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1 ÚVOD 
 

Právo veřejných zakázek je velmi úzce spjato s veřejnou správou. Ta dle 

Hamerníkové, Maaytové (2007) potřebuje pro naplnění svých funkcí velké množství statků a 

služeb, které může buďto produkovat, což by bylo neefektivní, nebo nakupovat od 

soukromého sektoru právě prostřednictvím institutu veřejných zakázek. Veřejné zakázky lze 

tedy zjednodušeně definovat jako výdaje za nákup zboží, služeb a stavebních prací od 

externích dodavatelů na základě smluvního ujednání, kdy nakupujícím subjektem je většinou 

určitá organizace veřejného sektoru. Výdaje na veřejné zakázky tvoří podstatnou část 

z veřejných rozpočtů. V roce 2011 dle údajů MMR bylo ministerstvy, státními úřady a 

samosprávami na veřejné zakázky vynaloženo přibližně 552 mld. Kč (14,5% HDP). 

Hlavním cílem práce je, jak již z jejího názvu vyplývá, analyzovat, zda vůbec a jakým 

způsobem ovlivňuje počet nabízejících konečnou cenu veřejné zakázky na konkrétním 

souboru veřejných zakázek. Závislost mezi těmito dvěma veličinami byla již řadou studií 

prokázána jako nepřímá,1 tedy že s rostoucím množstvím nabídek klesá cena zakázky. Tato 

skutečnost bývá nazývána konkurenčním efektem. Ten lze zjednodušeně vysvětlit také tak, že 

čím větší množství uchazečů o zakázku se v soutěži vyskytne, tím je větší pravděpodobnost 

nalezení nejvhodnějšího dodavatele plnění zakázky a tím menší je pravděpodobnost vzniku 

koluzního kartelu, neboť kartel s velkým počtem členů je často nestabilní. Kromě počtu 

nabízejících jako hlavního faktoru, který může cenu zakázky ovlivnit, se pokusíme prokázat 

vliv také některých dalších faktorů.  

Práce je rozdělena na tři hlavní části, úvod a závěr. První část se věnuje základní 

charakteristice veřejných zakázek, vymezení základních pojmů, stručnému vývoji právní 

úpravy včetně aktuální novelizace zákona o veřejných zakázkách. V druhé části jsou popsána 

teoretická východiska dále provedené analýzy. Je zde také přiblížena současná situace na trhu 

veřejných zakázek v ČR i v oboru stavebnictví a další problémy, se kterými se tento trh 

potýká. Poslední, třetí, část práce se zabývá empirickým zpracováním vytvořeného datového 

souboru a samotnými analýzami. Pro zkoumání výše popsané závislosti bude využita zejména 

metoda regresní analýzy. 

                                                           
1
 Např. PAVEL, Jan: Vliv počtu nabízejících na cenu stavebních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury 2004 až 

2007 (2008) nebo ZHENG, Li: Entry and Competition Effects in First-price Auctions (2009) 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

2.1 Legislativní úprava veřejných zakázek 
 

2.1.1 Historický vývoj 
 

„Právní regulace veřejných zakázek má historický původ v úpravách a postupech 

zakotvených a užívaných např. ve Francii (francouzský stavební řád z roku 1535), Rakousku 

(nařízení č. 61/1909 ř., j., o zadávání státních dodávek a prací), apod.“ (Jurčík, 2007, s. 3). 

 Během období tzv. první republiky byla legislativní úprava obsažena v nařízení vlády 

Československa č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád)2, kdy 

zakázky na dodávky a práce byly zadávány úřady státní správy a jimi spravovanými ústavy, 

podniky a fondy. Již v této době byl kladen důraz na účelnost a efektivnost hospodaření se 

státními prostředky, proto znění některých ustanovení de lege ferenda by mohlo být vzorem i 

pro úpravu de lege lata (Jurčík, 2007).  

 V roce 1947 byly vydány Všeobecné stavební podmínky, které svým obsahem 

představovaly pouze jakousi strohou úpravu zadávání. Tento fakt byl způsoben působením 

socialismu3 a tedy neexistencí tržního hospodářství. Veřejné zakázky byly přidělovány pouze 

státním podnikům, které měly výhradně monopolní postavení. 

 Jurčík (2007) dále uvádí, že po roce 1989, se změnou centrálně řízené ekonomiky na 

ekonomiku tržní, bylo třeba oblast zadávání veřejných zakázek upravit, zejména část týkající 

se stavebních prací. Ta byla a stále je z hlediska objemu považována za největší. Z tohoto 

důvodu byl dne 1. října 1990 přijat Úřadem racionalizace ve stavebnictví Zadávací řád staveb, 

ve kterém byly obsaženy jak způsoby zadávání (veřejná soutěž, užší soutěž a zadávání z volné 

ruky), tak i obsah podmínek soutěže. Tento Zadávací řád staveb byl novelizován v roce 1992, 

a sice usnesením vlády ČR ze dne 24. června (458/1992). Došlo zejména k rozšíření zadání 

formou soutěže na celou oblast předmětů zakázek (na dodávky, práce, služby a výkony). 

                                                           
2
 Nařízení nahrazovalo zákon č. 11/1918 z období Rakouska-Uherska. 

3
 Socialismus je myšlenkový směr, který se snaží soukromé vlastnictví a třídní rozdělení společnosti nahradit 

systémem založeným na společném vlastnictví. 
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 První předpis na úrovni zákona nabyl účinnosti dne 1. ledna 1995 a jednalo se o zákon 

č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. „Při jeho tvorbě se vycházelo z modelového 

zákona o zadávání zboží, staveb a služeb, přijatého Komisí Spojených národů pro 

mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), ze směrnic EU a jeho návaznosti na již existující 

právní předpisy…“ (Jurčík, 2007, s. 6).  Impulsem pro jeho vydání byly tedy zejména snahy 

ČR integrace do EU4. Ačkoliv byl v  průběhu následujících let tento zákon několikrát 

novelizován (zákony č. 148/1996 Sb., č. 93/1998 Sb., č. 28/2000 Sb., č. 256/2000 Sb., č. 

39/2001 Sb., č. 142/2001 Sb., č. 130/2002 Sb., č. 211/2002 Sb., č. 278/2002 Sb., č. 320/2002 

Sb., 424/2002 Sb. a č. 517/2002 Sb.), jeho účinnost trvala téměř deset let.5 

 Dle Jurčíka (2007) situace související se vstupem ČR do EU6 vyžadovala harmonizaci 

českého práva s právem EU také v oblasti práva veřejných zakázek. Bylo proto rozhodnuto o 

vypracování zákona o veřejných zakázkách, jehož přípravou bylo pověřeno Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále jen „MMR“) a zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných 

zakázek, jež měl vypracovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). I přes 

opětovné neschválení obou verzí zákona, byla vláda nakonec úspěšná. Parlamentem byl 

schválen zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který plně nahrazoval dosavadní 

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna názvu zákona měla signalizovat 

jeho širší působnost (nevztahoval se pouze na zadávání veřejných zakázek). Současně s tímto 

zákonem byly schváleny s ním související předpisy (zákon č. 41/2004 Sb., prováděcí 

vyhlášky MMR zejména pak vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání 

veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek). V případě nepřijetí tohoto zákona by ČR 

neměla nárok čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU.  

 

 

 

                                                           
4
 Dne 1. 2. 1995 byla přijata Evropská dohoda, ve které se ČR zavázala ve vztahu k předmětné úpravě zadávat 

veřejné zakázky na základě nediskriminace a vzájemnosti.  

5
 Historie veřejných zakázek v České republice. Justitia [online]. ©2007-2011 [cit. 2012-02-04]. Dostupné z 

http://www.justitia.cz/historie.php 

6
 ČR vstoupila do EU spolu s dalšími 9 státy (Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko, Slovinsko) dne 1. 5. 2004. 
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2.1.2 Současná legislativa 
 

2.1.2.1 Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 
 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o vytvoření nového zákona, a sice zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a zákona č. 139/2006 Sb., o 

koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). „Účelem zákona o veřejných 

zakázkách a koncesního zákona je komplexně upravit oblast veřejného zadávání v České 

republice, a to zejména v návaznosti na nové předpisy práva ES v této oblasti. Hlavním 

důvodem vzniku zákonů je zajištění transpozice směrnic 2004/17/ES7 a 2004/18/ES8 do 

českého právního řádu.“9  

ZVZ byl mnohokrát pozměňován a vztahuje se k němu tudíž velký počet novel, 

z nichž nejvýznamnější lze uvést například 

- zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní 

správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých 

zákonů včetně zákona o veřejných zakázkách, 

- zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v 

souvislosti s jeho přijetí (včetně zákona o veřejných zakázkách), 

- zákon č. 76/2008 Sb. (tzv. technická novela), kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., 

- zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

- zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 

vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

                                                           
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. 

8
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na 

stavební práce, dodávky a služby. 

