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IV 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K NÁVRHU 
VYHLÁŠKY O STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA 

STAVEBNÍ PRÁCE A ROZSAH SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 
S VÝKAZEM VÝMĚR  

 
Výběr řešení je proveden na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, 
analýz a dat poskytnutých toutéž stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů 
se nezabývá a nevyčísluje absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale 
kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje 
s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany, marginální náklady a přínosy jsou 
hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich nepodstatnost detailně rozebírány. 
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1 Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název  
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu vyhlášky o stanovení 
technických podmínek veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 

1.2 Definice problému   
1.2.1 Základní údaje o veřejných zakázkách 
V součtu hodnot veřejných zakázek na stavební práce dosahuje tento druh zakázek nejvyššího 
podílu. Co se týče počtu zadaných veřejných zakázek na stavební práce, je v porovnání 
s veřejnými zakázkami na služby a dodávky nejnižší, což svědčí o tom, že hodnota 
jednotlivých zakázek je výrazně vyšší než o ostatních druhů veřejných zakázek. Při jednom 
zadání tak dochází k útratě vyššího objemu veřejných prostředků. Z tohoto důvodu pak může 
mít každý problém při zadávání veřejné zakázky na stavební práce významnější dopad, než je 
tomu u veřejných zakázek na služby a dodávky.  
Graf 1: Distribuce veřejných zakázek dle druhu 2010-2015 

 
Zdroj: Datlab 

Největší počet zadavatelů zadává veřejnou zakázku na stavební práce pouze jednou. U těchto 
zadavatelů tak nelze očekávat vysokou míru zkušeností se zadáváním veřejných zakázek a 
jejich edukovanost. Lze tak učinit závěr, že velká část zadavatelů bude potřebovat určitý 
návod, jakým způsobem nastavit podmínky zadávacího řízení. 
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Graf 2: Četnost počtu zadaných veřejných zakázek na stavební práce jedním zadavatelem 
v letech 2010-2015 

 
Zdroj: Datlab 

Nejčastějším typem zadávací řízení veřejných zakázek v oblasti stavebnictví je zadání na 
základě otevřeného řízení následované řízením jednacím bez uveřejnění. Tento fakt je 
způsoben nestandardním nastavením podmínek v oblasti zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce v ČR, které způsobuje, že jsou dodatečně soutěženy změny a dodatečné práce, 
které je třeba z důvodu dokončení stavby realizovat. Naopak nejméně používanými koncepty 
jsou soutěž o návrh a soutěžní dialog. 
Graf 3: Rozdělení veřejných zakázek na stavební práce dle druhu zadávacího řízení v letech 
2010-2015 

 
Zdroj: Datlab 

Počet řízení a celková hodnota veřejných zakázek na stavební práce jsou v průběhu 
jednotlivých let volatilní, celkový trend je však rostoucí. 
Graf 4: Vývoj počtu VZ na stavební práce a jejich hodnoty od roku 2010 do roku 2015 

Rok Počet řízení Hodnota VZ na stavební práce (mld. Kč) 
2015 5 945 113 
2014 6 525 132 
2013 6 595 106 
2012 4 588 117 
2011 3 643 103 
2010 3 980 125 

Zdroj: Datlab 
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Finální hodnota jednotlivých veřejných zakázek na stavební práce se v letech 2010 – 2015 
pohybovala od 100 tisíc do 10 miliard Kč. Nejčastější hodnota veřejné zakázky byla okolo 6 
až 10 milionů Kč, poměrně časté byly i hodnoty okolo 1 až 5 milionu Kč. 
Graf 5: Stavební práce – četnost zakázek dle velikosti v mil. Kč na ose x, počet na y 

 
Zdroj: Datlab 

Mezi nejvýznamnější zadavatele veřejných zakázek ve stavebnictví patřily subjekty uvedené 
v následující tabulce. Jednalo se o veřejné zadavatele především ze sektoru liniových 
dopravních staveb, dále pak města, kraje či utilitní společnosti. 
Tabulka 1: Největší zadavatelé veřejných zakázek ve stavebnictví v letech 2010-2015 

Zadavatel Počet řízení Součet finálních cen 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 469        83 745 600 
871,25     

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1698        60 563 955 
699,08     

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 34        24 619 003 
865,24     

ČEPS, a.s. 67        23 773 267 
357,71     

OKD, a.s. 30        17 021 757 
809,00     

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 283        14 157 828 
102,99     

Statutární město Brno 550        12 024 004 
154,41     

Ministerstvo financí 117        10 392 501 
510,84     

Moravskoslezský kraj 207          6 840 344 
426,97     

Technická správa komunikací hl. m. Prahy 389          6 457 361 
754,95     

Statutární město Ostrava 582          5 882 390 
730,14     

Kraj Vysočina 471          5 387 108 
807,92     

Statutární město Plzeň 229          5 297 374 
516,12     

Zdroj: Datlab 
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1.2.2 Definice problému 
Jak bylo uvedeno výše, stavební práce představují objemově nejvýznamnější druh veřejných 
zakázek. Na správné vymezení zadávacích podmínek tak musí být kladen velký význam. 
Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce musí být stanoveny tak, aby bylo 
zřejmé, co konkrétně zadavatel požaduje a aby mohl v maximální míře vzájemně porovnat 
předložené nabídky.  
Tato problematika byla 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 obecně osvědčila. Zpracovatel 
RIA v rámci šetření mezi největšími veřejnými zadavateli neidentifikoval výrazné problémy, 
které by aplikace vyhlášky způsobovala. 
Nicméně v reakci na nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba uvést do 
souladu terminologii. Zároveň by bylo vhodné reagovat na mírné nedostatky ve znění 
současné vyhlášky, které mohou snižovat právní jistotu z důvodu ne zcela přesných definic či 
indukovat neodůvodněné administrativní náklady. 
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.  
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
1.3.1 Česká legislativa 
Komplexní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR obsahuje zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). Tento zákon provádí transpozici 
evropských zadávacích směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 
2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb, 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 
89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání 
veřejných zakázek a 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání 
některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a 
bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. 
Oblast zadávání koncesí je pak regulována zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 
a koncesním řízení (koncesní zákon).  
Nicméně Rada EU v únoru 2014 schválila tři nové směrnice: 2014/24/EU ze dne 26. února 
2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2014/18/EU, 2014/25/EU ze dne 26. 
února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/EU, a  2014/23/EU ze 
dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Tyto směrnice přichází s novou regulací oblasti 
zadávání veřejných zakázek v EU. S ohledem na skutečnost, že směrnice vstupují v platnost 
dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 18. dubna 
2014, je Česká republika povinna, jakož i ostatní členské státy, do 18. dubna 2016 převzít 
nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. (Zdroj: RIA k návrhu zákona o zadávání 
veřejných zakázek) 
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Na základě tohoto faktu byl připraven a předložen zákon o zadávání veřejných zakázek 
(ZZVZ). Návrh vyhlášky o stanovení technických podmínek veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pak 
předkládán v souladu s tímto zákonem. 
Z ustanovení § 92 odst. 1 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek obsahuje následující: 
(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební 
práce obsahuje 
a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a 
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. 
 
