Vždy však musí platit, že hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému 

plnění veřejné zakázky a musejí být vhodně zvolena ve vztahu k druhu a složitosti veřejné 

zakázky.“1 

Pokud stanoví zadavatel veřejné zakázky více hodnotících kritérií, musí vždy 

postupovat tak, aby tato kritéria vyjadřovala vztah mezi nabídkovou cenou a kvalitou 

plnění, a tím vedla k nejvýhodnějšímu hodnocení pro zadavatele. Jsou tedy zakázána 

taková kritéria, která nemají žádný vliv k ceně a kvalitě plnění veřejné zakázky. [10] 

Kritériem kvality mohou být zejména: 

 technická úroveň,  

 estetické nebo funkční vlastnosti,  

 uživatelská přístupnost,  

 sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 

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

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

dopad kvalita těchto osob,  

 úroveň servisních služeb včetně technické pomoci,  

 podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. [2] 

Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být 

porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní 

podmínky, jejichž účelem je utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky. 

Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění. 

Má se za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné zakázky, pokud se vztahují 

k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné zakázky. [2] 

                                                 
1 [11] KORYTÁROVÁ, Jana, Zdeněk DUFEK, Vít HROMÁDKA a Eva VÍTKOVÁ. Zásada 3E při realizaci 
veřejných stavebních investic v právních předpisech a v praxi. 
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Tabulka 1: Doporučení dílčích kritérií [8 – vlastní zpracování] 

 

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje hodnotit kvalitu veřejné zakázky 

také např. podle kvalifikace. V následujícím obrázku je uveden příklad dílčího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího“ 

Obrázek 2: Další možnosti dílčích kritérií – Kvalifikace a zkušenosti 

stavbyvedoucího [12] 
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1 60,00 97,398 58,439 96,123 57,674 100,000 60,000

2 35,00 20,000 7,000 20,000 7,000 100,000 35,000

3 5,00 84,906 4,245 81,227 4,061 100,000 5,000
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Nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro dokončení celého 

díla

Podpisy členů hodnotící komise

Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad
Stanovení bodového hodnocení, výpočet výsledného bodového ohodnocení a stanovení pořadí nabídek podle výsledného bodového 
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3 1

Nabídková cena v Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího

Lhůta pro dokončení celého díla

nabídka číslo 1 nabídka číslo 2 nabídka číslo 3

MTc-stav, s.r.o. IMOS Brno, a.s.

Výsledné bodové ohodnocení (součet vypočteného bodového hodnocení) 69,684 68,735 100,000

název dílčího kritéria

DIRS Brno s.r.o.

Výsledné pořadí nabídek podle výsledného bodového ohodnocení 2

25

265 277 225

16 922 844,00 17 147 339,70 16 482 573,14

Údaje z nabídek účastníků zadávacího řízení

V Rajhradě dne 14. března 2018

Kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího 5 5
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6.1.1 PODLE NEJVÝHODNĚJŠÍHO POMĚRU NABÍDKOVÉ CENY 

A KVALITY VČETNĚ POMĚRU NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

A KVALITY 

Tato metoda má několik nesporných výhod, a to především: 

 možnost hodnocení kvality řešení navržených účastníky zadávacího řízení;  

 podporu hledání inovačních řešení, 

 možnost zohlednění nákladů životního cyklu jako jednoho z kritérií, pokud je to 

ekonomicky racionální. [3] 

6.1.2 PODLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Tato metoda má nesporné výhody: 

 jednoduchost - zadání veřejné zakázky je jednoduché, příprava zadávacího řízení 

zabere méně času než složitější metody; 

 transparentnost - proces výběru dodavatele je transparentní, je zde jediné 

hodnotící kritérium, které je objektivní; 

 rychlost – proces hodnocení může být velice rychlý, oproti veřejným zakázkám, 

kde se hodnotí i kvalita, zabere méně času. [3] 

Na druhé straně má tato metoda hodnocení i významné nevýhody. Mezi ty hlavní patří: 

 nemožnost zohlednění kvalitativních aspektů; 

 nemožnost zohlednění nákladů na životního cyklu výrobku/služby (cena je 

stanovena pouze na základě přímých nákladů); 

 neexistence prostoru pro inovace. [3] 