9
 Legislativa. Portál VZ [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-

Judikatura/Legislativa 
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- zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního 

zákoníku, 

- zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

daňového řádu, 

- zákon č. 417/2009 Sb., tzv. transpoziční (malá) novela, která měla zajistit transpozici 

dohledové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES,  

- zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 

- zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

K ZVZ rovněž náleží tyto prováděcí předpisy 

- vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely 

zákona o veřejných zakázkách, 

- vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, 

- vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných 

zakázek, 

- vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o 

předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek, 

- vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se 

elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných 

zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, 

- vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro 

účely zákona o veřejných zakázkách, 

- nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o 

stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení 

zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí 

zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných 

zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se 

stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona.10 

 

                                                           
10

 Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy. Portál VZ [online]. [cit. 2012-02-10].  
Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)/Zakon-o-
verejnych-zakazkach-a-jeho-provadeci-pravn 
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2.1.2.2 Novela č. 55/2012 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 

V listopadu loňského roku Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila tzv. velkou 

novelu ZVZ. Jedná se o významnou protikorupční novelu, která se dotýká práv a povinností 

zadavatelů i dodavatelů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které 

nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.       

Mezi klíčové změny přijaté touto novelou patří 

• definice dotovaného zadavatele (§ 2 odst. 3 ZVZ), 

• změna předpokládaných hodnot pro podlimitní VZ a zakázky malého rozsahu (§ 12 

odst. 2 a 3 ZVZ)  

• definice významné veřejné zakázky (nový § 16a ZVZ), 

• snížení zákonného limitu pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce ve 

zjednodušeném podlimitním řízení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč (§ 25 písm. b) ZVZ), 

• zavedení seznamu hodnotitelů (nový § 74a ZVZ), 

• zrušení zadávacího řízení zadavatelem, pokud nebyly ve stanovené době podány žádné 

nabídky nebo v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, anebo pokud 

zadavateli zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka (§ 84 odst. 1 ZVZ), 

• zpřísnění sankcí za správní delikty (§ 120 odst. 2 ZVZ), 

• rozšíření povinného uveřejňování (§ 146 ZVZ) 

• a další. 

 

2.2 Vymezení základních pojmů 
 

2.2.1 Veřejná zakázka 
 

Pregnantní definici veřejné zakázky lze z právního hlediska nalézt v  § 7 ZVZ, která zní: 

„Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací.“.11 „Z ekonomického hlediska rozumíme veřejnou zakázkou 

                                                           
11 K tomu srovnání definice veřejné zakázky v zákoně č. 40/2004 Sb., která předpokládala cenu předmětu 

veřejné zakázky vyšší než 2.000.000 Kč (bez DPH). 



9 
 

účelnou alokaci zdrojů, která byla realizována na základě veřejné soutěže“ (Ochrana, 2009, s. 

9). 

Cílem veřejných zakázek je získání statků a služeb v požadované kvalitě za nejnižší 

možnou cenu. 

Obecně lze říci, že veřejné zakázky mají stejně jako nákup zboží spotřebitelem charakter 

směny zboží za peněžní prostředky. Při porovnání s klasickým spotřebitelem je však nutné 

upozornit na řadu rozdílů: 

• nakupující subjekt není konečným spotřebitelem, 

• počet lidí, kteří o nákupu rozhodují,  

• objem obchodů bývá v rámci veřejných zakázek nesrovnatelně větší než 

standardní nákupy spotřebitelů, 

• proces rozhodování je velmi formalizovaný, jednotlivé postupy jsou upraveny 

zákonem (Hamerníková, Maaytová, 2007).12 

 

2.2.2 Významná veřejná zakázka 
 

 Dle aktuálního znění ZVZ (konkrétně se jedná o nový § 16a ZVZ) se významnou 

veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně  

- 300 mil. Kč v případě, že zadavatelem je ČR, státní příspěvková organizace, či jiná 

právnická osoba dle § 2 odst. 2 písm. d) bod 2. ZVZ, 

- 50 mil. Kč v případě, že zadavatelem je územní samosprávný celek nebo příspěvková 

organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, či jiná 

právnická osoba dle §2 odst. 2 písm. d) bod 2. ZVZ. 

Významné státní veřejné zakázky se předkládají vládě včetně oponentního posudku. 

Za účelem zvýšení transparentnosti určuje oponenty MMR a ne zadavatel. Podmínkou pro 

zahájení zadávacího řízení je schválení tohoto posudku vládou, případně zastupitelstvem. 

V případě, že zakázku zadává obec jako územní samosprávný celek, je povinna vypracovat 

tzv. odůvodnění, nikoliv oponentský posudek. 

                                                           
12

 K tomu srovnání: Pavel, Jan. Ekonomická analýza fungování institutu veřejných zakázek v ČR (2010). 
Dostupné z http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/seminare_55322.html?year=2010  
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2.2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

 Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem očekávaná cena plnění 

veřejné zakázky, vždy uváděná bez DPH. Pro zadavatele platí zákaz rozdělení předmětu 

veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 

stanovené v ZVZ. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je důležité z hlediska 

dalšího postupu zadavatele podle zákona (zejména stanovení druhu zadávacího řízení). 

 

2.2.4 Rozdělení veřejných zakázek 
 

Rozdělení veřejných zakázek je možné podle dvou hlavních znaků, kterými jsou cena 

(přesněji předpokládaná hodnota) a věcný charakter (předmět) plnění. 

 

2.2.4.1 Rozdělení dle předmětu plnění 
 

Dle § 7 odst. 2 ZVZ, se veřejné zakázky podle předmětu dělí na veřejné zakázky na 

dodávky, veřejné zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na služby. 

Pozitivní vymezení veřejné zakázky na dodávky nalezneme v § 8 ZVZ, dle kterého 

je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci, a to 

zejména formou koupě, koupě na splátky, nájmu nebo nájmu s právem následné koupě 

(leasing). Kromě pořízení věci je předmětem veřejné zakázky na dodávky také poskytnutí 

služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do 

provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem 

veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky (např. dodávka 

montážní linky spolu s jejím uvedením do provozu a seřízením, což je službou, která však 

v tomto případě není hlavním účelem zakázky, tím je dodávka linky). 

Veřejné zakázky na stavební práce představují vzhledem ke svému objemu největší 

kategorii. Jedná se o takové veřejné zakázky, jejichž předmětem je dle § 9 ZVZ provedení 

stavebních prací, týkajících se činností uvedených v příloze č. 3 (příprava staveniště, 

demolice, vrtné a hloubící práce, výstavba budov a stavebně inženýrských děl, montáž 

střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin, výstavba dálnic a silnic, letišť a vodních děl, 
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instalace elektrických rozvodů a zařízení, kompletační a dokončovací práce, atp.), provedení 

výše uvedených stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost a 

dále také „zhotovení stavby13, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně 

i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou 

ekonomickou nebo technickou funkci“ (§ 9 odst. 2 písm. c) ZVZ). Jak uvádí Serafín, Dvořák 

(2009), připuštění zadávání stavebních prací včetně projektové dokumentace je významnou 

změnou přijatou v souvislosti se směrnicí EU14 a záleží pouze na zadavateli, zda zadá 

zpracování projektové dokumentace zvlášť jako veřejnou zakázku na služby a poté znovu 

zadá zhotovení stavby jako VZ na stavební práce nebo zadá zhotovení stavby současně 

s projektovou dokumentací. 

Zjednodušeně řečeno a zároveň v souladu s negativním vymezením, je taková veřejná 

zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky ani na stavební práce, veřejnou zakázkou 

na služby. Službami se rozumí široký výčet činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 ZVZ, 

např. údržbářské a opravářské služby, pozemní přeprava včetně přepravy peněz a kurýrních 

služeb s výjimkou přepravy pošty, telekomunikační služby, finanční služby, účetnictví a audit, 

služby architektů, reklamní služby, hotelové a restaurační služby, vzdělávání a služby 

odborného vzdělávání, zdravotní a sociální služby, atd. Veřejné zakázky na služby jsou asi 

nejsložitějším druhem, neboť jejich zadavatel nepožaduje nejlevnějšího dodavatele, ale toho 

nejlepšího. 

 

2.2.4.2 Rozdělení dle předpokládané hodnoty (ve znění účinném do 31. prosince 2013)15 
 

Veřejné zakázky se v závislosti na jejich předpokládané hodnotě dle § 12 ZVZ dělí na 

nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu.  

„Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu 

                                                           
13 K doplnění zákon č. 50/1967 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

14
 Směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 

služby. 

15
 Ve znění účinném od 1. ledna 2014 zůstává definice nadlimitní VZ nezměněna; u podlimitní VZ činí 

předpokládaná hodnota nejméně 1 mil. Kč bez DPH a u VZ malého rozsahu předpokládaná hodnota nedosáhne 
1 mil. Kč bez DPH (i u VZ na stavební práce). 
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stanoveného prováděcím právním předpisem…“ (§ 12 odst. 1 ZVZ), přičemž finanční limity 

jsou vymezeny z hlediska druhu zakázky a rovněž z hlediska kategorie zadavatele.16 U tohoto 

typu veřejných zakázek platí, že jejich limity jsou ve všech zemích EU stejné a musí být 

povinně zveřejňovány jak ve Věstníku veřejných zakázek v ČR, tak i ve Věstníku EU. 

„Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 

mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 mil. Kč bez 

DPH a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1“ ZVZ (§ 12 odst. 2 ZVZ).  

„Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 

mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH“ (§ 12 

odst. 3 ZVZ). Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se děje mimo rámec ZVZ a to na 

základě vnitřního předpisu zadavatele nebo doporučeného postupu (metodiky) MMR. 

Zadavatel je pouze povinen dle ZVZ § 6 odst. 1 dodržovat tři základní principy – 

transparentnost, rovné zacházení a nediskriminaci. Zveřejňování zakázek malého rozsahu je 

v kompetenci každého zadavatele, většinou se tak děje na profilu zadavatele. ÚOHS 

nevykonává dohled nad tímto druhem veřejných zakázek. 

  

 

2.2.5 Subjekty zainteresované ve veřejném zadávání 
 

2.2.5.1 Zadavatel 
 

Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely ZVZ považuje veřejný, dotovaný a 

sektorový zadavatel. 

 Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 

samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní 

samosprávný celek a jiná právnická osoba, která je založená za účelem uspokojování 

veřejných zájmů, nebo která je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. 

                                                           
16 Pro upřesnění viz článek: Od ledna platí nové limity pro dělení veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR [online]. 29. 12. 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-
zpravy/2011/Od-ledna-plati-nove-limity 
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  Novinkou v ZVZ je s účinností od 1. 4. 2012 definice dotovaného zadavatele, která 

prošla velkým zpřísněním. „Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která 

zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů 

nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 

mil. Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou 

poskytovány prostřednictvím jiné osoby“ (§ 2 odst. 3 ZVZ).  

 

  Sektorovým zadavatelem je osoba, která vykonává relevantní činnost podle §4 ZVZ 

(např. v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství), např. 

vodohospodářské společnosti nebo ČEZ a.s. 

 

2.2.5.2 Dodavatel 
 

Dodavatelem se pro účely ZVZ rozumí „fyzická nebo právnická osoba, která dodává 

zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo 

trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel“ (§ 17 písm. a) ZVZ). 

 

2.2.5.3 Subdodavatel 
 

Je osoba, „pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má 

poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva“ (§ 17 písm. i) ZVZ). 

 

2.2.5.4 Zájemce 
 

Zájemce charakterizuje ZVZ jako dodavatele, „který podal ve stanovené době žádost o 

účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo 

dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání 

předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení 

zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného předběžného 

oznámení“ (§ 17 písm. n) ZVZ). 
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2.2.5.5 Uchazeč 
 

Uchazečem se rozumí „dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení“ (§ 17 

písm. j) ZVZ). 

 

2.2.6 Zadávací řízení 
 

Při zadávání veřejné zakázky musí zadavatel dodržet určitý závazný postup, pokud 

ZVZ nestanoví jinak. Obecné výjimky z působnosti zákona, u kterých zadavatel není povinen 

zadávat veřejnou zakázku dle tohoto zákona, nalezneme v § 18 (případně v § 19) ZVZ, jedná-

li se o sektorového zadavatele. Samotnému zadávacímu řízení předchází určité přípravné 

stadium spočívající v rozhodnutí zadavatele, že se skutečně jedná o veřejnou zakázku17, 

vymezení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky, vyhodnocení, zda jde o zakázku 

nadlimitní, podlimitní nebo malého rozsahu. Dalším krokem je volba zadávacího řízení, 

zvolení hodnotících kritérií, nastavení kvalifikace a posouzení, zda na danou zakázku nelze 

uplatnit žádnou z výjimek uvedených v § 18 ZVZ, jak již bylo zmíněno výše. 

V ZVZ nalezneme celkem šest druhů zadávacího řízení, a sice 

• otevřené řízení (§ 27 ZVZ), 

• užší řízení (§ 28 ZVZ), 

• jednací řízení s uveřejněním (§ 29 ZVZ), 

• jednací řízení bez uveřejnění (§ 34 ZVZ), 

• soutěžní dialog (§ 35 ZVZ), 

• zjednodušené podlimitní řízení (§ 38 ZVZ).  

 

V případě otevřeného řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku. Učiněné oznámení je zároveň též výzvou k podání nabídek a 

prokázání kvalifikace. Dle Jurčíka (2007) jde o to, že zadavatel vyzývá potenciální dodavatele 

k tomu, aby mu předložili své návrhy na uzavření smlouvy. Z předložených návrhů si pak 

zadavatel vybírá ten, který je pro něho nejvýhodnější. Uveřejnění oznámení otevřeného řízení 

bývá realizováno výhradně elektronicky, prostřednictvím Informačního systému o veřejných 

zakázkách. Jak dále vyplývá z § 157 ZVZ, Informační systém je informačním systémem 

                                                           
17

 Dle § 7 odst. 1 ZVZ. 
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veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, které zajišťuje 

prostřednictvím tohoto systému funkce v oblastech uveřejňování, vedení seznamu 

kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů, zpracování statistických výstupů o veřejných 

zakázkách a vedení rejstříku koncesních smluv.18 Jak uvádí Krenk (2005), otevřené řízení 

představuje nejobecnější formu zadávacího řízení, které je svou povahou velmi podobné 

postupům známým jako obchodní veřejná soutěž v právní úpravě zákona č. 199/1994 Sb.  

 

Užší řízení má shodné možnosti použití jako otevřené řízení, tedy neomezené. Na 

základě oznámení o užším řízení „zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují 

splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve 

zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky“ (§ 28 ZVZ). Pro tento typ 

řízení je tedy charakteristické to, „že nabídky mohou podávat pouze ty osoby, které o to 

požádaly a které k tomu byly následně zadavatelem vyzvány“ (Jurčík, 2007, s. 267).  Novela 

č. 55/2012 Sb. stanovila omezení, a to pro veřejného a sektorového zadavatele. Veřejný 

zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel 

mohou v případě oznámení užšího řízení omezit počet zájemců pro účast a rovněž mohou 

stanovit maximální počet zájemců, jež vyzvou k podání nabídky.19 Jak dále uvádí Jurčík 

(2007), zadavatel by měl mít zcela jasno v tom, proč použije řízení otevřené či užší. Platí 

však, že při větších zakázkách by měl zadavatel dát jednoznačně přednost otevřenému řízení, 

které je ve srovnání s řízením užším více konkurenční právě kvůli neomezenému počtu 

nabídek.  

  

„Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže v 

předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním 

dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky… Za neúplné nabídky se 

považují nabídky, které nevyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 9.“ (§ 22 odst. 1 ZVZ). 

Dle tohoto § 22 ZVZ se nabídkami nepřijatelnými rozumí nabídky nevhodné (tzn., že 

nesplňují požadavky zadavatele na předmět plnění), nabídky, u kterých uchazeč nesplnil 

kvalifikaci, které jsou v rozporu s právními předpisy, či které byly podány po uplynutí lhůty 

pro podání. Princip jednacího řízení s uveřejněním je obdobný jako u řízení užšího. Navíc zde 

                                                           
18 Informační systém o veřejných zakázkách [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 

http://www.isvz.cz/isvz/ 

19
 Viz. § 28 ZVZ. 
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platí, že zadavatel o podaných nabídkách, které obdrží, dále s uchazeči jedná za účelem 

dosažení nejvýhodnějších smluvních podmínek plnění.  

Výjimečným způsobem zadávání je jednací řízení bez uveřejnění. „Zadavatel může 

zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže  

- v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či 

jednacím řízení s uveřejněním, a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu, nebyly podány žádné nabídky,  

- nebyly podány žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v 

případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v soutěžním 

dialogu,  

- nebo v případě, že byly podány pouze nevhodné nabídky“ (§ 23 odst. 1 a) - c) ZVZ). 

Jak uvádí Serafín, Dvořák (2009), tento typ řízení se nejvíce blíží standardnímu 

soukromoprávnímu uzavírání smluv. Během tohoto řízení zadavatel na základě vlastní volby 

přímo vyzývá jednoho nebo více dodavatelů, aniž by měli možnost jeho rozhodnutí nějak 

ovlivnit. Vzhledem k povaze jednacího řízení bez uveřejnění tedy dochází k omezení 

hospodářské soutěže. V praxi se tento typ řízení nejčastěji využívá z technických či 

uměleckých důvodů, v případě potřeby dodatečné služby nebo stavební práce u již 

realizované zakázky tím daným dodavatelem nebo v krajně naléhavých případech. 

