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Úvod 

K výběru tématu této diplomové práce mě vedla řada proměnných. Největším 

impulsem byl můj dlouhodobý zájem o právo ve veřejném sektoru, zejména pak 

o oblast zadávání veřejných zakázek. Ke studiu práva veřejných zakázek mě vedl 

zejména fakt, že o tuto oblast je stále malý zájem ze strany jak studentů právnických 

fakult, tak již jejich absolventů. A to i přesto, že se jedná o oblast, která ovlivňuje jistým 

způsobem všechny jedince (i neprávníky), neboť v této oblasti je řešeno vynakládání 

veřejných prostředků, do kterých každý svým dílem přispíváme a měli bychom se tak 

i zajímat, jakým způsobem jsou pak spotřebovány. 

Oblast zadávání veřejných zakázek je komplexně a složitě upravena na národní 

i evropské úrovni, z níž zákon o zadávání veřejných zakázek vychází. Proto jsem si 

musela z této široké oblasti vybrat jedno téma a to podrobněji zpracovat. Můj výběr byl 

téměř od počátku zcela jasný, a to hodnocení nabídek dle jejich ekonomické 

výhodnosti. Druhým impulsem tak pro mě byla dlouhodobě vedená veřejná diskuze 

ohledně stálého získávání nekvalitního plnění z důvodu neschopnosti zadavatelů 

hodnotit i jiná kritéria, než pouze nejnižší nabídkovou cenu.  

Právě s tím souvisí i třetí a neposlední impuls, a to nezkušenost zadavatelů a jejich 

ostych hodnotit jiná kritéria, s kterými nemají zkušenosti. K této myšlence mě vedly 

stále se opakující dotazy i ze strany mé maminky, která stojí na straně veřejného 

zadavatele a ráda by pro své město získávala i kvalitnější plnění, ne pouze to 

nejlevnější, ohledně způsobu hodnocení, který tedy bude vhodný a zároveň nebude 

představovat riziko napadnutelnosti zadávacích řízení. Proto jsem se rozhodla téma 

hodnocení nabídek a jeho současný stav v České republice podrobněji prostudovat 

a udělat si jisté srovnání i se zahraniční praxí.  

Všechny shora uvedené skutečnosti mě vedly ke zpracování tohoto komplexního 

tématu. Cílem této práce je proto ukázat, jaké možnosti zadavatelé mají pro to, aby 

získali skutečně plnění, které bude dle jejich představ nejlepší a současně v souladu se 

zásadami vynakládání veřejných prostředků. Tedy získali plnění, které bude 

představovat skutečně nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. 
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Tato diplomová práce se skládá ze šesti hlavních kapitol. V první úvodní kapitole 

je v krátkosti představen smysl a účel právní úpravy veřejného zadávání a následně 

rozebrán tzv. princip 3E, který je pro nakládání s veřejnými prostředky klíčový, a který 

hraje důležitou roli rovněž v hodnocení. 

Ve druhé kapitole je pro lepší logickou souvislost ve stručnosti popsán průběh 

zadávacího řízení, v rámci něhož je zařazena právě fáze hodnocení. V této kapitole jsou 

rozebrány ještě základní zásady zadávání veřejných zakázek, které jsou pro hodnocení 

nabídek rovněž stěžejní.  

Následující třetí kapitola je věnována již samotné zákonné úpravě hodnocení 

nabídek dle ekonomické výhodnosti, ve které je nejprve uvedeno, co se ekonomickou 

výhodností ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek rozumí. Dále tato kapitola 

obsahuje rozbor zákonné úpravy, jak má zadavatel pravidla pro hodnocení v zadávací 

dokumentaci nastavit.  

Kapitola čtvrtá navazuje na kapitolu předcházející a je v ní podrobněji rozebráno 

nastavení kritérií hodnocení. Tato kapitola je zaměřena na jednokriteriální hodnocení, 

tedy hodnocení na základě jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny 

nebo nejnižších nákladů životního cyklu. V souvislosti s tím jsou v ní rozebrány 

i problémy, které při tomto způsobu hodnocení mohou vyvstat.  

Hodnocení vícekriteriální pak rozebírám v následující kapitole páté. Pátá kapitola 

je věnována tedy kvalitativním hodnotícím kritériím a na úvod této kapitoly jsou ještě 

rozebrány kategorie hodnotících kritérií. Všechny uvedené způsoby hodnocení včetně 

i nastavení pravidel pro hodnocení rozebíraných v kapitole třetí, se snažím 

demonstrovat na příkladech z praxe včetně pohledu judikatury.  

Poslední kapitola šestá je kapitolou částečně shrnující. V této kapitole jsem se 

zaměřila na instituty, které by měly napomoci zadavatelům ulehčit jejich pozici a trochu 

i prolomit strach ze složitějších způsobů a postupů hodnocení, kterých se čeští 

zadavatelé stále ostýchají. V rámci této kapitoly jsou rovněž shrnuta data ohledně 

současné zadávací praxe se zaměřením na hodnocení a jako poslední rozebrána 

průlomová inspirativní zahraniční rozhodnutí. 
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Celá práce vychází z právního stavu účinnému ke dni 1. září 2019. 
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1 Smysl a účel právní úpravy veřejného zadávání 

Veřejným zadáváním se rozumí postup zadavatele
1
, který vede k zadání veřejné 

zakázky, legislativně upravený v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“ nebo “zákon o zadávání veřejných 

zakázek”).  

Na rozdíl od předchozí právní úpravy v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“), který výslovně definoval
2
, co se 

přesně zadáváním veřejných zakázek rozumí, současný zákon v § 2 odst. 1 ZZVZ pouze 

stanoví, že se zadáním veřejné zakázky rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 

zadavatelem a  dodavatelem.  

Zákon o zadávání veřejných zakázek neupravuje jen proces, který vede k zadání 

veřejné zakázky, ale reguluje taktéž všechny činnosti a postupy v zadávacím řízení, 

jakož i činnosti, které zahájení zadávacího řízení předcházejí, tj. například určení druhu 

veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty a v neposlední řadě i nastavení 

zadávacích podmínek, jejichž obsahem je i důležitá část, hodnocení nabídek. 

Zadavatel je povinen uzavřít smlouvu v zadávacím řízení dle ZZVZ, jestliže 

poptává plnění (ať už zboží, služby či stavební práce), které si není schopen zajistit sám 

vlastními silami a za tímto účelem bude nucen takové plnění pořídit externě 

od  některého z dodavatelů na relevantním trhu.  

Oproti smlouvám uzavíraným v běžném obchodním styku (tedy v běžných 

soukromoprávních závazkově právních vztazích) zadavatel není oprávněn smlouvu 

uzavřít napřímo s některým z dodavatelů, pro kterého se rozhodne bez dalšího. 

Nýbrž  bude povinen realizovat jeden z druhů zadávacího řízení, ve kterém vybere 

dodavatele, který mu nabídne ekonomicky nejvýhodnější plnění. Co se ekonomicky 

                                                 
1
 Zadavatelem se rozumí osoba definovaná v § 4 ZZVZ 

2
 viz § 17 písm. M) ZVZ, dle kterého se zadáváním veřejné rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto 

zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do 

zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky 

v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě 

rámcové smlouvy 
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nejvýhodnější nabídkou rozumí, bude rozebráno podrobně níže, neboť právě tomuto 

tématu je věnována celá tato diplomová práce.  

Průběh zadávacího řízení je v ZZVZ detailně a vysoce formalizovaným způsobem 

upraven. Důvodem této podrobné úpravy je právě samotný cíl zadávání veřejných 

zakázek, a to uzavření úplatné smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem, který ve 

většině případů nehospodaří s vlastními finančními prostředky, ale s prostředky 

veřejnými. Především proto je postup zadavatele vedoucí k uzavření takové smlouvy 

regulován ZZVZ. 

Veřejným zadáváním tedy můžeme rozumět postup zadavatele směřující 

k pořízení jím požadovaného plnění způsobem, který pro něho představuje co nejvíce 

efektivní a účelné řešení (zejména efektivní a  účelné vynakládání veřejných 

prostředků). Zároveň ale můžeme zadavatelem poptávaným plněním rozumět i takové, 

jenž přispívá k plnění celospolečenských cílů.
3
  

1.1. Účel a cíl veřejného zadávání 

Jak je uvedeno výše, jedním z hlavních znaků veřejné zakázky je uzavření úplatné 

smlouvy, tedy její úplatnost. Zadavatel na základě smlouvy uzavřené v zadávacím řízení 

poskytuje dodavateli za poskytnuté plnění finanční prostředky, které poskytuje buď ze 

svého rozpočtu, nebo například z dotací získaných ze státního či evropského rozpočtu.  

Za úplatnou smlouvu ve smyslu § 2 odst. 1 ZZVZ je třeba považovat i takovou 

smlouvu, u níž dochází k zápočtu plnění dodavatele a zadavatele. Takovým příkladem 

může být například uzavření smlouvy, na základě které zadavatel pronajme vlastní 

nemovitost vybranému dodavateli a ten mu jako protiplnění poskytne stavební práce.
4
 

K účelu a cíli právní úpravy veřejného zadávání se nesčetněkrát vyjádřil 

i Nejvyšší správní soud, který například ve svém rozsudku sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 

5. 6. 2008
5
 konstatoval, že cílem ZVZ je zajištění hospodárnosti, efektivnosti 

                                                 
3
 Viz bod (2) preambule zadávací směrnice 

4
 HERMAN, Pavel; Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 

2.  aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-

80-7380-660-6, s. 14  
5
 Dostupné z: http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0020_1Afs_0800152A_prevedeno.pdf  

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0020_1Afs_0800152A_prevedeno.pdf
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a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Tyto tři vlastnosti jsou obecně známy 

jako tzv. princip 3E („princip 3E“).
6
 

Dle rozhodovací praxe správních soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(„Úřad“) je účelem a cílem právní regulace zadávání veřejných zakázek mimo naplnění 

výše uvedeného principu 3E taktéž zajištění transparentnosti vynakládání veřejných 

prostředků a současně zajištění účinné a efektivní hospodářské soutěže mezi 

hospodářskými subjekty, tj. dodavateli.
7
 

Úprava ZZVZ plně implementuje právní úpravu evropských zadávacích směrnic 

předpisy.
8
  

Vzhledem k tomu, že ZZVZ z těchto evropských směrnic vychází, je nezbytné 

vykládat tento zákon eurokonformně, tj. ve smyslu a v souladu s účelem těchto směrnic. 

V odůvodnění k zadávací směrnici je uvedeno, že veřejné zakázky hrají klíčovou roli 

jako jeden z tržně založených nástrojů, který se dá využít k zajištění nejefektivnějšího 

využití veřejných prostředků.
9 10 

Jak plyne z výše uvedeného, hlavní cíl a účel právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek lze spatřovat v řádném a hospodárné vynakládání veřejných prostředků 

a zajištění efektivní a férové hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty. 

Lze  tedy shrnout, že stěžejním účelem zadávání veřejných zakázek je právně 

regulovaný postup výběru dodavatele, který bude zadavateli poskytovat činnosti 

                                                 
6
 rozsudek se sice týká starého ZVZ, ale závěry v něm uvedené lze aplikovat ohledně ZZVZ 

7
 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, č. j. 8 Afs 60/2009, rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2011, č. j. 5 Afs 77/2010, rozsudek Krajského soudu v Brně 

ze dne 7. 4. 2009, č. j. 62 Ca 28/2008 dostupné z: www.nssoud.cz  
8
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro EHP („zadávací směrnice“) a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 

2004/17/ES Text s významem pro EHP („sektorová zadávací směrnice“). 
9
 Bod (2) preambule zadávací směrnice 

10
 LARIONOVA, Alena. Vliv na výběr dodavatele neboli skryté 3E v zákoně o zadávání veřejných 

zakázek. Veřejné zakázky: nový dvouměsíčník o veřejných zakázkách. 2018, 6/2018, s. 55-56. ISSN 1803-

6724 

http://www.nssoud.cz/
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vedoucí k uspokojení potřeb zadavatele, a to způsobem, který je pro zadavatele 

ekonomicky nejvýhodnější.
11

  

1.2. Princip „3E“ 

Zkratka 3E v sobě zahrnuje tři zásady, kterými je nutné se řídit při využívání 

veřejných prostředků, a to zásadu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Veřejnými 

prostředky se ve smyslu zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů („zákon o finanční kontrole“) rozumí „[v]eřejné finance, 

věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě 

[…]“ 
1213

 

Povinnost zadavatele dodržovat při zadávání veřejných zakázek Princip 3E není 

zakotvena přímo v ZZVZ, ale vyplývá z jiných právních předpisů, zejména pak z výše 

uvedeného zákona o finanční kontrole. Zohlednění principu 3E je nezbytné k naplnění 

smyslu a účelu zadávání veřejných zakázek. Zákon o finanční kontrole přisuzuje 

zásadám obsaženým v principu 3E níže uvedený význam: 

 Zásada hospodárnosti: 

„použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 

nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající 

kvality plněných úkolů“ - viz § 2 písm. m) zákona o finanční kontrole); 

 Zásada efektivnosti: 

„použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 

rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem 

                                                 
11

 PODEŠVA, Vilém, Lukáš SOMMER, Jiří VOTRUBEC, Martin FLAŠKÁR, Jiří HARNACH, Jan 

MĚKOTA, Martin JANOUŠEK. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv-komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-102-6, k § 39 odst. 2. 
12

 Viz § 2 písm. g) zákona o finanční kontrole 
13

 Jinou právnickou osobou se ve smyslu § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole rozumí orgán „[v]eřejné 

správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,5 státní 

příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, 

příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná 

právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6 nebo právnická 

osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky“ 
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prostředků vynaložených na jejich plnění“ - viz § 2 písm. n) zákona 

o  finanční kontrole); 

 Zásada účelnosti: 

„použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů 

při plnění stanovených úkolů“ - viz § 2 písm. o) zákona o finanční 

kontrole). 

Zadavatel je povinen zohlednit princip 3E zejména při stanovení předmětu 

veřejné zakázky, při stanovení kvalifikačních požadavků a zejména pak i při zvolení 

způsobu hodnocení nabídek a stanovení hodnotících kritérií. 

Právě pro stavení způsobu hodnocení je nezbytně důležité, aby zadavatel zvolil 

taková kritéria hodnocení, která mu zaručí, že bude dodrženo kritérium hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti předmětné veřejné zakázky. Je tedy zřejmé, že pro nastavení 

hodnocení je zohlednění tohoto principu stěžejní, což bude podrobně rozebráno níže 

v kapitole 3 a 4 této diplomové práce. 
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2 Úvod do průběhu zadávacího řízení a zařazení fáze 

hodnocení 

Zadavatel je dle § 2 odst. 3 ZZVZ povinen uzavřít smlouvu v zadávacím řízení 

(zadat veřejnou zakázku) vždy, pokud zadavatelem poptávané plnění nespadá pod jednu 

z výjimek stanovených v ZZVZ.
14

  

Pokud nelze podřadit daný případ ani pod jednu z těchto výjimek, je zadavatel 

povinen zadat veřejnou zakázku v jednom z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ
15

. 

Pro  každý tento specifický druh zadávacího řízení stanoví ZZVZ určité rozdíly pro 

průběh toho kterého zadávacího řízení.   

 Dle dikce ustanovení § 39 odst. ZZVZ je zadavatel povinen postupovat 

v zadávacím řízení dle pravidel stanovených tímto zákonem a zároveň dodržovat 

zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Pravidla, která zákon 

o zadávání veřejných zakázek explicitně neupravuje, zadavatel určí v souladu se 

zásadami vyjmenovanými v ustanovení § 6 ZZVZ. V  žádném případě však nesmí 

stanovit zadávací podmínky a postupovat v zadávacím řízení contra legem. 

Hlavním cílem zadávacího řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele, se kterým 

bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel provádí tento 

výběr na základě předem stanovených podmínek v zadávací dokumentaci, které musí 

být nastaveny zcela v souladu s ustanovením § 36 ZZZV. Na základě takto stanovených 

podmínek provede zadavatel výběr dodavatele na základě
16

: 

 posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení; 

                                                 
14

 Těmito výjimkami se ve smyslu § 29 až 31 rozumí: 

 obecné taxativně stanovené výjimky vyjmenované v § 29 ZZVZ (např. za účelem zajištění ochrany 

základních bezpečnostních zájmů České republiky nebo utajovaných informací apod.); 

 některé taxativně stanovené výjimky pro podlimitní veřejné zakázky vyjmenované v § 30 ZZVZ 

(např. na dodávky nebo služby související s poskytováním humanitární pomoci); 

 výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ. 
15

 Dle § 3 ZZVZ jsou druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší 

řízení, jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem, řízení 

o inovačním partnerství, koncesní řízení nebo řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 

režimu.  
16

 Viz § 39 odst. 2 ZZVZ 
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 snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu 

předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený 

druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si je vyhradil; 

 hodnocení nabídek. 

Není nezbytné, aby zadavatel provedl vždy všechny tři výše uvedené kroky. 

Jak  plyne již ze znění ZZVZ, snížení počtu účastníků nebo nabídek provede zadavatel 

pouze, je-li to v daném druhu zadávacího řízení připuštěn a vyhradil-li si to zadavatel 

v zadávacích podmínkách.  

Stěžejním fází pro výběr dodavatele je fáze hodnocení nabídek. Dle ustanovení 

§  122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen uzavřít smlouvu s dodavatelem, jenž předložil 

nabídku, která byla zadavatelem na základě zadavatelem stanoveného hodnocení 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

Výběr a nastavení pravidel pro hodnocení je výlučným právem a zároveň 

i povinností zadavatele, který tímto sleduje, že bude vybrán dodavatel, jenž bude skýtat 

záruky plnění nejvyšší kvality a který tak bude schopen předmět veřejné zakázky 

nejlépe splnit. Z tohoto důvodu je hodnocení stěžejní fází zadávacího řízení. 

Jak je již uvedeno výše, každý druh zadávacího řízení má svá jistá specifika, 

a tudíž jednotlivé fáze zadávacího řízení nelze generalizovat. Asi nejběžnějším druhem 

zadávacího řízení v nadlimitním režimu je otevřené řízení ve smyslu § 56 ZZVZ. 

Níže  proto blíže demonstruji stručný průběh zadávacího řízení právě na průběhu 

otevřeného zadávacího řízení a zařazuji fázi hodnocení, jako fázi stěžejní.  

2.1. Fáze otevřeného zadávacího řízení 

V základní formě lze průběh otevřeného zadávacího řízení znázornit bez menších 

modifikací uvedených níže pod tímto bodem tak, jak je uvedeno na obrázku na konci 

tohoto bodu 2.1. 

Zadávací řízení je dle § 56 ZZVZ zahájeno odesláním oznámením o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku 
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Evropské unie.  Tímto zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání 

nabídky, resp. účasti v zadávacím řízení.  

Zahájení zadávacího řízení však není úplně prvním krokem zadavatele, který 

v souvislosti se zadávacím řízením činí. Této fázi předchází časově náročná a složitá 

fáze přípravy zadávacího řízení. Tato fáze není v ZZVZ detailně upravena, 

ale  z hlediska účelu zadávacího řízení je právě tato fáze jednou z nejdůležitějších částí 

zadávacího řízení, a to zejména z toho důvodu, že jejím hlavním cílem je tvorba 

zadávacích podmínek. Vzhledem k tématu této diplomové práce je v následujících 

kapitolách detailně rozebráno nastavení pravidel pro hodnocení, jako součást 

zadávacích podmínek. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 ZZVZ zapracuje zadávací 

podmínky do zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci je zadavatel povinen 

dle  § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele. Jakmile je zadávací řízení 

zahájeno, je osloven neomezený okruh dodavatelů, aby ve lhůtě
17

 pro podání nabídek 

podali své nabídky.  

Po skončení lhůty pro podání nabídek následuje fáze otevírání nabídek. 

Zákon  o zadávání veřejných zakázek rozeznává podávání nabídek v listinné 

a elektronické podobě. Od 18. 10. 2018, kdy proběhla tzv. úplná povinná elektronizace 

veřejných zakázek, musí však veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

probíhat elektronicky, a to včetně podávání nabídek.
18

 

Elektronické nabídky podávají dodavatelé přes zřízený profil zadavatele. 

Otevírání nabídek v elektronické podobě pak provádí zadavatel dle § 109 ZZVZ, a to 

výlučně až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Po otevření nabídek zadavatel 

zejména kontroluje, zda byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická 

a zda nebylo s nabídkou před jejím otevřením jakkoliv manipulováno.  

Bez zbytečného odkladu po ukončení otevírání nabídek musí zadavatel provést 

dva důležité kroky, a to posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

                                                 
17

 Lhůta pro podání nabídek musí od zahájení zadávacího řízení činit v souladu s §  57 odst. 1 ZZVZ 

nejméně 30 dnů. Ve stanovených výjimečných případech může být tato lhůta zkrácena na 15 dní. 
18

 § 211 odst. 3 v návaznosti na § 279 odst. 2 ZZVZ 
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a hodnocení nabídek. Zákon o zadávání veřejných zakázek nestanoví lhůtu, ve které 

musí zadavatel tyto dva kroky od okamžiku otevření nabídek uskutečnit, ale měl by tak 

učinit bez zbytečného odkladu.
19

  

V případě, kdy se zadávacího řízení účastní pouze jediný dodavatel, může 

zadavatel takového dodavatele vybrat i bez provedení hodnocení.
20

 I v takovém případě 

je ale zadavatel povinen provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.  

Zadavatel musí v rámci zadávacího řízení provést rovněž posouzení, zda některá 

z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ. 

Tato problematika je rozebrána podrobně níže v kapitole 4.1.4 této diplomové práce.   

Poté, co zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky, je povinen ve smyslu 

§ 123 ZZVZ v návaznosti na § 50 ZZVZ je zadavatel povinen zaslat všem účastníkům 

zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele, v rámci něhož musí poskytnout 

zprávu o hodnocení nabídek a  výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele, včetně uvedení seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 

splnění jednotlivých kritérií kvalifikace. Případně musí oznámení o výběru obsahovat 

i seznam vzorků nebo dokladů, jestliže jejich předložením zadavatel podmínil uzavření 

smlouvy. 

V návaznosti na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je zadavatel povinen 

vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 

o jeho kvalifikaci a k předložení dokladů nebo vzorků, jejichž předložením bylo 

podmíněno uzavření smlouvy.
21

 

Doručením oznámení o výběru účastníkům zadávacího řízení začíná běžet 

tzv.  blokační lhůta ve smyslu § 246 ZZVZ, tj. lhůta, ve které mohou účastníci 

                                                 
19

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Otevřené řízení. Metodiky procesní k zadávacím řízením k zákonu č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [online]. [cit. 2019-03-25]. In: portal-vz.cz . dostupné z: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-

zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim  
20

 viz § 122 odst. 2 ZZVZ 
21

 viz § 122 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
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zadávacího řízení podat proti tomuto oznámení námitky. V této lhůtě zadavatel nesmí 

přistoupit k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
22

  

Jak uvádí ustanovení § 51 odst. 1 ZZVZ, zadávací řízení je ukončeno uzavřením 

smlouvy, popř. rámcové dohody nebo zavedením dynamického nákupního systému. 

Smlouva s vybraným dodavatelem se uzavírá výhradně písemně a musí být v souladu 

se  zadávacími podmínkami a s nabídkou vybraného dodavatele.
23 

 

Zadavatel je dle § 126 ZZVZ povinen do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat 

oznámení o výsledku zadávacího řízení, stejně jako oznámení o zahájení zadávacího 

řízení, do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie.  

O průběhu zadávacího řízení je zadavatel povinen vyhotovit písemnou zprávu, 

ve  které uvede základní a nejdůležitější údaje stanovené v ustanovení § 217 

odst. 2 ZZVZ. Písemnou zprávu musí zadavatel do 30 pracovních dnů od ukončení 

zadávacího řízení, tj. od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, zveřejnit na 

profilu zadavatele.  

2.1.1. Možnost předřadit hodnocení nabídek 

Ustanovení § 39 odst. 4 věta první ZZVZ umožňuje zadavateli provést posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocení nabídek nebo až po 

hodnocení nabídek. Je tak plně na zadavateli, zda nejprve posoudí splnění podmínek 

účasti u všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a až posléze bude nabídky hodnotit, 

nebo provede nejprve hodnocení nabídek a posoudí splnění podmínek účasti pouze 

u vybraného dodavatele. Posouzení splnění podmínek účasti musí zadavatel provést 

alespoň u vybraného dodavatele. 

Předřadí-li zadavatel fázi hodnocení, bude nejprve nabídky všech dodavatelů, 

bude prvotně nabídky hodnotit a na základě hodnocení sestaví pořadí nabídek a až 

následně posoudí podmínky účasti pouze u vybraného dodavatele, resp. dodavatele, 

který se umístil jako první v pořadí.  