Toto ustanovení se týká tzv. měřených zakázek. Tyto zakázky jsou vhodné pro projekty 
generálního dodavatelství DBB (Design-Bid-Build). Jde o zakázky, jejichž cena je určena na 
základě rozpočtu s podrobným výkazem výměr. 
Druhým typem možného zadání je zakázka DB (Design-Build). U tohoto typu zakázek je 
celková cena cenou fakturovanou na základě předem stanoveného paušálního obnosu, kdy 
objednatel nenese riziko změn v množství jednotlivých položek výkazu výměr. Toto zadání je 
umožněno na základě § 92 odst. 2 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, který 
stanovuje následující: 
(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky 
na výkon nebo funkci. 
V návaznosti na výše uvedené jsou dále pro řešenou oblast relevantní 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: 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
její Příloha č. 6 upravující rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby a Příloha č. 
8 upravující náležitosti dokumentace bouracích prací; 

• vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
projektové dokumentaci pro provádění staveb, konkrétně její Přílohy č. 3, 6 a 9 upravující 
rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění leteckých staveb, rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby a rozsah a 
obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro provádění stavby.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
Dotčené subjekty představují zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce, dodavatelé 
veřejných zakázek na stavební práce, veřejnost a veřejné rozpočty jako speciální podmnožina 
veřejnosti.  
Zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce – budou dotčeni přímo, protože jich se 
vyhláška bezprostředně týká – má vliv na jejich administrativní povinnosti a způsob 
zpracování zadávací dokumentace, což může mít dopad na volbu vítězného uchazeče 
zadávacího řízení a následky ve formě potenciálních škod či nezajištění řádného plnění 
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zakázky. 
Veřejnost – vyhláška má nepřímý dopad i na veřejnost, protože ta je především tou, kdo má 
přínos z realizace veřejných zakázek.  
Veřejné rozpočty – náklady veřejného sektoru, mezi které patří i administrativní náklady 
zadávání veřejných zakázek jsou financované skrze veřejné rozpočty, proto může mít 
vyhláška potenciální dopad i na státní rozpočet, rozpočet místních samospráv a ostatních 
veřejných zadavatelů stavebních prací. 
Dodavatelé stavebních prací – právní jistota, která je jedním z hlavních cílů vyhlášky, je 
klíčová nejen pro zadavatele. Definovaný standard v technických podmínkách veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zvyšuje míru komparability jednotlivých nabídek, z nichž zadavatel volí, a nastavuje 
tak rovnoprávnější podmínky pro jednotlivé uchazeče. 

 
1.5 Popis cílového stavu  
Obecným cílem regulace je  

• zjednodušení zadávacího procesu; 

• unifikace zadávacích dokumentací veřejných zakázek na stavební práce; 

• posílení transparentnosti zadávacího procesu. 
Konkrétním cílem pak je sestavení jednoznačného a závazného způsobu specifikace předmětu 
veřejných zakázek na stavební práce. 
 

1.6 Zhodnocení rizik 
Rizika zachování současného stavu plynou z nadměrné administrativní náročnosti procesu 
zadávání veřejných zakázek dle stávajícího zákona o veřejných zakázkách a netransponování 
nových evropských směrnic. 
Zadávací řízení je poměrně časově náročné. Proces zadávání zakázky mnohdy trvá několik 
měsíců. Vzhledem k tomu, že nákupy zadavatelů sledují zajištění veřejných statků, funkčnosti 
veřejné správy a jiné veřejné zájmy, mohou být dopady prodlužování procesu uzavírání 
smlouvy velice negativní.  
Ekonomické ztráty z oddalování realizace veřejných zakázek 
V případě, že nastane situace, kdy se nedaří veřejnou zakázku vysoutěžit nebo dochází 
z různých důvodů k průtahům při vypsání zakázky či k průtahům mezi ukončením soutěže a 
ukončením veřejné zakázky, dochází často k nemalým ekonomickým ztrátám. Ztráty 
z průtahů jsou samozřejmě různé s ohledem na velikost zakázky, sektor ekonomiky a 
naléhavost, se kterou je třeba veřejnou zakázku realizovat. Záleží i na tom, kolik již bylo před 
veřejnou zakázkou do projektu investováno, a jaké jsou zdroje financování, respektive jejich 
alternativní využití. Dále ztráta z oddálení veřejné zakázky závisí na vnitřním výnosovém 
procentu projektu a výnosu z alternativního využití finančních prostředků.  
Následující vztah vyjadřuje za výše zmíněných předpokladů výpočet ekonomických ztrát 
z oddalování realizace veřejných zakázek: 
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Box 1: Výpočet ekonomických ztrát z oddálení přínosů veřejných zakázek 

𝐸𝐿 = (𝐼𝐸𝑈 + 𝐼𝐶𝑍0 )( 𝐼𝑅𝑅
1+𝐼𝑅𝑅

)𝑡 + 𝐼𝐶𝑍1 (𝐼𝑅𝑅−𝑟
1+𝐼𝑅𝑅

)𝑡  
𝐼 = 𝐼𝐸𝑈 + 𝐼𝐶𝑍0 + 𝐼𝐶𝑍1   
Kde: 
I je výše celkové investice 
I0

CZ je část investice (z veřejných rozpočtů), která již byla investována před veřejnou 
zakázkou 
I1

CZ je část investice, která teprve bude investována (z veřejných rozpočtů) 
IEU je část investice, která je pokryta z evropských fondů 
IRR je vnitřní výnosové procento 
R je diskontní míra 
T je zdržení veřejné zakázky v jednotkách roků 

