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III 

Odůvodnění 

I. Obecná část 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a evropským 
právem 

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, ke kterému je návrh vyhlášky o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „návrh“) předkládán, vychází ze směrnic Evropského 
parlamentu a Rady, které upravují oblast zadávání veřejných zakázek – směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí. Návrh reflektuje obsah 
těchto evropských směrnic i návrh samotného zákona o zadávání veřejných zakázek, lze tedy 
konstatovat, že je v souladu s evropským právem i vnitrostátní právní úpravou.  

Stavební práce představují objemově nejvýznamnější druh veřejných zakázek. 
Požadavkům na správnost vymezení zadávacích podmínek, zejména jasné a srozumitelné 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, je tak přikládán velký význam. 
Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce tak musejí být stanoveny 
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, respektive tak, aby 
bylo zřejmé, co konkrétně zadavatel požaduje a mohly mu tak být předloženy porovnatelné 
nabídky. Obdobně byla tato problematika řešena již zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž aplikace se v praxi osvědčila. 
Z tohoto důvodu předkladatel navazuje na stávající způsob řešení dané problematiky a 
předkládá návrh vyhlášky v aktualizovaném znění, která je v souladu s terminologií návrhu 
zákona, a odstraňuje nedostatky stávajícího prováděcího právního předpisu.  

Z ustanovení § 92 odst. 1 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývá, že 
technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele 
v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce 
obsahuje dokumentaci zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné 
zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a dále stanoví, že zadávací 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce musí obsahovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Návrh se tak předkládá jako prováděcí právní předpis k § 
92 odst. 1 návrhu zákona, který upravuje požadavky na obsah a rozsah dokumentace a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Účelem návrhu vyhlášky je stanovení jednoznačného a závazného způsobu specifikace 

předmětu veřejných zakázek na stavební práce, což bude i nadále přispívat nejen ke 
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zjednodušení zadávacího procesu a unifikaci zadávacích dokumentací veřejných zakázek na 
stavební práce, ale i k posílení transparentnosti zadávacího procesu. Navrhovaná právní 
úprava neřeší problematiku komplexně, ale používá také odkazů na již existující a v praxi 
používané prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

b) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
rozpočty a podnikatele, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava sama o sobě nemá dopad na státní rozpočet ani jiné veřejné rozpočty. 
Je však úzce navázána na zákon o zadávání veřejných zakázek, k jehož návrhu bylo 
zpracováno hodnocení dopadů regulace.  

Zadávací dokumentace byla již za současného právního stavu zadavateli zpracovávána 
v rozsahu stanoveném předkládaným právním předpisem. Nepředpokládá se zvýšení nákladů 
oproti současným nákladům, lze předpokládat, že velké množství zadavatelů bude služby 
související se zpracováním dokumentace v rozsahu požadovaném předkládanou vyhláškou i 
nadále požadovat od externích subjektů. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady, dopady na rodiny ani dopady na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

c) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Navrhované řešení nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Zákaz 
diskriminace je jednou ze zásad zadávání veřejných zakázek. Povinnosti vyplývající 
z prováděcího právního předpisu nebudou mít vliv na zákaz diskriminace.   

d) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 

Nová právní úprava nepřináší ve vztahu ke zpracování osobních údajů žádné významné 
změny oproti původní právní úpravě zadávání veřejných zakázek obsažené v zákoně č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti zadávání 
nadlimitních veřejných zakázek je požadavek na vysokou míru transparentnosti, avšak za 
zachování ochrany soukromí a osobních údajů.  

e) Zhodnocení korupčních rizik 
Korupční rizika související s prováděcím právním předpisem zůstávají shodná se 

současnou úpravou. Povinnosti vyplývající z prováděcího právního předpisu nepřináší žádný 
nový prostor pro korupční jednání. Pro boj s korupcí je tak stěžejní zajištění řádné 
hospodářské soutěže.   

f) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nebyly identifikovány. 
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II. Zvláštní část 

K § 1 

Stanovuje účel vyhlášky. 

