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I. Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání

o soutěžení „na kvalitu“ – pro účely této prezentace jde o hodnocení 

kvalitativních aspektů plnění veřejné zakázky

• mýtus: „Nejlepší je soutěžit na cenu, nic jiného před ÚOHS 

stejně neprojde!“

o nic není vzdálenější realitě - ani stávající, ani předchozí právní 

úprava, ani rozhodovací praxe nikdy nebránila soutěžení „na kvalitu“

Mýtus soutěžení na cenu



I. Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání

• Co lze hodnotit

o objektivní a ověřitelné skutečnosti [§ 39 odst. 3 ZZVZ]

 = vlastnosti, které jsou objektivním a ověřitelným způsobem 

vyjádřitelné a seznatelné (to ovšem neznamená, že by nebylo 

přípustné hodnotit „subjektivní“ vlastnosti v tom smyslu, že je různé 

osoby mohou vnímat jinak – např. estetické vlastnosti)

o skutečnosti související s

 předmětem veřejné zakázky (včetně jeho environmentálních a 

sociálních souvislostí – nepochybně lze hodnotit aspekty uvedené v 

§ 6 odst. 4 ZZVZ)

 kvalifikací dodavatele

! pozor na kvalifikaci dodavatele v zadávacích řízeních, na které 

dopadá § 116 odst. 1 ZZVZ – podle něj lze hodnotit pouze hlediska 

spojená s předmětem veřejné zakázky !

Hodnocení nabídek v ZZVZ



I. Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání

• Co lze hodnotit

o cenu

 nejnižší nabídkovou cenu

 možnost hodnotit jen na základě nejnižší nabídkové ceny ZZVZ 

omezuje v § 114 odst. 3 (řízení se soutěžním dialogem, řízení o 

inovačním partnerství, služby projektantů a architektů, služby 

zdravotní péče, sociální péče atd.)

 náklady životního cyklu (= cena, kterou zadavatel zaplatí za 

hodnocenou dobu životnosti, případně další náklady spojené s 

dopady na životní prostředí)

o kvalitu

 „technická“ kvalita

 environmentální hlediska spojená s předmětem veřejné 

zakázky

 sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky

Hodnocení nabídek v ZZVZ



I. Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání

o Na co je třeba myslet

• kritéria kvality mohou být

 kvantifikovatelná (počitatelná, „objektivní“)

 nekvantifikovatelná (nepočitatelná, „subjektivní“)

• většina negativních zkušeností Úřadu s tzv. „hodnocením na kvalitu“ se totiž 

týká jedné věci, a sice právě vymezení nekvantifikovatelných kritérií 

hodnocení; pokud se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky podle něčeho, 

co nelze exaktně spočítat, bere na sebe poměrně náročný úkol, protože dle 

konstantní judikatury NSS musí zadavatel konkrétně, přesně a jedno-

značně vymezit (1) co bude hodnotit a co musí nabízené plnění splňovat, 

aby obdrželo vyšší bodové hodnocení (v podstatě tedy jaké plnění považuje 

za „vhodnější“), a 

(2) jakým způsobem to bude zadavatel hodnotit 

(mechanismus, jakým bude kvalita nabízeného plnění hodnocená dle 

popsaného kritéria „přeměněna“ typicky na body)

→ opravdu musím použít nekvantifikovatelné kritérium hodnocení?

Vymezení kvalitativního kritéria hodnocení



I. Kvalitativní přístup k veřejnému zadávání

o Na co je třeba myslet

• kvalitu lze hodnotit

 relativně (nejlepší nabídka dostává plný počet bodů a každá další 

poměrný počet bodů podle toho, o co je relativně horší ve vztahu k 

nejlepší)

 absolutně (pokud nabídka splňuje určité dané požadavky, dostává 

určený počet bodů – typicky dle tabulky)

→ relativní hodnocení je nebezpečné ve vztahu k flexibilitě postupu (těžko 

pak mohu napřed hodnotit a následně posuzovat splnění podmínek účasti –

výsledek hodnocení mi totiž nesmí „kontaminovat“ nabídka, která nesplňuje 

podmínky účasti)