6.1.3 PODLE NEJNIŽŠÍCH NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Tato metoda hodnocení je vhodná v případě, že:  

 Zadavateli vzniknou v různých fázích životního cyklu předmětu veřejné zakázky 

v souvislosti s jeho užíváním dodatečné nezanedbatelné náklady; 



26 

 

 lze předpokládat, že u dodávek od různých dodavatelů budou tyto náklady 

rozdílné. [3] 

6.2 MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA 

Mimořádně nízká nabídková cena je nabídková cena, která se výrazně odlišuje 

od průměru ostatních nabídkových cen. [2] 

Možný postup při zjišťování mimořádně nízké nabídkové ceny u veřejných zakázek na 

stavební práce:  

1. Analýza nabídkové ceny – porovnání jednotkových cen položkového rozpočtu 

se srovnatelnou cenovou databází.  

2. Výpis položek stavebních prací a dodávek, které svým výkyvem vedou k mimořádně 

nízké nabídkové ceně.  

3. Zaslání uchazeči k vysvětlení.  

4. Analýza cen uchazeče a zadavatele.  

5. Rozhodnutí zadavatele.  

6. Pokud uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu dostatečně nezdůvodní, je jeho 

nabídka vyřazena a uchazeč je vyloučen z účasti na řízení. [2] 

6.3 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat:  

a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné 

zakázky, kterými mohou být zejména:  

1) spojené s koncem životnosti, nebo  

2) ostatní pořizovací náklady,  

3) náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,  

4) náklady na údržbu,  
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b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění 

veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit 

jejich peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů 

nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu. [2] 

Obecný vztah pro výpočet nákladů životního cyklu je možné definovat následujícím 

zápisem:  

 

 

Kde:  

LCC ............ jsou celoživotní náklady  v současné hodnotě,  

PC ............... pořizovací cena, 

r ................... je diskontní sazba,  

PNt .............. jsou provozní náklady po dobu ekonomické životnosti (LC) statku,  

t=0 ............... n  

LC ............... je délka ekonomické životnosti statku, LC = n. [2] 
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7 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Předložená bakalářská práce se v této části zabývá případovou studií týkající se 

hodnotících kritérií několika veřejných zakázek a možnými přístupy k jejich 

vyhodnocení. 

7.1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 1 – Nezamyslice – bezvýkopová 

oprava kanalizační stoky 

7.1.1 STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka „Nezamyslice – bezvýkopová oprava kanalizační stoky“ 

představuje veřejnou zakázku na stavební práce. Dle finančního limitu (předpokládaná 

hodnota 5 900 000) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a podle druhu zadávacího 

řízení se jedná o veřejnou zakázku prováděnou způsobem otevřeného řízení. 

7.1.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Zadavatel, městys Nezamyslice, vypsal veřejnou zakázku, „Nezamyslice – 

bezvýkopová oprava kanalizační stoky“, na opravu kanalizační stoky.  

Vzhledem ke složitým místním podmínkám (hustá zástavba, obtížný přístup 

pracovníků a téměř nemožný příjezd mechanizace k potrubí, většině vstupních šachet 

a značně komplikovanému případnému přepojování přípojek otevřeným výkopem) 

se zadavatel rozhodl pro sanaci betonového kanalizačního potrubí v předmětném úseku 

bezvýkopovou technologií.  

Bezvýkopová sanace betonového kanalizačního potrubí je v celkové délce 

558,40 m. Na trase je 14 vstupních šachet a 43 ks přípojek. Vzhledem ke způsobu 

budování v období sedmdesátých let minulého století je značný předpoklad nedůsledného 