V následující části se pokusíme kvantifikovat očekávané socioekonomické ztráty 
z oddalování zadání veřejných zakázek v sektoru liniových dopravních staveb. Pro určení 
diskontní míry u veřejných zakázek vycházíme z minimálního požadovaného IRR pro 
projekty podpořené ze strukturálních fondů, což je obvykle 5 %. 
Na základě dat z monitorovacího systému strukturálních fondů (MSC 2007), ze kterých 
vyplývá, že u projektů v rámci Operačního programu Doprava (OP Doprava) je průměrný 
příspěvek (proplacené prostředky) EU přibližně 72 % nákladů, předpokládáme stejný poměr 
pro výpočet ekonomických ztrát u vybraných projektů, které jsou spolufinancované z OP 
Doprava.  
Financování dopravní infrastruktury se neděje pouze prostřednictvím OP Doprava, ale také 
prostřednictvím regionálních operačních programů. Od roku 2006 do konce roku 2013 bylo 
registrováno přibližně 2 500 dopravních projektů v rámci ROP a OP Praha 
Konkurenceschopnost v celkové rozpočtované sumě 69,4 mld. Kč. Z toho však u 972 projektů 
nedošlo k realizaci a řada projektů ještě není ukončena. Proplacené prostředky příjemcům 
představovaly 44,9 mld. Kč a certifikované výdaje předložené Evropské komisy 37,2 mld. Kč. 
Průměrný příspěvek EU na tyto projekty byl 74 %. Jelikož bylo v minulém programovém 
období do dopravních projektů investováno přibližně 3krát více z OP Doprava než ROP, 
předpokládáme průměrný příspěvek EU u dopravních projektů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů 72,5 %. 
Pro účely RIA k věcnému záměru zákona o liniových stavbách byl vybrán reprezentativní 
vzorek projektů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) a Správy železničních a dopravních cest 
(SŽDC) a z něj bylo vypočítáno průměrné IRR (vážené cenou projektů): 7,5 % u ŘSD ČR a 
6,6 % u SŽDC.  
Největší ekonomické ztráty v případě dopravních staveb plynou z oddálení jejich přínosů. Ty 
lze vypočítat podle postupu, který zachycuje Box 1. K oddálení přínosů z dokončené stavby 
může dojít i v případě, že se prodlouží doba očekávaného počátku realizace veřejné zakázky, 
která je pouze dílčí součástí větší dopravní stavby a kde již byly některé části postaveny, ale 
přínosy se oddalují v důsledku průtahů na jedné dílčí veřejné zakázce. Jen oddálení přínosů 
dopravních staveb o 1 rok, pokud jsou spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu 
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přibližně 5,24 % z investičních nákladů. Jedná-li se o stavbu, kde nedochází ke 
spolufinancování EU, tak roční ztráta představuje přibližně 2,15 % z investičních nákladů1.  
V období 2010 až 2014 bylo 19 % (na finanční objem) projektů bylo spolufinancováno z EU 
fondů. Odtud pak činí průměrné očekávané ztráty z oddálení veřejných zakázek v sektoru 
doprava o 1 rok cca 2,74 % vzhledem k investičním nákladům. 
Oddálení přínosů z realizovaných veřejných zakázek však není jediným zdrojem nákladů. 
Náklady zvyšuje také rostoucí cena stavebních prací, náklady na přepracování dokumentace, 
pokud z důvodu odkladu došlo ke změně externích podmínek a v neposlední řadě náklady na 
konzervaci částí stavby, která byla vysoutěžena dříve. Takto vzniklé náklady odhadujeme na 
další 1 % vzhledem k investičním nákladům. Dohromady tedy odklad realizace a dokončení 
veřejné zakázky o 1 rok představuje v průměru odhadem 3,74% ztrátu. 
Odhad byl proveden pro liniové stavby dopravní infrastruktury z důvodu jejich relativní 
homogenity v porovnání s celým sektorem stavebnictví. Lze však předpokládat, že procentní 
ztráta z oddálení výstavby u ostatních projektů bude obdobná či mírně nižší. 

 
2 Návrh variant řešení 
Jak již bylo naznačeno výše, lze obecně z hlediska konstrukce ceny díla rozlišit cenu 
položkovou/měřenou zakázku a paušální. 
V případě položkové ceny, tzv. měřené zakázky, se měří na základě dohodnuté metody 
měření skutečně provedené práce, které se ocení jednotlivými jednotkovými cenami za 
položku (například cena tuny oceli) a celkovými cenami (paušály) za položku (například cena 
za zřízení zařízení staveniště). Každá taková jednotlivá jednotková nebo celková cena musí 
být co do znaků řádně popsána, jinak hrozí spory. Popis je obsažen ve výkazu výměr zakázky, 
ve specifikacích, ale může být stanoven i odkazem na nějaký veřejný oborový třídník cen 
stanovující odvětvové standardy. Příklad: O měřenou zakázku se bude jednat v případě, kdy 
zhotovitel ucházející se o výstavbu metra v rámci své nabídky ocení podrobný rozpočet 
(výkaz) jednotlivých položek stavebních prací v podzemí sestavený objednatelem včetně 
předpokládaných výměr. Celková výše platby bude závislá na tom, kolik množství 
v položkách bylo skutečně prostavěno. Před platbou dojde ze strany objednatele k měření 
provedených prací a na jeho základě bude určena výše platby podle položkových cen 
uvedených v oceněném výkazu. U měřených zakázek není předem známa celková cena díla. 
Celková cena vzniká průběžně na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací.  
Při využití metod měřené zakázky dochází k určení ceny měřením skutečně provedených 
prací oceněných na základě individuálních položkových cen, které zhotovitel uvede ve své 
nabídce v takzvaném výkazu výměr. Výkaz výměr obsahuje konkrétní položky, podává 
stručný popis práce a uvádí množstevní údaje. Každá dílčí položka a její příslušná cena musí 
být řádně promyšlena a její obsah správně pochopen, aby nedocházelo ke sporům. Při ocenění 
položkových cen ve výkazu výměr musí zhotovitel vzít v úvahu ceny materiálů, výrobků, 
pracovní síly, vybavení, technologií (např. náklady na kubický metr zamýšleného výkopu).  
Tento proces poskytuje objednateli prostředek pro porovnání již obdržených cenových 
nabídek.  

                                                 
1 U SŽDC tvoří přibližně 10 % investičních nákladů příprava, dokumentace, náklady povolovacího řízení a výkupy pozemků. 
Zbylých 90 % jsou náklady na stavební práce. U ŘSD činí tento poměr 8 % příprava a 92 % realizace. Jde pouze o 
odhadované průměrné hodnoty. 
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Pokud tedy objednatel obdrží nabídky zhotovitelů, které oceňují předem daný výkaz výměr u 
měřené zakázky, má objednatel snadno srovnatelné nabídky, protože všichni zhotovitelé 
vycházeli při sestavení nabídek ze stejných podkladů a oceňují stejné položky ve stejném 
počtu. 
Při použití paušální ceny se neprovádí měření skutečně provedených prací, práce jsou hrazeny 
na základě platebního kalendáře nejčastěji po dokončení předem stanovených částí nebo až po 
úplném dokončení díla. O paušální cenu bude jednat tehdy, pokud bude zhotovitel realizovat 
pro objednatele administrativní budovu, přičemž objednatel bude zhotoviteli hradit platby 
v předem stanovené výši za dosažení jednotlivých milníků stavby (získání stavebního 
povolení, dokončení základů, dokončení prvního nadzemního podlaží, kolaudace apod.). 
Objednatel u jednotlivých paušálních plateb neměří, kolik bylo skutečně prostavěno, pouze 
ověřuje skutečnost, zda byly naplněny podmínky pro dosažení daného platebního milníku2.  
Tzv. měřené zakázky jsou vhodné pro projekty generálního dodavatelství DBB (Design-Bid-
Build). Druhým typem možného zadání je zakázka DB (Design-Build). U tohoto typu 
zakázek je celková cena cenou fakturovanou na základě předem stanoveného paušálního 
obnosu, kdy objednatel nenese riziko měn v množství jednotlivých položek výkazu výměr. 
Jelikož je návrh předkládán jako prováděcí právní předpis k § 92 odst. 1 návrhu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, který se týká tzv. měřených zakázek, je třeba na základě výše 
uvedeného jednotně a v potřebné míře detailu stanovit:   

• obsah a rozsah dokumentace, dle které budou nabídky zpracovány; 

• rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  

• podrobnosti týkající se výkazu výměr. 
Navrhovaná úprava těchto věcných okruhů je obsažena v následujících variantách. 