                                                 
22

 Zákonná lhůta pro podání námitek činí dle § 242 odst. 2 ZZVZ 15 dní od uveřejnění či doručení 

oznámení o výběru 
23

 Viz § 124 ZZVZ v návaznosti na § 51 odst. 3 ZZVZ 
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Tento postup se ale jeví jako vhodný pouze u jednodušších veřejných zakázek, 

kdy zadavatel nemusí nabídky v souvislosti s hodnocením složitě kontrolovat 

a ověřovat. V opačném případě je vhodné provést nejprve posouzení splnění podmínek 

účasti a teprve poté hodnocení nabídek, na základě kterého sestaví výsledné pořadí 

nabídek. 

Pokud by totiž zadavatel v případě takové veřejné zakázky nejprve provedl 

hodnocení a následně posuzoval splnění podmínek účasti, mohlo by dojít k situaci, kdy 

by vyzval vybraného dodavatele k doplnění zákonem (a v zadávací dokumentaci) 

stanovených dokumentů (viz např. k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 

o kvalifikaci dodavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ).
24

 

                                                 
24

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Otevřené řízení, op. cit. 
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Znázornění průběhu otevřeného řízení 

 

2.2. Základní zásady zadávacího řízení 

Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví pravidla a postupy, dle kterých musí 

zadavatel v zadávacím řízení postupovat. Jsou ale i úkony a postupy v zadávacím řízení, 

které zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně nebo dostatečně detailně 
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neupravuje. V takovém případě je pak ve smyslu § 39 odst. 1 věta druhá ZZVZ 

zadavatel povinen tato pravidla stanovit plně v souladu se zásadami zadávání veřejných 

zakázek uvedenými v § 6 ZZVZ. 

Dle ustanovení § 6 odst. 1 ZZVZ má zadavatel povinnost při postupu v zadávacím 

řízení dle ZZVZ dodržovat: 

 Zásadu transparentnosti a 

 Zásadu přiměřenosti. 

Ve vztahu k dodavatelům má pak zadavatel ve smyslu § 6 odst. 2 ZZVZ 

povinnost dodržovat: 

 Zásadu rovného zacházení a 

 Zásadu zákazu diskriminace 

Základní zásady zadávacího řízení lze chápat jako určité generální klauzule, 

ke  kterým je nutné přihlížet při interpretaci a aplikaci ZZVZ.
25

 Základní zásady 

vychází z evropské právní úpravy zadávacích směrnic. Tyto zásady se přitom neuplatní 

pouze na veřejné zakázky zadávané v režimu ZZVZ, ale na základě aplikační 

a rozhodovací se tyto základní zásady aplikují i na veřejné zakázky zadávané mimo 

režim ZZVZ.  

2.2.1. Zásada transparentnosti 

Zásada transparentnosti provází všechny fáze zadávacího řízení a zadavatel 

je  povinen ji dodržovat i před jeho zahájením, tedy při přípravě zadávacích podmínek. 

Vychází primárně z judikatury Evropského soudního dvora (“SDEU”). Obsah této 

zásady lze spatřovat ve třech rovinách. Zaprvé je zadavatel v souvislosti se zásadou 

transparentnosti, jak vyslovil například SDEU v rozsudku Succhi di Frutta
26

, povinen 

stanovit zadávací podmínky jasným, přesným a jednoznačným způsobem, aby mohli 

dodavatelé při vynaložení běžné péče rozumět jejich přesnému významu a interpretovat 

                                                 
25

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 45 
26

 Rozsudek SDEU C-496/99 P ze dne 24. 4. 2004 ve věci Evropské komise v. CAS Succhi di Frutta SpA 
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je tímto shodným významem, a zároveň aby zadavatel byl schopen ověřit, zda podané 

nabídky splňují kritéria příslušné veřejné zakázky.
27

 

Zadavatel je dále ve smyslu této zásady povinen v zadávacím řízení dodržovat 

předem stanovená pravidla v zadávací dokumentaci a povinnost uchovávat dokumentaci 

veřejné zakázky, aby mohlo být na veřejnou zakázku pohlíženo jako na čitelnou 

a předvídatelnou, a současně aby mohla podléhat efektivní veřejné kontrole a správnímu 

přezkumu.
28

 

Zásada transparentnosti je stěžejní i pro hodnocení nabídek. Nejvyšší správní soud 

v jednom ze svých rozsudků zdůraznil, že je nezbytné, aby kritéria pro hodnocení 

nebyla během zadávacího řízení měněna. Ve zmíněném rozsudku Nejvyšší správní soud 

uvedl, že „[z]adavatel dále nemůže brát v úvahu jiná kritéria pro hodnocení, než která 

stanovil v podmínkách zadání, neboť pro zachování principu transparentnosti procesu 

zadávání je nezbytné, aby zadavatel hodnotil nabídky podle předem stanovených 

kritérií, jejichž obsah je znám všem uchazečům.“
29

 

V neposlední řadí je zadavatel povinen zajistit zveřejnění veřejné zakázky, aby tak 

byl otevřen trh dostatečné hospodářské soutěži ve prospěch každého potenciálního 

účastníka, jak uvedl mimo jiné SDEU ve svém rozsudku Teleaustria Verlags
30

. 

2.2.2. Zásada přiměřenosti 

Zásada přiměřenosti, nebo také zásada proporcionality, byla výslovně zakotvena 

až v ZZVZ po vzoru evropských zadávacích směrnice. To však neznamená, že by 

v souvislosti s jednotlivými kroky v zadávacím řízení zadavatel nemusel postupovat 

přiměřeně. Předchozí právní úprava v ZVZ ukládala zadavateli povinnost postupovat 

                                                 
27

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 46 
28

 PODEŠVA, V., L. SOMMER, J. VOTRUBEC, M. FLAŠKÁR, J. HARNACH, J. MĚKOTA a M. 

JANOUŠEK. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv-komentář, 2016. op. cit., k § 6 
29

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Afs 8/2011, dostupný z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_1Afs_110_20110418092839_prevedeno.pdf  
30

 Rozsudek SDEU C-324/98 ze dne 7. 12. 2000 ve věci Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH 

v. Telekom Austria AG  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_1Afs_110_20110418092839_prevedeno.pdf
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přiměřeně zejména při nastavení kvalifikace. Z charakteru této zásady proto vyplývá, 

že  bude uplatněna zejména při nastavení zadávacích podmínek.
31

 

Zadávací podmínky musí být ve smyslu této zásady přiměřené předmětu, objemu 

a charakteru veřejné zakázky.
32

 

2.2.3. Zásada rovného zacházení 

Postup zadavatele v souladu se zásadou rovného zacházení spočívá ve splnění 

povinnosti zacházet v rámci průběhu zadávacího řízení se všemi jeho účastníky stejným 

způsobem.
33

 Podle rozsudku SDEU Albert Ruckedeshcel
34

 nesmí být se srovnatelnými 

situacemi zacházeno odlišně, není-li tato odlišnost objektivně zdůvodněna. To spočívá 

především v tom, že všichni účastníci zadávacího řízení musí mít při přípravě svých 

nabídek rovné šance.
3536

 

2.2.4. Zásada zákazu diskriminace 

Zásadu zákazu diskriminace, stejně jako zásadu transparentnosti, je zadavatel 

povinen dodržovat v průběhu celého zadávacího řízení, ale rovněž před jeho zahájením.  

Asi nejčastějším případem porušení zásady zákazu diskriminace jsou případy 

diskriminačně nepřiměřeného nastavení kvalifikačních požadavků, v důsledku čehož je 

poškozenému dodavateli objektivně znemožněno účastnit se zadávacího řízení.
37

 

Obecně to ale nemusí být pouze diskriminační nastavení pouze kvalifikačních 

požadavků, ale i jiných zadávacích podmínek, týkajících se například právě 

i hodnocení.  

                                                 
31

 HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. aktualizované a doplněné 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-660-6, s. 25 
32

 KRUTÁK, Tomáš. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016. Olomouc: ANAG, 

[2016]. Právo (ANAG). ISBN 9788075540409, s. 51 
33

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 46 
34

 Rozsudek SDEU C-117/76 ze dne 19. 10. 1977 ve věci Albert Ruckdeschel & Co. a Hansa-Lagerhaus 

Ströh & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen ; Diamalt AG proti Hauptzollamt Itzehoe 
35

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 46 
36

 Rozsudek SDEU C-87/94 ze dne 25. 4. 1996 ve ěvci Evrospká komise v. Belgické království 
37

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 46 
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Diskriminace nemusí být vždy zjevná, nýbrž se může jednat o skrytou formu 

diskriminace, která je z pohledu rozhodovací praxe také nepřípustná, a to i v hodnocení. 

Lze zmínit například rozsudek Nejvyššího správního soudu
38

, ve kterém vyslovil, 

že  „[v] judikatuře vyslovené závěry ohledně zákazu (zjevné i skryté) diskriminace jsou 

obecně aplikovatelné na veškeré postupy zadavatelů v zadávacích řízeních, tedy mj. i na 

stanovení hodnotících kritérií, jakkoli jinak je nutno hodnotící kritéria a kvalifikační 

předpoklady důsledně odlišovat. Obdobnou optikou jako k výše rozebíranému 

kvalifikačnímu předpokladu lze proto přistoupit též k hodnotícím kritériím, která 

v daném případě rovněž není možné mít za úměrná předmětu veřejné zakázky“ 

 

 

                                                 
38

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, č. j. 5 Afs 311/2016-40, dostupný z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0311_5Afs_1600040_20190225112708_201903111

14036_prevedeno.pdf  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0311_5Afs_1600040_20190225112708_20190311114036_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0311_5Afs_1600040_20190225112708_20190311114036_prevedeno.pdf
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3 Zákonná úprava hodnocení dle ekonomické 

výhodnosti 

Fáze hodnocení nabídek představuje jednu z nejzásadnějších fází zadávacího 

řízení, neboť v této fázi zadavatel rozhoduje o tom, která nabídka je nejvýhodnější, 

a s kterým účastníkem zadávacího řízení uzavře smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 

Vzhledem ke své významnosti se často jedná také o nejproblematičtější část zadávacího 

řízení.
39

  

Z tohoto důvodu jsou na zadavatele kladeny vysoké požadavky při přípravě 

zadávacích podmínek, mimo jiné především na stanovení pravidel pro hodnocení. 

Autoři komentářové literatury a ZZVZ k této problematice uvádějí, že „Z pohledu 

transparentnosti je stanovení pravidel jedním z klíčových procesů, neboť hodnotící 

kritéria mohou být jedním z faktorů rozhodování dodavatele o případné účastni 

v zadávacím řízení, zároveň je hodnocení jako takové jedním z nejdůležitějších procesů 

při výběru nejvýhodnější nabídky.“
40

 

Nastavení hodnotících kritérií (jako součást zadávacích podmínek) či výsledek 

hodnocení (jedná-li se o nezákonný postup zadavatele) jsou jedny z nejčastějších příčin 

přezkumu Úřadu na základě návrhu na přezkum ze strany účastníků zadávacího řízení 

k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto je nezbytné, aby zadavatel nastavení 

hodnotících kritérií pečlivě promyslel a stanovil pravidla pro hodnocení dle zákonných 

požadavků. 

3.1. Základní pravidla hodnocení jako pravidel průběhu 

zadávacího řízení 

Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. c) ZZVZ vybírá zadavatel v zadávacím řízení 

dodavatele především na základě hodnocení nabídek. Komplexní úprava hodnocení pro 

                                                 
39

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 688 
40

 HERMAN, Pavel. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. aktualizované a doplněné 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-660-6, s. 313 
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nadlimitní režim je zařazena do čtvrté části ZZVZ. V zásadě je však aplikovatelná na 

všechna zadávací řízení.
41

 

Zadavatel povinen stanovit kritéria pro hodnocení nabídek předem v zadávací 

dokumentaci. V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 ZZVZ se musí jednat o taková 

kritéria, která vyjadřují objektivní a ověřitelné skutečnosti související s: 

a) předmětem veřejné zakázky, včetně vlivu předmětu veřejné zakázky na životní 

prostředí nebo sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, 

nebo 

b) kvalifikací dodavatele. 

Aby byly splněny všechny shora zmíněné požadavky, musí zadavatel stanovit 

kritéria dostatečně podrobně, jasně, srozumitelně a určitě, aby bylo dodavatelům 

(v relevantní oblasti předmětu podnikání) zřejmé, co bude předmětem hodnocení, 

aby  mohli v zadávacím řízení podat porovnatelnou nabídku.  

To nemění nic na tom, že zadavatel může stanovit hodnotící kritéria složitá, 

specifická, dokonce i subjektivní. Pro naplnění zákona musí být taková kritéria 

stanovena dostatečně podrobně, aby bylo nepochybně jasné, co přesně bude zadavatel 

v rámci takového kritéria hodnotit.
42

 Stanovení specifických kritérií by měl zadavatel 

rovněž dostatečně odůvodnit, aby předešel případnému napadení nastavení hodnotících 

kritérií, resp. zadávacích podmínek, účastníky, kterým se takové kritérium může zdát 

nepřiměřené či diskriminační.  

Jen v případě, že zadavatel stanoví hodnotící kritéria dle jeho potřeb, ale současně 

zcela v souladu se ZZVZ, docílí toho, že získá plnění, které bude odpovídat jeho 

očekávání a zároveň bude zaručena dostatečná hospodářská soutěž. Tímto postupem 

bude s největší pravděpodobností vyloučeno případné napadení zadávacích podmínek 

ze strany, většinou neúspěšných, dodavatelů. Proto je zadavatel povinen stanovit 
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 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 241 
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 PODEŠVA, V., L. SOMMER, J. VOTRUBEC, M. FLAŠKÁR, J. HARNACH, J. MĚKOTA a M. 
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pravidla pro hodnocení nabídek v souladu se zákonnými požadavky, tj. dostatečně 

jasně, srozumitelně, určitě a objektivně, čímž bude zaručeno, že jeho postup bude 

i přezkoumatelný.  

Uvedené potvrzuje i rozhodovací praxe. Lze zmínit například rozsudek 

Nejvyššího správního soudu
43

, ve kterém konstatoval, že „[z]adávací dokumentace 

musí být jednoznačná, jelikož musí být zcela patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně 

spolu budou jednotlivé nabídky ‚soutěžit‘. Rovněž jednotlivá dílčí kritéria a jejich 

hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a jednoznačné, aby se každému z uchazečů 

dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně 

přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích 

podmínkách. Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na 

zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelná 

a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak 

interpretační nejistota.“ 

Trendem poslední doby je hojnější a častější využívání kvalitativních hodnotících 

kritérií, která byla v minulosti využívána pouze minimálně. U těchto kritérií platí shora 

uvedené závěry dvojnásob. 

3.2. Vliv základních zásad na hodnocení veřejných zakázek 

Než se budu věnovat linii konkrétního nastavení pravidel pro hodnocení nabídek, 

je důležité zmínit, že i ve fázi hodnocení a při stanovení hodnotících kritérií je zadavatel 

bezvýhradně povinen dbát na dodržení základních zásad zadávacího řízení. Nastavením 

hodnotících kritérií nesmí zadavatel některé dodavatele bezdůvodně zvýhodňovat 

či  znevýhodňovat.  

Jak již uvádím podrobněji výše, ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel 

dodržovat zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. I dle rozhodovací 

praxe úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů je totiž důležité, aby 

tyto zásady, včetně zákazu skryté diskriminace byly dodrženy i ve fázi hodnocení. 
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 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008 – 226, dostupný z: 
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Není  totiž rozhodné, o jakou fázi zadávacího řízení se jedná nebo ke které fázi se 

stanovení zadávacích podmínek vztahuje, požadavky v těchto zásadách obsažené musí 

být vždy dodrženy. 

Je nepochybné, že zadavatel usiluje o získání nejlepšího a nejvýhodnějšího 

dodavatele, tedy takového, který mu nabídne nejkvalitnější plnění (rozhodne-li se 

zadavatel hodnotit i jiná kritéria, než pouze cenu). V pořádku je, a to i dle rozhodovací 

praxe, takové nastavení hodnocení, dle kterého lze dopředu předpokládat, že někteří 

dodavatelé získají v hodnocení lepší postavení než ostatní. Je totiž účelem hodnocení, 

zajistit, že plnění poskytne dodavatel, který může splnit předmět veřejné zakázky 

nejlépe. Právě hodnocení má vyselektovat ty dodavatele, kteří jsou zadavateli 

objektivně schopni nabídnout plnění, které pro něho bude dle jím nastavených kritérií 

nejvhodnější. 

Je tedy možné, že nastavením hodnotících kritérií budou někteří dodavatelé 

zvýhodnění a jiní zase znevýhodněni. Jistá selekce je účelem stanovení hodnocení, ale 

ani tak si nesmí zadavatel počínat zcela libovolně. V případě, že někteří dodavatelé se 

budou cítit být nastavením hodnocení diskriminováni, je zadavatel povinen takový svůj 

postup objektivně a dostatečně odůvodnit. 

3.3. Ekonomická výhodnost nabídek 

Ve smyslu ustanovení § 114 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek je 

zadavatel povinen hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti. Tuto skutečnost 

je povinen vždy výslovně uvést již v zadávací dokumentaci.  

Dřívější právní úprava zákona o veřejných zakázkách tento požadavek 

neobsahovala. Lze se proto domnívat, že zákonodárce chtěl tímto požadavkem naplnit 

dlouhodobý apel na to, aby zadavatelé brali při stanovení hodnotících kritérií v potaz 

více proměnných a nehodnotili většinu veřejných zakázek pouze na základě cenových 

a nákladových kritérií, což bylo a bohužel stále zůstalo částečným zvykem.  

Apel na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na základě jiných kritérií, než 

pouze nejnižší nabídkové ceny, a to zejména kvalitativních kritérií, lze spatřovat již 

v preambuli zadávací směrnice, která v bodě (89) preambule uvádí následující: 
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„[p]oužitím pojmu „ekonomicky nejvýhodnější nabídka“ jako základního pojmu, jelikož 

všechny vítězné nabídky by měly být s konečnou platností vybrány podle toho, co 

jednotlivý veřejný zadavatel považuje za ekonomicky nejlepší z nabízených řešení.“  

Ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ stanoví, že “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.” 

Nelze přehlédnout, že poměr nabídkové ceny a kvality, včetně poměru nákladů 

životního cyklu a kvality, jako způsob hodnocení ekonomické výhodnosti, uvádí 

zákonodárce již na prvním místě tohoto ustanovení. Až následně ve větě druhé je 

dodáno, že lze ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také dle nejnižší nabídkové 

ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.  

Dle dikce současného zákona o zadávání veřejných zakázek je ekonomická 

výhodnost jediným způsobem, jakým mohou být nabídky hodnoceny, resp. mezi sebou 

porovnávány. Dle odborné veřejnosti a literatury
4445

 by ekonomická výhodnost jako 

pojem měla představovat pro zadavatele nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. Textace 

ustanovení byla zřejmě přijata, aby co nejvíce odpovídala znění evropských směrnic, 

jejímž účelem je zaměření na četnější a častější využívání jiných pravidel pro 

hodnocení, než je pouze nabídková cena. Dle § 114 odst. 2 ZZVZ však dle ekonomické 

výhodnosti mohou být nabídky hodnoceny rovněž dle nejnižší nabídkové ceny, není-li 

to v daném případě vyloučeno (viz § 114 odst. 3 ZZVZ).  

Ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ vyjmenovává čtyři již výše zmíněné základní 

způsoby, dle kterých může zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit, a to: 

 nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality; 

 nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality; 
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 nejnižší nabídková cena; 

 nejnižší náklady životního cyklu. 

Dále bych v této kapitole uvedla zákonné podmínky pro nastavení pravidel pro 

hodnocení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Detailní úpravě hodnocení 

ekonomické výhodnosti dle výše uvedených ukazatelů bych se poté z důvodu 

přehlednosti a tematické provázanosti blíže věnovala v kapitole 4 a 5 této diplomové 

práce.  

3.4. Pravidla pro hodnocení v režimu nadlimitních veřejných 

zakázek 

Jak je již uvedeno výše v této práci, fáze hodnocení je stěžejní fází pro výběr 

vhodného dodavatele, se kterým zadavatel uzavře smlouvu v předmětném zadávacím 

řízení na plnění předmětu veřejné zakázky. Na zadavatele jsou tak kladeny vysoké 

požadavky na dodržení základních zásad a zákonem stanovených požadavků v celém 

procesu hodnocení (od stanovení hodnotících kritérií po konečné hodnocení nabídek 

a výběr nejvhodnější nabídky).  

Je to pouze zadavatel, kdo rozhoduje, jaká kritéria budou v rámci zadávacího 

řízení hodnocena. Takto stanovená hodnotící kritéria jsou pak jedním z faktorů, 

které  ovlivňují dodavatele při rozhodování, zda se budou zadávacího řízení účastnit. 

V neposlední řadě ovlivňují rovněž proces zpracování nabídky dodavatele do té míry, 

aby dle přesvědčení dodavatele co nejvíce odpovídala požadavkům zadavatele 

a dodavatel tak měl reálnou šanci v zadávacím řízení uspět. Nedostatečně jasně a přesně 

stanovená kritéria hodnocení jsou pak rovněž předpokladem pro případný přezkum 

hodnocení nabídek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
46

 

Ve smyslu ustanovení § 114 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen hodnotit nabídky 

vždy dle jejich ekonomické výhodnosti. Pravidla hodnocení, tedy pravidla, na jejichž 

základě bude vybrána nejvýhodnější nabídka, je zadavatel povinen stanovit již 
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v zadávací dokumentaci. Zákon o zadávání veřejných zakázek pro účely hodnocení 

v ustanovení § 115 stanoví jisté minimální formální požadavky. Dle § 115 

odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro 

hodnocení nabídek, která zahrnují: 

a) kritéria hodnocení, 

b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a 

c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. 

3.4.1. Kritéria hodnocení 

Co se týče kritérií hodnocení, zákon o zadávání veřejných zakázek poskytuje 

zadavatelům širokou škálu aspektů, které může stanovit předmětem hodnocení, a to 

zejména ve svém § 114 a § 116. Je pak na zadavateli, která z těchto kritérií zvolí. 

V každém případě je povinen hodnotit nabídky pouze dle jejich ekonomické výhodnosti 

v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, jak je zmíněno již výše v úvodu této kapitoly.  

Jak již bylo výše zmíněno, kritéria pro hodnocení jsou jedním z ukazatelů, dle 

kterých se dodavatelé rozhodují, zda se předmětného zadávacího řízení zúčastní 

či  nikoliv. Dodavatelé po důkladném prozkoumání zadávacích podmínek zhodnotí 

předmět plnění a jeho složitost. V této počáteční fázi dodavatelé především zkoumají, 

zda splňují požadavky zadavatele na kvalifikaci a následně, zda jsou pro ně stanovená 

kritéria hodnocení úspěšně splnitelná. U kritérií hodnocení dodavatelé většinou 

zkoumají, zda jsou za takto nastavených hodnotících kritérií schopni podat 

porovnatelnou nabídku.  

Lze si představit případ, kdy bude veřejná zakázka hodnocena pouze dle nejnižší 

nabídkové ceny. V takovém případě se může stát, že dodavatel nebude, vzhledem 

k druhu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, za takto stanoveného způsobu 

hodnocení, schopen podat na daném relevantní trhu skutečně porovnatelnou nabídku. 

Zejména z důvodu, že nabízí kvalitnější či inovativnější řešení splnění předmětu plnění, 

které si žádá současně předložení vyšší nabídkové ceny. V takových případech povede 
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tato skutečnost nejpravděpodobněji až k rozhodnutí se předmětného zadávacího řízení 

vůbec neúčastnit.  

Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny by ho mohlo dodavatele odradit například 

z důvodu, že by si byl z jeho dosavadních zkušeností vědom, že jeho cena by byla 

oproti ostatním dodavatelům nepoměrně vysoká. Kdežto v případě, kdy by byla 

hodnocena i kvalitativní kritéria, mohl by podat porovnatelnou nabídku a zadávacího 

řízení by se rozhodl účastnit. 

Z výše uvedeného, tj. ze skutečnosti, že kritéria hodnocení významným způsobem 

ovlivňují rozhodování dodavatelů ohledně účasti v zadávacím řízení
47

, lze dovodit, že je 

nutné bezvýhradně trvat na hodnocení nabídek dle kritérií, jež byla vymezena 

v zadávací dokumentaci na počátku zadávacího řízení. Zadavatel by proto neměl během 

lhůty pro podání nabídek kritéria pro hodnocení měnit. Po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek, tj. v průběhu hodnocení nabídek, tak nesmí činit za žádných okolností. 