Vymezení kvalitativního kritéria hodnocení



II. Případové studie – co lze hodnotit

o R 216/2019 (27.1.2020)

• zadavatel poptával služby supervizora systému elektronického mýtného 
(= služby nezávislé technické kontroly řádného výběru mýtného)

• mj. hodnotil kvalifikaci a zkušenosti osob, které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, a to tak, že lépe hodnotil zkušenosti s (externí) kontrolou 
mýtného systému, než zkušenosti s řízením mýtného systému

• kritérium hodnocení napadeno jako diskriminační s tím, že imanentní 
součástí řízení provozu mýtného systému je i jeho (interní) kontrola

→ návrh nakonec zamítnut

• Klíčové závěry:

• Pokud zadavatel požaduje plnění, které je svým způsobem jedinečné, je 
vhodné (a) nastavit kritéria kvalifikace méně přísně tak, aby nebyli ze 
soutěže o zakázku vyloučeni dodavatelé, kteří sice nedisponují 
zkušenostmi s naprosto stejným typem plnění, avšak jsou schopni 
veřejnou zakázku úspěšně realizovat a (b) své požadavky na co 
nejvyšší kvalitu promítnout do hodnotících kritérií
→ pohled na kritéria kvalifikace je z hlediska dodržení zásady 
zákazu diskriminace přísnější než na hodnotící kritéria

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o R 216/2019 (27.1.2020)

• Klíčové závěry:

• pokud obecně platí, že každé omezení hospodářské soutěže (= každá 

zadávací podmínka) musí být odůvodněno legitimní potřebou 

zadavatele a zadavatel musí pohnutky k jejímu stanovení objasnit 

(k tomu srov. např. rozsudek KS v Brně 31 Af 28/2019 z 3. 2. 2021),

v případě kritérií hodnocení je na místě ze strany Úřadu jistá 

zdrženlivost

[k] přezkumu zadavatelových důvodů, kterými obhajuje nastavení 

hodnotících kritérií předmětné veřejné zakázky, by (…) měl Úřad 

přistoupit pouze v případě zásadní logické či racionální nesrovnalosti, 

která zároveň bude z jeho strany dostatečně odborně podložena

• externí kontrola je přesně to, co zadavatel požaduje plnit; jistě i řízení 

mýtného systému v sobě obsahuje prvek kontroly, ale úplné rovnítko 

mezi tyto zkušenosti dát nelze (zkušenost specifická vs. zkušenost 

obecná) → konkurenční výhoda není poskytnuta bezdůvodně

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 223/2020 (10.9.2020), rozklad nebyl podán

• zadavatel (nemocnice) poptával dodávku reagencií k zajištění 

biochemických a imunochemických vyšetření + bezplatné zapůjčení 

přístrojového vybavení

• mj. hodnotil

a. modelovou nabídkovou cenu (dodavatelé měli nacenit jednotlivá 

vyšetření, cena se násobila jejich předpokládaným množstvím za rok) 

s tím, že zadavatel požadoval 83 povinných „základních vyšetření“ (ty 

musely přístroje umět a dodavatel nacenit) a 38 „fakultativních 

vyšetření“ (ty buď nabízený přístroj uměl a dodavatel je nacenil, nebo 

neuměl a nabídka pak byla ohledně těchto vyšetření hodnocena podle 

„substitučních cen“ určených dopředu zadavatelem

b. to, zda přístroje pracují s troponinem T (hodnoceno výhodněji), nebo 

troponinem I 

• obě tato kritéria byla napadena

→ návrh zamítnut

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 223/2020 (10.9.2020), rozklad nebyl podán

• Klíčové závěry – ad a):

• Argumentace zadavatele už na první pohled velmi rozumná:

 všechna vyšetření potřebuji, ale pokud bych všechny požadoval 

jako obligatorní, příliš omezím soutěž

 nechci přijít o výhodnou nabídku jen proto, že přístroj nebude umět 

některé z fakultativních vyšetření – i takový přístroj akceptuji, ale v 

takovém případě budu muset daná vyšetření zajistit externě

 abych mohl smysluplně hodnotit nabídky přístrojů s různým 

rozsahem vyšetření, přiřadím těm vyšetřením, která daný přístroj 

neumí, „substituční cenu“ (= kvalifikovaný odhad nákladů na externí 

zajištění vyšetření dle provedeného průzkumu trhu)

