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CO SE DĚJE NYNÍ PŘI VÝSTAVBĚ A 
PROVOZU BUDOV?

• Zvýšené požadavky a nároky na kvalitu vnitřního 

prostředí budov

• Zvyšuje se technologická náročnost budov

• „Standardní“ výstavbové a provozní modely 

nezohledňují dlouhodobé provozní náklady budov

• Obvykle není ověřováno plnění požadovaných 

cílových parametrů budov při jejich skutečném 

provozu 



KDY SE VŠE „LÁME“ A JAK NA TO?
Čím dříve se dostane pozornosti celkové výši nákladů 
budovy při projektové přípravě, tím lépe



JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE 
ZHOTOVITELE?

Projektová 
příprava

Realizace Provoz



CO JE TO PDB? 
Způsob realizace výstavbových projektů při kterém zhotovitel 
zajišťuje, provádí a je odpovědný: 

• za projektovou přípravu nebo její část 

• provedení stavby 

• optimalizaci nákladů životního cyklu založenou především 
na energetické efektivnosti    

• poskytování technického facility managementu nebo 
energetického managementu po přejímce stavby (budovy) 

Dosahování cílových parametrů je ověřováno při SKUTEČNÉM 
provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.

Jinými slovy: „jak si to zhotovitel „upeče“, takové to bude mít a 
pokud se mu to nepovede, bude za to platit, proto si velice 
dobře rozmyslí, aby vše dobře naprojektoval a postavil“



Z ČEHO SE SKLÁDÁ? 

PDB zahrnuje složky:

DESIGN

PERFORMANCE

BUILD

(& OPERATE)
(a) Energetický management; nebo

(b) Technický facility management



ENERGY PERFORMANCE 
CONTRACTING

Ukončení 
splácení

Instalace 
opatření
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JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE 
ZHOTOVITELE PŘI PDB?

Projektová 
příprava

Realizace Provoz



ROLE ZHOTOVITELE - SROVNÁNÍ  

PROJEKTOVÁ 
PŘÍPRAVA

REALIZACE 
STAVBY

PROVOZ 
BUDOVY

NE ANO NE

ANO 

v dohodnutém 
rozsahu

ANO
ANO 

v dohodnutém 
rozsahu

klasický
výstavbový
model

PDB

FÁZE 
PROJEKTU



Forma stanovení 

technických podmínek 

výstavbových projektů

Zadání stanoveno soupisem 

stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr 

(„klasický“ výstavbový 

projekt)

Zadání stanoveno formou požadavků na 

výkon a funkci (výkonové parametry) (projekt 

PDB)

Odpovědnost za projektovou 

dokumentaci a/nebo její část 

z pohledu zhotovitele

Ne. Ano. 

Rizika navýšení ceny při realizaci 

projektu

Vyšší. Riziko námitek vad (chyb) 

projektové dokumentace ze strany 

zhotovitele. 

Nižší. Zhotovitel nemůže namítat vady (chyby) 

projektové dokumentace.  

Rizika spojená s nedodržením 

stanoveného termínu realizace 

projektu 

Vyšší. 

Nižší. Zhotovitel nemůže v průběhu realizace 

projektu namítat vady (chyby) projektové 

dokumentace, kterou sám zpracoval a související 

případné zdržení projektu.

Prostor zhotovitele pro dosažení 

inovativního řešení 

Ne. Zhotovitel má povinnost 

realizovat projekt dle projektové 

dokumentace s výkazem výměr. 

Ano. Inovační potenciál závisí na tom, v jaké fázi 

projektové přípravy zadavatel převezme projekt.   

Odpovědnost za dosažení 

požadovaných parametrů při 

provozu a možnost pro důvodné 

přenesení rizik na zhotovitele

Ne. Lze obtížně přenést zcela riziko 

na zhotovitele, pokud zhotovitel 

nemůže nijak ovlivnit zvolené 

technické řešení.   