řešení spojů, absence podsypu a tím i odchylky v niveletě potrubí. Je navržena metoda 

sanace způsobem, kdy vnitřní vystýlka co nejvíce přilne k původnímu potrubí, aby bylo 

zamezeno proudění spodní vody v prostoru mezi potrubím a vložkou. Protože je nemožné 

požadovanou část kanalizace rozdělit na jednotlivé pracovní úseky tak, aby bylo reálné 

použití lanového navijáku za účelem mechanického vtažení sanační vložky do potrubí, je 

navržena metoda sanace. Požadovaná tloušťka vložky po vytvrzení je 12 mm. 
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Vlastní bezvýkopové sanaci potrubí bude předcházet vyčištění potrubí 

a odstranění překážek v potrubí (přesazené spoje a přípojky, střepy, betony, kořeny, cizí 

předměty). Po dokončení těchto prací bude bezprostředně před zavedením rukávce do 

potrubí pracovní úsek opětovně vyčištěn tlakovou vodou a provedena kontrola 

připravenosti úseku k sanaci. V režii zhotovitele bude i čistící médium, odvoz vytěženého 

materiálu ze stoky na skládku. Bezvýkopová sanace inverzní metodou je založena na 

principu vložkování potrubí rukávcem. Rukávcem je myšlen materiál ze syntetických 

vláken vyrobený přesně pro daný průměr a délku sanovaného potrubí a nasycený vhodně 

formulovanou pryskyřicí. Rukávec bude zaveden do potrubí inverzním procesem 

hydrostatickým tlakem vody nebo vzduchu a následně bude provedena jeho polymerace 

(vytvrzení rukávce - vložky). V potrubí tak vznikne vystélka z vyztuženého tvrzeného 

plastu. Následně budou otevřeny přípojky a vhodným způsobem budou zapravena místa 

jejich napojení na hlavní kanalizační potrubí.  
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V následující tabulce jsou přehledně zpracovány hodnoty kritérií nabízené jednotlivými dodavateli veřejné zakázky. Dále jsou nabídky 

dodavatelů k této veřejné zakázce na stavební práce vyhodnoceny a je stanoveno jejich pořadí. Výsledky hodnocení uvedené v Tabulce 2 jsou 

převzaty z protokolu o hodnocení veřejné zakázky zástupcem zadavatele. 

 

Tabulka 2: Hodnocení nabídek veřejné zakázky č. 1 podle zástupců zadavatele [12 – vlastní zpracování] 
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%

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

Celková nabídková cena         

v Kč bez DPH
6 876 076,00 Kč 6 710 744,00 Kč 6 991 584,00 Kč 6 314 576,00 Kč 6 530 496,00 Kč 7 129 640,00 Kč 6 198 384,00 Kč 5 893 600,00 Kč 6 793 044,00 Kč

bodové hodnocení 

nabídkové ceny
85,712 87,823 84,296 93,333 90,247 82,663 95,083 100,000 86,759

Lhůta realizace                            

v kalendářních dnech
90 112 90 40 35 180 40 30 60

bodové hodnocení 

technické úrovně
33,333 26,786 33,333 75,000 85,714 16,667 75,000 100,000 50,000

80,474 81,720 79,199 91,500 89,794 76,064 93,075 100,000 83,083

7 6 8 3 4 9 2 1 5

Výsledné bodové hodnocení:

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek

Výsledné pořadí nabídek

90

10

Nabídková cena                                                       1

2 Technická úroveň                                                  
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Zadavatel zvolil pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky základní kritérium „Ekonomická výhodnost nabídky“ s těmito 

dílčími kritérii: 

1) Nabídková cena 

2) Technická úroveň 

Důležitost každého dílčího kritéria znázornil vahou. Součet vah je roven 100 %. Váhy jednotlivých kritérií stanovené zadavatelem jsou 

následující: 

1) Dílčí kritérium „Nabídková cena“    váha 90 % 

2) Dílčí kritérium „Technická úroveň“  váha 10 % 

V následujícím textu a tabulce jsou uvedeny a zpracovány výstupy hodnocení této veřejné zakázky s tím, že jsou modelově upraveny váhy 

jednotlivých kritérií a je zjišťován dopad této změny na celkové vyhodnocení předložených nabídek. V následující Tabulce 3 jsou přehledně 

zpracovány a zhodnoceny nabídky k dané veřejné zakázce na stavební práce s upravenými výslednými váhami. 
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Tabulka 3: Hodnocení nabídek veřejné zakázky č. 1 s upravenými váhami  

 

Dílčí kritéria zůstala totožná, ale došlo ke změně procentuálního podílu vah. Byl kladen zvýšený důraz na technickou úroveň  - lhůta 

realizace. Jako důvod pro změnu výsledné váhy si lze vymodelovat celou řadu situací, jako například havarijní stav, porucha, nehoda, splnění 

dotačních podmínek. Jako výsledek změny vah lze pozorovat změnu výsledného pořadí zhodnocených nabídek.
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%