V případě, že by zadavatel dospěl k závěru, že je nutné hodnotit nabídky dle 

jiných kritérií hodnocení, než která vymezil v zadávací dokumentaci, nabízí se mu dvě 

možnosti řešení této situace. A to (i) zrušit zadávací řízení a zahájit nové zadávací řízení 

nebo (ii) zákonným postupem zveřejnit změnu zadávacích podmínek a přiměřeně 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
48

 

3.4.2. Metoda vyhodnocení nabídek 

Metodou vyhodnocení nabídek rozumíme postup, dle kterého bude zadavatel při 

hodnocení jednotlivých podaných nabídek postupovat. Tedy, jak bude nabídky mezi 

sebou navzájem porovnávat dle kritérií hodnocení stanovených v zadávací 

dokumentaci. Z metody hodnocení by mělo být dostatečně zřejmé, které aspekty 
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nabídek bude zadavatel v rámci jednotlivých kritérií upřednostňovat, a které jsou tak 

z jeho pohledu výhodnější a pro jeho potřeby důležitější.
49

 

Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že v případě, že zadavatel zvolí jednoznačné 

hodnotící kritérium, jako například nabídkovou cenu, mělo by stačit jeho označení. 

V případě, že zvolí nabídkovou cenu složitější, která by se skládala z mnoha dílčích 

cenových položek, které zadavatel zamýšlí hodnotit, je nutné stanovit i bližší metodu 

hodnocení takového ceny.
50

 

Zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně nestanoví, jaké metody hodnocení 

může zadavatel zvolit. Je tak zcela na jeho potřebách a preferencích, jakou metodu 

v rámci jednotlivých kritérií hodnocení zvolí. Vybraná metoda musí být v každém 

případě zcela v souladu se zásadou transparentnosti.  

Takto stanovenou metodu musí zadavatel dostatečně určitě a podrobně popsat již 

v zadávací dokumentaci, aby měli dodavatelé k dispozici zadávací podmínky 

v podrobnostech nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení.
51

 Aby zadavatel 

předešel případným rizikům při aplikaci zvolené metody, doporučují autoři odborné 

literatury zvolený hodnotící model, před tím, než ho závazně stanoví v zadávací 

dokumentaci, vyzkoušet pomocí dosazení fiktivních hodnot a  následného vyhodnocení 

dle zvolené metody.
52

 

Oproti tomu dřívější právní úprava poskytovala jistou podpůrnou úpravu 

pro  stanovení metody hodnocení dle ekonomické výhodnosti ve vyhlášce č. 240/2004 

Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení 

nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato  vyhláška stanovila jako metodu hodnocení tzv. bodovací metodu. 
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Jinak je tomu u metody pro stanovení nákladů životního cyklu dle ustanovení 

§ 118 ZZVZ, který ve svém odst. 3 zmocňuje vládu k vydání nařízení pro společné 

metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsahu jejích používání. Takovým 

podzákonným předpisem je zatím pouze nařízení vlády o stanovení závazných 

zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
53

. Pro ilustraci 

lze uvést příklad, kdy nařízení
54

 v ustanovení § 4 stanoví, že náklady životního cyklu 

u vozidel stanovených kategorií se za dobu jejich životnosti stanoví součtem nabídkové 

ceny, případně i ostatních pořizovacích nákladů stanovených zadavatelem. 

Jak je již uvedeno výše, ZZVZ nestanoví ani demonstrativní výčet metod, 

dle  kterých lze hodnocení v rámci jednotlivých kritérií provést. Bude tak záležet 

zejména na preferencích a požadavcích zadavatele, ale také na druhu zvoleného kritéria. 

Zadavatel může zvolit například metodu bodovací, váhové, skokové či metodu odpočtů 

a přípočtů k nabídkové ceně, která je používána ve značné míře zejména v zahraničí.
55

 

Pokud zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci více hodnotících kritérií, nic mu 

nebrání v tom, aby pro každé takové dílčí kritérium zvolil i rozdílnou metodu hodnocení 

v rámci každého kritéria.  

Rozsah popisu metody hodnocení (potřebná určitost a podrobnost) bude záviset 

zejména na zvolených kritériích hodnocení. Bude-li se jednat o takové kritérium, kdy je 

z povahy věci, například délka záruční doby, zřejmé, jaké hodnoty bude zadavatel 

preferovat, nemusí být tyto preference uváděny výslovně v zadávací dokumentaci. 

Obdobně by to mělo platit i v případě, kdy jsou preference v příslušném předmětu 

podnikání všeobecně známé.
56

  V ostatních případech by měl zadavatel podrobně uvést, 

jaké hodnoty bude v rámci daného kritéria preferovat, případně i proč. 
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Výše řešený rozsah popisu metody, jakož i metoda hodnocení samotná, se bude 

lišit i z toho pohledu, zda se bude jednat o objektivně hodnotitelné a číselně vyjádřitelné 

kritérium (např. počet odborných zkušeností) nebo kritérium subjektivní (např. estetické 

vlastnosti). Rozdílům při hodnocení objektivních a subjektivních hodnotících kritérií, 

jakož i konkrétním metodám se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách. 

3.4.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

Pokud se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky dle více kritérií, je povinen 

stanovit mezi těmito kritérii váhu nebo jiný matematický vztah. Váha mezi jednotlivými 

kritérii může být stanovena například pomocí procentuálního vyjádření. 

Jiný  matematický vztah může představovat například vzorec pro součet pořizovacích 

nákladů a provozních nákladů.
57

 

Váhu nebo jiný matematický vztah musí zadavatel určit vždy v zadávací 

dokumentaci a mezi všemi kritérii. Pouze v případě, že není objektivně schopen stanovit 

váhu nebo jiný matematický vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je dle 

§ 115 odst. 2 ZZVZ v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje. 

Vzhledem k tomu, že váha hodnotícího kritéria může mít rozhodující vliv na 

výběr nejvýhodnější nabídky nebo na rozhodnutí potenciálních dodavatelů o jejich 

účasti, je důležité, aby zadavatel při přípravě zadávací dokumentace při stanovení váhy 

pečlivě zhodnotil své preference, potřeby, a to rovněž s ohledem na charakter předmětu 

veřejné zakázky.  

Dle rozhodovací praxe Úřadu není ani váha hodnotícího kritéria bezvýznamná. 

Váha hodnotícího kritéria, navíc u nezákonně nastaveného hodnotícího kritéria, 

je  schopna odradit potenciální dodavatele od podání nabídky. Zadavatel se tímto může 

rovněž dopustit nežádoucí skryté diskriminace. Zde lze odkázat například na rozhodnutí 

Úřadu č. j. S775/2014/VZ ze dne 2. 3. 2015
58

 a rozhodnutí Úřadu č. j. S0197/2013/VZ 

ze dne 15. 2. 2017
59

. 
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Při stanovení váhy daného hodnotícího kritéria by si měl zadavatel zodpovědět 

pár otázek. A to, jaký dopad by mělo na cíle zadavatele, pokud by dané kritérium bylo 

splněno jen na minimální stanovené hranici. U kvalitativního kritéria, jaké přínosy by 

měla vyšší dosažená hodnota a o kolik více by byl zadavatel ochoten zaplatit, aby byla 

dosažena vyšší kvalita. Pro stanovení vztahu mezi jednotlivými kritérii je rovněž 

důležité zhodnotit, zda bude zadavatel ochoten přistoupit na situaci, v níž bude 

u jednoho kritéria dosaženo výborných hodnot, a zároveň u jiných kritérií budou 

hodnoty horší.
60
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4 Kritéria pro hodnocení nabídek dle ekonomické 

výhodnosti 

Jak je již uvedeno v podkapitole 3.3 této diplomové práce, zadavatel je povinen 

hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž tato skutečnost musí být 

výslovně stanovena v zadávací dokumentaci. Ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ uvádí 

čtyři základní způsoby, jak může být ekonomická výhodnost nabídek hodnocena. A to 

na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů 

životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších 

nákladů životního cyklu. 

Volba způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti, jak již bylo nastíněno 

na  začátku této diplomové práce, je výlučným právem a zároveň povinností zadavatele. 

Tento názor zastává rovněž Úřad, který například ve svém rozhodnutí 

č.  j.  S0013/2018/VZ ze dne 29. 3. 2018
61

 uvedl, že „Volba hodnotících kritérií a jejich 

vah závisí na uvážení zadavatele, a to do té míry, že hodnotící kritéria by měla být 

stanovena takovým způsobem, aby umožnila zadavateli vybrat nejvhodnější nabídku 

s ohledem na jeho požadavky a potřeby, a aby vyjadřovala nejvýhodnější poměr 

nabídkové ceny a kvality.“ Jak lze dovodit z citovaného rozhodnutí, pro výběr 

zadavatele budou ve většině případů rozhodné jeho preference, potřeby a účel veřejné 

zakázky. Výjimku tvoří zákaz hodnotit nabídky pouze dle kritéria nejnižší nabídkové 

ceny zakotvený v ustanovení § 114 odst. 3 ZZVZ. Zákaz se vztahuje na případy 

vybraných zadávacích řízení a veřejných zakázek na vyjmenované služby (k tomuto 

blíže v podkapitole 4.1 této diplomové práce). 

Nejedná-li se o případ, kdy je předmět veřejné zakázky zcela běžný 

(např.  dodávka toaletního papíru) a jehož kvalitu je zadavatel schopen jednoznačně 

vymezit, měl by vždy zvážit využití hodnotící kritéria vztahující se ke kvalitě předmětu 

plnění.
62

 Zákon o zadávání veřejných zakázek jako protipól hodnocení dle kritéria 
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nejnižší nabídkové ceny umožňuje rovněž hodnotit nabídky pouze na základě kvality, 

stanoví-li v zadávací dokumentaci pevnou cenu (viz § 116 odst. 4 ZZVZ). 

Zadavatel musí při přípravě zadávací dokumentace pečlivě zvážit své možnosti 

a stanovit takový způsob a kritéria hodnocení, které budou v souladu se zásadou 

transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a zákazu diskriminace. Z pohledu 

dodržení zásady transparentnosti je nezbytné, aby byla hodnotící kritéria dostatečně 

konkrétní a jednoznačná.
63

 Zvolený způsob hodnocení nesmí bezdůvodně zvýhodňovat 

či znevýhodňovat určité hospodářské subjekty. Pro účely hodnocení je totiž nezbytné, 

aby v rámci zvoleného způsobu byly zadavateli předloženy nabídky, které jsou 

vzájemně porovnatelné a ověřitelné.  

Níže bych v samostatných podkapitolách podrobně rozebrala jednotlivé výše 

zmíněné čtyři způsoby zakotvené v § 114 odst. 2 ZZVZ, na základě kterých 

lze  ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit.  

4.1. Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny 

Oproti předchozí právní úpravě v ZVZ, je hodnocení na základě kritéria nejnižší 

nabídkové ceny dle ZZVZ pouze jedním z druhů hodnocení ekonomické výhodnosti 

nabídek. Dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ totiž stálo hodnocení dle nejnižší 

nabídkové ceny vedle ekonomické výhodnosti jako samostatné základní kritérium 

hodnocení.  

Nabídková cena jako hodnotící kritérium, s výjimkou případu, kdy se zadavatel 

rozhodl hodnotit toliko kvalitu nabízeného plnění
64

, musí být předmětem hodnocení 

vždy. V této podkapitole se budu blíže věnovat způsobu hodnocení, kdy je jako jediné 

kritérium ekonomické výhodnosti zvoleno kritérium nejnižší nabídkové ceny.  

Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny jako jediného kritéria hodnocení 

je  skutečně jedním z možných způsobů hodnocení nabídek. Pro zadavatele je tento 
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https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15359.html  
64

 Viz § 116 odst. 4 ZZVZ 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15359.html


 

 

40 

způsob administrativně nejméně náročný a nejjednodušší, a to jak pro přípravu 

zadávacího řízení, tak pro následné vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky.  

Jak je již uvedeno na více místech této diplomové práce, účelem a smyslem 

právní úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek je mimo jiné apel na zadavatele, 

aby více využívali hodnocení dle více kritérií, než pouze dle kritéria nejnižší nabídkové 

ceny. Nejnižší nabídková cena by neměla být na úkor kvality předmětu plnění.  

Ministerstvo financí také vnímá kritérium nejnižší nabídkové ceny jako kritérium 

transparentní a objektivní. Nicméně i dle něho není toto kritérium příliš vhodné, neboť 

zadavatel v rámci tohoto kritéria nemůže zohlednit kvalitu nabízeného plnění. Proto by 

měl zadavatel kritérium nejnižší nabídkové ceny zvolit „[p]ouze v případech, kdy je 

zadavatel schopen definovat kvalitu požadovaného plnění naprosto přesně formou 

technické specifikace a kdy zadavateli vyšší než minimální požadovaná kvalita nepřináší 

žádný dodatečný užitek. Zároveň by mělo platit, že nabízené předměty plnění se 

z hlediska budoucích provozních nákladů nemohou výrazně lišit.“
65

 

Již autoři zákona o zadávání veřejných zakázek v důvodové zprávě k tomuto 

zákonu uvádí jako negativní trend stále častější využívání ceny jako jediného 

hodnotícího kritéria. Dle výsledků analýz níže uvedených je zřejmé, že do roku 2010 

byl poměr kolem hodnoty 60:40 ve prospěch ekonomického kritéria nejnižší nabídkové 

ceny. V roce 2011 byl tento poměr již 1:1. Následně od roku 2012 převládá cena jako 

jediné hodnotící kritérium. Tyto závěry jsou seznatelné z grafů uvedených níže.  
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Graf 1: Hodnotící kritéria - cena vs. ekonomická výhodnost počet/hodnota dle počtu 

zakázek 2010 – 2014
66

 

 

Graf 2: Hodnotící kritéria - cena vs. ekonomická výhodnost počet/hodnota dle hodnoty 

zakázek 2010 – 2014
67

 

 

Ač hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny představuje jakkoliv administrativně 

jednoduchý, rychlý a transparentní způsob hodnocení, neměl by tento způsob být 

zadavatelem využíván na úkor kvality předmětu plnění. Hodnocení dle nejnižší 

nabídkové ceny bude vhodné využít například v případě, kdy má zadavatel jistotu, 

že  předmět plnění z povahy věci nemůže vykazovat zásadní kvalitativní odlišnosti 

v rámci jednotlivých nabídek dodavatelů. Nebo v případě, kdy je zadavatel schopen 
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popsat předmět plnění tak detailním způsobem, že jedinou možnou proměnnou je právě 

nabídková cena.
68

    

V této kapitole bych se dále blíže věnovala hodnocení nabídek dle nejnižší 

nabídkové ceny a dle nákladů životního cyklu. Tedy hodnocení tzv. jednokriteriálnímu, 

neboli hodnocení pouze na základě jediného hodnotícího kritéria. Hodnocení 

kvalitativních aspektů a vícekriteriálnímu hodnocení bych se poté věnovala dále 

v samostatné kapitole 5 této diplomové práce. 

4.1.1. Způsob hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny 

V případě, že zadavatel zvolí pro hodnocení nabídek kritérium nejnižší nabídkové 

ceny, bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění. Zadavatel by 

tak měl učinit v případech, kdy je přesvědčen, že nabídky jednotlivých dodavatelů 

nemohou, vzhledem k povaze předmětu plnění, vykazovat zásadní kvalitativní rozdíly.  

Rozhodne-li se zadavatel hodnotit nabídky dle nejnižší nabídkové ceny, stanoví 

v zadávací dokumentaci, že nabídky budou seřazeny od nabídky s nejnižší nabídkovou 

cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídka, která se umístí na prvním 

místě, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, bude nabídkou ekonomicky 

nejvýhodnější.  

Mimo to je zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci rovněž způsob 

zpracování nabídkové ceny. Zadavatel má na výběr z mnoha možností, jak způsob 

stanovení celkové nabídkové ceny nastavit. Vždy musí být však hodnocena celková 

nejvýhodnější nabídková cena (tj. nejnižší), jak vychází mimo jiné i z judikatury 

českých správních soudů.
69

 

Jedním z nejjednodušších způsobů zpracování nabídkové ceny je stanovení 

nabídkové ceny za celý předmět plnění. Tedy takové ceny, která bude zahrnovat 

veškeré nezbytné náklady na řádné a včasné splnění předmětu plnění veřejné zakázky. 
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Tento způsob je vhodný v případech, kdy předmět plnění je zadavatelem jasně 

a srozumitelně specifikován a dodavatelé tak mohou stanovit celkovou nabídkovou 

cenu bez větších obtíží.  

Jako příklad lze uvést veřejnou zakázku Ministerstva pro místní rozvoj 

na  dodávku kopírovacího stroje.
7071

 V uvedeném případě zadavatel v zadávací 

dokumentaci podrobně stanovil parametry poptávaného předmětu plnění, na základě 

čehož si zadavatelé mohli udělat jasnou představu o tom, jaký přesný druh plnění, 

včetně jakých kvalitativních vlastností, zadavatel požaduje. Díky takto pospanému 

předmětu plnění a nastaveným zadávacím podmínkám bylo dodavatelům umožněno 

s přesností určit, za jakou cenu jsou schopni předmět plnění nabídnout.  

Dalším způsobem, jak může být celková nabídková cena určena, je stanovení 

nabídkové ceny dle určitého položkového rozpočtu. Tento způsob je vhodný především 

v případech, kdy se předmět plnění skládá z několika dalších dílčích plnění, které spolu 

však věcně souvisí a teprve ve svém souhrnu tvoří celý předmět plnění dané veřejné 

zakázky. To však neznamená, že by byly hodnoceny jednotlivé dílčí položky, nýbrž až 

celkový součet těchto dílčích položek po jejich následném sečtení. Hodnocena bude pak 

opět celková nabídková cena. 

Demonstrativně lze uvést veřejnou zakázku zadávanou Dopravním podnikem 

hlavního města Prahy na dodávky hygienického papírového materiálu.
72

  V této veřejné 

zakázce zadavatel zvolil jako kritérium ekonomické výhodnosti nejnižší nabídkovou 

cenu včetně DPH za celý předmět plnění. Pro účely výpočtu celkové nabídkové ceny 

dodavatelé vyplnili jistý vzorový koš, který obsahoval jednotlivé položky poptávané 

jako součást předmětu plnění a jejich modelové předpokládané množství za stanovenou 

dobu plnění. Doplněním tohoto vzorového koše byla jako součet jednotlivých dílčích 
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položek vypočítána celková cena, která byla zároveň celkovou nabídkovou cenou 

rozhodnou pro účely hodnocení nabídek.  

V každém případě je pro dodavatele při stanovení nabídkové ceny rozhodující 

rozsah předmětu veřejné zakázky. V  rámci rozsahu předmětu plnění berou dodavatelé 

v úvahu také složitost plnění a náklady, které budou muset na jeho splnění vynaložit. 

Proto je důležité, aby v průběhu zadávacího řízení nebyl rozsah veřejné zakázky měněn, 

tedy rozšířen či zúžen. Cenové nabídky jednotlivých dodavatelů by pak nebyly úměrné 

novému rozsahu a jejich hodnocení by nebylo relevantní.  

Změní-li zadavatel rozsah veřejné zakázky v průběhu lhůty pro podání nabídek, 

měl by vypsané zadávací řízení zrušit a zahájit nové zadávací řízení, nebo prodloužit 

lhůtu pro podání nabídek o celou její původní lhůtu. Kdyby tak neučinil, dodavatelé by 

zřejmě nabídli jiné nabídkové ceny, než které by nabídli v případě, že by zadavatel 

stanovil takový rozsah již při zahájení zadávacího řízení. Zároveň by tímto postupem 

mohl být ovlivněn i okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, neboť by 

o veřejnou zakázku mohli projevit zájem i další dodavatelé.
73

    

Jak je uvedeno na příkladech výše, zadavatel může způsob zpracování a výpočtu 

nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek stanovit různými způsoby. V každém 

případě bude rozhodující celková nabídková cena za celý předmět plnění, 

která  představuje skutečně nejnižší nabídkovou cenu ve svém souhrnu.
74

 Pouze celková 

nabídková cena může být hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti dle kritéria 

nejnižší nabídkové ceny ve smyslu § 114 odst. 2 ZZVZ.  

4.1.2. Zohlednění DPH v rámci nabídkové ceny 

Zadavatel by měl v zadávací dokumentaci rovněž uvést, zda bude pro hodnocení 

nabídek rozhodující cena bez DPH nebo cena včetně DPH. Nestanoví-li toto zadavatel 

v zadávací dokumentaci, ustanovení § 115 odst. 3 ZZVZ zakotvuje podpůrnou úpravu. 

Dle zmíněného ustanovení je rozhodující při hodnocení nabídek u zadavatele, který je 

plátcem DPH, nabídková cena bez DPH. U zadavatele, jenž plátcem DPH není, bude 
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naopak rozhodující nabídková cena s DPH. Ustanovení § 115 odst. 3 ZZVZ 

je  dispozitivní a je pouze na rozhodnutí zadavatele, jaký způsob hodnocení zvolí. 

Dle obecných pravidel hodnocení zmíněných výše musí být všechny nabídky 

hodnoceny dle stejných pravidel tak, aby některý dodavatel nebyl v hodnocení 

nedůvodně zvýhodněn či naopak. Problém však může nastat u dodavatelů, kteří nejsou 

plátci DPH, v případě, kdy zadavatel hodnotí nabídky dle nejnižší nabídkové ceny 

včetně DPH. Dodavatelé, kteří nejsou plátci DPH, ke své nabídkové ceně DPH 

nepřipočítávají a jejich nabídková cena tak bude vždy stejná (ať je pro hodnocení 

nabídek rozhodující cena bez DPH nebo včetně DPH).  

Dodavatel neplátce by v takovém případě mohl být skrytě zvýhodněn oproti 

dodavatelům, kteří ke své nabídkové ceně musí připočítat DPH, a tudíž jejich cena bude 

z logiky věci vždy vyšší. Zákon o zadávání veřejných zakázek řešení takového 

problému výslovně neuvádí, ale lze vycházet z obecné úpravy hodnocení, zejména pak 

z účelu a cíle, kterým je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel by měl 

proto vybrat nabídku, která bude pro zadavatele představovat skutečně nejnižší celkový 

výdaj
75

, a která bude vybrána na základě hodnocení v souladu se zásadou rovného 

zacházení.  

Další problém může s DPH vyvstat u nabídek dodavatelů ze zahraničí, kde mohou 

být sazby DPH rozdílné či může být odlišný okruh subjektů povinných k její úhradě. 

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj k této problematice ve svém stanovisku 

uvádí, že „Při hodnocení ceny v případě dodavatele z jiného členského státu (který 

v nabídce neuvádí DPH, neboť nebude povinen ji odvést) tak musí zadavatel zohlednit 

DPH, kterou sám odvede. Výpočet DPH provede zadavatel sám a přičte ji pro účely 

hodnocení k ceně bez DPH uvedené v nabídce. Tento postup si zadavatel nemusí 

vyhrazovat v zadávací dokumentaci, neboť zohlednění DPH při hodnocení nabídek pro 

neplátce DPH vyplývá přímo z textu § 115 odst. 3 ZZVZ.“
76
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Jiný výklad dle expertů nelze připustit, neboť by vedl k nedůvodnému zvýhodnění 

dodavatelů z ostatních členských států. Stejný výklad platí i pro veřejné zakázky, jejichž 

předmětem je poskytování služeb nebo stavebních prací subjektem, který nemá sídlo ani 

provozovnu v České republice, zadavateli, jež je plátcem DPH.
77

 Takový dodavatel se 

musí přihlásit jako tzv. identifikovaná osoba
78

 a daň přiznat, což je jistým prolomením 

zákazu zadavatele zasahovat do nabídkové ceny.  

Lze tedy shrnout, že pro účely hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny by 

měl zadavatel v zadávací dokumentaci jasně a určitě stanovit, zda bude pro hodnocení 

rozhodující nabídková cena bez DPH či včetně DPH. Nestanoví-li tak, bude stanoven 

postup pro hodnocení dle podpůrného ustanovení § 115 odst. 3 ZZVZ. V každém 

případě však musí být se všemi dodavateli, ať už jsou plátci DPH či nikoliv, zacházeno 

stejným způsobem v souladu se zásadou rovného zacházení, aby nebyli někteří 

dodavatelé neodůvodněně zvýhodněni či opačně.  

4.1.3. Výhody a nevýhody hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny 

Jakkoliv je hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny metodou pro zadavatele 

administrativně nejméně náročnou a způsobem poměrně transparentním, měl by 

zadavatel toto kritérium zvolit jen v případě, že pečlivě zhodnotí, zda je toto kritérium 

v případě daného zadávacího řízení skutečně nejlepší metodou, jak lze vybrat 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ.  

Tato metoda hodnocení ekonomické výhodnosti má řadu výhod i nevýhod, které 

by měl zadavatel při rozhodování, které kritérium ekonomické výhodnosti zvolí, pečlivě 

a rozumně zvážit. Obecně se jeví kritérium nejnižší nabídkové ceny vhodné v případě, 

kdy je zadavatel schopen vymezit kvalitativní požadavky na předmět plnění 
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jednoznačně a detailním způsobem, že jediným faktorem, který bude činit rozdíl mezi 

jednotlivými nabídkami, bude skutečně nabídková cena.
79

 Kvalitu plnění je možné 

jednoznačně vymezit zejména v případech, kdy jde o zcela běžné předměty veřejných 

zakázek, například dodávky kancelářského papíru.
80

 

Sám gestor oblasti zadávání veřejných zakázek a zákona o zadávání veřejných 

zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“), uvádí ve své metodice
81

 řadu výhod 

a nevýhod tohoto kritéria hodnocení, jako jediného kritéria hodnocení ekonomické 

výhodnosti.  