Ano. Závisí na zvoleném provozním modelu   





METODIKA PDB
2017: Návod možného postupu pro zadavatele při
realizaci výstavbových projektů metodou dodávky
Design & Build (& Operate) se zaměřením na
minimalizaci celkových nákladů životního cyklu
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prioritni_osa_6_seznam_projektu/$FILE/ofeu-
metodika_design_and_build-20180227.pdf

Nově

• Rozpracování metodiky se zaměřením na její použití
u novostaveb včetně vzorové zadávací
dokumentace pro výběr expertního týmu, který
zpracovává zadání PDB pro zhotovitele

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prioritni_osa_6_seznam_projektu/$FILE/ofeu-metodika_design_and_build-20180227.pdf


INFORMAČNÍ PLATFORMA PDB

Informační platforma Performance D&B 
k dispozici od 30.6.2020 na www.p-db.eu

http://www.p-db.eu/
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NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 
BUDOVY

• Zjednodušená skladba LCC budovy:

• Náklady na pořízení budovy (záměr, studie, architektonický 
návrh, projektová dokumentace, inženýring, výstavba, uvedení 
do provozu)

• Náklady na údržbu budovy (nátěry, malba, filtry VZT, spotřební 
materiál, atd.)

• Provozní náklady (Energie, správa, úklid, ostraha,...)

• Náklady na obnovu budovy a jejích technických zařízení 
(výměna dožitých komponent technických zařízení/modernizace, 
výměna oken, výměna střešní krytiny, atd.)

• Náklady na likvidaci budovy (recyklovatelnost)



ŘÍZENÍ LCC U NOVÉ VÝSTAVBY

Záměr
Studie
Zadání

Projektová 
dokumentace

Fáze
užívání

Předání
díla

Realizace
Výstavba

Fáze návrhu a realizace
INVESTIČNÍ NÁKLADY

Provoz budovy
PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde se
rozhoduje!



EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Z 
POHLEDU LCC



EKONOMICKÁ VÝHODNOST 
NABÍDEK

• ZZVZ (Zákon č. 134/2016 Sb.), §114:
1. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky 

budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti.

2. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě 
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 
včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. 
Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek 
hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo 
nejnižších nákladů životního cyklu.



HODNOTÍCÍ KRITÉRIA U PD&B

• Protože je zakázka zadána způsobem Performance DB, máme 
jen tyto dvě možnosti dle ZZVZ:

1. Hodnocení na nejvýhodnější poměr nabídkové 
ceny a kvality včetně poměru nákladů životního 
cyklu a kvality

2. Hodnocení na nejnižší náklady životního cyklu



PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ LCC

• Odhadnutelné a/nebo ovlivnitelné faktory  
• Investiční náklady
• Stavebně – technické vlastnosti budovy
• Účinnost použitých energetických technologií
• Efektivita provozování
• Doba reálné provozuschopnosti budovy
• Skutečně dosažená životnost použitých komponent

• Neodhadnutelné a/nebo neovlivnitelné faktory       
• Skutečná obsazenost budovy (v některých případech)
• Počasí
• Vývoj cen energií
• Legislativa



MODELOVÁNÍ LCC PŘI 
KONCEPČNÍM NÁVRHU BUDOVY

• Během veřejné zakázky: 

• Ještě nelze vytvořit model 
budovy, který by přesně 
odpovídal budoucí realitě – je 
nutné zjednodušení

• Do LCC nelze objektivně 
zahrnout všechny náklady, ale 
jen kvalifikovaný a ověřitelný 
výběr s rozhodujícím vlivem

• Do LCC nebude zahrnuta celá 
doba životnosti, ale jen taková 
doba, na jakou lze po 
dodavateli spravedlivě a 
smysluplně  požadovat 
věrohodné vyhodnocení a 
garance



PARAMETRY VSTUPUJÍCÍ DO 
HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA LCC 

• Indikativní výčet:
• Smluvní nepřekročitelné investiční náklady na 

pořízení budovy
• Garantované náklady za spotřebovanou energii za x 

let
• Garantované náklady na servis a údržbu vybraných 

komponent za x let
• Garantované personální náklady na zajištění 

provozu, údržby a servisu za x let
• Vlivem neodhadnutelných a neovlivnitelných faktorů se 

nejedná o přesnou hodnotu LCC, ale o vzorec, algoritmus, 
model a podobně. Přesnou hodnotu lze stanovit vždy jen 
pro konkrétně zadané hodnoty neodhadnutelných a 
neovlivnitelných faktorů (vnější teplota, obsazenost). 