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

Celková nabídková cena         

v Kč bez DPH
6 876 076,00 Kč 6 710 744,00 Kč 6 991 584,00 Kč 6 314 576,00 Kč 6 530 496,00 Kč 7 129 640,00 Kč 6 198 384,00 Kč 5 893 600,00 Kč 6 793 044,00 Kč

bodové hodnocení 

nabídkové ceny
85,712 87,823 84,296 93,333 90,247 82,663 95,083 100,000 86,759

Lhůta realizace                            

v kalendářních dnech
90 112 90 40 35 180 40 30 60

bodové hodnocení 

technické úrovně
33,333 26,786 33,333 75,000 85,714 16,667 75,000 100,000 50,000

59,523 57,305 58,814 84,167 87,981 49,665 85,041 100,000 68,380

6 8 7 4 2 9 3 1 5

50

50

Nabídková cena                                                       1

2 Technická úroveň                                                  

Výsledné bodové hodnocení:

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek

Výsledné pořadí nabídek
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7.2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 2 - Výstavba nového 

sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec 

7.2.1 STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno -

Starý Lískovec“ představuje veřejnou zakázku na stavební práce. Dle finančního limitu 

(předpokládaná hodnota 11 184 628 Kč bez DPH) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku 

a podle druhu zadávacího řízení se jedná o veřejnou zakázku prováděnou způsobem 

zjednodušeného podlimitního řízení. 

7.2.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Zadavatel, Statutární město Brno – městská část Brno – Starý Lískovec, vypsal 

veřejnou zakázku, „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 

Lískovec“, na regeneraci stávajícího sportovního hřiště a vybudování nového atletického 

oválu.  

Sportovní hřiště se nachází na pozemku ZŠ Bosonožská. Předmětem řešení je 

regenerace víceúčelového hřiště a výstavba atletického oválu s úpravu nejbližšího okolí. 

V současné době se zde nachází víceúčelové hřiště, které je částečně oplocené, travnaté 

hřiště pro malou kopanou, doskočiště pro skok do dálky, vrh koulí, a basketbalové hřiště 

s betonovým povrchem. Hřiště slouží pro sportovní účely ZŠ Bosonožské. 

Součástí výstavby bude i výměna části oplocení areálu školy. Stavba se 

nenachází v památkové rezervaci. Stavba se nachází za hranicí záplavového území. 

Stavba se nachází v pásmu do 100 m kolem dálnice tzv. průjezdovém pásu. Z tohoto 

důvodu bude stavba rozdělena na stavby trvalé a dočasné. Stavba se nachází v zástavbě. 

Odtok srážkových vod je řešen pomocí vsakovacích objektů do podloží. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o opravu 

havarijního stavu sportovního hřiště. Stavba dodržuje obecné požadavky na využití 

dotčeného území. Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů. Stavba nevyvolává žádné 

související ani podmiňující investice na okolní zástavbu. 
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Jedná se o opravu havarijního stavu sportovního hřiště. Stavba bude i nadále 

sloužit především jako školní hřiště. Jedná se o stavbu trvalou a dočasnou. Stavba není 

a nebude kulturní památkou. Stavba bude pro tělesně i zrakově postižené běžně přístupná po 

místních komunikacích a chodnících. Stavba splňuje všechny do této doby známé 

požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Součástí opravy sportoviště bude i výměna 

části stávajícího oplocení a vybudování nového chodníku v části mezi atletickým oválem 

a víceúčelovým hřištěm.  
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V následující tabulce jsou přehledně zpracovány hodnoty kritérií nabízené jednotlivými dodavateli veřejné zakázky. Dále jsou nabídky 

dodavatelů k této veřejné zakázce na stavební práce vyhodnoceny a je stanoveno jejich pořadí. Výsledky hodnocení uvedené v Tabulce 4 jsou 

převzaty z protokolu o hodnocení veřejné zakázky zástupcem zadavatele. 