Mezi hlavní výhody tohoto kritéria patří dle MRR jednoduchost, transparentnost 

a rychlost. Mezi hlavní nevýhody řadí MMR nemožnost zohlednění kvalitativních 

aspektů, nemožnost zohlednění nákladů životního cyklu a neexistence prostoru 

pro  inovace.  

Jednoduchost a rychlost spočívá v tom, že zadavatel mezi sebou porovnává pouze 

finanční hodnoty, tedy neporovnává žádná kritéria, která by vyžadovala složité způsoby 

posouzení vyhodnocení a následného odůvodnění. Pouze sestaví žebříček nabídkových 

cen od nejnižší po nejvyšší. Transparentnost tohoto způsobu je založena na míře 

přezkoumatelnosti hodnocení, která je v tomto případě jednoznačná.  

V souvislosti s tím, že v případě hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny 

nelze zohlednit kvalitativní aspekty nabízeného plnění a náklady životního cyklu, 

by  měl zadavatel zvolit toto kritérium pouze v případě, že by vyšší kvalita nabízeného 

plnění nepřinesla zadavateli žádný dodatečný užitek. Toto kritérium je vhodné dále 

v případech, kdy lze pomocí definice předmětu plnění zajistit, že nabízené plnění bude 

z hlediska užitných vlastností totožné a zároveň se nebude jednat o předměty 

dlouhodobé spotřeby, které by se od sebe mohly příliš lišit.
82
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Jestliže by zadavatel nevhodně zvolil kritérium nejnižší nabídkové ceny, mohlo 

by dojít k tomu, že by smlouva nebyla plněna dostatečně kvalitním a spolehlivým 

dodavatelem. Takový dodavatel totiž nemusí mít dostatečně kvalifikované pracovníky 

či zdroje pro plnění veřejné zakázky a může tak dojít k určitým selháním při plnění 

smlouvy. To by mohlo vést až k dodatečným změnám smlouvy například z důvodu 

nestandardních pracovních postupů či opožděnému plnění. Výsledkem by pak mohlo 

být i nežádoucí zvýšení nákladů. 

Obdobné nevýhody shledává v případech veřejných zakázek, kde je kvalita plnění 

předmětu veřejné zakázky důležitá, ve své rozhodovací praxi též Úřad. Například 

v rozhodnutí ze dne 25. 9. 2019
83

 uvedl, že „V některých případech totiž může 

hodnocení nabídek výhradně dle kritéria nejnižší nabídkové ceny vést až 

k nehospodárnému vynakládání prostředků, neboť kvalita poskytnutého plnění za 

nejnižší cenu může být nízká a je naopak ekonomicky výhodnější obdržet kvalitnější 

plnění, byť za cenu vyšší.“ 

Proto by zadavatel měl kritérium nejnižší nabídkové ceny zvolit jen 

v opodstatněných případech, kdy je sám schopen popsat kvalitu poptávaného předmětu 

tak detailním způsobem, že jediným rozhodujícím faktorem bude nabídková cena. 

V případě, že toto kritérium zvolí zcela nevhodně, může takové jeho rozhodnutí vést až 

nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků, což je v rozporu se základním 

účelem veřejného zadávání.   

4.1.4. Mimořádně nízká nabídková cena 

Před tím, než zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení 

o výběru dodavatele ve smyslu § 123 ZZVZ, kterého vybral na základě výsledků 

provedeného hodnocení, musí provést posouzení, zda nabídková cena vybraného 

dodavatele není mimořádně nízká ve smyslu ustanovení § 113 ZZVZ. Zákon nestanoví 

výslovně, u kterých účastníků zadávacího řízení musí zadavatel posouzení mimořádně 

nízké nabídkové ceny provést. Vždy ho musí provést alespoň u vybraného účastníka. 
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U dodavatele, u kterého má zadavatel pochybnosti, že bude schopen za jím 

nabídnutou cenu předmět plnění řádně realizovat, má zadavatel možnost požádat jej 

o objasnění neobvykle nízké nabídkové ceny. Mimořádně nízká nabídková cena 

představuje jistý ochranný institut zadavatele před dodavateli, kteří by pro zadavatele 

představovali riziko nekvalitního plnění či neposkytnutí řádného a včasného splnění 

předmětu plnění.  

Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se dle § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ rozumí 

nabídková cena nebo náklady, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. Z předmětného ustanovení plyne, že mimořádně nízkou nabídkovou 

cenou nemusí být pouze sama nabídková cena, ale rovněž náklady životního cyklu. 

Je pouze na uvážení zadavatele, z jakého důvodu se mu jeví konkrétní nabídková 

cena jako mimořádně nízká. Ustanovení § 113 odst. 2 ZZVZ poskytuje podpůrnou 

úpravu, jak lze v zadávací dokumentaci předem stanovit pravidla pro následnou 

identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny. Předmětné ustanovení uvádí možnost 

stanovení konkrétní ceny či nákladů, které bude následně považovat za mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu nebo způsob jejího určení. 

Způsobem určení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 

odst. 2 písm. b) ZZVZ může být například stanovení procentuální odchylky od 

předpokládané hodnoty či od průměru nabídkových cen v konkrétním zadávacím řízení 

(při stanovení minimálního počtu nabídek v zadávacím řízení pro stanovení takového 

průměru
84

), dále například porovnání se standardizovanými ceníky nebo posouzení 

na  základě znaleckého posudku.
85

 I v případě, že zadavatel v zadávací dokumentaci 

stanoví konkrétní částku, kterou bude považovat za mimořádně nízkou, není oprávněn 

dodavatele, který nabídl cenu nižší než zadavatelem stanovenou, automaticky vyloučit 

bez předchozí výzvy k objasnění. Takový postup by byl protiprávní.
86
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Naopak i v případě, kdy zadavatel vymezí předem v zadávací dokumentaci 

konkrétní částku či způsob jejího určení, předem nevylučuje právo zadavatele vyzvat 

k objasnění nabídkové ceny i v jiných případech, kdy se mu jeví cena mimořádně nízká.  

V případě, že zadavatel u konkrétního účastníka zadávacího řízení shledá 

mimořádně nabídkovou cenu, je povinen mu dle § 113 odst. 4 ZZVZ zaslat písemnou 

žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. V žádosti dle řešeného 

ustanovení musí zadavatel požadovat, aby účastník potvrdil, že bude při plnění veřejné 

zakázky dodržovat právní přepisy
87

, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 

Tyto skutečnosti musí vyzvaný účastník výslovně potvrdit. V opačném případě 

je  zadavatel povinen dle § 113 odst. 6 ZZVZ takového dodavatele ze zadávacího řízení 

vyloučit.  

Vzhledem k tomu, že se žádost o objasnění považuje za žádost ve smyslu § 46 

ZZVZ, lze ji doplňovat nebo zaslat opakovaně. V souladu se základními zásadami 

je  zadavatel povinen stanovit vyzvanému dodavateli přiměřenou lhůtu pro objasnění 

s ohledem na předpokládaný rozsah vyžádaných informací.
88

 

V žádosti je zadavatel oprávněn stanovit rovněž způsob, jakým má vyzvaný 

dodavatel svou ceny vysvětlit (například vysvětlení způsobu stanovení nabídkové ceny 

na základě výpočtového vzorce konkrétní nabídkové ceny, vyplnění tabulky s rozpadem 

nabídkové ceny, jednotlivé náklady).
89

 Nestanoví-li zadavatel způsob, je způsob 

objasnění na dodavateli. Na zadavateli bude pak rozhodnutí, zda je objasnění dodavatele 

dostatečné, nebo naopak takového dodavatele kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně 

vyloučí. 

Ustanovení § 113 odst. 5 ZZVZ uvádí demonstrativní výčet způsobů, jak lze 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu objasnit. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu lze 

objasnit prostřednictvím ekonomických aspektů, použitých technických řešení nebo 
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zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 680 
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výjimečně příznivých podmínek, jež má dodavatel pro plnění k dispozici nebo 

prostřednictvím originality stavebních prací, dodávek nebo služeb. Evropská komise 

pro ilustraci uvádí okolnosti, které mohou mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

přiměřeně dokládat, a to inovativní technická řešení či zvláštní okolnosti, které umožní 

dodavateli využít poddodavatele za příznivých podmínek.
90

 

Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny by měl zadavatel zohlednit 

všechna specifika konkrétního zadávacího řízení, účastníka a daného odvětví. Dodavatel 

může být nucen dát nižší cenu například z důvodu tlaku konkurence nebo naopak může 

nabízet levnější plnění než ostatní, jestliže si vstupní náklady zajišťuje sám 

prostřednictvím vlastních dodávek a plnění.
91

 Uvedené potvrzuje i rozhodovací praxe 

Úřadu.
92

 

Objasnění poskytnuté dodavatelem je zadavatel povinen posoudit. V případě, 

že  ani na základě objasnění se dodavateli nepodařilo mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu objasnit a zadavatel je přesvědčen, že dodavatelem nabídnutá cena je mimořádně 

nízká, může zadavatel takového dodavatele vyloučit. Vyloučení je však pouze 

na   rozhodnutí zadavatele.
93 

Oproti předchozí úpravě v ZVZ již zadavatel není povinen 

jednoznačně potvrdit, zda byla nabídková cena z hlediska posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny v pořádku.
94

 

4.1.5. Nemožnost hodnotit nabídky dle nejnižší nabídkové ceny 

Ustanovení § 114 odst. 3 ZZVZ zakotvuje zákaz hodnotit ekonomickou 

výhodnost nabídek jen na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny v případě veřejných 

                                                 
90

 Evropská komise. Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům. op. cit., s. 97 
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zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 479 
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zakázek, u kterých je kvalita poptávaného plnění klíčová.
95

 Zmíněné ustanovení 

stanovuje tento zákaz v řízení se soutěžním dialogem a v řízení o inovačním partnerství.  

Zvolí-li zadavatel jeden z těchto dvou druhů zadávacích řízení, bude tomu tak 

pravděpodobně proto, že poptávaný předmět plnění je natolik složitý, že zadavatel není 

schopen dostatečně přesně a určitě popsat předmět plnění, neboť hledá inovativní 

či  velmi specifické řešení. Cílem těchto druhů zadávacích řízení je jistě výběr 

nejvhodnějšího, nikoliv však nejlevnějšího, řešení. Z těchto důvodu nemůže být již 

z logiky věci rozhodující pro výběr takového řešení nejnižší nabídková cena.
96

 

Druhý případ zákazu se vztahuje na veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 

71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
97

. Mezi tyto služby se řadí 

služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní 

plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění 

analýz. Druhým okruhem specifických služeb jsou služby uvedené v kategorii 1 nebo 

5 dle přílohy č. 4 k ZZVZ. Do této kategorie řadíme služby v oblasti zdravotní péče, 

sociální péče a související služby a jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby 

jednotlivcům včetně služeb poskytovaných odbory, politickými organizacemi, 

sdruženími mládeže a jinými službami organizovanými na základě členství. 

Zákaz se vztahuje na služby vysoce specifického a odborného charakteru, 

u kterých hraje důležitou roli kvalita poskytovaných služeb, jež je vázána mimo jiné 

i na konkrétní osoby tyto služby poskytující, a která může mezi jednotlivými dodavateli 

vykazovat značné rozdíly.
98
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2016. op. cit., s. 349 
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Problém může nastat u smíšených veřejných zakázek, prostřednictvím kterých 

zadavatel zadává více druhů předmětu plnění
99

. Takovou veřejnou zakázkou bývá 

v praxi obvykle veřejná zakázka na projektové práce, která je zadávána většinou 

společně se stavebními pracemi. Dle stanoviska expertní skupiny by se zákaz hodnocení 

dle nejnižší nabídkové ceny na tyto případy uplatnit neměl, neboť ustanovení § 114 

odst. 3 ZZVZ se vztahuje pouze na veřejné zakázky na služby. Nicméně rozhodný je 

celkový druh veřejné zakázky a v případě, kdy by projektové činnosti činily podstatnou 

část předmětu veřejné zakázky, je bezpečnější, aby v předmětné veřejné zakázce byla 

hodnocena právě kvalita projektových prací.
100

 

Legislativní zákaz zakotvený v § 114 odst. 3 ZZVZ tak předchází případným 

problémům, nebyl-li by tento zákaz předem v zákoně upraven. V obou případech 

zákazů by zadavatel s ohledem na specifičnost poptávaného plnění ani nebyl schopen 

popsat předmět plnění veřejné zakázky tak detailním a dostatečně přesným a jasným 

způsobem, aby obdržel porovnatelné nabídky, pokud by hodnotil nabídky pouze na 

základě nabídkové ceny.  

4.1.6. Problematické otázky hodnocení pouze na cenu 

Jakkoliv představuje hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny nejjednodušší 

a nejméně náročný způsob hodnocení, nemusí se takové zadávací řízení obejít vždy 

zcela bez jistých nesrovnalostí. I v zadávacím řízení, ve kterém se zadavatel rozhodl 

hodnotit nabídky v rámci ekonomické výhodnosti toliko dle cenového kritéria, mohou 

vyvstat jisté problematické otázky, o kterých pojednávají níže uvedené příklady. 

4.1.6.1 Početní chyby uvedené v nabídce 

Prvním okruhem problémů, které v souvislosti s hodnocením nabídek dle nejnižší 

nabídkové ceny mohou vyvstat, jsou početní chyby účastníků zadávacího řízení, 

                                                 
99
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na  základě kterých uvedou ve své nabídce nesprávnou nabídkovou cenu, než kterou 

skutečně zamýšleli.  

Za přelomový rozsudek můžeme považovat rozsudek Nevyššího správního soudu 

ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. 6As 172/2018
101

, který vyvolal rovněž bohatou odbornou 

veřejnou diskuzi.
102

 V řešeném případě vybraný dodavatel uvedl ve své nabídce 

v tabulce pro zpracování ceny plnění a v krycím listu celkovou nabídkovou cenu, která 

byla rozdílná než její skutečná výše.
103

 Dodavatel na základě objasnění uvedl, 

že   původní cena byla uvedena nesprávně v důsledku početní chyby a správná byla 

cena vypočtena na základě kontroly zadavatele. Zadavatel toto objasnění akceptoval 

a k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nepřistoupil. 

Úřad (včetně jeho předsedy) a Krajský soud v Brně však shledali tento postup 

zadavatele za nezákonný. Až Nejvyšší správní soud dal zadavateli za pravdu a své 

rozhodnutí odůvodnil tím, že „[n]elze dogmaticky a formalisticky trvat na tom, 

že  jakákoliv úprava nabídkové ceny je nepřípustná. Jestliže se jedná o opravu zjevné 

a snadno vysvětlitelné početní chyby, může být taková oprava akceptovatelná, pokud 

žádné další okolnosti nenasvědčují tomu, že došlo k manipulaci s nabídkou či k jinému 

ohrožení transparentnosti či férovosti výběrového procesu.“ 

Dle závěrů Nejvyššího správního soudu ve výše citovaném rozsudku je nutné na 

případy nahlížet zdravým rozumem a v případě, že jde o banální početní chyby, které 

nemají negativní vliv na proces výběru nejvhodnější nabídky a na pořadí uchazečů, 

nemůže být takový postup v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení. 

V řešeném případě hrála dle soudu roli i nízká výše rozdílné částky
104

 a skutečnost, že  

se tím celková výše nabídkové ceny dokonce zvýšila. 
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V ostatních případech se však i Nejvyšší správní soud staví k otázce početních 

chyb a jejich následné úpravě na základě objasnění nabídek negativně. Jako příklad lze 

uvést rozsudek
105

, ve kterém Nejvyšší správní soud řešil případ, kdy účastník 

zadávacího řízení uvedl ve své nabídce početní chybu, jež byla způsobena násobením 

nabídkové ceny jedné z položek rozpočtu špatným počtem kusů této položky. 

V tomto případě Nejvyšší správní soud vyslovil, že „Připuštění možnosti provádět 

početní opravy v položkových rozpočtech s vlivem na celkovou nabídkovou cenu by 

znamenalo připustit možnost i záměrně dělat chyby v položkových rozpočte[ch]“. 

Připouštěli-li by zadavatelé objasnění takové skutečnosti, mohli by dodavatelé dělat 

chyby v položkových rozpočtech záměrně a na základě objasnění početní chyby opravit 

k jejich prospěchu dle daného případu. Takový postup by dle Nejvyššího správního 

soudu „[v] žádném případě nebyl v souladu se zásadou transparentnosti a ta proto musí 

dostat přednost, i před případným hospodárným vynakládáním veřejných prostředků.“ 

Na základě výše nastíněné judikatury tak lze předpokládat, že v případě, kdy jde 

o opravdu zjevné početní chyby a zadavatel je přesvědčen, že nejde o nezákonnou 

manipulaci s nabídkami a zároveň takový postup nebude mít vliv na výběr nejvhodnější 

nabídky, je možné na základě objasnění opravu takové početní chyby opravit. 

V ostatních případech bude nezbytně nutné se držet zásady transparentnosti a změnu 

nabídkové ceny v důsledku početní chyby vyloučit. 

4.1.6.2 Rozdělení kritéria nejnižší nabídkové ceny na dílčí podkritéria 

Další často diskutovanou problematickou otázkou je, zda i kritérium nejnižší 

nabídkové ceny rozčlenit na dílčí podkritéria. Zákon o zadávání veřejných zakázek tuto 

problematiku výslovně neřeší a lze se tak domnívat, že tento postup není nutně 

v rozporu se ZZVZ. Nicméně každý jednotlivý případ bude nutné posuzovat ad hoc.  

Ani dle rozhodovací praxe Úřadu není rozdělení kritéria nejnižší nabídkové ceny 

na dílčí podkritéria v rozporu se ZZVZ, když takové hodnocení může být i tak 

slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Předseda 
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Úřadu k tomuto ve svém rozhodnutí
106

 dodává, že „Slučitelné ovšem nebude za situace, 

kdy pořadí jednotlivých nabídek bude určeno na základě propočtu poměrů nabídkových 

cen uchazečů vůči sobě navzájem.“  

Z uvedené plyne, že chce-li zadavatel hodnotit nabídky dle kritéria nejnižší 

nabídkové ceny a toto kritérium rozdělit na dílčí podkritéria, musí zvolit i váhy pro 

jednotlivá podkritéria, aby na základě celkového propočtu skutečně vybral nabídku 

účastníka, který ve své nabídce uvedl nejnižší nabídkovou cenu.  

Pokud tyto limity nebudou zadavatelem dodrženy, dopustí se zadavatel dle Úřadu 

porušení zásady transparentnosti, jelikož se tak zadávací řízení v důsledku toho stane 

zcela nečitelným, nepřehledným a neobjektivním. Takto nesrozumitelně nastavené 

zadávací podmínky jsou způsobilé odradit potenciální účastníky od účasti v zadávacím 

řízení. Tím by došlo k nedůvodnému porušení hospodářské soutěže.
107

 

4.2. Hodnocení dle nejnižších nákladů životního cyklu  

Zákon o zadávání veřejných zakázek ve svém ustanovení § 114 odst. 2 stanoví, že 

ekonomickou výhodnost nabídek lze hodnotit mimo jiné samostatně dle nejnižších 

nákladů životního cyklu nebo společně s kvalitou jako nejvýhodnější poměr nákladů 

životního cyklu a kvality. Dále bych se v této podkapitole věnovala hodnocení nabídek 

dle nákladů životního cyklu obecně bez ohledu na kvalitu, která bude podrobněji 

rozebrána v následující kapitole této diplomové práce. 

Možnost hodnocení nabídek dle nákladů životního cyklu reflektuje skutečnost, že  

jediným nákladem souvisejícím s předmětem plnění není nabídková cena, ale rovněž 

provozní náklady, které často převyšují pořizovací cenu.
108

  

Životním cyklem se dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. k) ZZVZ rozumí všechny 

po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být 

provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 

                                                 
106
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existence předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání surovin 

nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání. 

Z hlediska nákladů představuje hodnocení dle nákladů životního cyklu 

komplexnější způsob hodnocení nabídek.
109

 Autoři odborné literatury se domnívají, 

že  zadavatelé díky podrobné úpravě tohoto kritéria (jakož i kritérií kvality) budou 

častěji využívat i jiná hodnotící kritéria než pouze nabídkovou cenu.
110

 

V mnoha případech totiž hodnocení na základě nákladů životního cyklu více 

zohledňuje ekonomickou výhodnost, neboť nízká pořizovací cena bývá často spojena 

s vysokými náklady na provoz či likvidaci předmětu plnění. Naopak hodnocení dle 

nejnižších nákladů životního cyklu nebude dle přesvědčení těchto odborníků vhodné 

u dodávek zboží s krátkou životností.
111

 

Rozhodne-li se zadavatel hodnotit náklady životního cyklu, nemusí nutně hodnotit 

všechny náklady, které vzniknou ve všech fázích životního cyklu předmětu plnění. 

Zadavatel má možnost hodnotit pouze i takové náklady, jež se vztahují jen k části 

životního cyklu předmětu plnění.
112

 

Dle ustanovení § 117 odst. 1 ZZVZ musí náklady životního cyklu zahrnovat 

nabídkovou cenu a dále mohou zahrnovat buď náklady zadavatele nebo jiných uživatelů 

v průběhu životního cyklu (dle dikce zadávací směrnice tzv. interní náklady
113

) nebo 

náklady způsobené dopady na životní prostředí (dle dikce zadávací směrnice 

tzv.  environmentální externality
114

).  
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Nelze opomenout, že problematikou nákladů životního cyklu se podrobně zabývá 

rovněž zadávací směrnice, která by měla být jistým vodítkem při výkladu a aplikaci 

ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Zadavatel by měl využít tuto metodu hodnocení v případě, kdy očekává, že mu 

v různých fázích životního cyklu v souvislosti s jeho užíváním vzniknout dodatečné 

nezanedbatelné náklady. MMR uvádí, že takovým plněním budou například dodávky 

dlouhodobé spotřeby, u kterých je nezbytné se zamyslet nad všemi náklady, které jsou 

s užíváním produktu spojeny. V určitých případech proto bude ekonomicky výhodnější 

zvolit nabídku s vyššími počátečními náklady, které budou následně vyváženy vyššími 

provozními úsporami. Jako další příklady, kdy by měly být náklady životního cyklu být 

součástí hodnocení, uvádí MMR veřejné dopravní, distribuční, telekomunikační 

a informační systémy, stavební objekty a stroje.
115

 

Hlavní účel hodnocení nákladů životního cyklu tak lze shledávat zejména v tom, 

že zadavateli je dána možnost zohlednit v rámci hodnocení i ostatní náklady na předmět 

plnění dané veřejné zakázky související s různými fázemi jeho životního cyklu. Proto 

bude hodnocení dle nákladů životního cyklu vhodné především v případech, kdy další 

náklady související s předmětem veřejné zakázky jsou významné stejně či ještě dokonce 

významnější nežli jeho pořizovací cena. Takovým typickým příkladem jsou veřejné 

zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je zhotovení stavby. Stavby mají dlouhou 

dobu životnosti a náklady na její provoz a případnou likvidaci bývají velmi vysoké.
116

 

4.2.1. Interní náklady 

Ustanovení § 117 písm. a) ZZVZ stanoví, že náklady životního cyklu mohou 

zahrnovat kromě ceny také náklady zadavatele či jiných uživatelů v průběhu životního 

cyklu předmětu veřejné zakázky. Jinými uživateli můžeme rozumět například obyvatele 

města, kterým je poptávaná služba poskytována a kteří se zároveň podílejí na úhradě 
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nákladů za ni. Takovou službou může být například, jak uvádí důvodová zpráva, svoz 

odpadu.
117

 

Zákonodárce v tomto ustanovení stanovil rovněž demonstrativní výčet, jaké 

náklady životního cyklu mohou být hodnoceny. Jsou jimi například ostatní pořizovací 

náklady (například náklady spojené s doručením předmětu či jeho instalací
118

), náklady 

související s užíváním předmětu veřejné zakázky (například ceny energií či pohonných 

hmot
119

), náklady na údržbu (například náklady na servis či údržbu
120

) a náklady 

spojené s koncem životnosti (například náklady na likvidaci či demontáž určitého 

zařízení
121

). 

Zadávací směrnice tyto náklady v odst. 96 preambule pojmenovává jako interní 

náklady a poskytuje rovněž demonstrativní výčet takových nákladů. Dle zadávací 

směrnice mohou interní náklady představovat například náklady na výzkum, vývoj, 

výrobu, na přepravu, použití, údržbu či likvidaci. 

4.2.2. Environmentální externality 

Kromě interních nákladů mohou náklady životního cyklu dle § 117 písm. b) 

ZZVZ zahrnovat rovněž náklady způsobené dopady na životní prostředí. Takové 

náklady však na rozdíl od nákladů interních musí být vyčíslitelné peněžní hodnotou. 