Pro zadávání zakázek s tzv. zvláště složitým předmětem plnění20 může veřejný 

zadavatel využít soutěžní dialog (angl. competitive dialog). „Cílem soutěžního dialogu je tedy 

nalézt na podkladě jednání s vyzvanými zájemci, kteří veřejnému zadavateli předložili návrh 

svých řešení, jedno nebo více řešení splňující požadavky a potřeby veřejného zadavatele“ 

(Jurčík, 2007, s. 304). Dle Serafína, Dvořáka (2009), důvodem využití tohoto typu zadávacího 

řízení je to, že zadavatel nemusí být vždy schopen u složitějších projektů nalézt to nejlepší 

řešení, které je v daném okamžiku na trhu dostupné. Tato řešení tvoří často předmět 

obchodního tajemství dodavatelů a v takovémto případě se dodavatelé snaží získat 

prostřednictvím svého inovativního řešení konkurenční výhodu. Zadávací dokumentace je 

následně vypracována na základě vybraného řešení a všichni účastníci dialogu, kteří nebyli 

vyloučeni, mají možnost podat nabídky. S platností od 1. 4. 2012 již není zadavatel povinen 

                                                           
20

 VZ se zvláště složitým předmětem plnění je taková VZ, u níž není veřejný zadavatel objektivně schopen 
přesně vymezit technické podmínky podle § 46 odst. 4 a 5 ZVZ, nebo právní nebo finanční požadavky na plnění 
veřejné zakázky (dle § 24 odst. 2 ZVZ). 
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vyzvat nejméně 3 zájemce21. Vzhledem ke své složitosti a také možných obav zadavatelů 

z neznámého řízení není soutěžní dialog v ČR příliš rozšířen.  

„Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání podlimitní 

veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez 

DPH“ (§25 ZVZ). Je tedy vázáno na předpokládanou hodnotu, ne na splnění věcných 

podmínek. Výhodu tohoto řízení spatřují Serafín, Dvořák (2009) v možnosti zadavatele 

vyzvat k podání nabídky konkrétní dodavatele, tedy zejména ty, se kterými má dobré 

zkušenosti. Naopak nevýhodou je fakt, že zadavatel nemá možnost nijak omezit počet 

uchazečů. Je proto vždy vhodné v závislosti na dané konkrétní situaci zvážit, zda není 

vhodnější použít otevřené řízení. 

Zejména pro zjednodušení zadávacího řízení a snížení administrativních nákladů se 

uzavírají rámcové smlouvy. Rámcová smlouva je druhem inominátní smlouvy a je 

definována jako „písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na 

dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení 

opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných 

po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství“ (§ 11 odst. 1 

ZVZ). V praxi se rámcová smlouva používá zejména v případě, že zadavatel hodlá zadávat 

opakovaně či průběžně více veřejných zakázek, které mají stejný předmět plnění či spolu 

nějak souvisejí. Pro zadavatele to znamená snížení již zmíněných administrativních nákladů a 

úsporu času díky tomu, že nemusí opakovat obdobná zadávací řízení a dodavatel má jistotu 

pracovní činnosti pro další období. V případě uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli 

platí, že počet uchazečů nesmí být nižší než tři a zákon ukládá zadavateli povinnost provést 

pro každou jednotlivou zakázku speciální řízení (tzv. minitender), v němž musí vyzvat 

všechny uchazeče, s nimiž má uzavřenou rámcovou smlouvu, k podání nabídek. Specifikem 

této smlouvy je fixace maximální ceny. To znamená, že dodavatelé jsou povinni nabídnout 

takové podmínky (tudíž i nabídkovou cenu), na jejichž základě s nimi byla rámcová smlouva 

uzavřena.22 Uzavírání rámcových smluv není v praxi příliš obvyklé. Při zpracovávání 

                                                           
21

 Zrušen § 35 odst. 4 ZVZ. 

22
 MACHUREK, Tomáš. Proč (ne)podepsat rámcovou smlouvu. Profit [online]. 9. 4. 2010 12:03 [cit. 2012-03-28].  

Dostupné z: http://profit.tyden.cz/clanek/proc-nepodepsat-ramcovou-smlouvu/ 
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databáze veřejných zakázek pro účely této práce se z celkového počtu 102 veřejných zakázek 

institut rámcové smlouvy nevyskytl ani jednou.  

Tab. 2.1: Podmínky pro použití jednotlivých výběrových řízení a rámcové smlouvy 

Druh zadávacího řízení Veřejný a dotovaný zadavatel Sektorový zadavatel 

Otevřené řízení Bez omezení Bez omezení 

Užší řízení Bez omezení Bez omezení 

Jednací řízení s uveřejněním Výjimečně, za podmínek § 22 Bez omezení 

Jednací řízení bez uveřejnění Výjimečně, za podmínek § 23 Výjimečně, za podmínek § 23 

Soutěžní dialog 
Výjimečně, za podmínek § 24 
(zvlášť složitý předmět plnění 

veřejné zakázky) 

Nelze (stejný postup může ale 
sektorový zadavatel použít 

v jednacím řízení s uveřejněním 
podle § 33 ZVZ) 

Zjednodušené podlimitní řízení 

Bez omezení pro zadání 
podlimitních veřejných zakázek na 
dodávky a služby a na podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce 
do 10 mil. Kč bez DPH – novinka 

od 1. 4. 2012 (§ 25 ZVZ) 

Nepoužívá 

Rámcová smlouva Lze Lze 

 

Autor: JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2007. s. 263 

 

2.2.7 Zahájení zadávacího řízení 
 

 Dle § 26 ZVZ je zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení. 

 

2.2.8 Lhůty v zadávacím řízení u sektorového a veřejného zadavatele 
 

U sektorového zadavatele dle ZVZ platí, že lhůta pro doručení žádostí o účast v užším 

řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním nebo lhůta pro doručení potvrzení zájmu o účast 
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nesmí být u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 37 dnů (příp. 22 dny). U otevřeného 

řízení nesmí být lhůta u nadlimitní veřejných zakázek pro podání nabídek kratší než 52 dny.  

 
Tab. 2.2: Minimální lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele 
 
 Nadlimitní Podlimitní 

Pro doručení žádostí o účast v 

užším řízení, jednacím řízení 

s uveřejněním nebo soutěžním 

dialogu a požadovaných dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace 

37 dnů 15 dnů 

Pro podání nabídek 
52 dny v otevřeném řízení, 

40 dnů v užším řízení 

22 dny v otevřeném řízení, 

15 dnů v užším řízení a ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

 

U významných veřejných zakázek se lhůty prodlužují alespoň o polovinu. 

Zdroj: § 38 ZVZ (vlastní zpracování). 

  

2.2.9 Zadávací dokumentace 
 

Zadávací dokumentace „je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky.“ (§ 44 ZVZ). Zadávací dokumentace musí dle ZVZ obsahovat: 

• obchodní podmínky, 

• technické podmínky, 

• požadavky na varianty nabídky, 

• požadavky na způsob zpracování nabídky, 

• způsob hodnocení nabídek, 

• a jiné požadavky. 

 

Pro veřejné zakázky na stavební práce pak zadávací dokumentace musí navíc 

obsahovat projektovou dokumentaci stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Zadávací dokumentaci nebo alespoň její textovou část uveřejní zadavatel 
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na svém profilu, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání 

nabídek alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.  

 

2.2.10 Kvalifikace 
 

Každý uchazeč, který se hodlá veřejné zakázky zúčastnit, musí splnit kvalifikační 

předpoklady. Kvalifikační předpoklady se striktně týkají dodavatele samotného, nikoliv toho, 

co dodává. Poptávané výrobky či služba mají být popsány v předmětu a hodnoceny pomocí 

hodnoticích kritérií. Kvalifikační předpoklady se dělí na 4 hlavní oblasti, jak také uvádí 

Serafín, Dvořák (2009):  

1. základní - vyplývá ze ZVZ (např. dodavatel není v úpadku, nemá nedoplatky 

na daních a na sociálním a zdravotním pojištění), 

2. profesní - výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání 

(nejčastěji výpis ze živnostenského rejstříku), doklad vydaný profesní 

samosprávnou komorou potvrzující členství, 

3. finanční (ekonomická) – obchodní obraty, rozvahy, výkazy zisku a ztráty; 

kladný hospodářský výsledek, od 1. 4. 2012 zrušena, 

4. technická – reference (seznam významných dodávek realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech), vzorky, popisy či fotografie zboží 

určeného k dodání. U zakázek na stavební práce může zadavatel požadovat 

také seznam stavebních prací provedených dodavatelem, seznam techniků, 

kteří se budou na realizaci podílet, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele, atp. 

Dle ZVZ je tedy kvalifikovaným dodavatelem ten, který splní základní, profesní a 

technické kvalifikační předpoklady a předloží prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

2.2.11 Podání nabídek 
 

„Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, nestanoví-li 

tento zákon jinak“ (§ 68 odst. 1 ZVZ). Z tohoto paragrafu dále vyplývá, že každý dodavatel je 
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oprávněn k podání pouze jedné nabídky. Ty se podávají písemně v listinné nebo elektronické 

podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel podané nabídky eviduje s 

uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 

Každá nabídka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti: 

• identifikační údaje o uchazeči (dle § 17 písm. d) ZVZ), 

• návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

• další dokumenty požadované ZVZ či zadavatelem, 

• doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (v otevřeném řízení a ve 

zjednodušeném podlimitním řízení). 

 

2.2.12 Otevírání obálek 
 

 Dle § 71 - § 73 ZVZ provádí otevírání obálek nejméně tříčlenná komise jmenovaná 

zadavatelem. V případě, že zakázku zadává sektorový zadavatel nebo veřejný zadavatel v 

jednacím řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni ustanovit 

komisi pro otevírání obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevíráním obálek plní 

sami. Komise kontroluje zejména, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je 

návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Jestliže nabídka 

nevyhoví, komise ji vyřadí a zadavatel uchazeče vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že je nabídka podána v elektronické podobě, rozumí se otevíráním obálek 

zpřístupnění jejího obsahu hodnotící komisi. O otevírání obálek v elektronické podobě sepíše 

komise protokol. 