K § 2  
Vymezuje rozsah a obsah dokumentace pro zadání stavby a dále stanoví závaznost 

vyhlášky pro všechny veřejné zakázky na stavební práce včetně bouracích prací. Obecně 
definuje základní požadavek na podrobnost dokumentace pro zadání stavby tak, aby tato 
dokumentace umožnila zpracovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále 
jen „soupis prací“). Dokumentace pro zadání stavby stavbu určuje v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti, vzhled a jakost. 

Odkaz na prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu (jedná se o vyhlášku 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb), pokud zvláštní právní předpisy pro speciální 
stavby nestanoví jinak, definuje obsah dokumentace pro zadání stavby, pro posouzení v řízení 
o jejím povolení, bez ohledu na druh a stupeň řízení. Tj. územní či stavební řízení, v jejichž 
rámci dochází k udělení souhlasu či vydání rozhodnutí o realizaci stavby. A to jak pro stavby 
dle stavebního zákona, tak podle zvláštních právních předpisů pro speciální stavby [tj. zákona 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), a v jejich souvisejících prováděcích předpisech o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace, např. vyhláška č. 146/2006 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, která je prováděcím právním předpisem k zákonu 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích atd.]. 

Zadavatel je oprávněn stanovit rozsah dokumentace pro zadání stavby prostřednictvím 
jedné nebo více vyhlášek a jejich příloh ve výčtu. Jedná se o alternativní výčet, zadavatel tak 
může pro své účely využít jednu nebo více z uvedených dokumentací. 

Obsah dokumentace pro zadání stavby musí být zpracován v souladu s § 89 odst. 5 zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 

K § 3 
Soupis prací vychází a odpovídá zpracování dokumentace pro zadání stavby, viz § 2. To 

znamená, že je zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty, provozní soubory nebo 
ostatní a vedlejší náklady. Více podrobností o soupisu prací uvádí odůvodnění k § 4 až 6. 

Mimo soupisu stavebních prací obsahuje i dodávky a služby, které se stavbou úzce 
souvisí, jsou k její realizaci nezbytné nebo vycházejí ze zadávacích podmínek nebo ze 
souvisejících zákonů či vyhlášek (např. zákon o odpadech), a které budou dodavatelem 
v rámci zhotovení stavby dodány, součástí může být taktéž  výkaz výměr.  
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K § 4  
Stanovuje strukturu soupisu prací. 

Jedná se o zatřídění stavby, která je předmětem veřejné zakázky dle klasifikace stavebních 
děl nebo stavební produkce, které respektuje obory, druhy a technické charakteristiky staveb a 
které umožní cenové srovnání ve fázi přípravy stavební investice. Zaměřuje se na účelová a 
technická řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně 
velké přesnosti pro stanovení technických kvalifikačních podmínek požadovaných 
referenčních staveb a pro stanovení, případně posouzení předpokládaných nákladů v 
přípravné fázi stavební investice. Klasifikace stavebních děl nebo stavební produkce je 
uveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně na Portále o 
veřejných zakázkách. 

Struktura soupisu prací musí odpovídat struktuře dokumentace pro zadání stavby, přitom 
se celkový soupis prací může skládat z dílčích soupisů prací k jednotlivým stavebním či 
inženýrským objektům nebo celkům stavby, které jsou zhotoveny s analogickou strukturou.    

Položky soupisu prací mohou popisovat i ostatní a vedlejší náklady (pokud jsou v rámci 
soupisu prací uvedeny), které vyplývají ze zadávacích, obchodních či smluvních podmínek, ty 
jsou však uvedeny samostatně. V případě samostatných soupisů ostatních a vedlejších 
nákladů, je nezbytné, aby byly i tyto soupisy zpracovány v obdobné struktuře a členění jako 
ostatní soupisy prací. 

Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací (např. stavební díly, funkční díly, 
případně jiné obdobné členění), obsahuje zadávací dokumentace seznam všech takových 
dílčích soupisů prací. U seznamu dílčích soupisů prací může být uvedena hodnota dílčího 
soupisu prací. Vedle seznamu soupis prací obsahuje i rekapitulace odpovídající sumě dílčích 
soupisů prací, ve všech úrovních členění soupisu prací tak, jak byla členění použita. 

K § 5  
Vymezuje obsah soupisu stavebních prací. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

musí obsahovat všechny práce, dodávky a služby nezbytné ke zhotovení stavby nebo 
k provedení stavebních prací vč. bouracích prací a všechny další požadavky zadavatele 
vyplývající ze zadávacích podmínek.  