 

A. Zpřesnění definic 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
Varianta 1 – upřesnění definice obsahu dokumentace pro zadání stavby 
Varianta 2 – úprava znění vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že soupis prací obsahuje 
předpokládané stavební práce, jejichž výčet se může od konečného lišit 
Varianta 3 – doplnění obsahu soupisu prací o výrobky (vedle stavebních nebo montážních 
prací, dodávek materiálů a služeb) 
Varianta 4 – zpřesnění definice výkazu výměr  
Varianta 5 – upřesnění způsobu klasifikace položky podle cenové soustavy 

 
B. Snížení administrativní náročnosti 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
Varianta 1 – vypuštění povinnosti zadavatele uvádět vzorce pro zpracování rekapitulací k 
soupisům prací 

                                                 
2 Klee, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 504 s 
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Varianta 2 – využití odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavby při specifikaci 
položky soupisu prací 
Varianta 3 – upuštění od povinného uvádění výkazu výměr u všech položek 

 
C. Porovnatelnost nabídek 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
Varianta 1 – umožnění zadavateli, aby stanovil, jak zahrnovat vybrané vedlejší a ostatní 
náklady do jednotkových cen stavebních prací  
Varianta 2 – zahrnutí rezervy mezi vedlejší náklady 
Varianta 3 – povinnost poskytování soupisu prací v elektronické podobě 
 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Administrativní náklady 
Odhad změny výše administrativních nákladů v souvislosti s navrhovanými variantami bude 
vycházet z průměrné časové náročnosti jednotlivých úkonů zadavatele/dodavatele (včetně 
režijních nákladů). Pro výpočet osobních a režijních nákladů vycházíme z Obecných zásad 
hodnocení dopadů regulace a z metodiky Ministerstva vnitra (2007) pro výpočet mzdových a 
režijních nákladů.  
 

Box 2: Výpočet administrativních nákladů zpracování odůvodnění zadavateli veřejných zakázek 

Výpočet nákladů procesu (podle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2007) 

Mzdové náklady na zaměstnance  MNz= T*(1+mNS)*(1+mPO) 

Mzdové náklady na 1 odůvodnění Mna=MNz*CN/160 (předpokládáme průměrný pracovní měsíc 160 hodin 
se zohledněním dovolených) 

Režijní náklady na 1 odůvodnění Rna=Mna*mRN 

kde: 

    Hodnota (v případě že je stanovena) 

T 
Měsíční hrubá mzda podle platového tarifu 
(v závislosti na platové třídě, platový stupeň 

byl stanoven jako průměrný) 
Je stanovena podle zařazení 

zaměstnance 

mNS Multiplikátor netarifních složek platu 0,2 

mPO Multiplikátor povinných odvodů 0,34 

CN Časová náročnost odůvodnění (v hodinách) X 

mRN Multiplikátor režijních nákladů 0,43 
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Dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. by se mzda úředníků zodpovědných za zadávání veřejných 
zakázek měla pohybovat v platových třídách 10 – 12. Platové tabulky různých veřejných 
zadavatelů se liší. Pro účely výpočtu pracujeme s hodnotou platu vypočítanou jako vážený 
průměr 9. třídy z platové tabulky pro úředníky veřejné správy a 9. třídy, 6. stupně z platové 
tabulky pro úředníky místí samosprávy – tj. 19 655 Kč měsíčně. Měsíc má v průměru 21,74 
pracovních dní, se zohledněním dovolených a po zaokrouhlení počítáme 20 pracovních dní 
(tj. 160 hodin) v měsíci. Celkové náklady oproti platovému tarifu (tj. včetně netarifních složek 
platu, povinných odvodů zaměstnavatele a režijních nákladů) budou 2,3 krát vyšší, tj. 45 195 
Kč měsíčně a tj. 282,5 Kč za hodinu vynaloženou na jednotlivý úkon. Celkové 
administrativní náklady jednoho úkonu tak budou následující: 

𝐴𝑁 = 282,5 𝐾č ∗ 𝑋 ∗ 𝑌  
kde: 
AN  jsou administrativní náklady 
X  je průměrná časová náročnost úkonu (v hodinách) 
Y  je průměrný počet veřejných zakázek za rok, kterých se daný úkon týká.  

Náklady vzniklé z oddálení přínosů z realizace veřejných zakázek/přínosy z rychlejší 
realizace veřejných zakázek na stavební práce 
Způsob výpočtu těchto nákladů byl uveden v kapitole 1.6 této RIA, kde jsme došli k závěru, 
že odklad realizace a dokončení veřejné zakázky o 1 rok v sektoru doprava představuje v 
průměru odhadem 3,74% ztrátu. Odhad byl proveden pro liniové stavby dopravní 
infrastruktury z důvodu jejich relativní homogenity v porovnání s celým sektorem 
stavebnictví. Lze však předpokládat, že procentní ztráta z oddálení výstavby u ostatních 
projektů bude obdobná či mírně nižší. 
Ostatní specifické náklady a přínosy budou zmíněny u jednotlivých řešených problémů. 

3.2 – 3.3 Náklady a přínosy 
V této části budou identifikovány a v případě, že to bude možné, i kvantifikovány náklady a 
přínosy jednotlivých variant z návrhu řešení. Pro účely této RIA budeme kvantifikovat 
náklady i přínosy pouze oproti nulové variantě, protože není účelem RIA kvantifikovat 
administrativní náklady celého procesu, ale pouze vyhodnotit rozdíl, jaký nabízejí navržené 
varianty oproti současnému stavu. 

 
A. Zpřesnění definic 
 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
 
Varianta 1 – upřesnění definice obsahu dokumentace pro zadání stavby 
Současná vyhláška stanovuje, že pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Dle vyjádření některých konzultovaných stran je v ČR 
častou praxí, že zadávací dokumentace je ze strany veřejných zadavatelů poptávána v 
nedostatečné podrobnosti a důraz bývá kladen pouze na výkaz výměr. Smyslem navrhované 
úpravy je snaha o jednoznačnější a důraznější stanovení povinnosti dodržet v zadávací 
dokumentaci parametry prováděcí dokumentace dle vyhlášek č. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb. 
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Klíčovým přínosem tohoto opatření by mělo být zvýšení právní jistoty, zvýšení míry 
porovnatelnosti nabídek a tím i hladší průběh zadávacího řízení s rychlejším započetím 
realizace stavebních prací (odhad možných přínosů viz kapitola 1.6 této RIA v závislosti na 
době zkrácení zadávacího procesu). Zároveň může dojít ke snížení počtu právních sporů 
plynoucích z nedostatečně rozpracované prováděcí dokumentace. Nákladem mohou být mírně 
zvýšené výdaje zadavatelů na zpracování zadávací dokumentace, kdy je možné očekávat při 
výběrových řízeních na projekční práce vyšší procentuální váhu kritéria kvality v porovnání 
s kritériem ceny. Tento efekt však nelze empiricky prokázat. 
 