 

2.2.13 Hodnotící komise 
 

 Hodnotící komisi ustanoví dle § 74 ZVZ veřejný zadavatel pro posouzení a hodnocení 

nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním 

řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním. Tato komise musí 

mít nejméně 5 členů, u významných veřejných zakázek se tento počet zvyšuje na 9. Členové 

hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, o čemž 

podávají písemné prohlášení veřejnému zadavateli. Komise je usnášeníschopná, jsou-li během 
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jednání přítomny dvě třetiny členů či jejich náhradníků. O každém jejím jednání je sepsán 

zvláštní protokol. 

 

2.2.14 Seznam hodnotitelů 
 

 Dle § 74a ZVZ se do seznamu hodnotitelů veřejných zakázek zapisují fyzické osoby, 

odborně způsobilé hodnotit nabídky. Tato způsobilost se prokazuje odbornou praxí v trvání 

alespoň 5 let a splněním všeobecných podmínek pro provozování živnosti. Seznam 

hodnotitelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj a tvoří součást informačního systému, je tedy 

veřejně přístupný. 

 

2.2.15 Posouzení a hodnocení nabídek  
 

Posouzení probíhá u těch nabídek, které úspěšně prošly fází otevírání obálek. Jak 

uvádí Serafín, Dvořák (2009), cílem fáze posouzení je, zda nabídky splňují veškeré 

požadavky, které jsou vyžadovány ze ZVZ, případně zda nabídky nejsou v rozporu s právními 

předpisy. Nabídky, které požadavky na ně kladené nesplňují, jsou ze zadávacího řízení 

vyloučeny Během posouzení nabídek má hodnotící komise pravomoc písemně požádat 

uchazeče o vysvětlení některých nejasností v jeho nabídce nebo dál i pozvat osobně. 

V případě, že vysvětlení uchazeč nepodá do 3 dnů ode dne doručení žádosti, je jeho nabídka 

vyloučena.  

Při posouzení nabídek komise posoudí též, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, tedy zdali je cenová nabídka uchazeče reálná a není úmyslně podhodnocena 

s cílem získání veřejné zakázky. Výše mimořádně nízké nabídkové ceny není v ZVZ nijak 

stanovena, rozhodující není ani výše předpokládané hodnoty ani nabídkové ceny ostatních 

uchazečů. V případě, že hodnotící komise shledá nabízenou cenu jako mimořádně nízkou, je 

povinna uchazeče vyzvat k jejímu vysvětlení. Nepodá-li uchazeč vysvětlení nebo posoudí-li 

komise jeho vysvětlení za neopodstatněné, musí být tato nabídka vyloučena. 

 Jak dále tvrdí Serafín, Dvořák (2009), smyslem hodnocení je porovnat nabídky mezi 

sebou a na základě předem stanovených kriterií vybrat tu nejvýhodnější. Hodnocení nabídek 

může být uskutečňováno na základě hodnotících kriterií - nejnižší nabídkové ceny nebo dle 
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ekonomické výhodnosti nabídky. V případě, že zadavatel zvolí hodnotícím kriteriem 

ekonomickou výhodnost nabídky, je povinen stanovit dílčí hodnotící kriteria, kterým přidělí 

určitou váhu. Může se jednat například o nabídkovou cenu, kvalitu, technickou úroveň plnění, 

záruční servis, platební podmínky či dodací lhůtu. Je-li základním hodnotícím kritériem 

nejnižší nabídková cena, hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle její výše. 

 

2.2.16 Elektronická aukce 
 

 Dle § 96 ZVZ je e-aukce prostředkem k hodnocení nabídek, který může zadavatel 

použít v případě otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. Tento prostředek však nelze použít v případě veřejných 

zakázek na stavební práce nebo na služby, kde je předmětem plnění týkající se práv duševního 

vlastnictví. Aukce probíhá v reálném čase v prostředí virtuální aukční síně a v jejím průběhu 

uchazeči optimalizují své původní nabídky tak, aby zakázku vyhráli právě oni. Nabídky v 

aukci jsou vyhodnocovány automaticky systémem a jejich pořadí je stanovováno opět 

v reálném čase na základě zadavatelem stanovených kriterií. Pro zadavatele znamená využití 

e-aukce především dosažení značných úspor nebo vylepšení nabízených podmínek.23 Značné 

snížení cen lze sledovat například při využití e-aukcí na dodávky plynu, elektřiny či 

telekomunikačních služeb. Jedná se totiž o zakázky, u nichž lze jen těžko ošidit kvalitu. 

K zamyšlení však vedou nízké ceny u zakázek na úklid, ostrahu či služby advokátů. Zde 

můžeme předpokládat, že snížení ceny povede k nežádoucímu snížení kvality těchto služeb. 

Proto je třeba vždy důsledně zvážit vhodnost použití tohoto hodnotícího prostředku pro 

jednotlivé druhy plnění. Seznam komodit, pro které bude použití e-aukce povinné, bude 

zveřejněn v prováděcí vyhlášce současné novely ZVZ. 

 

2.2.17 Ukončení zadávacího řízení 
 

 Po posouzení a hodnocení nabídek vybere zadavatel nejvhodnější nabídku toho 

uchazeče, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nebo s nejnižší nabídkovou cenou. O 

tomto rozhodnutí je zadavatel povinen uchazeče vyrozumět do 5 pracovních dnů. Pokud 

                                                           
23

 Elektronická aukce. Ezak [online]. ©2011 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.ezak.cz/elektronicka-
aukce 
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nejsou ve stanovené lhůtě podány námitky proti tomuto rozhodnutí, zadavatel uzavře 

s vybraným uchazečem smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženém v nabídce 

uchazeče. Veřejný zadavatel je následně povinen do 15 dnů, sektorový do 30 dnů, ode dne 

uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek. Povinnost zrušení zadávacího řízení nastává v případě, že nebyly podány 

žádné nabídky nebo zbyla-li k hodnocení pouze jedna nabídka. I v případě zrušení zadávacího 

řízení je zadavatel povinen odeslat o této skutečnosti oznámení k uveřejnění, jak vyplývá z    

§ 81 - § 84 ZVZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY
 

3.1 Trh veřejných zakázek 
 

Institut veřejných zakázek 

v ČR. Z dostupných údajů v

veřejné zakázky v roce 2010 

HDP.24 Největší podíl představo

Graf 3.2),25 které nejen z hlediska svého objemu

na další právní předpisy) tvoří 

důvodu bude právě na tento druh 

 

Graf 3.1: Vývoj trhu veřejných zakázek

Zdroj: ISVZ (vlastní zpracování

 

 

                                                           
24 Vlastní výpočet. Celkový objem veřejných zakázek uvedených v

rok 2010: 3775,2 mld. Kč. 

25
 Vlastní výpočet. Celkový objem veřejných zakázek na stavební práce uvedených v

mld. Kč. HDP ČR za rok 2010: 3775,2 mld. Kč.

0

50

100

150

200

250

300

350

2006

C
el

ko
vý

 o
b

je
m

 V
Z

b
ez

 D
P

H
 (

v 
m

ld
. K

č)

25 

EORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY 

ejných zakázek  

ejných zakázek představuje podstatnou část výdajů veř

ů v ISVZ tvořily finanční prostředky vynaložené na 

ejné zakázky v roce 2010 necelých 268 mld. Kč (viz Graf 3.1), což je 

ředstavovaly veřejné zakázky na stavební práce (3,76%

hlediska svého objemu, ale také specifičnosti (zejména návazností 

edpisy) tvoří bezpochyby nejvýznamnější druh veřejných zakázek. 

 na tento druh veřejných zakázek orientována analytická č

řejných zakázek v období 2006-2010 

lastní zpracování). 
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Graf 3.2: Vývoj jednotlivých druh
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Vývoj jednotlivých druhů veřejných zakázek v období 2006-2010

lastní zpracování). 

řejných zakázek (uveřejněných ve Věstníku EU) 

(2010) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=0&pcode=tsier090&langua

(vlastní zpracování). 
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3.2 Současná situace na trhu stavebnictví v ČR 
 

I když je stavebnictví odvětvím, které se na tvorbě HDP podílí zhruba 6,5 % a 

zaměstnává 420–450 tisíc osob, tak se již třetím rokem nepřetržitě propadá. Stavební 

produkce klesla v roce 2011 ve srovnání s rokem 2008 o 10,8% a snížil se také počet 

zaměstnaných v tomto oboru (oproti roku 2010 o 6,21%). Nabídka veřejných zakázek jen v 

pozemním stavitelství meziročně poklesla o cca 33 %. Mnoho stavebních firem se z tohoto 

důvodu dostává do obtížné ekonomické situace, řada z nich bude mít problém se na trhu 

vůbec udržet. 2627  

Hlavní problémy, se kterými se stavebnictví v současné době potýká, jsou 

nedostatečná poptávka (zejména ta, která je financována z veřejných zdrojů), tvrdá 

konkurence (velké firmy začaly soutěžit i o zakázky „jen“ v řádech milionů korun a vytěsňují 

tak malé a střední podniky), byrokracie, platební neschopnost odběratelů, neochota bank 

půjčovat finanční prostředky, a další. A ani trhu stavebnictví se nevyhýbá korupce. 