Způsob, jak mají být náklady vyčísleny, zakotvuje ustanovení § 118 odst. 2 ZZVZ, 

který je blíže rozebrán níže v následující podkapitole 4.2.3. Zadávací směrnice takové 

náklady nazývá jako tzv. environmentální externality. 

Jak zákon o zadávání veřejných zakázek, tak zadávací směrnice poskytuje 

demonstrativní výčet, náklady takovými environmentálními externalitami mohou být. 
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Podle ustanovení ZZVZ mohou těmito náklady být především náklady na emise 

skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek či náklady na zmírnění změny 

klimatu.  

Podle evropských legislativců mohou být environmentálními externalitami 

například náklady plynoucí ze znečištění způsobeného těžbou surovin použitých 

v daném výrobku nebo výrobkem samotným nebo jeho výrobou. Takové náklady musí 

být dle zadávací směrnice nejen vyjádřitelné v penězích, ale rovněž u nich musí být 

možnost monitorování, tj. musí být ověřitelné.
 122

  

Předmětné ustanovení vycházející z již velice obsáhlé úpravy v zadávací směrnici 

je zřejmě výsledkem velice aktuálního tématu ochrany životního prostředí. Autoři 

odborné literatury se domnívají, že by zohlednění nákladů způsobených dopady 

na  životní prostředí mohlo motivovat dodavatele k tomu, aby tyto náklady ve své 

nabídce snížili a zvýšili tak svoji šanci zvítězit v konkrétním zadávacím řízení.
123

 

4.2.3. Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu 

Rozhodl-li se zadavatel v rámci hodnocení nabídek hodnotit náklady životního 

cyklu, musí v souladu s § 118 odst. 1 ZZVZ v zadávací dokumentaci výslovně uvést 

údaje, které pro účely tohoto hodnocení od dodavatelů vyžaduje a současně i metodu, 

kterou zadavatel pro jejich stanovení dle poskytnutých údajů použije.  

V případě interních nákladů zákonodárce zadavatele ve volbě údajů a metody 

nijak neomezuje. Zadavatel je vázán pouze základními zásadami zadávání veřejných 

zakázek dle § 6 ZZVZ. Z tohoto důvodu by měl zadavatel stanovit údaje a metodu 

dostatečně určitě a srozumitelně, aby měli dodavatelé možnost si před podáním nabídky 

sami vypočítat výši nákladů životního cyklu jím nabízeného plnění. Jen tak zadavatel 

docílí toho, že dodavatelé předloží nabídky, které budou mezi sebou porovnatelné.
124

 

                                                 
122

 Viz bod (96) preambule Zadávací směrnice 
123

 KRUTÁK, T., L. KRUTÁKOVÁ, J. GERYCH. Zákon o zadávání veřejných zakázek k 1. 10. 2016, 

2016. op. cit., s. 361 
124

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 709 



 

 

61 

Pro stanovení metody vyčíslení environmentálních externalit zakotvuje 

ustanovení § 118 odst. 2 ZZVZ základní požadavky. Zvolená metoda musí být založena 

na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích, musí být přístupná všem 

dodavatelům a musí být založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez 

vynaložení nepřiměřeného úsilí.  

Metoda pro výpočet nákladů způsobených dopady na životní prostředí dle výše 

zmíněných požadavků nesmí nedůvodně znevýhodňovat určité dodavatele do té míry, 

že by tímto znemožnila účast znevýhodněného dodavatele v zadávacím řízení. 

Taková  metoda nesmí být stanovena diskriminačním způsobem, jenž by například 

umožňoval účast dodavatelů jen z jednoho státu.
125

  

Ustanovení § 118 odst. 3 ZZVZ je navíc zmocňovacím ustanovením, na základě 

kterého bylo vydáno nařízení vlády
126

, které stanoví metodu pro stanovení nákladů 

životního cyklu v případě nákupu motorových vozidel kategorie N1 a M1. 
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5 Hodnocení kvality v rámci ekonomické výhodnosti 

Zákon o zadávání veřejných zakázek zakotvuje hodnocení kvality jako jedno ze 

základních kritérií hodnocení ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost by měla 

být dle ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena jako nejvýhodnější poměr nabídkové 

ceny a kvality nebo jako poměr nákladů životního cyklu a kvality. Kvalitu tak lze 

považovat za základní a neoddělitelnou součást hodnocení ekonomické výhodnosti. 

Ustanovení § 116 odst. 4 ZZVZ umožňuje zadavateli stanovit předem v zadávací 

dokumentaci pevnou (fixní) cenu a hodnotit pak pouze kvalitu poptávaného plnění. 

To  však neznamená, že by nákladová složka plnění byla v rámci hodnocení 

ekonomické výhodnosti opomenuta.
127

  

Tento způsob hodnocení bude vhodný především u veřejných zakázek, u kterých 

je kladen vysoký důraz na kvalitu plnění (například u služeb s vysokým podílem 

duševní činnosti
128

). Stanovení fixní ceny nebude pro zadavatele lehkou úlohou, neboť 

zadavatel musí stanovit takovou cenu zcela v souladu se Principem 3E a zároveň 

stanovit dostatečně motivační cenu pro dodavatele, aby skutečně předložili nabídky 

s lepšími kvalitativními parametry. Pokud by stanovil zadavatel tuto pevnou cenu příliš 

nízko, mohlo by to řadu dodavatelů poskytujících kvalitnější a inovativnější řešení 

odradit od jejich účasti v zadávacím řízení a ve výsledku by nemusela být zachována 

dostatečná hospodářská soutěž.
129

 

Současný zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje celkem obsáhlou úpravu 

hodnocení kvality. Hodnocení kvality znal již předchozí ZVZ, který ve svém § 78 

odst. 4 umožňoval hodnocení kvality v rámci ekonomické výhodnosti jako dílčí 

hodnotící kritérium, které muselo vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Nový ZZVZ 
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vymezuje hodnocení šířeji a detailněji než ZVZ, neboť vedle kvality zohledňuje rovněž 

environmentální a sociální hlediska, která dříve byla stanovena samostatně.
130

  

MMR tento způsob hodnocení pojmenovává jako tzv. koncept best value for 

money, tj. získání co nejvíce kvalitního plnění při současném vynaložení minima 

finančních prostředků. Tento koncept by měl zahrnovat všechna nákladová 

i nenákladová kritéria.
131

 Základem je hodnocení ekonomické výhodnosti, tedy výběr 

nabídky ekonomicky nejvýhodnější, což vždy nemusí znamenat nabídku nejlevnější. 

Zadavatel tak má možnost prostřednictvím hodnocení kvality zohlednit a prosadit své 

preference, které však musí být objektivní a musí souviset s předmětem veřejné 

zakázky. 

Detailní úprava nového ZZVZ je zřejmě výsledkem snahy naplnit požadavky 

a cíle evropské právní úpravy, která apeluje na využívání vícekriteriálního hodnocení. 

I přesto, že jsou dlouhodobé snahy o to, aby bylo využíváno vícekriteriální hodnocení 

namísto hodnocení pouze dle nejnižší nabídkové ceny, výsledky se ani po třech letech 

účinnosti ZZVZ neukázaly. Studie ukazují, že ač je téměř pětina veřejných zakázek 

v České republice hodnocena na základě vícekriteriálního hodnocení, i v rámci této 

pětiny převažují kritéria, jež jsou zaměřena na cenu a náklady.
132

 

K méně častému využívání hodnocení ekonomické výhodnosti na základě kritérií 

spojených s kvalitou dochází zřejmě i z důvodu, že příprava zadávací dokumentace 

je  v takovém případě mnohem složitější a časově náročnější. Nicméně výsledek se pak 

často odráží v získání kvalitnějšího plnění a tím pádem i plnění s vyšší životnost 

předmětu plnění a předcházení řady problémů, které by v souvislosti s předmětem 

plnění musel zadavatel řešit. 
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5.1. Zákonné podmínky stanovení kritérií kvality 

5.1.1. Hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky 

V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek dle 

kvality, je povinen dle § 116 odst. 1 ZZVZ stanovit taková kritéria kvality, která 

vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska, která navíc musí plně 

souviset s předmětem veřejné zakázky. 

Hodnocení kvality umožňuje zadavateli vyjádřit své preference a získat tak plnění 

co nejvíce odpovídající jeho představám, ale to neznamená, že by byl dán zadavateli 

prostor k jakékoliv libovůli. Zadavatel především musí zvolit taková kritéria, která 

souvisí s předmětem veřejné zakázky. Jedná se zde o souvislost objektivní. 

To  znamená, že zadavatel je povinen hodnotit takové skutečnosti, které dle jeho 

věcného a objektivního, nikoliv subjektivního, přesvědčení, budou mít vliv i na 

následnou realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. 

Požadavkem na věcnou spojitost kvalitativních hodnotících kritérií s předmětem 

veřejné zakázky ve smyslu § 116 odst. 1 ZZVZ lze chápat i jakousi provázanost se 

samotnou realizací takového předmětu. Aby bylo kýženého vlivu hodnocených 

skutečností skutečně dosaženo, musí tomu zadavatel rovněž uzpůsobit zadávací 

podmínky, tj.  hodnocená kritéria musí být reflektována ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky. Například hodnotil-li zadavatel zkušenosti člena realizačního týmu, měl by 

tento člen být uveden rovněž ve smlouvě jako člen realizačního týmu, který se bude 

skutečně na plnění veřejné zakázky podílet. Zároveň by měl zadavatel v zadávacích 

podmínkách (ve smlouvě) předem zakotvit také mechanismus změny pro případ, že by 

tento člen musel být v průběhu plnění veřejné zakázky nahrazen někým jiným.
133

  

Skutečnosti, které nesouvisí s předmětem plnění hodnotit nelze. Takovou 

skutečností by mohla být například okolnost, jež by se vztahovala pouze k osobě 

dodavatele a jeho zkušenostem s plněním předmětu veřejné zakázky, která slouží 

k posouzení splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. a) 

nebo b). Technickou kvalifikaci dodavatele z tohoto důvodu v rámci kritérií kvality 

                                                 
133

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti, op. cit., s. 10 



 

 

65 

hodnotit nelze. Zmíněné omezení však neplatí pro případ zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 53 ZZVZ a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném režimu.
134

  

Výše uvedené neznamená, že by stejné skutečnosti, které zadavatel stanovil jako 

kvalifikační kritéria, nemohly bezvýhradně být stanoveny jako kritéria hodnocení. 

Hodnotící kritéria ale v takovém případě musí být striktně odlišena od kritérií 

kvalifikace. Je zakázáno, aby zadavatel nastavením zadávacích podmínek zvýhodnil 

dodavatele, který splnil kvalifikační kritérium „lépe“. Přípustné však bude, stanoví-li 

zadavatel určitou minimální hodnotu, která bude sloužit pro účely prokázání 

kvalifikace. Hodnoty nad rámec této minimální hodnoty pak budou hodnoceny v rámci 

hodnocení nabídek. Zadavatel je samozřejmě povinen stanovit i způsob hodnocení 

takového kritéria.  

Jako demonstrativní příklad lze uvést požadavek na předložení členů realizačního 

týmu v rámci technické kvalifikace
135

 (s uvedením minimálních požadavků na jejich 

praxi a zkušenosti), jehož členové budou následně předmětem hodnocení. Zadavatel 

může v rámci technické kvalifikace stanovit, že člen týmu musí splňovat minimálně dva 

roky praxe v požadované oblasti a v rámci hodnocení stanovit, že za každý rok praxe 

nad tuto stanovenou hranici dostane účastník zadávacího řízení 1 bod.
136

 

V souvislosti s požadavkem na spojitost s předmětem veřejné zakázky stanoví 

ustanovení § 116 odst. 5 ZZVZ vyvratitelnou právní domněnku, že tato spojitost je 

naplněna, pokud se zvolená kritéria kvality vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu 

předmětu veřejné zakázky. Může se tak jednat o kritéria, jež se vztahují k fázi životního 

cyklu, která fázi, pro kterou je uzavírána smlouva na plnění veřejné zakázky, předchází, 

nebo naopak nastane až po ní.  

Mimo souvislost s předmětem veřejné zakázky musí kritéria kvality vyjadřovat 

kvalitativní, sociální či environmentální hlediska. Již předchozí ZVZ upravoval sociální 

a environmentální hlediska, nicméně jako samostatná dílčí hodnotící kritéria 
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 KRUTÁK, T., L. KRUTÁKOVÁ, J. GERYCH. Zákon o zadávání veřejných zakázek k 1. 10. 2016, 

2016. op. cit., s. 354 
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 Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti, op. cit., s. 15 
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ekonomické výhodnosti. Nově jsou tak dle ZZVZ tato hlediska zahrnuta do hodnocení 

kvality.  

V rámci sociálního hlediska může zadavatel hodnotit kupříkladu počet osob se 

zdravotním postižením, které se dodavatel v případě, že s ním bude uzavřena smlouva 

na plnění veřejné zakázky, zaváže pro plnění veřejné zakázky zaměstnat (tím není 

myšleno hodnocení podílu počtu osob na celkovém počtu zaměstnanců). Jako 

environmentální hledisko může zadavatel zvolit hodnocení míry použití ekologicky 

šetrných technologií či materiálů, které dodavatel pro plnění veřejné zakázky použije. 

Neměl by se však zaměřit na pozitivní efekt zmíněných hledisek pouze v rámci poměrů 

místa plnění (určitého regionu), aby předem nediskriminoval účastníky z jiné části 

České republiky a nedopustil se tak porušení ZZVZ.
137

 

Jakkoliv tedy vícekriteriální hodnocení na základě kvality umožňuje zadavateli 

získat plnění co nejvyšší kvality dle jeho preferencí, je při volbě a stanovení kritérií 

kvality také limitován zákonnými požadavky, které musí být striktně dodrženy. 

V každém jednotlivém případě musí zvolit kritéria související s předmětem veřejné 

zakázky, která zároveň vyjadřují kvalitativní, sociální či environmentální hlediska. 

5.1.2. Zákonné limity vymezení kritérií kvality 

Zadavatel je oprávněn zvolit kritéria kvality, která jsou vyjmenována v ustanovení 

§ 116 odst. 2 ZZVZ, kterým se budu věnovat blíže v podkapitole 5.3 této diplomové 

práce. Tento výčet je však demonstrativní a zadavatel může jako kritérium kvality zvolit 

i kritérium jiné dle vlastní potřeby. V obou případech je však limitován zákonnými 

požadavky, od kterých se nesmí odchýlit.  

Kritéria kvality musí být v souladu s ustanovením § 116 odst. 3 ZZVZ vymezena 

způsobem, na základě kterého budou mezi sebou nabídky jednotlivých dodavatelů 

porovnatelné a naplnění stanovených kritérií kvality ověřitelné. Mimo to musí kritéria 

kvality, jak je blíže rozebráno výše, vyjadřovat kvalitativní, environmentální nebo 

sociální hlediska související s předmětem veřejné zakázky.  
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 HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2017. 

op. cit., s. 316 
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Aby zadavatel obdržel nabídky, které mezi sebou budou porovnatelné ve smyslu 

uvedeného ustanovení, je povinen stanovit kritéria hodnocení dostatečně srozumitelně 

a jednoznačně, aby nebyl objektivně připuštěn jejich rozdílný výklad u různých 

dodavatelů.
138

 Pouze v takovém případě budou účastníci zadávacího řízení schopni 

předložit nabídky, které naplní představy zadavatele. Zároveň tímto umožní účastníkům 

zadávacího řízení učinit si jasnou představu o tom, jak sestavit nabídku způsobem pro 

ně nejvýhodnějším z hlediska získání co nejvyššího počtu bodů v rámci hodnocení.
139

 

Ověřitelnost stanovených kritérií spočívá v tom, že zadavatel musí nastavit 

kritéria kvality takovým způsobem, dle kterého bude schopen posoudit míru naplnění 

konkrétního kritéria jednotlivými účastníky a následně účastníky odpovídajícím 

způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci ohodnotit. Takové pověření provádí 

zadavatel na základě dokumentů, vzorků nebo modelů, které zadavatel dle 103 

odst. 1 písm. a) ZZVZ požadoval a které účastníci v rámci zadávacího řízení pro účely 

hodnocení předložili.  

Dalším limitem, který zákon o zadávání veřejných zakázek na výběr kritérií 

kvality stanoví, je zákaz hodnotit smluvní podmínky, kterými by si zadavatel zajišťoval 

následné splnění povinností dodavatele, a platební podmínky.
140

  

Pod smluvní podmínkou, jejímž účelem je utvrzení povinností dodavatele si lze 

představit například výši sankcí z prodlení s plněním či výši smluvních pokut.
141

 

Platebními podmínkami, které rovněž nemohou být hodnoceny, by mohla být 

kupříkladu délka splatnosti faktur či způsob a forma platby za plnění (zda formou záloh 

nebo naopak jako jednorázová platba).
142
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 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008, dostupný z: 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0086_2Afs_0800222A_prevedeno.pdf  
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 Viz např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 8. 2013, č. j. S624/2012/VZ, 

dostupný z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11766.html 
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 Viz § 116 odst. 3 ZZVZ 
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 HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2017. 

op. cit., s. 318 
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 MAREČKOVÁ, E. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, E. MAREČKOVÁ 
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Rozhodne-li se tedy zadavatel, že bude v rámci ekonomické výhodnosti hodnotit 

kvalitu, měl by při přípravě dbát zvýšenou pozornost na to, aby kritéria hodnocení 

nastavil dostatečně jasně a srozumitelně. Jedině tak bude potenciálním účastníkům 

zřejmé, který aspekt daného hodnotícího kritéria bude zadavatelem preferován. Bude-li 

dodavatelům jasné, jaké aspekty zadavatel preferuje a jak lze získat co nejvyšší počet 

bodů, bude jim umožněno sestavit nabídky co nejvíce dle představ zadavatele. Tímto 

způsobem bude zadavatel zřejmě moci s co nejvyšší pravděpodobností očekávat, že 

obdrží skutečně porovnatelné nabídky, ze kterých budou kritéria kvality snadno 

ověřitelná.  

Je tedy zřejmé, že rozhodne-li se zadavatel hodnotit i kvalitativní aspekty, jsou na 

něho kladeny na rozdíl od hodnocení pouze cenu náročnější požadavky při přípravě 

zadávacího řízení i následně při jeho vyhodnocení. V mnoha případech je vhodné a dnes 

již zcela běžné, že zadavatel pro správné nastavení hodnocení zapojí do procesu 

přípravy zadávacího řízení třetí nezúčastněné odborné osoby nebo provede analýzu 

trhu
143

 (tomuto tématu se blíže věnuji v podkapitole 6.1.2 této diplomové práce). 

Vzhledem k výhodám kvalitativního hodnocení postupně rozebraným níže se 

domnívám, že u plnění, u něhož je kvalita důležitá, by zadavatel měl požadovaný čas 

a úsilí do přípravy takového hodnocení investovat.  

5.2. Kategorizace kritérií 

Než se budu podrobně věnovat jednotlivým hodnotícím kritériím kvality tak, jak 

je vymezuje ustanovení § 116 odst. 2 ZZVZ, považuji za vhodné blíže rozvést kategorie 

hodnotících kritérií z pohledu, jak mají dodavatelé v nabídkách vyjádřit, co je 

předmětem hodnocení a z pohledu, jak jejich hodnocení následně provede zadavatel.  

Kromě základního dělení na kritéria nákladová a kvalitativní lze dělit kritéria 

hodnocení dle toho, co mají účastníci zadávacího řízení pro účely hodnocení předložit, 

a to na kritéria vyčíslitelná (tedy objektivní), nebo nevyčíslitelná, případně 

kombinovaná (tj. vyčíslitelná s textovým prvkem).
144

 V rámci vyčíslitelných 
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 Myšleno předběžná tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ 
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 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. ISBN 978-80-907194-0-8, 
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hodnotících kritérií uvádějí dodavatelé číselné hodnoty, například počet dní (příp. 

měsíců), ve kterém jsou schopni splnit předmět plnění veřejné zakázky ve smyslu § 116 

odst. 2 písm. g) ZZVZ.  

Mezi nevyčíslitelná kritéria, která jsou zároveň kritérii subjektivními, můžeme 

zařadit kritéria textová či estetická. Pod textovými hodnotícími kritérii si lze představit 

například zpracování určitého odborného stanoviska či metodiky v oblasti, která souvisí 

s předmětem veřejné zakázky. Textová hodnotící kritéria bývají často volena v případě 

veřejných zakázek na právní či poradenské služby.
145

 Otázkou však zůstává, zda je 

takové kritérium hodnocení vhodné, či nikoliv. Už jen z toho pohledu, že se na 

vyhodnocení takového kritéria musí účastnit odborníci se srovnatelnými zkušenostmi 

jako účastníci zadávacího řízení a také proto, že hodnocení bude vždy subjektivní. 

Dle způsobu, na základě kterého zadavatel hodnocení následně provede, můžeme 

kritéria dělit na kritéria počitatelná (nebo také objektivní) a nepočitatelná (také 

subjektivní), případně kombinovaná, tj. polosubjektivní.
146

  

Nejdiskutovanější otázkou, která je z pohledu hodnotících kritérií nejvíce řešena 

Úřadem a správními soudy, je problematika nastavení a vyhodnocení subjektivních 

kritérií hodnocení. Tomuto tématu bych proto věnovala níže dílčí samostatnou 

podkapitolu. 

5.2.1. Subjektivní a objektivní kritéria z pohledu (rozhodovací) praxe 

Objektivní, neboli počitatelná kritéria jsou taková kritéria hodnocení, na základě 

kterých zadavatel (případně hodnotící komise) přiřadí jednotlivým hodnoceným 

                                                                                                                                      

 

[online] In: sfdi.cz. dostupná z: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2018_metodika_hodnoceni_ek_vyhodnosti.pdf 
145

 Například veřejná zakázka zadavatele České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského 

inženýrství s názvem „Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda“ zveřejněná ve Věstníku veřejných 

zakázek pod evidenčním číslem Z2017-027179, kde zadavatel zvolil v rámci hodnocení kvality hodnotící 

kritérium s názvem „kvalita právních rozborů“ s váhou 40 %, v rámci něhož dodavatelé předkládali čtyři 

různé právní rozbory každý v rozsahu 10 normostran 
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aspektům body dle předem stanovených pravidel v zadávací dokumentaci. V takovém 

případě pak postačí, když zadavatel ve zprávě o hodnocení nabídek uvede počet bodů 

přidělených jednotlivým účastníkům způsobem, ze kterého zjevné, že body byly 

přiděleny dle předem stanovených pravidel v zadávací dokumentaci.  

Subjektivní kritéria jsou taková, u kterých nelze předem zaručit požadovanou 

míru objektivity a přezkoumatelnosti. Proto jsou na zadavatele kladeny vyšší nároky, 

aby taková kritéria stanovil dostatečně jasným a srozumitelným způsobem, aby na 

straně dodavatelů nevznikla určitá dezinterpretace takových kritérií. Vyšší nároky jsou 

kladeny na zadavatele i pro vyhodnocení subjektivních kritérií, které by mělo být 

podrobně slovně odůvodněno pro účely snadné přezkoumatelnosti jeho postupu při 

hodnocení.
147

 

Hodnocení subjektivních kritérií a jejich subjektivní hodnocení je vnímáno ve 

společnosti stále sporně, přesto je zadavateli stále více využíváno. Nicméně subjektivní 

hodnocení předpovídá už samotný zákon o zadávání veřejných zakázek, který uvádí 

jako jedno z možných kritérií hodnocení kvality například estetické či funkční 

vlastnosti
148

 poptávaného plnění. Toto hodnotící kritérium si bez subjektivního 

hodnocení nelze představit.  

Dle konstantní judikatury správních soudů a Úřadu by měla být objektivní kritéria 

hodnocení upřednostněna před kritérii subjektivními.
149

 Nejvyšší správní soud v jednom 

ze svých rozsudků uvedl, že „[p]ři hodnocení nabídek je třeba preferovat objektivní 

dílčí hodnotící kritéria a objektivní způsoby hodnocení před kritérii a způsoby 

subjektivními. Opačný přístup vede k porušení zásady transparentnosti zadávacího 

řízen[í]“
150

. 
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 Asociace pro rozvoj infrastruktury. Metodika hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové 

práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, op. cit., s. 12 
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 Viz § 116 odst. 2 písm. b) ZZVZ 
149

 Viz například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012 č. j. 62 Af 36/2010, dostupný z: 
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Tímto však správní soudy použití subjektivních kritérií nezakazují, ale stanoví 

jisté limity pro jejich stanovení a vyhodnocení. Nejvyšší správní soud v jednom ze 

svých rozsudků například uvedl, že „[n]ezpochybňuje možnost použití subjektivních 

dílčích hodnotících kritérií, takto stanovená kritéria však je nutno natolik dostatečně 

upřesnit, aby nebyl připuštěn rozdílný výklad a nevznikala mezi uchazeči interpretační 

nejistota. Soud připouští, že subjektivní kritéria nikdy nebudou hodnocena všemi členy 

hodnotící komise jednotně, vždy však musí být zřejmé, co a jakým způsobem bude 

zadavatel, resp. hodnotící komise hodnotit.“
151

   

Typickým příkladem subjektivního hodnotícího kritéria, jak je uvedeno výše, je 

zpracování právní analýzy v rámci veřejné zakázky na právní služby. Lze zopakovat 

výše odkazovaný příklad veřejné zakázky zadavatele České vysoké učení technické.
152

 

Zadavatel v rámci hodnocení kvality právních rozborů blíže stanovil, že bude hodnotit 

nakolik je závěr dílčího stanoviska jasný, správný, jednoznačný a vyplývající 

z odůvodnění. Podobná hlediska stanovil zadavatel i na hodnocené aspekty odůvodnění 

zpracovávaných právních stanovisek.  