Varianta 2 – úprava znění vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že soupis prací obsahuje 
předpokládané stavební práce, jejichž výčet se může od konečného lišit 
Současná vyhláška mluví o soupisu prací jako o podrobném popisu všech stavebních prací, 
dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Soupis prací však 
nemůže u větších stavebních projektů nikdy obsáhnout kompletní seznam položek, především 
co se týče jejich množství. Zadavatel může v soupisu reálně uvést pouze ty položky, které lze 
předpokládat, včetně náležitého odhadu množství. Jak bylo uvedeno výše, jedním z principů 
určení ceny díla je u stavebních projektů tzv. měření, kdy se předpokládá, že množství v 
položce soupisu prací jsou odhadem konečného množství, přičemž celkový objem je určen na 
základě skutečnosti - měřením. Pokud bude ve vyhlášce požadován soupis všech položek bez 
toho, aby množství bylo určeno odhadem s náležitou péčí, zůstane ve vyhlášce pravidlo, které 
v praxi nelze dodržet. To může vést ke škodám při realizaci (kdy zhotovitel nemůže provést 
určité práce, protože nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací a nebyly by mu proplaceny, 
příp. musí být tyto znovu vysoutěženy, což vede ke zdržením a navyšuje náklady) 
s případným negativním vlivem na čerpání dotací.  
Aby došlo k eliminaci výše uvedených nákladů, musí přesné znění uvedené varianty ve 
vyhlášce respektovat současnou judikaturu a pracovat s obecně platným a pochopitelným 
názvoslovím tak, aby použité pojmy nebyly vágní či např. neadekvátně nesnižovala 
odpovědnost projektanta za zpracování projektu a soupisu. 
Varianta 3 – doplnění obsahu soupisu prací o výrobky (vedle stavebních nebo montážních 
prací, dodávek materiálů a služeb) 
Cílem navržené úpravy je sjednocení pojmů a odstranění možných výkladových nejasností. 
Hlavním přínosem tak bude zvýšení právní jistoty. Žádné významnější náklady této varianty 
nebyly identifikovány, protože soupis prací výrobky standardně obsahuje. Jejich pojem 
prozatím není uveden pouze ve výčtu obsaženém ve vyhlášce, což může způsobovat 
výkladové nejasnosti.  

 
Varianta 4 – zpřesnění definice výkazu výměr  
Dle současné vyhlášky se výkazem výměr rozumí vymezení množství stavebních prací, 
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. Výkaz výměr musí dokumentovat postup výpočtu celkového množství. Pokud 
není uveden postup výpočtu, pak jako informace zůstává pouze množství. Navrhováno je tak 
zdůraznění popisu postupu a definice, že výkazem výměr se rozumí popis postupu při 
stanovení předpokládaného množství. Protože se nejedná o významnou faktickou změnu, 
nebyly identifikovány žádné významnější náklady této varianty. Hlavním přínosem tak bude 
opět zvýšení právní jistoty.  
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Varianta 5 – upřesnění způsobu klasifikace položky podle cenové soustavy 
V existujících běžně používaných cenových soustavách se v současné době využívá kromě 
číselného označení i označení znaky abecedy. Proto je v rámci této varianty navržena 
zpřesňující úprava, která respektuje současný stav praxe, tj. namísto číselného zatřídění 
položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je 
použita, uvádět kód položky podle cenové soustavy, pokud byla cenová soustava použita. 
Hlavním nákladem této varianty může být jednorázová potřeba přizpůsobení softwarových 
aplikací k tvorbě soupisu prací na straně projektantů a promítnutí těchto nákladů do cen 
služeb pro zadavatele. Na základě konzultací byl tento náklad vyhodnocen jako zanedbatelný. 
Hlavním přínosem je opět vyšší právní jistota a soulad s reálnou praxí.  

 
B. Snížení administrativní náročnosti 
 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
 
Varianta 1 – vypuštění povinnosti zadavatele uvádět vzorce pro zpracování rekapitulací 
k soupisům prací 
Současné znění vyhlášky požaduje, aby ke každému soupisu prací byla přiložena rekapitulace 
ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, 
funkční díly, případně jiné obdobné členění). A dále pak pokud je stavba popsána ve více 
soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny musí obsahovat rekapitulaci všech 
soupisů. 
V rámci konzultací bylo identifikováno riziko možného omezení flexibility a zvýšení 
chybovosti v souvislosti se zpracováním rekapitulací. Základním formátem pro elektronickou 
podobu soupisu prací je formát xml, kdy si rekapitulace vytváří software sám. Pokud je 
požíván formát xls, navádí to k tomu, aby zadavatel doplnil vzorce pro součty a případně 
zamkl některé pozice, což omezuje řešení případných dodatečných informací při změně 
soupisu prací. Zadavatel je navíc odpovědný za podobu zadávací dokumentace a všech jejích 
součástí, tedy za správnost vzorců, případné nesrovnalosti pak přinášejí v zadávacím řízení 
řadu problémů.  
Z tohoto důvodu navrhuje Varianta 1 vypuštění povinnosti zadavatele stanovovat v soupisu 
prací vzorce pro zpracování rekapitulací. Konkrétní znění vyhlášky by však nemělo vylučovat 
možnost pro zadavatele požadovat předložení rekapitulace po uchazečích.  
Nákladem této varianty může být snížení přehlednosti při hodnocení nabídek. V konečném 
důsledku pak varianta 1 může vést k vyšší časové náročnosti hodnocení podaných nabídek, 
výběru suboptiomální nabídky či zvýšení počtu soudních sporů a průtahů při zadávání 
zakázek. Počet takových případů by však dle odhadů konzultovaných stran neměl být příliš 
vysoký a měl by být vykompenzován počtem případů, kdy k výše uvedeným důsledkům 
nedojde z důvodu eliminace chyb a zvýšení flexibility zadavatele. Celkové dopady této 
varianty i při nemožnosti jejich přesné kvantifikace jsou tak odhadovány v kladných 
hodnotách.  
 
Varianta 2 – využití odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavby při specifikaci 
položky 
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Současná vyhláška možnost využití odkazu na část dokumentace pro zadání stavby 
neobsahuje. Tohoto prostoru tak lze využít pro případné snížení administrativních nákladů 
zadavatelů. Pokud budeme předpokládat, že v položce soupisu prací bude možné pro 
specifikaci položky užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavby, pak by se 
při počtu ca 6 000 veřejných zakázek na stavební práce a ušetřené 1 člověkohodině na straně 
zadavatele rovnaly úspory hodnotě 1,7 mil. Kč za rok. S rostoucím počtem ušetřených hodin 
pak budou úspory stoupat lineárně. Náklady identifikovaly konzultované strany jako 
zanedbatelné. 
 
Varianta 3 – upuštění od povinného uvádění výkazu výměr u všech položek 
Současná vyhláška požaduje povinně u každé položky uvádět výkaz výměr. U mnoha položek 
však toto ustanovení nemá význam. Týká se to především položek, u kterých je množství 1, 
příp. položek typu přesun hmot apod. Důvodem pro uvedení výkazu výměr u položky je 
zpětná kontrolovatelnost celkové hodnoty. U položek, které mají množství 1, je však zbytečné 
popisovat, kde v projektové dokumentaci položka je a jak se došlo celkovému počtu 1. I zde 
tak, stejně jako u varianty 1, existuje prostor k úspoře administrativních nákladů. Opět lze 
kalkulovat s tím, že by se při počtu ca 6 000 veřejných zakázek na stavební práce a ušetřené 1 
člověkohodině na straně zadavatele úspory rovnaly hodnotě 1,7 mil. Kč za rok. S rostoucím 
počtem ušetřených hodin pak budou úspory stoupat lineárně.  
Výše nákladů se bude odvíjet od přesného znění vyhlášky. Lze si představit, že při nevhodně 
zvolené definici může dojít k situaci, kdy uchazeč bude považovat výkazy výměr za potřebné, 
a v zadávací dokumentaci obsaženy nebudou. Zadavatel je pak bude muset doplnit, čímž 
dojde k oddálení zadání veřejné zakázky (v horizontu týdnů) – postup výpočtu nákladů viz 
kapitola 1.6 této RIA3. Tomu lze předejít správným nastavením definice, případně doplněním 
metodikou či výkladem. Případ, kdy by výkazy výměr zadavatel záměrně neuváděl, je možné 
s ohledem na motivaci všech dotčených stran téměř vyloučit. Nelze předpokládat tak nízkou 
míru edukovanosti zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce, že by si zadavatelé nebyli 
vědomi rizik spojených s neuvedením potřebných výkazů výměr v zadávací dokumentaci. 