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 31% z celkových 100 dotazovaných 

stavebních firem uvádí, že zakázku financovanou z veřejných zdrojů není možné získat bez 

úplatku. 

Pro zlepšení stavu českého stavebnictví jsou navrhována tato opatření: 

• zjednodušení a zkvalitnění legislativy, 

• lepší a jednotný přístup k informacím pro všechny účastníky řízení, 

• zvýšení odborných znalostí zejména během přípravy zadávací dokumentace, 

• nastavení stejných výchozích podmínek pro všechny potenciální zájemce (zejména 

zpřetrhání vazeb mezi zástupci zadavatele a zhotovitelem zakázky), 

• snížení počtu úředníků, jasné určení jejich odpovědností a pravomocí.28 

 

                                                           
26

 SOURAL, Marcel. Aktuální vývoj stavebního trhu v ČR. [online]. 12. 4. 2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 
http://trigema.blogspot.com/2012/04/aktualni-vyvoj-stavebniho-trhu-v-cr. 

27
 Stavební produkce. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. © 2005 [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument102307.html 

28
 Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011. Ceeconstruction [online]. 17. 5. 2011 [cit. 2012-03-29]. 

Dostupné z: http://www.ceeconstruction.eu/download.php?show=2011  
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3.3 Nedostatky systému veřejných zakázek 
 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, veřejné zakázky představují určitý typ 

směnného obchodu, při kterém veřejný zadavatel dostává za úplatu od dodavatele určitý 

statek. Předmětem tohoto obchodu mohou být služby, zboží či stavební práce. Ze studie 

Transparency International29 vyplývá, že pro tyto obchody jsou stanovena určitá pravidla, 

která platí nejen pro státní orgány, ale také pro orgány územní samosprávy (kraje a obce). 

Základem těchto pravidel je efektivní a hospodárné vynakládání veřejných prostředků při 

současném dodržování principů transparentnosti a nediskriminace. Těmto principům je ne 

vždy dostáno a v důsledku tohoto se setkáváme s klíčovými problémy oblasti trhu veřejných 

zakázek, kterými jsou nízká míra transparentnosti a konkurence, nedostatečná funkce 

kontrolních mechanizmů, nerespektování principů 3E – hospodárnosti (angl. economy), 

efektivnosti (angl. effectivness) a účelnosti (angl. efficiency) či skutečnost, že lze přesně zadat 

zakázku na míru konkrétní firmě, aniž by byl porušen ZVZ.  

 

3.3.1 Principy 3E 
 

Chybu současného ZVZ lze spatřovat v tom, že paradoxně uplatňování již výše 

zmíněných principů 3E tento zákon neukládá zadavateli za povinnost. Mnozí z nich se mohou 

mylně domnívat, že stačí pouze splnit zásady dle § 6 ZVZ (zásada transparentnosti, rovného 

zacházení a zákaz diskriminace). Jak tvrdí Ochrana30, tito zadavatelé si zcela neuvědomují, že 

je vlastně jejich povinností při procesech zadávání, hodnocení, výběru a realizaci veřejných 

zakázek dodržovat ustanovení týkající se nejen uvedených zásad v ZVZ, ale i principů 3E, 

které jim ukládají zejména zákon o finanční kontrole, zákon o hospodaření s majetkem ČR a 

zákon o rozpočtových pravidlech. V důsledku nedodržení těchto zákonů pak dochází 

k význačnému plýtvání peněžními zdroji. Většina odborníků se tudíž shoduje na tom, že by 

definice jednotlivých složek 3E měly být zakotveny přímo v ZVZ. 

 

                                                           
29

 Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo transparentnost?. Transparency International-Česká 
republika, 2005. Dostupné z: http://www.transparency.cz/verejne-zakazky-ceske-republice-korupce-
transparentnost/ 

30
 OCHRANA, František. Ekonomický pohled na zadávání veřejných zakázek. 



29 
 

Tab. 3.1: Reference o výslovně uvedeném problému 3E v relevantních zákonech ČR 
 

 

Zákon 

Výslovně definovaná oblast 3E v daném zákoně 

(ANO/NE) 

HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST 

Zákon o finanční kontrole ANO ANO ANO 

Zákon o rozpočtových pravidlech ANO ANO NE 

Zákon o majetku ČR ANO NE ANO 

Zákon o veřejných zakázkách NE NE NE 

 

Autor: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., vlastní zpracování 

 

 Hospodárností (angl. economy) se rozumí co nejnižší vynaložení peněžních 

prostředků při dodržení odpovídající kvality. 

 Efektivnost (angl. effectivness) znamená takové využití veřejných prostředků, kterými 

lze dosáhnout co nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve 

srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. 

 Účelností (angl. efficiency) je dle § 2 zákona o finanční kontrole chápáno takové 

použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení stanovených cílů 

při plnění vytyčených úkolů. 

 

3.3.2 Transparentnost 
 

Každý zadavatel má ze ZVZ povinnost dodržovat zásadu transparentnosti (dle § 6 

odst. 1 ZVZ). Trh veřejných zakázek v ČR však vykazuje spíše negativní trend. Důkazem 

může být to, že v roce 2010 prošlo pouhých 36%31 trhu veřejných zakázek přes otevřená 

řízení. Značná část finančních prostředků prochází přes veřejné zakázky malého rozsahu, 

které nejsou povinně zveřejňovány, a které nepodléhají kontrole ÚOHS. Důvodem, proč tomu 

tak je, jsou vysoké finanční limity pro jednotlivé druhy veřejných zakázek. V roce 2010 měla 

ČR třetí nejvyšší limity v porovnání s ostatními zeměmi EU.32 V tomto by měla přinést 

                                                           
31 Vlastní výpočet. Celkový počet zakázek: 8 913. Zakázky s otevřeným řízením: 3 184. Zdroj: ISVZ. 

32
 Doporučení subkomise NERV proti korupci: Veřejné zakázky. Vláda České republiky, 2010. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Doporuceni-subkomise-NERV-proti-
korupci.pdf 
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zlepšení současná novela ZVZ, která snižuje tyto limity pro veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávky z 3 mil. Kč na 1 mil. Kč a u veřejných zakázek na stavební práce z 6 mil. Kč na 3 

mil. Kč. Zároveň se také snižuje zákonný limit pro zadávání veřejné zakázky na stavební 

práce ve zjednodušeném podlimitním řízení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč.  

   

3.3.3 Konkurence 

 

Nedostatečná konkurence na straně nabídky je také jednou ze slabin současného 

systému veřejných zakázek. Přitom hraje důležitou roli v uskutečňování úspor pro každého 

zadavatele. Česká republika se permanentně potýká s nízkou mírou konkurence oproti jiným 

zemím EU. Z grafu prezentovaného Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD 

– Organisation for Economic Co-operation and Development) vyplývá, že v ČR se průměrný 

počet podaných nabídek pohybuje kolem tří, což je ve srovnání se Španělskem či Německem 

zhruba poloviční počet. Doposud bylo běžnou praxí, že mnoho zadávacích řízení bylo 

realizováno na základě i třeba jen jediné nabídky, což bylo nevýhodné pro zadavatele (resp. 

konečného spotřebitele) zejména proto, že kvůli nízkému počtu nabídek byly zadávány 

zakázky za vyšší ceny než by tomu bylo při větším počtu nabízejících. Tohle však již nadále 

nebude možné v závislosti na přijetí novely ZVZ. Od 1. 4. 2012 totiž vstupuje v platnost § 84 

odst. 1 písm. e), dle kterého je zadavatel povinen zrušit zadávací řízení bez zbytečného 

odkladu, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo mu zbyla k hodnocení pouze jedna 

nabídka.  