Tabulka 4: Hodnocení nabídek veřejné zakázky č. 2 podle zástupců zadavatele [12 – vlastní zpracování] 
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%

N1 N2 N3 N4

celková výše nabídkové ceny      

v Kč bez DPH 10 958 478,41 Kč 10 342 114,00 Kč 9 864 806,00 Kč 9 893 928,18 Kč

bodové hodnocení          

nabídkové ceny 90,020 95,385 100,000 99,706

celková délka trvání záruční 

doby v měsících 60 96 96 72

bodové hodnocení            

nabídkové ceny 62,500 100,000 100,000 75,000

průběžná lhůta realizace díla v 

kalendářních dnech 182 211 161 105

bodové hodnocení                 

nabídkové ceny 57,692 49,763 65,217 100,000

81,283 91,746 96,522 94,794

4 3 1 2

70

20

10

Nabídková cena1

2

3

Technická úroveň                                                  – 

celková délka trvání záruční doby v měsících

Lhůta dokončení plnění                                           – 

průběžná lhůta realizace díla v kalendářních 

dnech

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek

Výsledné pořadí nabídek

Výsledné bodové hodnocení:
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Zadavatel zvolil pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky základní kritérium „Ekonomická výhodnost nabídky“ s těmito 

dílčími kritérii: 

1) Nabídková cena 

2) Technická úroveň – celková délka trvání záruční doby v měsících 

3) Lhůta dokončení plnění – průběžná lhůta realizace díla v kalendářních dnech 

Důležitost každého dílčího kritéria znázornil vahou. Součet vah je roven 100 %. Váhy jednotlivých kritérií stanovené zadavatelem jsou 

následující: 

1) Dílčí kritérium „Nabídková cena“    váha 70 % 

2) Dílčí kritérium „Technická úroveň“  váha 20 % 

3) Dílčí kritérium „Lhůta dokončení plnění“  váha 10 % 

 

V následujícím textu a tabulkách jsou uvedeny a zpracovány výstupy hodnocení této veřejné zakázky s tím, že jsou modelově upraveny 

váhy jednotlivých kritérií a je zjišťován dopad této změny na celkové vyhodnocení předložených nabídek. V následující Tabulce 5 a Tabulce 6 

jsou přehledně zpracovány a zhodnoceny nabídky k dané veřejné zakázce na stavební práce s upravenými výslednými váhami. 
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Tabulka 5: Hodnocení nabídek veřejné zakázky č. 2 s upravenými váhami A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí kritéria pro hodnocení zůstala totožná, ale došlo ke změně procentuálního podílu vah. Byl kladen zvýšený důraz na dílčí kritérium 

Technická úroveň - celková délka trvání záruční doby v měsících a Lhůta dokončení plnění – průběžná lhůta realizace díla v kalendářních dnech. 

Jako důvod pro změnu výsledné váhy lze předpokládat několik situací. Důraz na zkrácení doby plnění realizace díla by mohl být u školního zařízení 

vyvolán např. nutností ukončení zakázky v dostatečném předstihu před zahájením školního roku.  
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N1 N2 N3 N4

celková výše nabídkové ceny      

v Kč bez DPH 10 958 478,41 Kč 10 342 114,00 Kč 9 864 806,00 Kč 9 893 928,18 Kč

bodové hodnocení          

nabídkové ceny 90,020 95,385 100,000 99,706

celková délka trvání záruční 

doby v měsících 60 96 96 72

bodové hodnocení            

nabídkové ceny 62,500 100,000 100,000 75,000

průběžná lhůta realizace díla v 

kalendářních dnech 182 211 161 105

bodové hodnocení                 

nabídkové ceny 57,692 49,763 65,217 100,000

75,058 85,133 91,304 93,603

4 3 2 1

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek

Výsledné pořadí nabídek

Výsledné bodové hodnocení:

50

25

25

Nabídková cena1

2

3

Technická úroveň                                                  – 

celková délka trvání záruční doby v měsících

Lhůta dokončení plnění                                           – 

průběžná lhůta realizace díla v kalendářních 

dnech
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Tabulka 6: Hodnocení nabídek veřejné zakázky č. 2 s upravenými váhami B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí kritéria pro hodnocení zůstala totožná, ale došlo ke změně procentuálního podílu vah. Byl kladen zvýšený důraz na dílčí kritérium 