OVĚŘOVÁNÍ LCC V PROVOZU A 
GARANCE ZHOTOVITELE 

• Zvolený algoritmus stanovení hodnoty 
zjednodušených LCC by měl být použitelný i pro 
jejich verifikaci v provozu

• Doba x let vstupující do výpočtu LCC by ideálně 
měla odpovídat době, po kterou zhotovitel bude v 
budově poskytovat Energy/Facility Management a 
poskytovat garance na dodržení LCC



IDENTIFIKOVANÉ MODELY 
HODNOCENÍ LCC

• Varianta A: Energetický model jednotně zpracovaný 
zadavatelem

• Varianta B: „Kalibrovaný“ model zpracovaný 
zhotovitelem a ověřený zadavatelem

• Varianta C: Energetický model zpracovaný 
zhotovitelem a ověřený zadavatelem



VARIANTA A:
ENERGETICKÝ MODEL 

JEDNOTNĚ ZPRACOVANÝ 
ZADAVATELEM

Výchozí předpoklady:

Hmotové a dispoziční řešení je 
dáno

Uchazeč nabízí vlastní řešení TZB 
a může ovlivnit parametry obálky

Model vyhotoví zadavatel, 
uchazeč nestanovuje LCC, ale 
jen garantované vstupy pro 
jejich výpočet:

Součinitel prostupu tepla,

účinnost, 

topný faktor, 

atd...



VARIANTA B: 
KALIBROVANÝ MODEL 

ZPRACOVANÝ 
ZHOTOVITELEM A OVĚŘENÝ 

ZADAVATELEM

Zadavatel dodá architektonické 
řešení, provozní program, plán 
měření a kalibrace a definici 
cílového parametru, který má být 
zhotovitelem nabídnut a 
garantován

Zhotovitel jakýmkoliv způsobem 
stanoví a nabídne hodnotu 
cílového parametru

Po třech letech provozu je 
provedena kontrola splnění 
garance s použitím plánu měření 
a kalibrace

Cílový parametr je vhodné nastavit a 
následně ověřit porovnáním skutečně 
dosaženého parametru s parametrem 
referenční budovy



VARIANTA C:
ENERGETICKÝ MODEL 

ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM 
A OVĚŘENÝ ZADAVATELEM

Nezbytné pro novostavby, kde 
zhotovitel sám navrhuje 
hmotové a dispoziční řešení

Zadavatel definuje cílové 
parametry, které požaduje 
garantovat, případně nástroje, 
kterých má být pro jejich 
výpočet a ověření použito (NKN, 
SW Energie 2016)

Zhotovitel sestaví model a 
stanoví hodnotu cílového 
parametru.

Zadavatel schválí model, nebo si 
vyžádá jeho úpravu

Vhodné i pro rekonstrukce 
(EPC)

Ukončení 
splácení

Instalace 
opatření
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PŘÍKLAD VÝSLEDNÉ SADY 
HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

• Varianta C: novostavba bez předchozího zpracování 
architektonického návrhu, nebo jakékoliv stavební dokumentace
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CO JE LEED?