 Na níže uvedeném Grafu 3.4 jsou zaznačeny průměrné a mediánové počty podaných 

nabídek v jednotlivých zemích EU (jedná se pouze o nadlimitní veřejné zakázky zveřejněné 

ve Věstníku EU). Můžeme sledovat, že průměrný počet nabídek v zemích EU je 5,4, v České 

republice je to 3,7 nabídky. Nejhorší situaci lze sledovat na Slovensku, kde zadavatelé 

obdrželi pouhých 2,1 nabídky, hodnota mediánu je ještě menší (1). Přitom však nelze tvrdit, 

že by na počet nabídek měla vliv velikost státu. I Kypr nebo Irsko, tedy země menší než je 

Slovensko, mají průměrné i mediánové hodnoty větší.33 

 

                                                           
33

 PAVEL, Jan. Zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzita 
Karlova, 2011. Dostupné z: http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id= 
70&format=raw 
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Graf 3.4: Počet podaných nabídek v zemích EU (medián/průměr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD (2011)   

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/cost-

effectiveness_en.pdf 

 

 Výzkumem, zda a jak může přítomnost konkurence ovlivnit konečnou cenu veřejné 

zakázky, se již dříve zabývala řada významných autorů. Z těch tuzemských lze jmenovat práci 

Doc. Ing. Jana Pavla, PhD., s názvem „Vliv počtu nabízejících na cenu stavebních zakázek v 

oblasti dopravní infrastruktury 2004 až 2007“. Jedná se o analýzu, která jasně prokazuje 

nepřímo úměrný vztah mezi cenou a počtem nabízejících. Dále je také popisován vliv druhu 

zadávacího řízení na konečnou cenu zakázky, přičemž volba užšího řízení zvyšuje cenu 

v průměru o 19,8% oproti hodnotě předpokládané.34 Ze zahraničních autorů lze uvést 

například Gomez-Lobo a Szymanski nebo Tong Li Xiaoyong Zheng a jeho studii „Entry and 

Competition Effects in First-price Auctions“, ve které zkoumal soubor veřejných zakázek na 

výstavbu a údržbu dálnic a došel k závěru, že dosažená cena veřejné zakázky je ovlivněná jak 

                                                           
34

 PAVEL, Jan. Vliv počtu nabízejících na cenu stavebních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury 2004-2007. 
Praha: Transparency International Česká republika, 2008. Dostupné z: 
http://www.transparency.cz/doc/vz_dalnice2008.pdf 
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počtem zájemců, tak i náklady vstupu potenciálních konkurentů do soutěže. Další neméně 

významnou prací je „Public Procurement Auctions and Competition in Turkey”, která obdobně 

popisuje na souboru všech veřejných zakázek v Turecku zadaných během let 2004-2006 vliv 

konkurence na cenu zakázky.35 
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 MISIRYAN, Ekaterina. Analýza vztahu mezi počtem nabídek a cenou veřejné zakázky u IT služeb na Slovensku 
[online]. Praha, 2011 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=7;id=72464. 
Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. 
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4 ANALÝZA „KONKURENČNÍHO EFEKTU“ 
 

Cílem této části práce je potvrdit na vlastním souboru zejména existenci 

konkurenčního efektu jako skutečnosti, že s větší mírou konkurence na nabídkové straně roste 

pravděpodobnost, že bude veřejná zakázka vysoutěžena za co nejnižší možnou cenu. Tento 

jev je dán tím, že čím intenzivnější bude konkurence, tím více se pro zadavatele zvyšuje 

pravděpodobnost identifikace té nejlepší firmy a zároveň se snižuje příležitost pro vznik 

koluzního kartelu mezi nabízejícími.36 Kartelovou dohodou je dohoda uzavřená mezi firmami 

oligopolní tržní struktury, zaměřená na koordinaci při určování ekonomických proměnných, 

jako jsou zejména cena a rozsah produkce (Jurečka, Jánošíková, 2009, s. 185). Koluzní kartel 

lze potom definovat jako tajnou horizontální dohodu mezi jednotlivými účastníky veřejné 

soutěže za účelem rozdělení trhu. V praxi to funguje tak, že se jednotliví nabízející (tedy 

účastníci soutěže) mezi sebou domluví namísto toho, aby si konkurovali, a své nabídky 

koncipují tak, aby byla cena veřejné zakázky uměle zvýšena. Většinou se jedná o jednoho 

dominantního dodavatele, který uplatí ostatní konkurenty proto, aby podali takové nabídky, 

které nemohou tomu danému domluvenému dodavateli konkurovat. Cílem těchto dohod je, 

aby každá firma zapojená do kartelu měla jistotu minimálně přiměřeného zisku. 3738 

 

4.1 Charakteristika datového souboru 
 

Data zahrnutá do této analytické části byla získána z Věstníku veřejných zakázek39, 

jehož provozovatele určuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve formě sdělení ve Sbírce zákonů. 

Současným provozovatelem je společnost Ness Czech s.r.o. Věstníkem veřejných zakázek se 

dle § 17 písm. g) ZVZ rozumí část Informačního systému o veřejných zakázkách, která 

zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Na základě údajů dostupných z 

                                                           
36

 PAVEL, Jan. Zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzita 
Karlova, 2011. Dostupné z: http://www.verejna-
politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=70&format=raw 

37
 Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo transparentnost?. Transparency International-Česká 

republika, 2005. Dostupné z: http://www.transparency.cz/verejne-zakazky-ceske-republice-korupce-
transparentnost/ 

38
 KAMENÍK, Martin. Otevřenost zadávacích řízení v ČR. Oživení, o. s., 2011. ISBN 978-80-904829-2-0. Dostupné 

z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/06/Otevrenost_final1.pdf 

39
 Věstník veřejných zakázek dostupný z: http://www.isvzus.cz 
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výsledkového celoevropského TED formuláře pod označením „Oznámení o zadání zakázky“ 

byla vytvořena databáze čítající celkem 102 veřejných zakázek, jejichž zadavateli byly 

městské obvody a části města Prahy.  

Při výběru byly dále zohledněny pouze veřejné zakázky na stavební práce s celkovou 

hodnotou přesahující 5 mil. Kč, které prošly otevřeným nebo omezeným (užším) řízením. 

Jednací řízení bez uveřejnění oznámení o zakázce a jednací řízení s uveřejněním byly 

z pozorování vyloučeny. Zjednodušené podlimitní řízení se nevyskytlo ani jednou a soutěžní 

dialog není obvykle u zakázek na stavební práce používán. Nejčastějšími předměty činnosti 

byly služby pro širokou veřejnost jako například výstavby domů, čistíren odpadních vod, 

sportovních areálů a dětských hřišť, rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby, zateplení 

objektů, stavby kanalizace, silnic, opravy fasád, historických objektů, střech, interiérů 

bytových domů, výměny oken, sanace, atd. Dalším omezením bylo také časové období, ve 

kterém byly tyto zakázky zadávány, stanovené v rozmezí od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2012. 

Předmětem pozorování byly tyto údaje o jednotlivých zakázkách: 

• zadavatel – městské obvody a části Prahy, 

• celková konečná hodnota zakázky, 

• předpokládaná hodnota zakázky, 

• poměr celkové konečné hodnoty zakázky k hodnotě předpokládané (v %), 

• počet obdržených nabídek, 

• druh řízení - otevřené, užší, 

• kriterium pro zadání zakázky – nejnižší nabídková cena nebo její výše, 

• váha ceny jako hodnotícího kriteria. 

 Zakázky, jejichž údaje byly neúplné či nesplňovaly nastavená kriteria, byly ze souboru 

vyloučeny. Veškerá zpracování dat byla provedena pomocí programu Microsoft Office Excel 

2007 a PASW Statistics 18. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Jednotlivé proměnné a jejich základní statistické 
 

4.2.1 Zadavatel 
 

 Pro účely této práce byli zvoleni pouze ve

obvody a částmi města Prahy

v následujícím Grafu 4.1. Nejvíce ve

Praha (34), Praha 6 (13), Praha 3

zakázky, nejčastěji docházelo k

 

Graf 4.1.: Četnost výskytu jednotlivých zadavatel

 

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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Graf 4.2.: Rozdělení veřejných zakázek podle jejich kone

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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4.2.6 Druh zadávacího řízení
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4.2.7 Rozhodující kriteria pro zadání zakázky a váha
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Tabulka 4.1: Souhrnný přehled o zkoumaném souboru zakázek 

Počet zakázek 102 

Celkový objem 11 886 689 267 Kč 

Min. dosažená cena 5 149 140 Kč 

Max. dosažená cena 6 218 620 900 Kč 

Průměrná dosažená cena 116 536 169 Kč 

Průměrná předpokládaná hodnota 120 313 073 Kč 

Průměrný poměr celkové konečné hodnoty 

zakázky k hodnotě předpokládané 
90,79% 

Celkový počet obdržených nabídek 637 

Průměrný počet nabídek  6,25 

Počet otevřených řízení 68 

Počet užších řízení 34 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

4.3 Testování závislosti konečné ceny na různých faktorech 
 

Pro posouzení ovlivnitelnosti konečné ceny zakázky počtem nabízejících a váhou ceny 

při zadávacím řízení byla použita jednoduchá regresní analýza, provedená za pomoci nástrojů 

programu MS Excel 2007. Jednoduchá regresní analýza popisuje závislost dvou číselných 

proměnných, přičemž jedna z nich je nezávislá (vysvětlující) proměnná (v našem případě 

počet nabídek) a jedna je závislá (vysvětlovaná) proměnná (konečná cena jako % 

předpokládané hodnoty).  

 

Výsledkem regresní analýzy je rovnice 

 

 

kde 

y … závislá, vysvětlovaná proměnná 

x … nezávislá, vysvětlující proměnná 

β0 ... konstanta 

β1... regresní koeficient  

 

xy 10 ββ +=
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Pro zkoumání závislosti konečné ceny na druhu zadávacího řízení bylo využito 

analýzy rozptylu (One-way Anova) pro jednu kategoriální (druh řízení) a jednu numerickou 

proměnnou (poměr konečné ceny jako % předpokládané hodnoty) v SPSS Statistics 18.  

 

4.3.1 Závislost konečné ceny zakázky na počtu nabízejících 
 

Hypotéza: Větší počet nabídek snižuje konečnou cenu zakázky. 