Technická úroveň - celková délka trvání záruční doby v měsících. Jako důvod pro změnu výsledné váhy lze předpokládat několik situací, jako 

například důraz na kvalitu výstavby, náročnost stavby. 
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N1 N2 N3 N4

celková výše nabídkové ceny      

v Kč bez DPH 10 958 478,41 Kč 10 342 114,00 Kč 9 864 806,00 Kč 9 893 928,18 Kč

bodové hodnocení          

nabídkové ceny 90,020 95,385 100,000 99,706

celková délka trvání záruční 

doby v měsících 60 96 96 72

bodové hodnocení            

nabídkové ceny 62,500 100,000 100,000 75,000

průběžná lhůta realizace díla v 

kalendářních dnech 182 211 161 105

bodové hodnocení                 

nabídkové ceny 57,692 49,763 65,217 100,000

73,027 93,130 96,522 87,382

4 2 1 3

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek

Výsledné pořadí nabídek

Výsledné bodové hodnocení:

40

50

10

Nabídková cena1

2

3

Technická úroveň                                                  – 

celková délka trvání záruční doby v měsících

Lhůta dokončení plnění                                           – 

průběžná lhůta realizace díla v kalendářních 

dnech
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7.3 ZHODNOCENÍ 

Úprava vah u veřejné zakázky č. 1 neměla dopad na změnu pořadí na prvním 

místě. Vítězná nabídka N8 zůstala, z důvodu zisku 100 bodů v obou dílčích kritériích 

stejná. Pořadí se změnilo na dalších místech, z důvodu vyšších nároků na technickou 

úroveň došlo k poklesu v pořadí u nabídek N2, N4 a N7. Naopak u nabídek N1, N3, N5 

došlo k vzestupu v pořadí a nabídky N6 a N8 zůstaly na stejném pořadí jako bez úpravy 

vah. 

U veřejné zakázky č. 2 úprava vah A, navýšení nároků na technickou úroveň – 

celková délka trvání záruční doby v měsících, navýšení lhůty dokončení plnění – 

průběžná lhůta realizace díla v kalendářních dnech, snížení nároků na nabídkovou cenu, 

mělo za dopad změnu v pořadí jednotlivých nabídek. Vítězná nabídka N3 poklesla 

v pořadí a veřejnou zakázku by po úpravě vah vyhrála nabídka N4. Nabídky N1 a N2 

zůstaly na stejném pořadí jako bez úpravy vah. 

U veřejné zakázky č. 2 úprava vah B, navýšení nároků na technickou úroveň – 

celková délka trvání záruční doby v měsících na úkor snížení nároků na nabídkovou cenu, 

mělo za dopad změnu v pořadí jednotlivých nabídek. Vítězná nabídka N3 zůstala, 

z důvodu zisku 100 bodů ve dvou ze tří dílčích kritérií a zisku ve zbývajícím kritériu 

65,217 bodů, stejná, ale došlo k poklesu v pořadí u nabídky N4. Naopak u nabídky N2 

došlo k vzestupu v pořadí a nabídka N1 zůstala na stejném pořadí jako bez úpravy vah.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat možnosti hodnocení veřejné zakázky na 

stavební práce. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti zadání veřejných 

zakázek, jejich rozdělení podle různých pohledů (dle předmětu, finančních limitů, dle 

zadavatele). Dále byly zmíněny základní zásady při jejich zadávání, zejména principy 3E. 

V dalším textu práce jsou uvedeny požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a 

kritéria pro hodnocení nabídek veřejných zakázek. 

V praktické části práce je uvedena případová studie dvou konkrétních veřejných 

zakázek na stavební práce („Nezamyslice – bezvýkopová oprava části kanalizační stoky“ 

a „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“). Obě 

veřejné zakázky byly hodnoceny na základě kritéria ekonomická výhodnost nabídky, kdy 

byla použita dílčí kritéria (nabídková cena a technická úroveň). V rámci této části 

bakalářské práce byly zkoumány dopady změn vah jednotlivých dílčích kritérií na pořadí 

nabídek dodavatelů. Na závěr lze konstatovat, že váhy mají na hodnocení pořadí nabídek 

významný vliv. Pro celkové pořadí nabídek je však také důležité vlastní pořadí nabídky 

v jednotlivých dílčích kritériích. 
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