• Mezinárodní tržní certifikace
• Ekologické kvality budovy

• Kvality vnitřního prostředí

• A energetické náročnosti budovy



PILÍŘE METODIKY 
KALIBROVANÉHO MODELU

• 1. Dynamický energetický model

• 2. Hodnocení v porovnání s definovaným standardem

• 3. Kalibrace dle neovlivnitelných parametrů a „performance“

• Pro komplikované budovy s náklady min. 200 mil. Kč výš



VYUŽITÍ DYNAMICKÉHO MODELU



HODNOCENÍ V DOBĚ PROJEKTU

kWh/rok

Kč/rok

kWh/rok

Kč/rok

30 %

50 %

Reference Návrh



KALIBRACE HODNOCENÍ JIŽ 
BĚHEM PROVOZU BUDOVY

kWh/rok

Kč/rok

kWh/rok

Kč/rok

33 %

57 %

Reference Kalibrovaný návrh dle skutečných spotřeb

1. Neovlivnitelné parametry
2. Ovlivnitelné parametry



ZAČÁTEK – DEFINICE CÍLOVÝCH 
PARAMETRŮ

• 50 % úspora provozních nákladů za energie

• 30 % úspora primární neobnovitelné energie



POSTUP

Zadávací řízení Projektová 
dokumentace

Realizace 
stavby

3 roky provozu 
budovy

Ověření
cílených 

parametrů

Zadavatel _Architektonická 
studie
_Provozní 
program
_Plán měření a 
kalibrace

_Autorský 
dozor
_Expertní
dozor

_Autorský 
dozor
_Expertní
dozor

_Převzetí 
budovy k 
užívání
_Dozor odečtu 
kalibračních 
parametrů

_Ověření
parametrů 
přes 
kalibrovaný 
model

Zhotovitel _Smlouva _Projektová 
dokumentace

_Realizace 
stavby

_Nadřazené 
řízení TZB pro 
správu budovy

_Vypracování 
kalibrovanéh
o modelu



OTÁZKY?



POROVNÁNÍ METODIK
Rozsah
zadání

Projektová
dokumentace při 

zadání

Energetický 
model

Ověření cílových 
parametrů

A)
Dílčí
parametry

Architektonická studie 
/ DÚR

Zpracován 
jednotný
zhotovitelem

Jednotně
zadavatelem 
pouze dílčí 
parametry

B) 
Kalibrovaný 
dynamický 
model

Architektonická studie 
/ DÚR

Zpracován 
zhotovitelem, 
ověřen 
zadavatelem

Dle plánu měření 
a kalibrace 
zpracovaného 
zadavatelem

C) 
Otevřený
návrh 
zhotovitele

- Zpracován 
zhotovitelem, 
ověřen 
zadavatelem

Navržen 
zhotovitelem,
ověřen 
zadavatelem



DISKUSE VÝHOD/NEVÝHOD
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Akce je připravena za finanční podpory 
Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 – Program 
EFEKT 2.

Pohled architektů
Dipl.-Ing. Mirko Lev

starchitects.cz
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• Soutěž o návrh kopule florentského domu (1418) 

Vítěz: Filippo Brunelleschi

• V roce 1874 vydává spolek inženýrů a architektů CK Rakouska-Uherska zásady 
pro architektonické soutěže

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: 
HISTORICKY OSVĚDČENÝ PRINCIP



• Způsob výběru dodavatele v jehož průběhu se hodnotí kvalita práce na 
konkrétním zadání

• Je naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a 
konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé 
peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže 
podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.

• Pro investora není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho 
zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis 
či finanční obrat

PROČ ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ?



PROČ ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ?

Převzato z deklarace Evropské Rady architektů (ACE) a Mezinárodní Unie architektů 
(UIA) přijaté 25. října 2019 v sídle UNESCO

• Kvalita

• Inovace

• Transparentnost

• Flexibilita

• Zaručená kvalita

• Jasná cena řízení

• Účast veřejnosti formou participace

• Rovné příležitosti

• Kreativita



• Vyhlašovatel získává množství konkrétních architektonických, urbanistických 
nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.

• Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná 
porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo 
transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala 
vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.

• Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech 
požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení 
hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.

• Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání 
soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.

• Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla 
v regionálním i celonárodním měřítku.

• Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad 
záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního 
projektanta.

• Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání 
neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné 
soutěžící.