 
C. Porovnatelnost nabídek 
 
Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění vyhlášky 
 
Varianta 1 – umožnění zadavateli, aby stanovil, jak zahrnovat vybrané vedlejší a ostatní 
náklady do jednotkových cen stavebních prací 
Dle současné vyhlášky musí být vedlejší a ostatní náklady popsány v samostatném soupisu 
prací jako samostatné položky. Otázkou, která bude řešit tato varianta, je, zda umožnit 
vedlejší a ostatní náklady, které určí zadavatel, zahrnout do jednotkových cen stavebních 
prací. 

                                                 
3 Při 6 milionovém projektu (nejčetnější hodnota veřejných zakázek na stavební práce – viz kapitola 1.2.1. této RIA) a 
2 měsíčním odkladu ztráta ca 30 tis. Kč – zdržela-li se zakázka o hodnotě X Kč o Y měsíců, v průměru dojde ke 
ztrátám z oddálení realizace ve výši ca 3 % (viz kapitola 1.6 této RIA) x X x Y/12. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82EES4O)



16 

 

Vedlejší náklady jsou spojené s umístěním stavby a zahrnují celou řadu titulů, např. ztížené 
podmínky nebo zařízení staveniště. Ostatní náklady jsou náklady na splnění obchodních 
podmínek (pojištění, bankovní záruky apod.). Tyto náklady musí mít svůj vlastní soupis. 
Podmínky pro jejich ocenění musí stanovit zadavatel v zadávací dokumentaci. 
Přínosy této varianty budou vyplývat z následujícího: 

• U některých vedlejších nákladů se vyskytly problémy s jejich proplácením, pokud byly 
zahrnuty v samostatných položkách – jednalo se o náklady na straně dodavatele, které 
dodavatel běžně zahrnuje do ceny jiných položek (např. náklady na zhotovení realizační 
dokumentace stavby). Přínosem pro dodavatele tak bude zvýšení jejich jistoty, že jim i 
výše uvedené náklady spojené s realizací stavby budou proplaceny. 

• Některé položky, například zařízení staveniště, nelze přesně specifikovat, neboť jsou 
součástí obchodního rozhodnutí uchazeče, zda a v jakém rozsahu bude zařízení staveniště 
používat. Tyto položky často nelze ocenit v jiné měrné jednotce než Ks nebo Kč. 
Následně v průběhu realizace vznikají problémy s jejich měřením a úhradou. Tyto 
problémy jsou zejména ve vztahu k doložení auditních stop požadovaných kontrolními 
orgány. Tento problém by mohl být vyřešen volbou Varianty 1. 

Náklady této varianty jsou následující: 

• Možnost nového podvojného vymezení těchto nákladů není systematická a praxi může být 
zavádějící. Vedlejší a ostatní náklady nebude možné srovnatelně sledovat (a porovnávat) u 
více staveb.  Nepřehledné to může být i ze strany uchazečů, kdy uchazeči budou muset 
sledovat u různých zakázek různé metodiky.  

• Nebude zcela naplněn cíl vyhlášky, tj. nastavit takové podmínky, aby nabídky byly 
vzájemně porovnatelné a zadavatel měl vůči uchazečům stejný přístup. 

• Bude snížena možnost kontroly např. pro případ prokazování mimořádně nízké nabídkové 
ceny.   

Náklady ani přínosy varianty 1 nelze kvantifikovat či porovnat, protože nejsou k dispozici 
statistická data o výši neproplacených prostředků a četnosti takovýchto případů. Nicméně 
protože v současné době vyhláška neříká, že zadavatel může stanovit, jak zahrnovat vybrané 
vedlejší a ostatní náklady do jednotkových cen stavebních prací, a nelze vyloučit, že k tomu 
v praxi dochází, dojde výběrem varianty 1 ke zlepšení současného stavu, kdy zadavatel bude 
alespoň moci určit způsob a tím sjednotit přístupy jednotlivých uchazečů. 
 
Varianta 2 – zahrnutí rezervy mezi vedlejší náklady 
Přestože rozpočtová rezerva neodpovídá z povahy věci žádné části předmětu veřejné zakázky, 
je její zahrnutí do rozpočtu veřejné zakázky v mnoha případech žádoucí či dokonce nutné (v 
rámci některých operačních programů byly vícenáklady uznatelnou položkou jen tehdy, 
pokud byly hrazeny z rezervy, která byla uvedena v zadávacích podmínkách). Z důvodu vyšší 
právní jistoty by tak mohlo být vhodné umožnit zahrnutí rezervy do soupisu prací a stanovit 
základní podmínky jejího použití. 
Nicméně rozpočtová rezerva je ze své podstaty součástí celkových nákladů stavby. Rezerva 
patří do celkových nákladů investice, nepatří do soupisu, protože nepopisuje práci ani činnost, 
a tím ani nedává možnost ocenění do nabídkové ceny. Hlavním nákladem je tak zvýšení 
nesystematičnosti nepřehlednosti právní úpravy. 
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Varianta 3 – povinnost poskytování soupisu prací v elektronické podobě 
Současná vyhláška nestanovuje povinnost poskytovat soupis prací s výkazem výměr 
v elektronické podobě. Doplnění této povinnosti zvyšuje právní jistotu, kdy nové znění 
vyhlášky jednoznačně stanovuje povinnost poskytnout soupis prací s výkazem výměr 
v elektronické podobě, a zároveň zvyšuje flexibilitu a komfort pro dodavatele. Současné znění 
stanovuje pouze požadavky, co má elektronická podoba soupisu prací umožňovat, tj. i) 
transfer dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, 
pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, ii) jednotnost 
elektronické podoby soupisu prací pro danou veřejnou zakázku a iii) zpracování nabídky 
doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací. Již však není přímo stanovena 
povinnost poskytnout elektronickou podobu soupisu prací. 
V rámci varianty 3 dále navrhujeme zpřesnění vyhlášky, neboť původní znění vyhlášky 
stanovilo používání formátu XML jako jednu z možností, nikoliv jako povinnost používat 
XML formát. Zpřesnění stále ponechává zadavateli možnost použít různé otevřené 
elektronické formáty s datovou strukturou, které však musí splnit požadavky na elektronickou 
podobu soupisu prací. Nově ovšem uvádí XML formát jako formát základní, tj. preferovaný.  
Ustanovení XML formátu jako základního formátu pro elektronickou podobu soupisu prací 
vychází z charakteristik XML formátu a rozšířenosti jeho použití. Formát XML (eXtensible 
Markup Language [W3C04a]) definovalo konsorcium W3C (World Wide Web Consortium) 
jako formát pro přenos obecných dokumentů. XML formát je otevřený formát, který není 
úzce svázán s nějakou platformou nebo proprietární technologií. XML formát je založen na 
jednoduchém textu a je zpracovatelný (v případě potřeby) libovolným textovým editorem. 
Hlavní výhody používání formátu XML pro přenos dat jsou tedy následující: 

• Formát XML podporuje unicode, tj. všechny světové jazyky i další symboly a značky. 