• Svoji argumentaci zadavatel podložil (prokázal, že „substituční cenu“ 

skutečně stanovil na základě průzkumu trhu mezi čtyřmi dodavateli 

působícími na relevantním trhu)

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 223/2020 (10.9.2020), rozklad nebyl podán

• Klíčové závěry – ad a):

• i když se formálně jedná o hodnocení „ceny“, ve skutečnosti jsou 

nepřímo hodnoceny kvalitativní vlastnosti přístroje: dodavatelé, jejichž 

přístroje nabízejí širší rozsah vyšetření, jsou zvýhodněni tím, že při 

tvorbě nabídkové ceny mohou v širším rozsahu vycházet z vlastní 

obchodní strategie a cenotvorby

• způsob hodnocení byl přitom vymezen jednoznačně a srozumitelně, 

nikdo nemohl být na pochybách, co a jak se bude vlastně hodnotit

• zadavatel umožnil co nejširší soutěž o zakázku

Úřad na tomto místě připouští, že se v šetřeném případě jedná o specifický 

a neobvyklý způsob hodnocení nabídek, nicméně … logický a 

opodstatněný, neboť za ním stojí racionální úvaha zadavatele umožnit o 

předmětnou veřejnou zakázku co nejširší soutěž.

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 223/2020 (10.9.2020), rozklad nebyl podán

• Klíčové závěry – ad b):

• s odkazem na myšlenky vyjádřené v rozhodnutí R 216/2019 byl Úřad 

zdrženlivý a pokud zadavatel uvedl racionální důvody pro zvýhodnění 

troponinu T

 úzká spolupráce s nemocnicí, kde se rutinně vyšetřuje trop. T

 dlouholeté zkušenosti lékařů, kontinuita výsledků

 u dětských pacientů jsou známy referenční meze pouze pro trop. T,

Úřad neměl důvod, proč by do rozhodnutí zadavatele o zvýhodnění 

tohoto typu troponinu měl ingerovat.

→ pokud zadavatel ví, co dělá a proč to dělá, umí to vysvětlit a doložit, 

má v případě kritérií hodnocení – obecně – dosti velkou volnost; Úřad je 

ve vztahu k zasahování do toho, co má být hodnoceno, resp. co má být 

zvýhodněno, zdrženlivý

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 467/2020 (17.12.2020), R 228,241/2020 (23.2.2021)

• zadavatel poptával nízkopodlažní trolejbusy s alternativním pohonem

• hodnotil mj. dle kritéria nazvaného „Technická kvalifikace“, v jehož rámci 

hodnotil způsob prokázání technické kvalifikace – referencí, a sice tak, že 

referenční zakázky hodnotil podle toho, zda dodavatel (1) samostatně 

realizoval kompletní dodávku trolejbusu s nezávislým pohonem, nebo (2) se 

samostatně podílel alespoň na dodávce elektrické výzbroje trolejbusu, nebo 

(3) se samostatně podílel alespoň na dodávce karoserie trolejbusu

• kritérium nevyjadřuje kvalitativní (largo senzu) hlediska spojená s 

předmětem VZ, je tak v rozporu s § 116 odst. 1 ZZVZ

→ zadávací řízení ex officio zrušeno

Případové studie



II. Případové studie – co lze hodnotit

o S 467/2020 (17.12.2020), R 228,241/2020 (23.2.2021)

• Klíčové závěry:

• hodnotí se nabízené plnění, nikoliv osoba dodavatele

• souvislost, resp. provázanost, kritéria kvality s předmětem plnění 

zadávané veřejné zakázky, a to zejména prostřednictvím smlouvy na 

veřejnou zakázku, je základní podmínkou pro využitelnost konkrétního 

kritéria kvality ve fázi hodnocení nabídek, neboť jedině tak se efekt 

tohoto kritéria kvality skutečně projeví při realizaci veřejné zakázky

• v souvislosti s novými směrnicemi a zákonem nedošlo k absolutnímu 

setření rozdílu mezi kvalifikací a hodnocením, byť k určitému zmírnění 

došlo a některé aspekty kvalifikace je již možno hodnotit (kvalifikace 

osoby podílejících se na plnění VZ)