HLAVNÍ NÁLEŽITOSTI ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

• Zkušený sekretář / organizátor soutěže (třeba z vlastních řad)

• Odborná porota převážně nezávislá na zadavateli – koriguje již samotné zadání

• ČKA Konzultuje soutěžní podmínky a vydává regulérnosti

• Doba na vypracování návrhů minimálně 6 týdnu

• Anonymita návrhu při hodnocení

• Vyplacení cen a odměn v výši dle soutěžního řádu ČKA uchazečům

• Veřejná výstava návrhů



PŘÍKLAD BĚŽNÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
„KULTURNÍ CENTRUM V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“

• Novostavba multifunkčního kulturní centra na místě stávajícího kina

• Dříve již proběhla vyzvaná soutěž, kvůli příliš vysokým investičním nákladům 
zrušená

• Organizátorem nové architektonické soutěže byl architekt města

• Požadavky na 2 oddělitelné sály, zasouvatelné hlediště, společné foyer

• Maximální investiční náklady určené pomoci m3 – výpočet investičních nákladů 
prováděl investor

• Energetické řešení na uvážení soutěžících, potenciál na dosažení pasivního 
standardu – hodnotící kritérium, v druhém kole soutěže povinný PENB

• Odborná porota složená ze zkušených architektů

• 13 odevzdaných návrhů – otevřená soutěž

• Ustavující schůze poroty 7. 7.2016 – vyhlášení výsledků 21.12.2016

• S vítězem podepsaná smlouva v květnu 2017, probíhá VŘ na dodavatele stavby

• Navýšení investičních nákladů o cca. 90%



VÍTĚZNÝ NÁVRH





ENERGETICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ NÁVRH

Autor: starchitects + RadaArchitekti s.r.o.



DOPRACOVANÝ NÁVRH



DOPRACOVANÝ NÁVRH



PROJEKT

PROPOJENÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE S 
KONCEPTEM PDB

• Architektonické soutěže v ČR se konají vždy v souladu se soutěžním řádem ČKA

• Obvykle u nadlimitních zakázek jako Soutěž o návrh dle §143 ZZVZ s navazujícím 
JŘBÚ

• AS v případě PDB jako vložený proces do výběrového řízení – např. JŘSÚ, 
soutěžní dialog apod. 

JŘSÚ / SD

AS
VÝSTAVBA PROVOZ

SM
LO

U
V

A
Příprava zakázky investora Služby zhotovitele PDB

INVESTIČNÍ
ZÁMĚR



PROPOJENÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE S 
KONCEPTEM PDB

• Investor v rámci VŘ PDB nastavuje váhu jednotlivých parametrů – kvalifikace, 
portfolio, cena, provoz a výsledek AS – jako u mixážního pultu

• AS obsáhne největší podíl práce na konkrétním zadání v rámci VŘ

• Vzniklá architektonická hodnota a její urbanistický kontext jsou trvalé produkty 
VŘ po celou existenci budovy, další parametry se budou nebo mohou měnit v 
průběhu užívání budovy



PŘÍKLAD DĚTSKÉ LÉČEBNY 
V OSTROVĚ U MACOCHY



PŘÍKLAD DĚTSKÉ LÉČEBNY V OSTROVĚ U MACOCHY

• Jednací řízení s uveřejněním ve smyslu Design and Build, jehož finální fází byla 
architektonická soutěž

• 5 odevzdaných návrhů (z toho 1 vyloučený)

• Vyhrálo sdružení VCES a.s., Enesa a.s. a Adam Rujbr Architects s.r.o.