Popis obsahu příslušné položky musí být jednoznačný, přičemž k vymezení obsahu 
jednotlivé položky lze užít jak cenové soustavy, tak odkaz na jiné části zadávací dokumentace 
(například na obchodní či smluvní podmínky, které danou položku specifikují), nebo lze 
odkazovat na určitou část v dokumentaci pro zadání stavby, která obsahuje popis technických 
parametrů nebo podmínek v požadované podrobnosti pro ocenění. Uvedené platí jak pro 
položky soupisu prací, tak pro položky případných samostatných dílčích soupisů, tj. i pro 
ostatní a vedlejší náklady stavby. 

Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou je možné u soupisu 
prací použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré další údaje nezbytné pro 
jednoznačný popis položky soupisu. V případě použití cenové soustavy je třeba se uvedené 
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cenové soustavy držet v rámci dílčího soupisu prací a rovněž tuto informaci v rámci soupisu 
prací uvést vč. označení konkrétní užité cenové soustavy. 

K § 6 
Stanoví, co je položka soupisu prací a jakým způsobem a v jakém rozsahu musí být 

v zadávací dokumentaci strukturovaně popsána tak, aby mohl být proveden propočet položky. 
Každá položka soupisu musí obsahovat takový popis požadované práce, dodávky nebo 
služby, aby bylo možné sestavení nabídkové ceny. Popis položky tedy musí obsahovat 
jednoznačně stanovené technické a cenové podmínky. Použití popisů odkazem na cenové 
soustavy je vymezeno tak, aby byl zajištěn jednoznačný popis technických a cenových 
podmínek odpovídajících položkám daného soupisu. 

Každá položka soupisu prací obsahuje své pořadové číslo, označení cenové soustavy a 
kód položky podle cenové soustavy v případě, že zadavatel použije cenovou soustavu podle § 
11 a výkaz výměr (nejedná-li se o výjimku podle § 7 odst. 3). U ostatních položek zadavatel 
uvede pořadové číslo položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 
dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavby a jiné 
dokumenty a technické a cenové podmínky, dále pak měrnou jednotku, množství a výkaz 
výměr (nejedná-li se o výjimku podle § 7 odst. 3).  

K § 7  
Vymezuje pojem výkaz výměr a stanoví způsob uvedení postupu výpočtu. Výkaz výměr 

je součástí sestaveného položkového soupisu prací, dokumentuje postup výpočtu celkové 
výměry a umožňuje následné zjednodušení kontroly při sestavení nabídkové ceny.  

Výkaz výměr se skládá ze dvou částí, tedy z výpočtu, který byl použit při stanovení 
předpokládaného množství dané položky, a z odkazu na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro zadání stavby. Obě nebo některou z částí výkazu výměr nemusí 
zadavatel u položky soupisu uvést v případě, že výpočet dané položky obsahuje dokumentace 
pro zadání stavby a zadavatel na něj u položky soupisu prací odkáže, nebo v případě, že 
způsob stanovení množství dané položky soupisu prací je zcela zřejmý, a není proto potřebné 
výpočet uvádět (například 1 vrata). 

K § 8   
Vymezuje pojem vedlejší a ostatní náklady, které mohou být zahrnuty do položek 

stavebních prací nebo zařazeny do samostatných soupisů. Zadavatel tedy vyhotovuje buď 
jeden souhrnný samostatný soupis prací, který obsahuje všechny práce, dodávky a služby 
nezbytné pro zhotovení stavby tak, jak vyplývá z § 3, nebo vedle soupisu prací za stavební 
objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, také samostatné soupisy ostatních a 
vedlejších nákladů.  

Struktura a obsah samostatných soupisů ostatních a vedlejších nákladů je obdobná jako u 
soupisu prací – viz § 4, 5 a 6. 