• Formát XML díky svojí struktuře a syntaxi je jednoduše čitelný a zpracovatelný jak 
člověkem, tak i strojově.  

• Pevná syntaxe formátu XML umožňuje jednoduché a efektivní strojové zpracování 
dokumentů ve formátu XML. 

• Specifikace XML konsorcia W3C přístupná všem zdarma.  
V současnosti je XML formát běžně využíván k přenosu dat. Příkladem veřejných subjektů 
v České republice využívající XML formát k přenosu dat může být: dálkový přístup k údajům 
katastru s výstupy ve formátu XML, výpisy informací o subjektech z ARES ve formátu XML. 
Náklady varianty 3 považujeme za zanedbatelné. Dle konzultací se navrhovaná opatření neliší 
od současné praxe. Nepůjde tak o faktickou změnu stavu a přizpůsobení se dotčených stran 
nové regulace, ale o reakci regulace na stávající praxi. 
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3.3 Vyhodnocení variant 
V následujících tabulkách vztahujeme vždy jednotlivé varianty k variantě nulové, tj. 
k ponechání současného znění vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

A. Zpřesnění definic 

   Náklady Přínosy 

Varianta 1 - 
upřesnění definice 
obsahu dokumentace 
pro zadání stavby 

Potenciálně mírně zvýšené výdaje 
zadavatelů na zpracování dokumentace 
pro zadání stavby  

Zvýšení právní jistoty, zvýšení míry 
porovnatelnosti nabídek a tím i hladší 
průběh zadávacího řízení s rychlejším 
započetím realizace stavebních prací, 
možné snížení počtu právních sporů  

Varianta 2 - úprava 
znění vyhlášky tak, aby 
bylo zřejmé, že soupis 
prací obsahuje 
předpokládané 
stavební práce, jejichž 
výčet se může od 
konečného lišit 

Mírné riziko snížení odpovědnosti 
projektanta při nesprávně zvoleném znění 
vyhlášky 

Snížení rizika neproplacení části nákladů 
dodavateli, omezení negativního vlivu na 
čerpání dotací 

Varianta 3 - doplnění 
obsahu soupisu prací 
o výrobky  

Neidentifikovány Zvýšení právní jistoty 

Varianta 4 - zpřesnění 
definice výkazu výměr Neidentifikovány Zvýšení právní jistoty 

Varianta 5 - 
upřesnění způsobu 
klasifikace položky 
podle cenové soustavy 

Zanedbatelné Zvýšení právní jistoty 

Na základě porovnání variant vyhodnocujeme jako vhodné opatření k realizaci Varianty 1 - 5. 

 
B. Snížení administrativní náročnosti 

  Náklady Přínosy 

Varianta 1 - vypuštění 
povinnosti zadavatele 
uvádět vzorce pro 
zpracování 
rekapitulací k 
soupisům prací 

Možné snížení přehlednosti při hodnocení 
nabídek, které může vést k vyšší časové 
náročnosti hodnocení podaných nabídek, 
výběru suboptiomální nabídky či zvýšení 
počtu soudních sporů a průtahů při 
zadávání zakázek 

Eliminace chyb a zvýšení flexibility 
zadavatele jako kompenzace vyšší časové 
náročnosti hodnocení podaných nabídek, 
výběru suboptiomální nabídky či zvýšení 
počtu soudních sporů a průtahů při 
zadávání zakázek 

Varianta 2 - využití 
odkazu na příslušnou 
část dokumentace pro 
zadání stavby při 
specifikaci položky 
soupisu prací 

Zanedbatelné 

Snížení administrativních nákladů 
zadavatelů při počtu ca 6 000 veřejných 
zakázek na stavební práce a ušetřené 1 
člověkohodině na straně zadavatele 
rovnaly úspory hodnotě 1,7 mil. Kč za 
rok, při vyšších časových úsporách 
přímoúměrně vyšší celkové úspory na 
straně zadavatele 
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Varianta 3 - upuštění 
od povinného uvádění 
výkazu výměr u všech 
položek 

Výše nákladů se bude odvíjet od přesného 
znění vyhlášky (při nevhodně zvolené 
definici může dojít k situaci, kdy uchazeč 
bude považovat výkazy výměr za 
potřebné, v zadávací dokumentaci 
obsaženy nebudou a zadavatel je pak bude 
muset doplnit, čímž dojde k oddálení 
zadání veřejné zakázky – při 6 
milionovém projektu a 2 měsíčním 
odkladu ztráta ca 30 tis. Kč na tento 
projekt) 

Snížení administrativních nákladů 
zadavatelů při počtu ca 6 000 veřejných 
zakázek na stavební práce a ušetřené 1 
člověkohodině na straně zadavatele 
rovnaly úspory hodnotě 1,7 mil. Kč za 
rok, při vyšších časových úsporách 
přímoúměrně vyšší celkové úspory na 
straně zadavatele 

Po zhodnocení všech nákladů a přínosů jednotlivých variant doporučujeme k implementaci 
Varianty 1 – 3 při dodržení uvedených předpokladů.  
 

C. Porovnatelnost nabídek 

  Náklady Přínosy 
Varianta 1 - 
umožnění zadavateli, 
aby stanovil, jak 
zahrnovat vybrané 
vedlejší a ostatní 
náklady do 
jednotkových cen 
stavebních prací 

Potenciální nenaplnění cíle vyhlášky, 
snížení možnosti kontroly a srovnatelnosti 
nabídek 

Zvýšení jistoty dodavatelů, že jim i řešené 
náklady spojené s realizací stavby budou 
proplaceny, odstranění problému nepřesné 
specifikace některých položek 

Varianta 2 - zahrnutí 
rezervy mezi vedlejší 
náklady 

Potenciální zvýšení nesystematičnosti a 
nepřehlednosti právní úpravy Vyšší právní jistota  

Varianta 3 - 
povinnost poskytování 
soupisu prací v 
elektronické podobě 

Zanedbatelné Vyšší právní jistota  

Z vyhodnocení variant vyplývá, že nejvhodnější možností je realizace varianty 3.  
Co se týče varianty 2, připouštíme možnost úpravy finanční rezervy pro každou investici, ne 
však její zařazení mezi vedlejší náklady. Tuto variantu tak zamítáme ve prospěch aplikace 
varianty 0 na tuto problematiku. 
Náklady ani přínosy varianty 1 nelze kvantifikovat či porovnat, protože nejsou k dispozici 
statistická data o výši neproplacených prostředků a četnosti takovýchto případů. Nicméně 
protože v současné době vyhláška neříká, že zadavatel může stanovit, jak zahrnovat vybrané 
vedlejší a ostatní náklady do jednotkových cen stavebních prací, a nelze vyloučit, že k tomu v 
praxi dochází, dojde výběrem varianty 1 ke zlepšení současného stavu, kdy zadavatel bude 
alespoň moci určit způsob a tím sjednotit přístupy jednotlivých uchazečů. 