• Bude podrobněji představeno Mgr. Jakubem Váňou



Z POHLEDU ARCHITEKTA – ČLENA VÍTĚZNÉHO TÝMU

• Dohoda o spolupráci s ostatními firmami byla překvapivě hladká, postavení 
architekta v týmu nebyla do počtu

• Spolupráce se stavební firmou během VŘ umožní mnohem přesnější určení 
finální ceny stavby než běžně v AS

• Zadavatel pečlivě vypracoval zadání vč. požadovaných standardů

• Náročný mnohastupňový proces výběrového řízení namísto klasické soutěže

• Ceny a odměny dle soutěžního řádu nepokryjí v tomto případě náklady na účast

• V tomto případě slabá architektonická konkurence – ostatní kanceláře se 
účastnili de facto poprvé architektonické soutěže

• Zadavatel v průběhu procesu nekorigoval místy příliš přísné zadávací podmínky



Z POHLEDU ARCHITEKTA  - PŘEDSEDY POROTY

• Komplikovaný mnohastupňový proces výběrového řízení namísto klasické 
soutěže

• Vyhrál tým s nejlepší návrhem



Z POHLEDU ARCHITEKTA  - SEKRETÁŘE SOUTĚŽE

• Průkopnický počin zpracovat tento druh VŘ v souladu  ČKA

• Z požadavků zadavatele vznikl komplikovaný mnohastupňový proces výběrového 
řízení zahrnující vícehodnoty místo klasické soutěže o cenu

• Ve výsledku rozhodla zejména vložená AS – řízení by zřejmě šlo zjednodušit

• Dosud nejsou k dispozici vzorové soutěžní podmínky pro tento druh „vložené“ 
soutěže do JŘSÚ – náročnější na přípravu než klasická SoN

• Váha vložené architektonické soutěže nebyla většinou týmů pochopená



Z POHLEDU ARCHITEKTA OBECNĚ

• PDB odstraní souboje mezi projektantem a stavební firmou na stavbě

• Případné kompromisy si projektant se stavební firmou vyřeší interně

• Nestandardizované zadávací podmínky ve srovnání s běžnými soutěžními 
podmínkami dle vzoru ČKA

• Větší šance na realizaci staveb prošlých AS za předvídatelnou cenu v reálném 
čase



DOTAZY?



DĚKUJI ZA POZORNOST



PERFORMANCE DESIGN & BUILD
CESTA K VÝSTAVBĚ BUDOV S OPTIMÁLNÍMI NÁKLADY

Akce je připravena za finanční podpory 
Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 – Program 
EFEKT 2.

Příprava projektů Performance D&B – hodnocení 
přístupu zadavatelů z pohledu zhotovitele 

Ing. Miroslav Marada MBA 
ENESA a.s./APES

Workshop, Praha, 15.6.2020



PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ

• Výstavba nové radnice MČ Praha 12

• Rekonstrukce budovy radnice MČ Praha 14

• Výstavba sídla NKÚ

• Výstavba Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově 
u Macochy



VÝSTAVBA NOVÉ 
RADNICE MČ 

PRAHA 12

• Zhotovitel byl vybrán v soutěžním dialogu ještě dle zákona 137/2006 Sb. 
Podkladem do soutěže byl dokument „Studie proveditelnosti projektu 
NOVÁ RADNICE”. Kde byly definovány požadavky na funkci

• V soutěžním dialogu 7 uchazečů postupně rozpracovalo svoje návrhy až do 
podoby blížící se DUR. Všech 7 návrhů bylo přijato jako akceptovatelné. 
Návrhy nebyly hodnoceny podle pravidel architektonické soutěže.

• Následně byla vyhotovena ZD. Hodnotící kritérium: 90% cena a 10% 
termíny. LCC nebyly hodnoceny. Jde tedy o DB, nikoliv PDB

• Smlouva podepsána 15.9.2017, budova je ve druhé polovině výstavby



REVITALIZACE 
BUDOVY RADNICE 

MČ PRAHA 14

• Předmětem projektu je přeměna radnice na budovu ve standardu „s téměř 
nulovou spotřebou energie“ doplněná o nový inteligentní BMS

• Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s 
uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb.

• Zadání – při zachování stávajících funkcí zlepšit energetickou „performance“ 
budovy a její „inteligenci“. V ZD byl definován výčet a specifikace požadovaných 
opatření, zadavatelé hledali vlastní způsob realizace představ investora.