 

 Konečná cena zakázky vstupuje do regresní analýzy jako procento předpokládané 

hodnoty zakázky. Výsledná P- hodnota 2,616-7 je menší než hladina významnosti α 0,05 i 

0,01 a dokazuje tak, že testovaný model je statisticky vysoce významný a lze jej tedy pro daná 

data použít. Mezi sledovanými proměnnými tudíž existuje závislost.  

 

 Rovnice regresní přímky má tvar  

 

  

z čehož vyplývá, že v případě, kdy by zadavatel neobdržel žádnou nabídku, celková cena by 

se přibližně rovnala hodnotě předpokládané (poměr 100%). Čím více nabízejících by se do 

soutěže přihlásilo, tím více by se tento poměr konečné ceny na předpokládané hodnotě 

snižoval. Koeficient -1,647 je směrnicí této regresní přímky a udává její sklon. Záporný je 

z toho důvodu, že přímka je klesající (viz. Graf 4.7.). Důležitější je však jeho vypovídací 

hodnota, která poukazuje na to, že s každou další nabídkou klesá konečná cena zakázky 

v průměru o 1,65%. Kdybychom chtěli tuto skutečnost vyjádřit přesněji, platilo by, že 

s každou další nabídkou klesá s pravděpodobností 95% konečná cena zakázky v rozmezí od 

1,05 do 2,24%. Dále bylo také zjištěno, že na chování výstupní proměnné (tedy konečné ceny 

zakázky) má z 23% vliv počet nabízejících. Zbývajících 77% zahrnuje vliv jiných faktorů, 

které nebyly v rámci tohoto pozorování zohledněny. 

 

 

 

 

100,735 1,647y x= −
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Graf 4.7: Vztah mezi dosaženou cenou zakázky (zadané v otevřeném i omezeném řízení) 

a počtem nabízejících (proloženo přímkou lineární regrese) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Graf 4.8: Zobrazení závislosti počtu nabízejících na konečnou úsporu 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Založeno na rozdílu mezi předpokládanou hodnotou a konečnou cenou zakázky. 

Z uvedených údajů vyplývá, že vyšší počet nabízejících má pozitivní vliv na dosažení větší 

úspory.  

 

4.3.2 Závislost konečné ceny zakázky na váze ceny jako hodnotícího kriteria 
 

Dalším faktorem, který může konečnou cenu zakázky ovlivnit, je váha ceny jako 

hodnotícího kriteria při zadávacím řízení. Předpokládáme tedy, že čím vyšší procento váhy 

ceny zadavatel uvede, tím větší má zájem na dosažení co nejnižší konečné ceny zakázky. 

Hypotéza: Vyšší procento váhy ceny jako hodnotícího kriteria při zadávacím řízení má 

pozitivní vliv na snížení ceny zakázky. 

Tato závislost byla testována na hladině významnosti α=0,05 a výsledná P-hodnota 

0,0316 ji potvrzuje. Mezi váhou ceny jako hodnotícího kriteria a konečnou cenou zakázky 

skutečně existuje závislost.  

 

Rovnice regresní přímky má tvar  

 

a obdobně jako v předcházejícím případě lze z této rovnice vyčíst, že hodnota -0,246 

vyjadřuje záporný sklon lineární regresní přímky (viz. Graf 4.9.). Vypovídá také o tom, že 

s každým dalším uvedeným procentem váhy ceny při zadávacím řízení klesá konečná cena 

veřejné zakázky o 0,25%.  

 

 

 

 

 

 

106, 493 0, 246y x= −
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Graf 4.9: Vztah mezi konečnou cenou zakázky a váhou ceny při zadávacím řízení 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

4.3.3 Závislost konečné ceny zakázky na druhu zadávacího řízení 
 

 Je možné ovlivnit cenu veřejné zakázky pomocí zvoleného druhu zadávacího řízení? 

Na tuto otázku se nyní pokusíme odpovědět. Dle hodnoty signifikance, která je menší než 

0,05 usuzujeme, že vztah mezi konečnou cenou zakázky a druhem zadávacího řízení je 

významný. Z dále prováděných výpočtů vyplývá, že variabilita konečné ceny zakázky je 

ze 17,7% ovlivněna druhem řízení. Zbývající část představuje vliv jiných faktorů.  

Při podrobnějším zkoumání pouze užšího řízení jsme dospěli k závěru, že u zakázek, 

které prošly tímto typem řízení, došlo s každým dalším nabízejícím ke snížení konečné ceny 

zakázky o pouhých 0,9% oproti předpokládané hodnotě (viz. Graf 4.10). Zatímco použití 

otevřeného řízení přineslo snížení ceny s každou nabídkou o 1,25% (viz Graf 4.11). Dosažení 

větších úspor lze tedy očekávat při zadání zakázky přes otevřené řízení. 
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Graf 4.10: Vztah mezi dosaženou cenou zakázky (zadané v omezeném řízení) a počtem 

nabízejících (proloženo přímkou lineární regrese) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Graf 4.11: Vztah mezi dosaženou cenou zakázky (zadané v otevřeném řízení) a počtem 

nabízejících (proloženo přímkou lineární regrese) 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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větších úspor oproti předpokládané hodnotě nežli ti, kteří se rozhodli pro řízení omezené. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že v případě otevřeného řízení dochází díky neexistenci 

jakýchkoliv omezení ke zvýšení intenzity konkurence a tím pádem i ke snížení konečné ceny 

zakázky.  

Graf 4.12: Porovnání zadávacích řízení z hlediska jejich vlivu na konečnou cenu zakázky 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty.  
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5 Závěr 
 

V teoretické části práce byla kromě vývoje a současné podoby legislativní úpravy 

veřejných zakázek zmíněna také aktuální novela ZVZ, jejímž primárním cílem je zamezit 

korupci a zvýšit transparentnost při zadávání veřejných zakázek.41 Přijetím této novely se 

mimo jiné ruší všechna losování. Jedná se dle mého názoru o velmi důležité opatření, neboť 

při výběru dodavatele losem není zaručeno, že daná nabídka je pro zadavatele tou 

nejvýhodnější. Mezi další změny přijaté touto novelou patří zejména snížení limitů pro 

veřejné zakázky malého rozsahu, definice významné veřejné zakázky, zavedení seznamu 

hodnotitelů, povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 

ZVZ42, rozšíření povinného uveřejňování a další. Cenou za zvýšení transparentního zadávání 

je však podstatné zvýšení administrativní zátěže. Snížení limitů pro zakázky malého rozsahu 

povede k tomu, že dojde k navýšení počtu zakázek zadávaných podle ZVZ. Tento efekt bude 

ještě více umocněn od 1. 1. 2014, kdy bude zadavatel povinně dle ZVZ zadávat i zakázky 

malého rozsahu s předpokládanou, relativně nízkou, hodnotou 1 mil. Kč. S nárůstem 

administrativy dojde logicky ke zvýšení nákladů spojených se zadáváním veřejných zakázek, 

což může mít citelný dopad zejména na menší zadavatele (např. obce). 

 Druhá část práce byla v souvislosti se zvoleným cílem primárně zaměřena na ověření 

existence závislosti mezi konečnou cenou zakázky a počtem nabízejících. Závislost byla 

testována na vytvořeném souboru 102 uveřejněných veřejných zakázek na stavební práce, 

zadaných hlavním městem Prahou a jejími obvody. Kriterii pro jednotlivé veřejné zakázky 

byla celková hodnota zakázky vyšší než 5 mil. Kč bez DPH a druh řízení, přičemž byla 

zohledněna pouze řízení otevřená a užší. Provedenými výpočty se podařilo prokázat nepřímou 

závislost mezi vysoutěženou cenou zakázky a počtem nabídek. Nižší ceny lze tedy dosáhnout 

vyšším počtem nabídek. V našem případě se jednalo o snížení ceny v průměru o 1,65% 

s každým dalším nabízejícím. Průměrná výše úspory oproti předpokládané hodnotě činila 3,8 

mil. Kč. Dále se podařilo prokázat také vliv jiných faktorů na výši konečné ceny zakázky. 

Prvním z nich byl zvolený druh zadávacího řízení, kdy využití otevřeného řízení znamenalo 

                                                           
41

 Novela zákona o veřejných zakázkách: Jaké změny přináší a co se nyní dozvíme?. MATOUŠEK, Pavel. 
Podnikatel [online]. © 2007-2012, 23. 4. 2012 0:00 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 
http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-jake-zmeny-prinasi-a-co-se-nyni-
dozvime/ 

42
 V použitém datovém souboru by dle tohoto § 84 ZVZ s platností od 1. 4. 2012 muselo být zrušeno 5 

zadávacích řízení. 
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pro zadavatele větší snížení ceny zakázky (o 1,25% s každým dalším nabízejícím) než u řízení 

omezeného. Dalším, i když méně vlivným faktorem, je váha ceny jako hodnotícího kriteria při 

zadávacím řízení. Dokázali jsme, že s každým dalším uvedeným procentem váhy ceny klesá 

hodnota zakázky o 0,25%. Jako nejvýznamnější se tedy jeví vliv počtu nabízejících.  
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