V souvislosti s využíváním cenových soustav podle § 11 platí, že pokud konkrétní 
položky cenové soustavy zahrnují i práce, dodávky a služby, které předcházejí (například 
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zařízení stavby) nebo navazují na realizaci stavby (zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby), tedy zahrnuje i ostatní a vedlejší náklady, nemusí zadavatel při použití 
takovéto cenové soustavy vytvářet samostatné soupisy ostatních a vedlejších nákladů. Stěžejní 
je, aby zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, co konkrétně je započítáno do každé z 
položek soupisu prací, tedy nejen těch položek, které jsou položkou cenové soustavy. 

K § 9  
Vedlejšími náklady nezbytnými pro zhotovení stavby mohou být takové práce, dodávky a 

služby, které obvykle předchází nebo navazují na realizaci stavby. Jedná se např. v přípravné 
fázi o náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, vybudováním dočasných 
komunikací či přeložek vedení.  

K § 10  
Ostatními náklady nezbytnými pro splnění předmětu plnění veřejné zakázky na stavební 

práce mohou být požadavky zadavatele související s podmínkami zadání. Obvykle nesouvisejí 
se samotným zhotovením stavby nebo přípravnými a závěrečnými fázemi, ale přirozeně 
vyplývají z procesu realizace stavby nebo jsou požadovány zadavatelem. Jedná se např. o 
zhotovení studií nebo realizační dokumentace stavby, některých jejích detailních částí nebo 
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, popřípadě náklady na publicitu spojené 
s realizací konkrétní stavby, která byla financovaná z prostředků Evropské unie.  

K § 11  
Vymezuje pojem cenová soustava a konkretizuje povinnosti zadavatele vzhledem 

k použití cenové soustavy. Pro sestavení soupisu prací jsou obvykle používány cenové 
soustavy, které obsahují popisy technických a cenových podmínek a popisy položek 
stavebních a montážních prací a dodávek, tím usnadní sestavení soupisu prací a následně i 
sestavení nabídkové ceny. Cenová soustava musí obsahovat nejen soubor položek stavebních 
prací, ale také technické a cenové podmínky pro jejich provádění. 

Zadavatel prostřednictvím odkazu v zadávací dokumentaci sdělí dodavateli, jakou 
cenovou soustavu využil, a zároveň poskytne dodavateli tu část cenové soustavy, která 
vymezuje popis a podmínky použití příslušných položek soupisu prací. Zadavatel je povinen 
zajistit k této části cenové soustavy neomezený dálkový přístup nebo tuto část cenové 
soustavy přímo zahrnout do zadávací dokumentace. 

Platí, že autor cenové soustavy uveřejňuje pravidla, tedy technické a cenové podmínky 
použití položek, neposkytuje tedy cenovou soustavu v celém rozsahu (neuveřejňuje tedy 
jednotlivé položky).  

Zadavatel u soupisu prací v rámci zadávací dokumentace výslovně uvede užití určité 
cenové soustavy (v případě jejího použití). Pro popisy technických a cenových podmínek, 
popisy položek stavebních a montážních prací a dodávek, za účelem usnadnění sestavení 
soupisu prací a následně i sestavení nabídkové ceny, použije dodavatel takový soupis prací, 
jaký je mu poskytnut zadavatelem v zadávací dokumentaci.  
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K § 12  
Stanovuje povinnost zadavatele poskytovat dodavatelům soupis prací s výkazem výměr 

v elektronické podobě současně ve stanovené struktuře a s vlastnostmi, jaké musí elektronická 
podoba soupisu prací s výkazem výměr mít. Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit 
použití softwarových produktů pro zpracování nabídky, doplnění údajů požadovaných 
zadávací dokumentací, a následné posouzení všech nabídek v podrobnosti položek soupisu 
prací v rámci nabídkové ceny. Platí, že pro konkrétní veřejnou zakázku je nezbytné využít 
jednotnou elektronickou podobu soupisu prací.  

Zadavatel musí zajistit jednotnou strukturu formátu elektronického soupisu prací 
s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách tuto strukturu dostatečně popsat. Pokud 
zadavatel využije formát elektronického soupisu prací, jehož dokumentace je uveřejněna na 
Portálu o veřejných zakázkách, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, není potřeba, 
aby pokyny týkající se struktury údajů, jejich formát a způsob jejich zajištění v zadávací 
dokumentaci uváděl. 

K § 13 
Nabytí účinnosti návrhu bude upraveno tak, aby bylo shodné s nabytím účinnosti zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 
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