→ hodnocení kvalifikace dodavatele není u nadlimitních zakázek 

vyloučeno, ale je třeba, aby zadavatel velmi přesvědčivě odůvodnil 

souvislost takového hodnotícího kritéria s předmětem veřejné 

zakázky

Případové studie



III. Případové studie – vymezení kritéria hodnocení

o S 120/2019 (7.5.2019) + celá série rozhodnutí z r. 2019 týkající se 

zakázek Městské policie hl.m. Prahy

• zadavatel poptával balistické vesty

• mj. hodnotil „celkovou kvalitu a vhodnost pro výkon služby“ – kvalitu 

použitých materiálů, čistotu zpracování a uživatelský komfort

• v rámci uživatelského komfortu chtěl zadavatel např. hodnotit způsob 

upínání rozepínání – neuvedl, jaký způsob bude považovat za uživatelsky 

komfortnější

• zadavatel uvedl jen obecné pojmy (kvalita použitých materiálů) s uvedením 

příkladů, co bude hodnotit (ohebnost, savost), nikoli však už jakým 

způsobem – každý dodavatel si pod takovým vymezením může představit 

něco jiného…

→ není zřejmé, v jakých parametrech a jak konkrétně spolu budou nabídky 

soutěžit, je umožněna libovůle zadavatele (a ukázalo se to pak i při samotném 

hodnocení, které nebylo transparentně popsáno)

→ uložena pokuta

Případové studie



III. Případové studie – vymezení kritéria hodnocení

o S 445/2019 (16.1.2020)

• zadavatel poptával zpracování lesních hospodářských osnov (dokumentů 

souvisejících s hospodařením v lesích)

• mj. hodnotil „technickou úroveň nabízeného plnění“ – až na základě 

námitek doplnil, že se bude hodnotit technické vybavení, se kterým 

dodavatel bude disponovat při zpracování LHO a které má vliv na kvalitu 

díla. Technickým vybavením se myslí jak hardware, tak i software.

→ jakým způsobem bude zadavatel postupovat při přidělování bodů 

jednotlivým nabídkám, tzn. jaký hardware a jaký software si zadavatel cení 

nejvíce, jaké technické vybavení považuje zadavatel pro plnění veřejné 

zakázky za preferované a jaké bude naopak hodnoceno nižším bodováním?

• v obdobném duchu „vymezeno“ více hodnotících kritérií

→ zadávací řízení ex officio zrušeno

Případové studie



III. Případové studie – vymezení kritéria hodnocení

o S 497/2020 (15.1.2021)

• Zadavatel poptával vybudování informačního systému a hodnotil mj. 

 zpracování modelového požadavku

 způsob a metodiku vývoje, tvorbu dokumentace projektu

 technickou kvalitu řešení

→ správní řízení pro zadavatele úspěšné - jde to, ale je to náročné

→ použití nekvantifikovatelného kvalitativního kritéria hodnocení 

pečlivě zvážit a věnovat mu náležitou pozornost !

Případové studie



IV. Shrnutí

• Zlaté zadavatelské pravidlo: „Vím, co dělám, a proč to dělám.“

o k formulaci zadávacích podmínek přistupovat s pečlivostí

(pečlivost nazaměňovat s excesivním rozsahem)

o zadavatel musí vědět, co zadávací podmínky způsobí na trhu

o pokud trh omezuji (to dělám v podstatě každou zadávací 

podmínkou, jde o to, jaký má dopad na soutěžitele), musím být 

připraven vysvětlovat, argumentovat, dokládat…

o Zadávání je strategická činnost vyžadující promyšlený postup! 

Zadavatel má prostor pro legitimní úvahy, co poptávat a co a jak 

hodnotit, ne pro bezdůvodné omezování soutěže!

Při rozumném přístupu však není důvod k obavám! 

Shrnutí



V. Dotazy, diskuse

… děkuji za pozornost

mojmir.florian@uohs.cz

mailto:mojmir.florian@uohs.cz