Přesto, že zadavatel v tomto případě poměrně podrobně a srozumitelně uvedl 

způsob hodnocení subjektivního kritéria, nemusí být takový způsob hodnocení vždy 

vhodný. A to dle mého přesvědčení zejména z důvodu, že takové kritérium hodnocení 

nepovede vždy k výběru nejkvalitnějšího dodavatele a navíc nebude způsob hodnocení 

dostatečně přezkoumatelný.  

 Domnívám se, že v těchto případech by měl zadavatel, jak uvádí i konstantní 

rozhodovací praxe (viz výše), že pokud má zadavatel možnost, měl by upřednostnit 

kritéria objektivní. Rovněž objektivní kritéria mohou být nastavena inovativním 

způsobem. Pokud se budeme držet příkladu veřejných zakázek na právní služby, 

lze  zmínit veřejnou zakázku na právní služby zadavatele Česká televize
153

, ve které 

                                                 
151

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2017, č. j. 29 Af 85/2015, dostupný z: 

http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/29_Af_85_2015_20170920083822_prevedeno.pdf  
152

 Viz tamtéž 
153

 Veřejná zakázka zadavatele České televize s názvem „Právní služby pro ČT“ zveřejněná ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-027195 

http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/29_Af_85_2015_20170920083822_prevedeno.pdf
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zadavatel jako jedno z kvalitativních hodnotících kritérií zvolil test z odborných znalostí 

skládaný v sídle zadavatele.
154

 

Hodnocení kvality v oblasti právních služeb (a jiných poradenských či obdobných 

oblastech služeb) je dle mého názoru mnohem vhodnější učinit způsobem více 

objektivním tak, jak to učinil zadavatel Česká televize ve výše demonstrovaném 

příkladu. Skutečné odborné znalosti jsou z hlediska požadované kvality více 

vypovídající nežli subjektivní hodnocení právních rozborů, na které mají účastníci 

řízení mnohem větší penzum času a mohou k jejich sepsání využívat externí zdroje 

a know-how. V konečném důsledku to vůbec nemusí prokazovat kvalitu nabízených 

služeb. 

Je tedy zřejmé, že hodnocení subjektivních kritérií nikdy nedosáhne tak vysoké 

míry přezkoumatelnosti jako kritéria objektivní. Nicméně vždy se musí zadavatel snažit 

i v rámci subjektivního hodnocení naplnit co nejvyšší míru objektivizace takového 

hodnocení. To znamená srozumitelně a detailně popsat, jakým způsobem bude 

subjektivní kritéria hodnotit. Stejně podrobně je povinen popsat i výsledek takového 

hodnocení. Zvolí-li zadavatel subjektivní kritéria (subjektivní hodnocení), bude dle 

mého názoru zadavatel vždy vystaven určité míře rizika, že budou taková kritéria 

či  jejich vyhodnocení některým z dodavatelů napadeny námitkami.  

5.3. Jednotlivá kritéria kvality dle ZZVZ 

Kromě obecných požadavků, jaká kritéria kvality zvolit a jak tato kritéria 

v zadávací dokumentaci nastavit, vymezuje zákon o zadávání veřejných zakázek rovněž 

základní výčet možných kritérií. Dle § 116 odst. 2 ZZVZ mohou být kritériem kvality 

zejména následující kritéria: 

 technická úroveň 

 estetické nebo funkční vlastnosti 

 uživatelská přístupnost 

                                                 
154

 Test byl tvořen ze 40 otázek. Za každou správnou odpověď získal účastník 2,5. Pokud účastník 

zodpověděl všechny otázky správně, získal 100 bodů. Počet bodů získaný účastníkem byl nakonec 

vynásoben příslušnou vahou daného dílčího kritéria. 
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 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 

Tento seznam však není konečný, jedná se pouze o demonstrativní výčet 

a zadavatel má možnost zvolit i jiná kritéria související s předmětem veřejné zakázky 

vyjadřující kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska.  

Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci jasně a srozumitelně stanovit, 

co  bude předmětem hodnocení, které aspekty bude upřednostňovat a podrobnou 

metodu, jak tato kritéria hodnotit. Aby byla dodržena zásada transparentnosti, nepostačí, 

aby dané kritérium kvality a způsob jeho vyhodnocení zadavatel určil pouze obecným 

způsobem. Takovým nežádoucím obecným vymezením by mohlo například u kritéria 

úrovně servisních služeb
155

 být ustanovení v zadávací dokumentaci, dle kterého by 

nejlépe byla hodnocena nabídka účastníka, který by nabídl nejvyšší úroveň servisních 

služeb.  Pro správné nastavení by měl zadavatel přinejmenším stanovit hlediska, 

dle  kterých bude úroveň servisních služeb posuzována.  

Následně bych se níže ráda věnovala a rozebrala jednotlivá vyjmenovaná 

kvalitativní kritéria. V souvislosti se stále probíhající bohatou diskuzí v rámci odborné 

veřejnosti a mezi zadavateli na téma hodnocení kvality ve veřejných zakázkách vzniklo 

několik odborných metodik (ač ve specifických oblastech veřejných zakázek), 

ve   kterých řada zadavatelů může nalézt inspiraci pro své veřejné zakázky. Na základě 

těchto odborných metodik bych se níže pokusila uvést rovněž pár příkladů dobré 

i špatné praxe. 
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 Viz § 116 odst. 2 písm. f) ZZVZ 
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5.3.1. Technická úroveň 

Rozhodne-li se zadavatel hodnotit kvalitu nabídek na základě kritéria technické 

úrovně, obecně se mu nabízí hodnotit technické parametry či funkční vlastnosti 

nabízeného plnění. V rámci tohoto hodnotícího kritéria může zohlednit rovněž vývoj 

v oblasti předmětu veřejné zakázky, tedy zda dodavatel nabízí pro plnění nové postupy 

či materiály, nebo dokonce zda využívá určité technické vybavení.
156

 

Kritérium technické úrovně zadavatelé volí nejčastěji pro dodávky různých 

technických strojů a zařízení, informačních systému, nebo u veřejných zakázek 

na  stavební práce.
157

  

Zadavatel může toto hodnotící kritérium zvolit jako kritérium objektivní, 

ale  i subjektivní. Způsob a skutečnosti, jak budou jednotlivé nabídky dle kritéria 

technické úrovně plnění hodnoceny, bude záležet zejména na skutečnosti, jakou měrou 

bude zadavatel schopen popsat technické podmínky předmětu plnění. 

Je-li zadavatel schopen popsat technické podmínky předmětu plnění dostatečně 

detailním způsobem a stejně detailním způsobem je schopen popsat rovněž jejich 

vylepšení (tj. jejich jistou nástavbu), může v zadávací dokumentaci tato vylepšení 

definovat a stanovit přesný počet bodů, které bude možné za toto vylepšení získat. Bude 

pak na dodavatelích, zda vymezené vylepšení za předem stanovený počet bodů 

(s ohledem i na svou nabídkovou cenu) zadavateli nabídnou.
158

  

Takovým příkladem může být dodání většího než předem stanoveného množství 

předmětu (či jeho dílčí části) nebo nahrazení plnění (materiálu) o určité základní kvalitě 

plněním (materiálem) o kvalitě vyšší.
159

 

                                                 
156

 MAREČKOVÁ, E. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, E. MAREČKOVÁ 

a P. ZATLOUKAL. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou, 2017. op. 

cit., s. 444 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti, op. cit., s. 10 
158

 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. op. cit., s. 26,  
159

 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. op. cit., s. 27 
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V případě, že zadavatel není schopen popsat technické požadavky detailním 

způsobem, může v zadávací dokumentaci podrobně stanovit požadavky na účel veřejné 

zakázky a zároveň stanovit okruhy, ve kterých mají dodavatelé nabídnout technická 

vylepšení, která budou předmětem hodnocení. Dodavatelé se tak budou snažit 

v zadavatelem stanovených okruzích hledat mezery a navrhnout jejich vylepšení tak, 

aby bylo požadovaného účelu veřejné zakázky dosaženo lépe, snadnějším způsobem 

či  levněji.
160

  

V tomto případě musí zadavatel v zadávací dokumentaci určit, jaké informace 

a dokumenty mají pro účely takového hodnocení dodavatelé předložit.
161

 Tento způsob 

bude spočívat zřejmě v subjektivním, a pro zadavatele proto náročnějším, hodnocení.  

Uvedený způsob lze demonstrovat na příkladech, které uvádí ve své metodice 

Asociace pro rozvoj infrastruktury v oblasti veřejných zakázek na projektové práce.
162

 

V rámci technické úrovně může zadavatel hodnotit návrh řešení, tedy to, nakolik 

kvalitním způsobem bude stavba navržena a zejména za jakých okolností vystavěna. 

Zadavatel tak může hodnotit kupříkladu ochranu okolí stavby před hlukem, vibracemi 

a prachem.  

Dalším takovým příkladem může být hodnocení metodiky plnění, na základě 

které bude zadavatel hodnotit především míru časové a organizační efektivity vnitřní 

kontroly plnění. Obě uvedená kritéria budou hodnocena subjektivně, a tudíž je 

doporučeno využít pro vyhodnocení hodnotící škálu 0-25-50-75-100 bodů, 

kdy  nejvhodnější nabídka získá 100 bodů a další nabídky poté body sestupně. 

Uděloval-li by totiž zadavatel nabídkám jednotlivé body ve škále od 0 do 100, 

vystavoval by se tím reálnému riziku, že výsledek hodnocení nedostatečně 

transparentně odůvodní.
163

  

Jako jistou nevýhodu těchto složitých subjektivních kritérií lze vnímat skutečnost, 

že pro účely správného a zákonem souladného nastavení kritérií hodnocení včetně 
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 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. op. cit., s. 25 a 28  
161

 Viz tamtéž s. 25  
162

 Asociace pro rozvoj infrastruktury. Metodika hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové 

práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, op. cit.  
163

 Viz tamtéž 
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následného vyhodnocení bude zadavatel nucen zabezpečit tyto činnosti prostřednictvím 

odborníků s minimálně srovnatelnou odborností a zkušenostmi, jako dodavatelé 

podávající nabídky v předmětném zadávacím řízení. 

Jednodušším případem pro zadavatele bude hodnocení dle objektivních 

hodnotících kritérií. Jako příklad dobré praxe uvádí MMR například veřejnou zakázku 

na dodávku fluorescenčního mikroskopu, ve které by hodnotící kritérium technické 

úrovně mělo váhu 30 %, v rámci něhož by zadavatel hodnotil další podkritéria, a to 

následujícím způsobem: 

Technická úroveň 

Jednotlivá podkritéria Způsob přidělení bodů 

1. rychlost skenování vzorku 

 méně než 5 obrázků za 

sekundu – 1 bod; 

 více než 5 a méně než 

7 obrázků za sekundu – 

5 bodů; 

 7 nebo více obrázků za 

sekundu – 10 bodů. 

2. 

skenování fikčních vzorků 

s vysokým zorným polem, 

přičemž hodnoceno bude 

zorné pole 

 menší než 20 mm – 1 bod; 

 větší než 20 mm a menší než 

40 mm – 5 bodů; 

 větší než 40 mm – 10 bodů. 

3. 
rozlišení konfokálního 

nástavce 

 rozlišení 2048 x 2048 bodů 

a menší – 1 bod; 

 rozlišení větší než 2048 

x 2048 a nižší než 8000 

x 8000 – 5 bodů; 

 rozlišení větší než 8000 – 10 
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bodů. 

 

Ohledně subjektivního a objektivního hodnocení platí shora uvedené závěry. 

Zvolí-li zadavatel hodnocení objektivní, způsob hodnocení bude více jednoznačný pro 

účely sestavení nabídky ze strany dodavatelů a postup zadavatele při jejich vyhodnocení 

transparentnější. Nicméně se domnívám, že v případech, kde to vyžaduje charakter 

plnění z hlediska vysokých požadavků na kvalitu, bude vhodnější jít cestou hodnocení 

subjektivních kritérií, které otevírají cestu pro nabídnutí často inovativního 

a kvalitnějšího plnění. Tento způsob hodnocení ještě bohužel není u českých zadavatelů 

natolik osvědčený, i přesto, že v zahraničí je tato praxe zcela běžná a zadavatelé mají 

možnost se jí inspirovat. 

5.3.2. Estetické a funkční vlastnosti 

Kritérium estetické nebo funkční vlastnosti plnění bude do jisté míry kritériem 

velmi abstraktním, a tudíž obtížně stanovitelným. V případě kritéria estetických 

vlastností by měl zadavatel v zadávací dokumentaci specifikovat, co si pod estetickými 

vlastnostmi představuje.
164

 Ve většině případů se bude jednat o subjektivní hodnocení 

zadavatele, jak na něj plnění působí navenek. Lze si představit například hodnocení 

jistého barevného schématu či estetické začlenění plnění do určitého architektonického 

celku.
165

  

Již ze samotné podstaty kritéria estetické či funkční vlastnosti vyplývá, že půjde 

o čistě subjektivní kritérium. Rozhodne-li se tedy zadavatel pro hodnocení dle jednoho 

z těchto kritérií, musí v zadávací dokumentaci tato kritéria, jakož i způsob jejich 

vyhodnocení, precizně vymezit.  

Úřad ve své rozhodovací praxi opakovaně klade důraz na transparentnost 

stanovení subjektivních neměřitelných kritérií, jako je mimo jiné kritérium estetických 
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 HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2017. 

op. cit., s. 316 
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 MAREČKOVÁ, E. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, E. MAREČKOVÁ 

a P. ZATLOUKAL. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou, 2017. op. 

cit., s. 444 
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a funkčních vlastností. Netransparentním postupem by dle této rozhodovací praxe byl 

případ, kdy by zadávací dokumentace neobsahovala informace, na základě kterých by si 

dodavatelé mohli udělat jasnou představu o tom, jak by měla vypadat nabídka nejlépe 

vyhovující požadavkům zadavatele a ze kterých by bylo zřejmé, jak následně zadavatel 

hodnocení takových kritérií provede.
166

  

Úřad ve své rozhodovací praxi
167

 upozorňuje na důležitou skutečnost, a to že 

„V případě subjektivního hodnotícího kritéria je vždy třeba počítat s tím, že popis 

hodnocení nelze dovést k naprosté konkretizaci a jasnosti, jako je tomu u hodnotících 

kritérií vyjádřitelných čísl[y]“ zároveň, že „[p]okud by zadavatel přistoupil k ještě větší 

konkretizaci, mohlo by být jeho jednání posouzeno nikoliv jako netransparentnost ale 

jako diskriminace uchazečů.“ Dle této rozhodovací praxe, ať se zadavatel zachová 

jakkoliv, může se zdát, že vždy bude vystaven riziku, že jeho postup bude napaden ze 

strany, většinou neúspěšných, účastníků zadávacího řízení.  

Netransparentní nastavení způsobu hodnocení kritéria estetické a funkční 

vlastnosti lze uvést na příkladu veřejné zakázky na dodávku pracovní prostředků 

zdravotnické záchranné službě
168

, jež byla předmětem přezkumu ze strany Úřadu.
169

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil dílčí hodnotící kritérium s názvem 

„Estetické a funkční vlastnosti plnění“, k čemuž uvedl pouze, že „[p]ři jejich hodnocení 

bude postupováno tak, že jednotliví členové hodnotící komise přidělí dle svého 

posouzení nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové 

bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího hodnotícího kritéria ve 

vztahu k nejvhodnější nabídce.“ 

Takový způsob nastavení není dle Úřadu dostatečný, neboť dodavatelé nemohli ze 

zadávací dokumentace zjistit, jaké skutečnosti zadavatel považuje či nepovažuje 

za  důležité pro hodnocení podaných nabídek. Dostatečné by dle Úřadu bylo, kdyby 
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 Viz například rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 7. 2014, č. j. ÚOHS-

S156/2013/VZ, dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11625.html  
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 Rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 2. 2017, č. j. ÚOHS-R238/2015/VZ, dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14594.html  
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 Viz veřejná zakázka zadavatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace s názvem „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“  
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 Viz rozhodnutí Úřadu ze dne 13. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S114/2014/VZ, dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11569.html  
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zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, jaké parametry budou předmětem hodnocení 

v souvislosti s kvalitou jednotlivých vzorků, „[j]aké vzorky budou zadavatelem 

hodnoceny jako výhodnější a jakým způsobem bude hodnocení provedeno hodnotící 

komisí.“.  

S ohledem na vysokou míru abstrakce a specifičnost kritéria estetických 

a funkčních vlastností bude vhodné, když použití tohoto kritéria zadavatel předem 

důkladně zváží a zvolí pouze v případě, kdy bude bezvýjimečně přesvědčen, že právě 

estetické vlastnosti mají bezprostřední vliv na cíle a kvalitu poptávaného plnění. 

5.3.3. Uživatelská přístupnost 

Zákon o zadávání veřejných zakázek nově oproti předchozímu ZVZ vyjmenovává 

jako samostatné kritérium kvality uživatelskou přístupnost. Dle odborné literatury 

v rámci uživatelské přístupnosti může zadavatel zohlednit zejména míru jednoduchosti 

nabízeného plnění, jako je například přívětivost, intuitivnost, jednoduchost ovládání, 

přehlednost, účelnost nebo srozumitelnost.
170

  

Předmětem přezkumu ze strany Úřadu (a následně i Krajského soudu v Brně) byla 

například veřejná zakázka na dodávku radiostanic.
171172

 V předmětné zakázce Úřad 

i Krajský soud v Brně shledali za dostačující, když v rámci kritéria spadajícího pod 

kritérium uživatelské přípustnosti se rozhodl zadavatel lépe hodnotit nabídku, která 

bude nabízet „[t]akový SW, který bude intuitivní, přehledný a bude umožňovat snadnou 

a časově nenáročnou změnu[…]tvar a rozměry nabízených radiostanic, vhodnou 

dostupnost ovládacích prvků, zejména s důrazem na snadnou a rychlou dostupnost 

tlačítka Emergency. Provedení radiostanice musí umožnit rychlé uchopení a použití. 

Hodnotící komise bude nejlépe hodnotit radiostanici, která svým tvarem, rozměry, 

umístěním tlačítek a snadnou výměnou akumulátoru nejlépe splní požadavky zadavatele 

kladené na každodenní náročný provoz radiostanic v podmínkách Vězeňské služby.“  
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Takovým vymezením dal zadavatel dle Krajského soudu v Brně jasně najevo své 

preference.
173

 

Jak je možné vyvodit již z výše uvedeného příkladu, kritérium uživatelské 

přístupnosti bude vhodné využít zejména ve veřejných zakázkách v oblasti 

informačních systémů, softwarových produktů nebo webových aplikací. 

U softwarových produktů se zadavateli nabízí hodnotit například výše zmíněnou 

jednoduchost či intuitivnost jeho ovládání.
174

  

5.3.4. Sociální, environmentální, inovační aspekty 

Zákon o zadávání veřejných zakázek pouze stanoví, že kritériem kvality mohou 

být sociální, environmentální nebo inovační aspekty, ale již blíže nestanoví, co se 

těmito aspekty rozumí. Zadavatelům se tak otevírá široké rozpětí možností, jež může 

v těchto oblastech hodnotit a reflektovat tak nejen své, ale i celospolečenské potřeby. 

Nelze pominout, že tyto oblasti patří v moderním rychle se rozvíjejícím světě 

mezi nejdiskutovanější témata. Evropská komise se dlouhodobě snaží prosazovat 

modernější inovativní způsoby při zadávání veřejných zakázek (to platí i pro hodnocení 

nabídek). Tímto chce Evropská komise docílit efektivnějšího, kvalitnějšího 

a udržitelnějšího způsobu zadávání veřejných zakázek. Jednou z prioritních oblastí, 

kterou považuje za klíčovou k dosažení tohoto cíle, je mimo jiné právě důraz na 

využívání inovativních, ekologických a sociálních kritérií při zadávání veřejných 

zakázek.
175

 

V rámci sociálních aspektů může zadavatel zohlednit určité znevýhodněné 

skupiny zaměstnanců nebo pracovní podmínky. Jako kritérium hodnocení pak může 
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zvolit například zaměstnávání vybraných skupin zaměstnanců, jako studentů, 

absolventů, nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením a podobně.
176

 

Jak je již vedeno výše, zvolení jednoho z těchto tří kritérií může vést k naplňování 

celospolečenských potřeb. Rozhodne-li se zadavatel hodnotit sociální aspekty, může být 

to být pozitivním hnacím impulsem i pro ostatní zadavatele nebo i soukromé podniky, 

které to může dále motivovat k širšímu využívání sociálních standardů v rámci výkonu 

své činnosti.
177

 

Hodnocení ekologických aspektů předpovídala již dřívější právní úprava. 

Základní limity stanovil SDEU v jednom ze svých rozsudků Concordia Bus Finland
178

, 

ve kterém uvedl, že hodnotící kritéria týkající se ochrany životního prostředí musí být 

stanovena v rozsahu, v němž souvisí s předmětem veřejné zakázky, musí být výslovně 

uvedena v zadávací dokumentaci a dále musí být výslovně uvedena v zadávací 

dokumentaci.  

Stejný přístup zaujímá rovněž Úřad, který ve své rozhodovací praxi zastává názor, 

že kritérium environmentálních aspektů je přípustné, jestliže dané hodnotící kritérium 

má vztah k předmětu veřejné zakázky a prokazatelně vyjadřuje skutečný vliv na plnění 

předmětu veřejné zakázky.
179

 

Z analýzy, která je blíže rozebírána v rámci podkapitoly 6.2 níže, environmentální 

a sociální kritéria hodnocení využívají zadavatelé v Evropské unii zejména v odvětví 

lesnictví a zemědělství. Environmentální aspekty jsou pak často součástí hodnocení 

v odvětví kancelářského materiálu. Sociální naopak v oblasti zdravotních, sociálních 

a vzdělávacích služeb.
180
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Jako environmentální aspekt může zadavatel hodnotit například míru použití 

ekologicky šetrných technologií či materiálů nebo jakékoliv jiné dopady plnění 

na  životní prostředí.
181

 Zadavatel musí v zadávací dokumentaci přesně identifikovat, 

jaké plnění bude v rámci hodnocení považovat za ekologicky šetrnější. Pokud by 

zadavatel poptával ekologicky šetrný papír, mohl by v rámci hodnotícího kritéria 

environmentálních aspektů stanovit dílčí podkritéria, jako například obsah sběrového 

papíru v procentech, způsob bělení papíru (zda bělen chlórem či nikoliv) nebo plná 

recyklovatelnost.
182

  

Jako inovativní řešení může zadavatel hodnotit míru inovativního charakteru nebo 

využití nových technologií pro plnění.
183

 Z rozhodovací praxe lze uvést příklad veřejné 

zakázky, kdy zadavatel v rámci veřejné zakázky na rekvalifikační kurzy
184

 hodnotil 

kritérium s názvem přidaná hodnota. Zadavatel v uvedeném případě hodnotil nabídky 

nad rámec základního požadovaného kurzu (např. obohacený rozsah kurzu, 

širší  materiálně-technické vybavení výuky a další inovativní prvky). Zároveň zadavatel 

ponechal na uvážení účastníků, které skutečnosti zahrnou do své nabídky, přičemž 

jejich rozsah vymezil jen demonstrativním výčtem. 

Jen v případě, že zadavatel bude přistupovat k přípravě a formulaci kritérií 

hodnocení odpovědně a precizně, může zakomponovat inovativní aspekty 

do  hodnocení, díky čemuž mu bude umožněno získat pro jeho potřeby objektivně 

nejvýhodnější plnění.
185

 

5.3.5. Organizace, kvalifikace, zkušenost osob 

V případě, kdy má na úroveň poptávaného plnění významný vliv kvalita osob, 

které se mají na tomto plnění přímo podílet, může zadavatel jako kritérium kvality 
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hodnotit organizaci, kvalifikaci nebo zkušenosti takových osob. Zadavatel může zvolit 

předmětem hodnocení všechny tři zmíněné aspekty, nebo pouze některé.  

Předmětem hodnocení tak mohou být pouze osoby, které jsou pro plnění klíčové. 