 

4 Návrh řešení 
Z vyhodnocení variant vychází následující návrh řešení: 

• přistoupit k upřesnění definic 
o upřesnit definici obsahu dokumentace pro zadání stavby; 
o upravit znění vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že soupis prací obsahuje 

předpokládané stavební práce, jejichž výčet se může od konečného lišit; 
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o doplnit obsahu soupisu prací o výrobky (vedle stavebních nebo montážních prací, 
dodávek materiálů a služeb); 

o zpřesnit definici výkazu výměr;  
o upřesnit způsob klasifikace položky podle cenové soustavy; 

• podpořit snížení administrativní náročnosti; 
o vypustit povinnost zadavatele uvádět vzorce pro zpracování rekapitulací k 

soupisům prací; 
o zavést možnost využít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavby 

při specifikaci položek soupisu stavebních prací; 
o upustit od povinného uvádění výkazu výměr u všech položek; 

• zvýšit porovnatelnost nabídek; 
o ustanovit povinnost poskytování soupisu prací v elektronické podobě; 
o zvážit, jakým způsobem pracovat s finanční rezervou s ohledem na porovnatelnost 

nabídek; 
o zvážit, jakým způsobem pracovat s vedlejšími a ostatními náklady, které jsou 

některými dodavateli zahrnovány do jednotkových cen s ohledem na 
porovnatelnost nabídek. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Za implementaci nařízení bude odpovědné MMR jako gestor řešené regulace.  
Vydáním nařízení MMR bude zajištěna implementace nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek v oblasti stanovení technických podmínek veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Předpokládá se, že navrhovaná úprava vstoupí v účinnost 18. dubna 2016. Vzhledem k 
povinnosti transponovat směrnice do právního řádu České republiky lze tento termín 
považovat za termín nejzazší. 
Obecně předkladatel ve vyhlášce předpokládá kontinuitu se současnou právní úpravou, jedná 
se především o zpřesnění definic a uvedení současné regulace do souladu s praxí. 
 

5.1 Vynucování  
Výkon dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů, 
při kterém se přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování všech 
zásad, bude v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

 
6 Přezkum účinnosti regulace  
Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude probíhat ve spolupráci s dotčenými subjekty 
na národní úrovni formou konzultací, vyhodnocování námětů a připomínek či dotazníkových 
šetření. Výsledkem přezkumu pak může být, prokáže-li neplnění stanovených cílů, návrh na 
další úpravu právního předpisu.  
Pro přezkum účinnosti se jeví jako optimální doba 2 – 3 roky.  
Hlavní indikátory, které by měly být v rámci přezkumu účinnosti sledovány, jsou následující: 

• kvalita zpracování dokumentací pro zadání stavby; 
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• kvalita a úplnost zpracování soupisu stavebních prací a výkazu výměr; 

• počet problémových případů spojených s vypuštěním povinnosti zadavatele uvádět vzorce 
pro zpracování rekapitulací k soupisům prací; 

• časová úspora na straně zadavatelů díky možnosti využití odkazu na příslušnou část 
dokumentace pro zadání stavby při specifikaci položek soupisu prací versus počet 
problémových případů na straně dodavatelů; 

• časová úspora na straně zadavatelů díky upuštění od povinného uvádění výkazu výměr u 
všech položek versus počet problémových případů na straně dodavatelů; 

• srovnání metodologií a praxe práce s vedlejšími a ostatními náklady mezi jednotlivými 
zadavateli versus počet problémových případů na straně dodavatelů a výše 
neproplacených nákladů; 

• srovnání metodologií a praxe práce s finanční rezervou mezi jednotlivými zadavateli 
versus počet problémových případů na straně dodavatelů a výše neproplacených nákladů. 

 

7 Konzultace a zdroje dat  
Řešená problematika byla projednávána na pracovních skupinách k novému zákonu o 
zadávání veřejných zakázek. V rámci výše uvedených pracovních skupin bylo 
spolupracováno a byla vyslechnuta stanoviska zástupců těchto subjektů: Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 
zemědělství, Legislativní rada vlády, Hospodářský výbor PSP ČR, Výbor pro evropské 
záležitosti PSP ČR, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, Krajský soud 
Brno, Národní ekonomická rada vlády,  Svaz měst a obcí, Asociace krajů, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, Energetický regulační úřad, Asociace pro rozvoj infrastruktury, 
Asociace pro veřejné zakázky, Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů,  Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Komora 
administrátorů veřejných zakázek, Platforma pro transparentní veřejné zakázky, Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Rekonstrukce státu, Oživení, Svaz průmyslu a 
dopravy, Transparency International, Veřejnost proti korupci, Vraťte nám stát. 
V rámci samotného zpracování RIA k návrhu vyhlášky o stanovení technických podmínek 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr byli osloveni největší zadavatelé veřejných zakázek na stavební práce v ČR 
s žádostí o zodpovězení několika dotazů ohledně funkčnosti a efektivity současné vyhlášky. 
Zároveň byly využity komentáře a stanoviska dotčených stran k řešené problematice, výstupy 
z konferencí či závěry teoretických studií. 
 

7.1 Zdroje dat a literatura 
CLIENTEARTH. Briefing No. 3: The guiding principles of public Procurement 
transparency, equal treatment and proportionality. Identifying Opportunities for Sustainable 
Public Procurement Briefing Series. Legal briefing. October 2011 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR - ODBOR PRÁVA VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK A KONCESÍ. Metodika zadávání veřejných zakázek: právní stav k 1. 1. 2014.  
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KLEE, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 148 s. 
KLEE, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 504 s 
SKUHROVEC, Jiří. CENTRUM APLIKOVANÉ EKONOMIE O.S., Fakulta sociálních věd 
UK. Zakázky bez soutěže. 2014. 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU, o udělování koncesí 
ze dne 26. února 2014 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU, o zadávání veřejných 
zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES ze dne 26. února 2014 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU, o zadávání veřejných 
zakázek subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 
služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES ze dne 26. února 
SOUDEK, Jan a Jiří SKUHROVEC. NOVÁ EKONOMIKA, o.p.s. Vybrané aspekty 
odpovědného zadávání: analýza dat. 
SOUDEK, Jan a Jiří SKUHROVEC. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Public 
Procurement of Homogeneous Goods: the Czech Republic Case Study. 2013. IES Working 
Paper 05/2013. 
VYHLÁŠKA č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
VYHLÁŠKA č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb projektové dokumentaci pro provádění staveb 
ZÁKON č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14. března 2006 
ZÁKON č. 137/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) ze 
dne 14. března 2006 
ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 

7.2 Seznam zkratek 
DBB   Design-Bid-Build 
DB   Design-Build 
EU  Evropská unie 
IRR  Internal rate of return (Vnitřní výnosové procento) 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP  Operační program 
PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
RIA  Regulatory Impact Assessment (Hodnocení dopadů regulace) 
ROP  Regionální operační program 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic 
SŽDC   Správy železničních a dopravních cest 
ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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ZVZ  Zákon o veřejných zakázkách 
ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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