Takové osoby by se měly následně na plnění i přímo podílet. Proto je nezbytné, 

aby  zadavatel již v zadávacích podmínkách, konkrétně ve smlouvě (či rámcové 

dohodě) zakotvil požadavek, že se tyto osoby skutečně budou na plnění podílet. 

V rámci opatrnosti je vhodné, aby zadavatel stanovil ve smlouvě rovněž pravidla pro 

jejich nahrazení
186

, případně smluvní sankce.
187

  

Případy veřejných zakázek, u kterých mají osoby podílející se na realizaci plnění 

vysoký význam, lze uvést služby advokátů či jiných poradců, architektů, projektových 

inženýrů a v neposlední řadě i specialistů v oboru informačních a komunikačních 

technologiích.
188

 

Zadavatel v rámci tohoto kritéria může hodnotit například délku praxe, 

počet  zkušeností s plněním obdobným či vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky. 

Jedná se o objektivní kritérium, které je však nutné striktně odlišit od kvalifikačních 

předpokladů. Zadavatel je tedy oprávněn hodnotit míru, v jaké délka praxe či počet 

zkušeností převyšuje minimální kvalifikační požadavky.
189

 

Aby byla dodržena určitá míra racionality a zásady zadávání veřejných zakázek, 

měl by zadavatel v souladu s rozhodovací praxí mimo podrobné stanovení atributů 

hodnotících kritérií určit také jejich limity. V tomto smyslu by měl zadavatel stanovit 

maximální hranici délky praxe či počtu zkušeností, nad kterou již nebude hodnoty 

předložené v nabídce hodnotit.
190
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U zkušeností, jejichž povaha to předpokládá, by měl zadavatel s ohledem na nové 

technologie a postupy ohraničit rovněž dobu, kdy byly přede dnem zahájení zadávacího 

řízení hodnocené zkušenosti realizovány.
191

  

Kromě klasického hodnocení zkušeností lze zvolit pro jejich hodnocení 

i kritérium spojené se spokojeností klientů, kterým bylo plnění poskytnuto, 

a které  souvisí s činností příslušné osoby. V takovém případě zadavatel v rámci 

zadávací dokumentace poskytne dotazník, který bude následně sloužit pro vyplnění 

aspektů spokojenosti ze strany klientů, kterým byly referenční zakázky poskytnuty.
192

 

5.3.6. Úroveň servisních služeb, technická pomoc 

Kritériem kvality vyjadřující úroveň servisních služeb nebo technickou pomoc lze 

zvolit rozsah a kvalitu servisu, který bude poskytován v souvislosti s plněním, 

které  bylo předmětem veřejné zakázky. Hodnotit lze rovněž kvalitu asistenčních služeb 

nebo služeb technické podpory.
193

 

Lze hodnotit také délku záruční doby nebo kvalitu pozáručního servisu. U záruční 

doby by měl zadavatel stanovit také její horní hranici, nad kterou již body přidělovány 

nebudou.
194

 Lze se domnívat, že tímto zadavatel může předem vyloučit, 

že  mu  dodavatelé nabídkou nereálné hodnoty, které nemohou splnit. 

Při volbě kritéria dle § 116 odst. 2 písm. f) ZZVZ by měl být zadavatel zvlášť 

obezřetný. Měl by především předem pečlivě zvážit, zda učiní tyto aspekty nabídky 

skutečně předmětem hodnocení, nebo je pro jistotu stanoví jako závazné požadavky 

na  předmět plnění.
195

 Z hlediska opatrnosti i v případě, že tyto skutečnosti stanoví jako 

kritéria hodnocení, je vhodné, aby zadavatel reflektoval tyto aspekty i ve smluvních 
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podmínkách a zavázal tak vybraného dodavatele ke splnění nabídnutých hodnot 

i v rámci plnění předmětu veřejné zakázky. 

5.3.7. Podmínky a lhůta dodání či dokončení plnění  

Jako součást tohoto kritéria lze hodnotit skutečnosti, které mají vliv na samotnou 

realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, jako je délka lhůty pro dokončení či dodání 

předmětu plnění nebo podmínky, za nichž vybraný dodavatel plnění dokončí 

nebo  dodá.
196

 

Nespornou výhodou těchto kritérií lze spatřovat ve skutečnosti, že se bude jednat 

o objektivní, neboli měřitelná, kritéria. I přesto je třeba dbát pozornost při jejich 

nastavení z hlediska následujících skutečností. 

Hodnocení kritéria lhůty pro dokončení či dodání předmětu plnění je riskantní 

z toho pohledu, že v důsledku objektivních či zaviněných okolností může dojít 

k potřebě prodloužení této lhůty. Proto by měl zadavatel již předem ve smluvních 

podmínkách stanovit mechanismus řešení této nežádoucí situace.
197

  

Dalším rizikem, které může takové hodnocení představovat je uvedení nereálných 

hodnot v nabídkách dodavatelů za účelem dosažení co nejvyššího počtu bodů v dílčím 

kritériu hodnocení. Aby zadavatel takovému negativnímu důsledku předešel, 

měl  by  předem v zadávací dokumentaci stanovit minimální a maximální hranici těchto 

hodnot. Lze nastavit, že uvede-li dodavatel ve své nabídce hodnotu nižší než minimálně 

stanovenou, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Naopak nabídne-li dodavatel hodnotu 

vyšší než maximálně stanovenou, získá počet bodů stanovených pro tuto maximální 

hodnotu, ale zároveň pro plnění veřejné zakázky (bude-li s ním uzavřena smlouva 
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na  plnění) bude zavázán dodržet jím nabízenou hodnotu přesahující maximální 

hranici.
198

 

Jak je již předestřeno výše, v případě, že dodavatel nabídnuté hodnoty v rámci 

plnění předmětu veřejní zakázky nedodrží, měl by zadavatel předem stanovit 

mechanismus pro změnu závazku ze smlouvy a zároveň je nezbytné, aby stanovil 

i účinné sankční mechanismy (například dostatečně vysoké smluvní pokuty).
199

  

Lze se domnívat, že jedině pak budou dodavatelé nabízet rozumné hodnoty, 

k jejichž dodržení budou stanoveným sankčním mechanismem ze strany zadavatele 

předem motivováni. 

 

                                                 
198

 MAREČKOVÁ, E. In: MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, E. MAREČKOVÁ 

a P. ZATLOUKAL. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou, 2017. op. 

cit., s. 446 
199

 Asociace pro rozvoj infrastruktury. Metodika hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové 

práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, op. cit., s. 8 
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6 Ohlédnutí za současnou českou i zahraniční 

a zadávací praxí 

6.1. Instituty související s hodnocením veřejných zakázek 

6.1.1. Předběžná tržní konzultace 

Institut předběžných tržních konzultací byl v českém právním řádu zakotven zcela 

nově s účinností zákona o zadávání veřejných zakázek. Předchozí ZVZ zakotvoval 

pouze možnost provedení průzkumu trhu
200

 za účelem správného stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Institut předběžných tržních konzultací však 

otevírá zadavateli mnohem širší penzum informací, které může využít pro účely 

správného nastavení zadávacích podmínek. 

Na evropské úrovni byla možnost konat předběžní tržní konzultaci již za účinnosti 

předchozí zadávací směrnice
201

, která zakotvovala možnost „Před zahájením 

zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím "technického dialogu" 

vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít při přípravě zadávací 

dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit hospodářské soutěži.“ 

I v České republice byla za účinnosti starého ZVZ realizována předběžná tržní 

konzultace již v roce 2010 v rámci koncesního řízení s názvem Pilotní projekt ČD 

taxi.
202

 

Český zákonodárce v ustanovení § 33 ZZVZ prakticky převzal úpravu předběžné 

tržní konzultace upravené v zadávací směrnici
203

. Dle tohoto ustanovení je zadavatel 

oprávněn: 

 vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli 

                                                 
200

 Viz § 13 odst. 2 ZVZ 
201

 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
202

 Veřejná zakázka zadavatele České dráhy, a.s. s názvem „Pilotní projekt ČD Taxi“ zveřejněna ve 

Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60041198, dostupné z: 

https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/62276 
203

 Viz čl. 40 zadávací směrnice 

https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/62276
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 s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech 

a požadavcích 

 pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž. 

Cílem konání předběžných tržních konzultací je zejména nastavit zadávací 

podmínky co nejkvalitnějším a nejlepším způsobem, který zaručí dostatečnou 

hospodářskou soutěž a vyloučí případná rizika s nevhodně nastavenými zadávacími 

podmínkami. Předběžné tržní konzultace by měly být využívány především 

u specializovaných veřejných zakázek se složitým předmětem plnění, u kterých 

zadavatel nemá dostatečně odborné znalosti pro správné vymezení předmětu veřejné 

zakázky a zadávacích podmínek.
204

 

Pro účely nastavení kritérií a způsobu hodnocení má institut konzultací z mého 

pohledu vysoce přidanou hodnotou. Jak bylo již shora mnohočetně opakováno, 

hodnocení nabídek představuje jednu z nejdůležitějších fází zadávacího řízení. 

Pouze  správné a efektivní nastavení hodnocení může zadavateli zajistit výběr opravdu 

té nejvýhodnější nabídky. Prostřednictvím konzultací (tedy na základě diskuze 

a doporučení největších odborníků z dané oblasti) může zadavatel docílit 

nejvhodnějšího nastavení pravidel pro hodnocení. 

Zadavatel může vést konzultaci s různými odborníky na danou oblast, přičemž 

těmito odborníky mohou být i dodavatelé, kteří následně budou rovněž účastníky 

navazujícího zadávacího řízení. V každém případě musí být naplněn zákonný 

požadavek, aby nebyla omezena hospodářská soutěž.  

Nesmí proto dojít k porušení základních zásad (zejména zásady zákazu 

diskriminace a zásady transparentnosti) a tedy zvýhodněním dodavatele, který se 

konzultace (potažmo přípravy zadávacích podmínek) účastnil. V rámci dodržení 

hospodářské soutěže by měl zadavatel určit dostatečné lhůty pro podání nabídek, aby 

i dodavatelé, kteří se konzultace neúčastnili, měli dostatek času na přípravu jejich 

nabídek.
205

 Pokud by tímto k porušení hospodářské soutěže došlo a tento dodavatel byl 

                                                 
204

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 193 
205

 Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k § 33 
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svou účastí na konzultace zvýhodněn, může být takový dodavatel ve smyslu § 48 

odst. 5 písm. c) ZZVZ ze zadávacího řízení vyloučen. 

Zákon blíže neuvádí způsob, jakým by měly být předběžní tržní konzultace 

vedeny. Dle užívané praxe mohou mít tyto konzultace formu osobního setkání nebo 

mohou probíhat korespondenčně (písemně), či jako kombinace obojího.  

V každém případě je zadavatel povinen v případě, že zadávací dokumentace 

obsahuje informace, jež jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, tyto informace 

v zadávací označit včetně informací, které byly jejím obsahem. Zadavatel v takovém 

případě v zadávací dokumentaci uvede i identifikaci osob, které se konzultace účastnily.  

Předběžnou tržní konzultaci konanou korespondenční formou realizovala 

například Univerzita Karlova v rámci veřejné zakázky na zhotovení nových varhan pro 

Velkou aulu Karolina.
206

 Zadavatel v tomto případě písemně vyzval k účasti 

na  předběžné tržní konzultaci vybrané subjekty na relevantním trhu, které projevily 

předběžný zájem.
207

 Spolu s výzvou odeslal zadavatel těmto subjektům písemný 

dotazník, který v předem stanovené lhůtě předkládaly zadavateli. 

V rámci jednoho z dotazů se zadavatel ujišťoval, zda jím zamýšlená kritéria 

hodnocení, která předem konzultoval s odborníky z oblasti plnění předmětu veřejné 

zakázky, považují za vhodná a zda vnímají rizika z jejich použití vyplývající.
208

 

Vzhledem k tomu, že vyzvaní účastníci vhodnost hodnotících kritérií potvrdili, 

zadavatel si předem zajistil, že na základě jím zvolených kritérií bude schopen vybrat 

opravdu nejvýhodnější nabídku a předem tak zřejmě omezil i pravděpodobnost 

napadnutí hodnotících kritérií v zadávacím řízení. 

                                                 
206

 Veřejná zakázka zadavatele Univerzita Karlova, Rektorát s názvem „RUK - SBZ - Nové varhany pro 

Velkou aulu Karolina“, informace o předběžné tržní konzultaci jako příloha č. 6 zadávací dokumentace 

dostupné z: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2558.html  
207

 Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem dle § 212 

ZZVZ a vyzval tímto dodavatele k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 61 odst. 2 ZZVZ  
208

 Zadavatel uvedl jako hodnotící kritéria i) nabídkovou cenu, ii) termín plnění, iii) délku omezení 

provozu Velké auly, iv) soulad nabízené hudební koncepce s požadavky zadavatele na varhany, v) 

umístění varhan a technické řešení nabízeného plnění, vi) dispozici varhan, vii) soulad architektonického 

a estetického ztvárnění varhanní skříně s interiérem Velké auly a viii) zkušenost s dodávkou obdobných 

varhan. 

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2558.html
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Předběžné tržní konzultace se jeví jako velice vhodné pro hledání nových 

přístupů, a to ohledně hodnocení platí dvojnásob.
209

  Vzhledem k tomu, že zadavatelé 

nemají příliš zkušeností s hodnocením kvality, představuje dle mého názoru institut 

předběžných tržních konzultací skvělou příležitost, jak kvalitativní kritéria hodnocení 

správně a funkčně nastavit. Na základě toho mohou zadavatelé také předcházet 

obávaným rizikům spojeným s nevhodně nastaveným hodnocením a následným 

výběrem ne nutně nejvýhodnější nabídky. 

6.1.2. Spolupráce s externími poradci 

Dalším institutem, který může zadavateli značně usnadnit přípravu správného 

nastavení hodnocení, je spolupráce s externími, ale nezávislými odborníky z dané 

oblasti předmětu veřejné zakázky. Tuto možnost zakotvuj ustanovení § 42 

odst. 3 ZZVZ, dle kterého může zadavatel pro své rozhodování využít též vyjádření 

přizvaných odborníků. 

Tito odborníci mohou být součástí zadávacího procesu jako členové hodnotící 

komise, či zcela nezávisle na této komisi, která nemusí být vůbec zřízena. 

Je  však  nezbytné zajistit, aby tyto osoby, ať už v jakémkoliv postavení, nebyly ve 

střetu zájmů dle § 44 ZZVZ. Dle tohoto ustanovení se za střet zájmů považuje situace, 

kdy zájmy této osoby ohrožují její nestrannost či nezávislost v zadávacím řízení. 

Dle ustanovení § 42 odst. 2 ZZVZ má zadavatel totiž oproti předchozí úpravě 

v ZVZ
210

 povinnost ustanovit hodnotící komisi pouze u veřejných zakázek 

s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč.  

Je však zcela běžné, že pro naplnění základních zásad ustanovují zadavatelé 

u specifických veřejných zakázek komisi i v jiných případech, kdy k tomu nejsou 

povinni ve smyslu § 42 odst. 2 ZZVZ.
211

 Zákon stanoví, aby komise pro hodnocení 

                                                 
209

 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. op. cit., s. 35 
210

 Dle § 79 odst. 1 ZVZ měl zadavatel povinnost pro otevírání obálek s nabídkami ustanovit nejméně 

tříčlennou komisi 
211

 DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Komentář, 2017. op. cit., s. 263 
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nabídek měla minimálně pět členů, z nichž většina má příslušnou odbornost k předmětu 

veřejné zakázky. 

Dle rozhodovací praxe Úřadu je nezbytné zajistit odbornost osob provádějících 

hodnocení zejména v případě veřejných zakázek, u kterých jsou předmětem „[n]atolik 

specifické činnosti, že k řádnému posouzení a hodnocení nabídek je třeba odborného 

vzdělání, nebo praxe v oboru přímo souvisejícím s činnostmi prováděnými při realizaci 

veřejné zakázky.“
212

  

Tuto potřebu vyzdvihuje Úřad především u veřejných zakázek na stavební práce, 

u kterých je třeba posoudit například technologické postupy, kvalitu použitých 

materiálů, harmonogramu výstavby díla a podobně.
213

 

Přestože se předmětná rozhodnutí vztahují k požadavku na odbornost členů 

hodnotící komise, lze se s ohledem na účel využívání externích odborníků domnívat, že 

důvody pro rozhodnutí zadavatele pro jejich využití budou shodné.
214

  

Zapojení externích nezávislých odborníků do přípravy zadávacích podmínek 

a procesů v průběhu zadávacího řízení (včetně hodnocení) je velmi užitečné a žádoucí 

i dle Evropské komise, a to hned z několika důvodů. Nemá-li zadavatel k dispozici 

odborné znalosti a kapacity potřebné k dostatečné specifikaci zadávacích podmínek 

(zahrnující pravidla pro hodnocení), může zadávací podmínky stanovit nevhodně, což 

může vést až dodatečnému zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu se vyplatí do zapojení 

externích specialistů již při přípravě zadávacího řízení (a jeho následném procesu) 

investovat.
215

 

                                                 
212

  Viz rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 8. 4. 2014, č. j. ÚOHS-R207/2013/VZ, dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11376.html  
213

 Viz rozhodnutí Úřadu ze dne 8. 7. 2011, č. j. ÚOHS-S67/2011/VZ, dostupné z: 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8944.html  
214

 Obdobně to platí o skutečnosti, že se zmíněná rozhodnutí vztahují k dřívějšímu ZVZ 
215

 Evropská komise. Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům. op. cit., s. 20 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11376.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8944.html
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Nezbytnost účasti nezávislých odborníků na procesu hodnocení (přípravě jeho 

pravidel) zdůrazňují i autoři odborných metodik
216

 v oblasti specifických veřejných 

zakázek
217

. O to více to platí u hodnocení subjektivního.
218

 

                                                 
216

 Asociace pro rozvoj infrastruktury. Metodika hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové 

práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, op. cit., s. 16 
217

 Stavební práce, služby technických poradců, inženýrské činnosti a projektové práce 
218

 Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení nabídek podle 

ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze 2018. op. cit., s. 33  
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6.1.3. Dvouobálková metoda jako záruka anonymity 

Dalším institutem, který může přispět efektivnímu a transparentnímu hodnocení 

kvalitativních kritérií, je možnost využití tzv. dvouobálkové metody. Jedná se o metodu, 

kdy dodavatelé překládají údaje o nabídkové ceně nebo nákladech v samostatné obálce 

odděleně od ostatních částí nabídky (obsahující mimo jiné údaje pro hodnocení 

kvalitativních kritérií). 

Tento institut je vhodné využít v případech veřejných zakázek, u kterých je 

kvalita plnění pro zadavatele zásadní. Účelem je zajistit co nejvyšší míru nestrannosti 

při hodnocení kritérií kvality, a to naprosto nezávisle na cenových kritériích. 

Tímto  postupem bude předem zaručeno, že při hodnocení kvalitativních kritérií 

nebudou osoby provádějící hodnocení, ovlivněny znalostí o výši nabídkové ceny.
219

  

Dle ustanovení § 110 odst. 3 ZZVZ
220

 si může zadavatel v zadávací dokumentaci 

vyhradit, že údaje o nabídkové ceně nebo nákladech musí být uvedeny v samostatné 

obálce, která bude otevřena až po vyhodnocení kritérií kvality. Zadavatel by měl 

v zadávací dokumentaci také výslovně uvést požadavky na označení a podání 

jednotlivých nabídek s upozorněním na striktní oddělení nabídkové ceny (nákladů) 

od  zbývajících částí nabídky. Zároveň si může vyhradit, že pro nesplnění těchto 

formálních požadavků bude účastník zadávacího řízení vyloučen.
221

 

Využije-li zadavatel dvouobálkovou metodu, přistoupí nejprve k otevření obálek 

obsahující informace o kvalitativních hodnotících kritériích a provede jejich hodnocení 

(případně též posouzení kvalifikace). V mezidobí je nutné, aby obálky obsahující údaje 

o nabídkové ceně (nákladech) zůstaly uzavřeny a zabezpečeny proti manipulaci. 

Teprve, až bude mít zadavatel výsledky hodnocení na základě kvalitativních kritérií 

                                                 
219

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Dvouobálková metoda/dvoufázové otevírání obálek s nabídkami. 

Metodiky speciální k zadávacím řízením k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

[online]. [cit. 2019-09-15]. In: portal-vz.cz. dostupné z: http://portal-vz.cz/getmedia/18bda1e8-8956-

44b9-b8c6-7734e85c496a/DVOUOBALKOVA-METODA_fin.docx  
220

 Přesto, že se předmětné ustanovení týká otevírání obálek v elektronické podobě, lze, a to i s ohledem 

na povinnou elektronizaci nabídek dle § 211 odst. 3 ZZVZ, tuto metodu použít i pro nabídky podávané 

elektronicky 
221

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Dvouobálková metoda/dvoufázové otevírání obálek s nabídkami. op. 

cit., s. 2-3 
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kvality, provede otevírání obálek s nabídkovými cenami (náklady) a provede následné 

hodnocení spolu s těmito údaji. 

Dvouobálková metoda se jeví jako velice vhodná zejména u subjektivního 

hodnocení. Lze se domnívat, že využije-li zadavatel tuto metodu, sníží tak 

pravděpodobnost negativních důsledků spojených s hodnocením, zejména napadení 

ze  strany neúspěšných účastníků zadávacího řízení nebo přezkum Úřadu.  

6.2. Hodnocení veřejných zakázek v datech a číslech 

Od účinnosti evropské zadávací směrnice a nového zákona o zadávání veřejných 

zakázek, které kladou důraz na výběr nejvýhodnější nabídky na základě jiných než 

pouze cenových hodnotících kritérií, už uběhly tři roky. Zda došlo v oblasti hodnocení 

veřejných zakázek za toto období k nějakému pokroku, nám poskytuje analýza 

zpracovaná specialisty na zpracování ekonomických dat - společností Datlab s.r.o. 

(„Analýza“)
222223

. 

Z Analýzy vyplývá, že v České republice je stále přibližně 80 % veřejných 

zakázek hodnoceno dle jediného kritéria, nejnižší nabídkové ceny. Což je vysoko nad 

evropským průměrem, který činí 59,9 % (viz graf). Bohužel ani zbývajících přibližně 

20 % veřejných zakázek, které byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti 

zahrnující kvalitativní kritéria, nebyla kvalitativní kritéria příliš významná. 

Dle  výsledků Analýzy totiž váha nabídkové ceny bývá okolo 79 %, což je oproti 

evropskému průměru, jež činí 60 %, opět vysoko nad jeho hranicí.  

                                                 
222

 Analýza byla zpracována na základě dat o nadlimitních veřejných zakázkách od července roku 2016 

získaných z Úředního věstníku EU a Věstníku veřejných zakázek. Pro účely Analýzy byla hodnotící 

kritéria rozdělena do devíti kategorií, a to (i)cena, (ii) kvalita, (iii) nákadly životního cyklu, (iv) 

kvalifikace, (v) lhůty, (vi) smluvní podmínky, (vii) životní prostředí, (viii) sociální, (ix) jiné. 
223

 Analýza „Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU“, Datlab s.r.o., op. cit., s. 6 
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Jak vyplývá z analýzy, čeští zadavatelé se ještě dostatečně nenaučili 

s hodnocením ekonomické výhodnosti dle kvalitativních kritérií pracovat. Z níže 

uvedeného grafu
224

 lze vyčíst, že Česká republika obsazuje v rámci Evropské unie 

desáté nejhorší místo v počtu veřejných zakázek s hodnocením kvalitativních kritérií. 

Nic nenaznačuje tomu, že by nebylo možné tuto praxi v průběhu tří let změnit.  

Srovnáme-li to s hlavním městem Maďarska Budapeští, lze vidět, že zlepšit praxi 

v oblasti hodnocení lze i v mnohem kratším časovém úseku. U ní se poměr zakázek 

hodnocených dle kritéria nejnižší nabídkové ceny vůči zakázkám hodnoceným na 

základě více kritérií z 27 % v roce 2016 zvedl až na 92 % v roce 2017.
225

 

                                                 
224

 Analýza „Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU“, Datlab s.r.o., prezentace, s.  8, 

[online]. [cit. 2019-11-05] dostupné z: https://econlab.cz/ 
225

 GROMNICA, Adam. Zkušenost z mezinárodní konference: Jak (ne)výhodná je nejnižší cena? Veřejné 

zakázky v praxi: aktuality, rady, názory a užitečné informace. 2018, 11/2018, s. 58-61. ISSN 1805-8523 

https://econlab.cz/
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Nelze proto tedy jinak než souhlasit se závěry těchto ne příliš překvapujících dat 

jednatele společnosti Datlab s.r.o. (zpracovatel Analýzy) PhDr. Ing. Jiřího Skuhrovce, 

Ph.D., který v rozhovoru pro časopis Veřejné zakázky v praxi uvedl jako doporučení 

„Nepodceňovat přípravu zakázek[…]specifikace i hodnocení pomocí kvalitativních 

kritérií je obtížnější než při soutěži cenou. Ale ty obtíže se zadavateli mnohokrát vyplatí! 

Díky tomu vybere lepšího dodavatele a motivuje ho k lepší nabídce[…]Řečeno ve 

zkratce – na Západě se dva roky plánuje, rok se staví. U nás je to naopak.“
226

 

6.3. Pokrokové postupy v hodnocení veřejných zakázek 

V následujících podkapitolách bych ráda věnovala pár řádků dvěma rozsudkům, 

které mne v rámci rešerše mnou rozebírané problematiky k této diplomové práce 

zaujaly. V prvním případě se jedná o rozsudek Evropského soudního dvora ohledně 

nastavení minimální hranice počtu bodů v hodnocení. Druhé rozebírané rozhodnutí 

je  rozsudek Spolkového soudu v Německu týkající se bodového ohodnocení nabídek.  

                                                 
226

 CHVALKOVSKÁ, Eva. Hodnocení „na kvalitu“ znamená lepší služby za stejné peníze. Veřejné 

zakázky v praxi. 9/2019, 56-58. ISSN 1805-8523 
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6.3.1. Rozsudek SDEU Montte SL v. Musikene 

Zadavatel v šetřeném případě stanovil dvě základní hodnotící kritéria, kterými 

byla jednak nabídková cena a druhé kvalitativní kritérium spočívalo v prezentaci 

a popisu projektu. Obě kritéria byla hodnocena stejnou měrou padesáti (50) bodů. 

V rámci kvalitativního kritéria zadavatel stanovil dále pět dalších podkritérií. 

Zároveň stanovil, že účastník zadávacího řízení, který v rámci kvalitativního 

hodnotícího kritéria nezíská alespoň třicet pět (35) bodů, nebude dále hodnocen v rámci 

kritéria nabídkové ceny a ze zadávacího řízení bude vyloučen.  

SDEU ve svém rozsudku k této věci Montte SL v. Musikene uvedl, že „článek 66 

směrnice 2014/24 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní 

úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, podle níž veřejní zadavatelé 

mohou v zadávací dokumentaci upravující zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení 

stanovit minimální požadavky v souvislosti s technickým hodnocením tak, že předložené 

nabídky, které nedosáhnou předem stanoveného minimálního počtu bodů po tomto 

hodnocení, jsou vyloučeny z následných fází zadávání veřejné zakázky, a to nehledě na 

počet zbylých uchazečů.“
 227

 

SDEU tak v předmětném rozhodnutí legitimoval takový postup, kdy je zcela 

v souladu s pravidly zadávacích směrnic, aby vnitrostátní úprava zakotvila tento způsob 

do svých vnitrostátních předpisů pro zadávání veřejných zakázek. Tímto si zadavatelé 

mohou dle svých potřeb v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou stanovit 

minimální hodnotu, kterou musí nabídka z hlediska technických parametrů splňovat, 

aby tak odpovídala jeho potřebám a mohla být zohledněna v dalším hodnocení při 

výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

                                                 
227

 Rozsudek Soudního dvora C‑546/16 ze dne 20. 9. 2018, Montte SL proti Musikene, EU:C:2018:752. 

In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=079972AEB1E79F569C28BBB5FA31F2D

1?text=&docid=205936&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=72325, 

bod 44. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=079972AEB1E79F569C28BBB5FA31F2D1?text=&docid=205936&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=72325
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Stejný přístup využila rovněž agentura GSA v případě tendru na právní 

a poradenské služby.
228

 Účastník, který získal v hodnocení technické kvality (složené 

z více dílčích kritérií) nižší, než minimum stanovených bodů, byl z tendru automaticky 

vyloučen. Ačkoliv se nejednalo o veřejnou zakázku zadávanou dle pravidel 

pro  zadávání veřejných zakázek, princip byl obdobný a pro mnohé zadavatele by tak 

mohl být také inspirací. 

Tato možnost není v českém zákoně o zadávání veřejných zakázkách výslovně 

stanovena. Uvedený postup se však jeví, podobně jako dvoubálková metoda, jako 

účinný a transparentní postup pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

A to  zejména z hlediska jeho přezkoumatelnosti a skutečnosti, že v případě 

subjektivních hodnotících kritérií nejsou osoby provádějící hodnocení ovlivněni 

cenovými aspekty. 

6.3.2. Rozsudek „Schulnoten“ 

Dalším přelomovým rozsudkem, který mne velice zaujal, je rozsudek Spolkové 

soudního dvora v Německu
229

, na základě kterého Spolkový soudní dvůr legitimoval 

mírnější požadavky na popis hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci. 

Tento  rozsudek vychází svými úvahami z rozsudku SDEU ve věci TNS Dimarso v. 

Vlaams Gewest.
230

 

V rozsudku SDEU je předestřeno, že zadavatel není povinen seznámit potenciální 

účastníky zadávacího řízení o metodě hodnocení, kterou použije při posuzování 

a konkrétním seřazení nabídek. Uvedená metoda však následně nesmí vést ke změně 

kritérií hodnocení a jejich poměrné váhy.  

                                                 
228

 Tendr zadavatele The European GNSS Agency s názvem „LEGAL ADVICE AND SUPPORT TO 

GSA“, informace dostupné z: https://www.gsa.europa.eu/legal-advice-and-support-gsa  
229

 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. X ZB 3/17, dostupný z: 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=78215&pos=0&anz=1  
230

 HAVLOVÁ, Adéla. Německý BGH: Hodnotit kvalitu lze i formou známek s bodovým hodnocením, 

aniž by zadávací dokumentace obsahovala bližší údaje, na čem mají dosahované body záviset 

(přípustnost systému tzv. „školního“ známkování). Veřejné zakázky: nový dvouměsíčník o veřejných 

zakázkách. 2018, 5/2018, s. 6-7. ISSN 1803-6724 
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Případ, který řešil Spolkový soudní dvůr, řeší případ veřejné zakázky, ve které 

zadavatel stanovil, že bude hodnotit jednotlivá kritéria hodnocení známkami formou 

tzv. školního známkování
231

 bez uvedení bližšího vysvětlujícího popisu. 

Skutečnost, že zadávací dokumentace neobsahovala specifičtější údaje k tomu, jak 

lze dosáhnout určitého počtu bodů k získání té které známky, podle Spolkového 

soudního dvora v řešeném případě
232

 nebránilo transparentnímu zadání veřejné zakázky. 

Citované rozhodnutí lze považovat za velice přelomové. Zda by takový postup byl 

přijatelných i u českých zadavatelů, bude pravděpodobně otázkou delšího časového 

horizontu a zejména odvahy zadavatelů. A to vzhledem k ustálené rozhodovací praxi, 

která klade na zadavatele vysoké nároky ohledně nastavení vícekriteriálního hodnocení 

včetně popisu metody a jejího detailního vyčerpávajícího popisu. Výklad, který podává 

SDEU a Spolkový soudní dvůr tak není jakkoliv slučitelný s dosavadní českou 

rozhodovací praxí. 

                                                 
231

 v původním znění Schulnotensystem 
232

 účastníci zadávacího řízení měli předkládat návrhy pro kompenzace výkyvů v objemu 

zásilek/zakázkových špiček a návrhy efektivního poskytování služeb 
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Závěr 

Zákon o zadávání veřejných zakázek poskytuje velice komplexní a podrobnou 

úpravu hodnocení nabídek, ale jak vychází z výše uvedených skutečností a dílčích 

závěrů, zadavatelé stále volí nejčastěji jediné kritérium hodnocení nejnižší nabídkové 

ceny. I přes stále sílící apel odborné veřejnosti, se zadavatelé bohužel stále nenaučili 

s vícekriteriálním hodnocením dostatečně pracovat. 

Důvodů, proč se zadavatelé schylují ustavičně nejčastěji k formě hodnocení 

dle  nejnižší nabídkové ceny, je vícero. Asi jedním z nejčastějších důvodů je fakt, 

že  tato metoda představuje nejjednodušší a nejvíce objektivní způsob hodnocení.  

Další příčinou, proč zadavatelé stále nejčastěji volí hodnocení dle jediného 

cenového kritéria je omezené množství prostředků, které mají k pořízení předmětu 

veřejné zakázky, k dispozici. U složitějších předmětů plnění, u kterých je kvalita plnění 

stěžejní, je však tento stav nešťastný. Zadavatelé sice získají nejlevnější plnění, 

ale  z důvodu nízké kvality toto plnění musí pořizovat opakovaně a častěji. 

Hodnocení veřejných zakázek je často upraveno interními pravidly zadavatele, 

což může být dalším důvodem, proč zadavatelé nepřistupují k hodnocení kvality tak 

často. Budou-li tato pravidla stále rigidní a zadavatelé svůj postup nezmění, nepovede to 

k žádnému posunu.  

Obavy zadavatelů ze způsobu hodnocení, se kterým nemají zkušenosti, 

mohou  pramenit i z nedostatečné expertizy na straně zadavatele, ale i ze strany odborné 

veřejnosti. Odborníků, kteří by se dlouhodobě věnovali zadávání veřejných zakázek 

a kteří by tak mohli tuto zadávací praxi posunout dopředu, je v České republice pomálu. 

Obavám zadavatelů nepřispívá ani stále se vyvíjející, a tudíž proměnlivá rozhodovací 

praxe Úřadu a správních soudů, jak je vidět na demonstrovaných příkladech v této 

diplomové práci.  

Posledním problémem, ale ne jistě posledním problémem obecně, který jsem 

v rámci studia pro tuto diplomovou práci identifikovala, je i nedostatečná komunikace 

mezi zadavateli a dodavateli. Mezi těmito dvěma subjekty stále panuje spíše nenávistné 
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a soutěžní prostředí. Kdyby se mezi sebou tyto dva subjekty naučily lépe komunikovat 

a sdělovat si své potřeby a doporučení na jejich uspokojení a řešení, mohlo by to 

ledasčemu přispět. Pokud by zadavatelé vedli s dodavateli dialog, mohlo by to prospět 

nejen těmto oběma stranám, ale posunu v zadávání veřejných zakázek obecně. 

Z výše uvedených závěrů se může zdát, že jsem ve své práci dospěla pouze k 

negativním poznatkům. Ve skutečnosti tomu však není, i když jsou výsledky mého 

studia stavu hodnocení ve veřejných zakázkách skutečně spíše negativní, má zákonná 

úpravu i mnoho pozitivních stránek. Hodnocení tak, jak je upraveno v zákoně 

o zadávání veřejných zakázek, je dle mého přesvědčení velice komplexní a poskytuje 

zadavatelům široké spektrum možností, jak lze hodnocení v konkrétní veřejné zakázce 

nastavit a přizpůsobit hodnocení způsobem, aby poptávané plnění co nejvíce 

odpovídalo jeho potřebám a představám. 

Domnívám se, že pokud se zadavatelé naučí více spolupracovat s dodavateli 

a věnují přípravě zadávacího řízení dostatečný čas ve prospěch kvality poptávaného 

plnění, může být v závěru dosaženo kýženého výsledku. Tedy celospolečensky 

protěžovanému cíli hodnotit nabídky dle ekonomické výhodnosti s důrazem 

na  kvalitativní hodnotící kritéria. 
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Seznam zkratek 

Zákon o zadávání 

veřejných zakázek nebo 

ZZVZ 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o veřejných 

zakázkách nebo ZVZ 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zadávací směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 

ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek 

a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro 

EHP 

Sektorová zadávací 

směrnice 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU 

ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 

2004/17/ES Text s významem pro EHP 

Zákon o finanční kontrole Zákon č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 



 

 

103 

Seznam použitých zdrojů 

1. Monografie 

1. DVOŘÁK, D., T. MACHUREK, P. NOVOTNÝ, M. ŠEBESTA a kol. Zákon 

o zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-

80-7400-651-7 

2. HERMAN, Pavel, Vlastimil FIDLER a kol. Komentář k zákonu o zadávání 

veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7380-

660-6 

3. KRUTÁK, T. a L. KRUTÁKOVÁ, J. GERYCH. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek k 1. 10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7554-040-9 

4. MACEK, I., R. DERKOVÁ, D. BARTOŇ, K. KOŠŤÁL, E. MAREČKOVÁ 

a P. ZATLOUKAL. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář 

s judikaturou. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-171-7 

5. PODEŠVA, V., L. SOMMER, J. VOTRUBEC, M. FLAŠKÁR, J. HARNACH, 

J. MĚKOTA a M. JANOUŠEK. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon 

o registru smluv-komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-

102-6 

2. Časopisecké články 

1. LARIONOVA, Alena. Vliv na výběr dodavatele neboli skryté 3E v zákoně 

o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky: nový dvouměsíčník o veřejných 

zakázkách. 2018, 6/2018, s. 55-56. ISSN 1803-6724 

2. SKALKA, P., H. MALÍKOVÁ, M. LÁTAL. Rozplétáme nejasnosti: K limitům 

úpravy nabídkové ceny. Veřejné zakázky v praxi: aktuality, rady, názory 

a užitečné informace. 2019, 9/2019, s. 23-24. ISSN 1805-8523 

3. CHVALKOVSKÁ, Eva. Hodnocení „na kvalitu“ znamená lepší služby za 

stejné peníze. Veřejné zakázky v praxi. 9/2019, 56-58. ISSN 1805-8523 



 

 

104 

4. GROMNICA, Adam. Zkušenost z mezinárodní konference: Jak (ne)výhodná je 

nejnižší cena? Veřejné zakázky v praxi: aktuality, rady, názory a užitečné 

informace. 2018, 11/2018, s. 58-61. ISSN 1805-8523 

5. HAVLOVÁ, Adéla. Německý BGH: Hodnotit kvalitu lze i formou známek 

s bodovým hodnocením, aniž by zadávací dokumentace obsahovala bližší 

údaje, na čem mají dosahované body záviset (přípustnost systému tzv. 

„školního“ známkování). Veřejné zakázky: nový dvouměsíčník o veřejných 

zakázkách. 2018, 5/2018, s. 6-7. ISSN 1803-6724 

3. Internetové zdroje 

1. Ministerstvo pro místní rozvoj. Otevřené řízení. Metodiky procesní 

k zadávacím řízením k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

[online] In: portal-vz.cz. dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-

zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-

2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-

rizenim 

2. Evropská komise. Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím 

odborníkům. Únor 2018, ISBN: 978-92-79-84068-5, [online], dostupné z: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/guidelines/201

8/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018 

3. Asociace pro rozvoj infrastruktury. Metodika hodnocení kvality u veřejných 

zakázek na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost. 

20. 11. 2017, [online] In: ceskainfrastruktura.cz. dostupné z: 

https://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2018/08/ARI-

Metodika-hodnoceni-kvality-171110-Final.pdf 

4. 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti. 

Metodiky speciální k zadávacím řízením k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek [online] In: portal-vz.cz. dostupné z: http://www.portal-

vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-

zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-

zadavacim-rizenim 

5. 
Ministerstvo financí. Metodika veřejného nakupování, Naplňování principů 3E 

v praxi veřejného zadávání., [online] In: mfcr.cz. dostupné z: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018
https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018
https://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2018/08/ARI-Metodika-hodnoceni-kvality-171110-Final.pdf
https://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2018/08/ARI-Metodika-hodnoceni-kvality-171110-Final.pdf
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim


 

 

105 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3--

metodika-verejn-25582 

6. Ministerstvo pro místní rozvoj. Stanovisko expertní skupiny „Zohlednění DPH 

u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy 

zadavatel je neplátcem DPH“ [online] In: portal-vz.cz. dostupné z: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-

stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-

o-zadavani-verejnych-z 

7. Ministerstvo pro místní rozvoj. Stanovisko expertní skupiny MMR „Zákaz 

hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na 

služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému 

podle § 114 odst. 3 písm. b)“ [online] In: portal-vz.cz. dostupné z: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-

stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-

o-zadavani-verejnych-z 

8. Státní fond dopravní infrastruktury, kolektiv autorů. Metodika pro hodnocení 

nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní 

verze 2018. ISBN 978-80-907194-0-8, [online] In: portal-vz.cz. dostupná z: 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2018_metodika_hodnoceni_ek_vyhodnosti.pdf 

9. HAVLOVÁ, Adéla, Ondrej ČURILLA. Iniciativa Komise ke zkvalitnění 

a zefektivnění veřejného zadávání. [online]. In: pravniprostor.cz. 8. 3. 2018 [cit. 

2019-11-01]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-

pravo/evropska-komise-iniciuje-zefektivneni-a-modernizaci-zadavani-

verejnych-zakazek 

10. EUROPEAN COMMISSION. EU Public Procurement reform: Less 

bureaucracy, higher efficiency, [online]. In: ec.europa.eu. dostupné z: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412/attachments/1/translations 

11. Analýza „Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU“, Datlab 

s.r.o., s. 8, [online]. In: econlab.cz dostupná z: https://econlab.cz/ 

12. Ministerstvo pro místní rozvoj. Dvouobálková metoda/dvoufázové otevírání 

obálek s nabídkami. Metodiky speciální k zadávacím řízením k zákonu č. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3--metodika-verejn-25582
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-3--metodika-verejn-25582
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_hodnoceni_ek_vyhodnosti.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_hodnoceni_ek_vyhodnosti.pdf
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/evropska-komise-iniciuje-zefektivneni-a-modernizaci-zadavani-verejnych-zakazek
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/evropska-komise-iniciuje-zefektivneni-a-modernizaci-zadavani-verejnych-zakazek
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/evropska-komise-iniciuje-zefektivneni-a-modernizaci-zadavani-verejnych-zakazek
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412/attachments/1/translations
https://econlab.cz/


 

 

106 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [online] In: portal-vz.cz. dostupné 

z: http://portal-vz.cz/getmedia/18bda1e8-8956-44b9-b8c6-

7734e85c496a/DVOUOBALKOVA-METODA_fin.docx 

4. Právní předpisy 

1. Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

3. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 

o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby 

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 

8. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

9. Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek 

pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů 

10. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

http://portal-vz.cz/getmedia/18bda1e8-8956-44b9-b8c6-7734e85c496a/DVOUOBALKOVA-METODA_fin.docx
http://portal-vz.cz/getmedia/18bda1e8-8956-44b9-b8c6-7734e85c496a/DVOUOBALKOVA-METODA_fin.docx


 

 

107 

5. Judikatura a rozhodovací praxe 

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008 č. j. 1 Afs 20/2008  

2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, č. j. 8 Afs 60/2009  

3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2011, č. j. 5 Afs 77/2010  

4. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2009, č. j. 62 Ca 28/2008  

5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Afs 8/2011 

6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, č. j. 5 Afs 311/2016-

40 

7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008 – 

226 

8. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2017, č. j. 29 Af 85/2015 

9. Rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2017, č. j. 5 As 173/2016 

10. Rozsudek Nevyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2018, č. j. 6As 172/2018 

11. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2017, č. j. 9 As 189/2016-

32 

12. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2011, č. j. 9 Afs 37/2011 

13. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 08. 2011, sp. zn. 62 Ca 43/2009 

14. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012 č. j. 62 Af 36/2010 

15. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2017, č. j. 31 Af 9/2015-79 

16. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-496/99P ze dne 24. 4. 2004, 



 

 

108 

Evropská komise v. CAS Succhi di Frutta SpA, EU:C:2004:236 

17. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-324/98 ze dne 7. 12. 2000, 

Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, 

U:C:2000:669 

18. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-117/76 ze dne 19. 10. 1977, Albert 

Ruckdeschel & Co. a Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-

St. Annen ; Diamalt AG proti Hauptzollamt Itzehoe, EU:C:1977:160 

19. Rozsudek SDEU C-87/94 ze dne 25. 4. 1996, Evrospká komise proti 

Belgickému království, EU:C:1996:161 

20. Rozsudek Soudního dvora C‑513/99 ze dne 17. 9.  2002, Concordia Bus 

Finland Oy Ab, EU: C:2002:495 

21. Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. X ZB 3/17 

22. Rozsudek Soudního dvora C‑546/16 ze dne 20. 9. 2018, Montte SL proti 

Musikene, EU:C:2018:752 

23. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. 3. 2015, č. j. 

S775/2014/VZ 

24. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 2. 2017, č. j. 

S0197/2013/VZ  

25. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29. 3. 2018, č. j. 

S0013/2018/VZ  

26. Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 9. 2019, č. j. 

ÚOHS-R0122/2019/VZ 

27. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 31. 1. 2013, č. j. 

ÚOHS-S383/2012/VZ 

28. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 6. 



 

 

109 

2016, č. j. ÚOHS-R229/2015/VZ 

29. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7. 11. 2015, č. j. 

ÚOHS-S0577/2015/VZ 

30. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 26. 8. 2013, č. j. 

S624/2012/VZ 

31. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. 11. 2016, č. j. 

ÚOHS-R115/2015/VZ 

32. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 7. 2014, č. j. 

ÚOHS-S156/2013/VZ 

33. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 2. 2017, č. j. 

ÚOHS-R238/2015/VZ 

34. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 6. 2014, č. j. 

ÚOHS-S114/2014/VZ 

35. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7. 12. 2009, č. j. 

ÚOHS-S336/2008/VZ 

36. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 4. 

2014, č. j. ÚOHS-R207/2013/VZ 

37. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 7. 2011, č. j. 

ÚOHS-S67/2011/VZ 

 



 

 

110 

Abstrakt 

Stěžejním cílem této diplomové práce je analýza hodnocení nabídek ve veřejných 

zakázkách dle jejich ekonomické výhodnosti a zároveň porovnání současného stavu 

schopnosti zadavatelů tuto ekonomickou výhodnost hodnotit oproti stavu za účinnosti 

předchozí právní úpravy. Podkladové informace pro zpracování tohoto tématu byly 

získávány z právních předpisů České republiky a Evropské unie, z odborné literatury 

(komentářů), dále z odborných článků periodických tisků zabývajících se zadáváním 

veřejných zakázek, z internetových zdrojů a z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, správních soudů České republiky a Soudního dvora Evropské 

unie. Pro vypracován byl použit analytický přístup, jazyková, teleologická 

a  komparativní metoda právního výkladu. 

Diplomová práce sestává z šesti hlavních kapitol. V úvodní kapitole je rozebrán 

smysl a účel právní úpravy zadávání veřejných zakázek a v navazující kapitole druhé 

následně průběh zadávacího řízení a základní zásady zadávání veřejných zakázek, 

stěžejní pro celý proces zadávání veřejných zakázek. Třetí kapitola je věnována již jádru 

tématu této diplomové práci, a to ekonomické výhodnosti v rámci hodnocení veřejných 

zakázek. Následující kapitoly čtyři a pět podrobně pojednávají o hodnotících kritériích 

ekonomické výhodnosti tak, jak je zakotvuje zákon o zadávání veřejných zakázek. 

V poslední kapitole šesté jsou pak rozvedeny aktuální poznatky, doporučení, instituty 

a  závěry z české i zahraniční praxe hodnocení veřejných zakázek.  

Přínosem této diplomové práce je polemika nad aktuálními problémy v praxi 

hodnocení veřejných zakázek a demonstrace této situace na příkladech dobré a špatné 

praxe z pohledu judikatury Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých správních 

soudů a Soudního dvora Evropské unie. Diplomová práce je koncipována tak, 

aby  poskytla zhodnocení reálného stavu schopnosti dodavatelů hodnotit veřejné 

zakázky na  základě více kritérií tak, aby byl naplněn požadavek na skutečně efektivní 

a  hospodárné vynakládání veřejných prostředků. 
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Abtract 

The main aim of this diploma thesis is to analyze the evaluation of tenders in 

public procurement according to their economic advantageousness and at the same time 

to compare the current stage of the ability of contracting authorities to evaluate this 

economic advantageousness compared to the stage of effect of the previous legal 

regulation. The background information for the topic of this diploma thesis were 

obtained from the legal regulation of the Czech Republic and the European Union, 

professional literature (legal commentaries), professional articles of periodical 

publications dealing with public procurement, internet sources and the case law of the 

Office for the Protection of Competition, administrative courts of the Czech Republic 

and the Court of Justice of the European Union. The analytical approach, linguistic, 

teleological and comparative method of legal interpretation were used. 

This diploma thesis consists of six main chapters. The introductory chapter 

discusses the purpose and aim of the legal regulation of public procurement and in the 

following chapter the part of the tender procedure and the basic principles of public 

procurement, crucial for the whole process of public procurement. The third chapter is 

devoted to the core of this thesis, namely the economic advantage in the evaluation 

proces of public procurement. The following chapters four and five discuss in detail the 

criteria of economic advantageous as laid down in the Public Procurement Act. The last 

chapter describes the current findings, recommendations, institutes and conclusions 

from the Czech and foreign practice of the evaluation proces in public procurement. 

The contribution of this diploma thesis is the controversy over current issues in 

the practice of public procurement evaluation and demonstration of this situation on 

examples of good and bad practice from the perspective of the case law of the Office for 

the Protection of Competition, administrative courts of the Czech Republic and the 

Court of Justice of the European Union. The thesis is designed to provide an assessment 

of the real stage of suppliers' ability to evaluate tenders on the basis of multiple criteria 

so that the requirement for truly effective and economic spending of public funds is 

met. 
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