• LCC byly hodnoceny podobně jako u EPC prostřednictvím garantované úspory 
oproti referenčnímu stavu (nehodnotila se absolutní hodnota LCC, ale relativní 
zlepšení oproti stávajícímu stavu. Pro hodnocení LCC byla použita Varianta C: 
Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.

č.p.1072 s 1073



VÝSTAVBA SÍDLA 
NKÚ

• Předmětem projektu je výstavba nového sídla NKÚ

• Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v otevřeném řízení 
dle zákona 136/2016 Sb.

• Zadání bylo postaveno na projektu pro stavební povolení zpracovaném v 
BIM

• LCC byly hodnoceny zadáním vybraných požadovaných parametrů do 
předem připraveného modelu v Národním kalkulačním nástroji. Pro 
hodnocení LCC tedy byla použita Varianta A: Energetický model jednotně 
zpracovaný zadavatelem.

• Zhotovitel nebude ověřovat ani garantovat skutečně dosažené LCC 



VÝSTAVBA DĚTSKÉ 
LÉČEBNY SE 

SPELEOTERAPIÍ V 
OSTROVĚ U 
MACOCHY

• Předmětem projektu je výstavba nového dětské léčebny

• Výběr architekta, projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v 
jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb., ve kterém  byla 
obsažena i architektonická soutěž dle pravidel ČKA

• Zadání bylo postaveno na detailní specifikaci požadavků na funkci a výkon 
(funkční schéma, kniha standardů, požadavky na vnitřní klima, průměrný 
součinitel prostupu tepla, spotřeba neobnovitelné primární energie). 

• LCC byly hodnoceny vypracováním vlastního modelu budovy povinně v 
nástroji ENERGIE 2016. Pro hodnocení LCC tedy byla použita Varianta C: 
Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.

• Zhotovitel bude poskytovat službu energetického managementu.



15/6/2020

Dětská léčebna se 
speleoterapií v Ostrově 
u Macochy

Mgr. Jakub Váňa
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Program
• představení Dětské léčebny

• cíle zadavatele

• přístup k projektu a minimální požadavky

• průběh zadávacího řízení

• zkušenosti a zpětná vazba
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Představení Dětské léčebny

• odborný léčebný ústav, v němž se již více než 30 let léčí děti převážně školního věku s nemocemi
dýchacího traktu za využití speleoterapie – klimatické léčebné metody, která jako přírodní zdroj
využívá specifické klima v Císařské jeskyni

• jediné pracoviště v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni

• hlavní pavilon byl postaven v 80. letech pouze jako provizorní budova, ale stojí a slouží dodnes

• kapacita 42 lůžek, poptávka je však mnohem vyšší

• dvě malá hřiště – basketbalové a víceúčelové
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Cíle zadavatele
• realizace nového objektu léčebny v nové lokalitě na okraji městyse Ostrov u Macochy v blízkosti

Císařské jeskyně

• architektonicky zajímavá stavba zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras

• kvalitní dílo šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) i k uživatelům
(zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí)

• využívání obnovitelných zdrojů energie při provozu budovy

• nízké provozní náklady



6



7

Přístup k projektu

• výstavba léčebny dlouho přislíbena, v minulosti zpracována studie

• po zajištění finančních prostředků se nabízel klasický přístup: studie > projektant > stavba

• s ohledem na unikátnost projektu, zastaralost studie a (relativní) dostatek času na přípravu a
realizaci se podařilo prosadit jiný přístup k projektu
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Přístup k projektu
• myšlenka - volnost pro dodavatele, maximální možné využití zkušeností, know-how ve prospěch

zadavatele…zároveň motivace pro dodavatele (vzít projekt za svůj), ale i odpovědnost za výsledek

• interní diskuze 1. část

• externí ověření – u dodavatelů formou předběžné tržní konzultace

• interní diskuze 2. část – politická reprezentace

• vzdělávání – FIDIC, BIM, soutěž o návrh

• spolupráce s odborníky

• zapracování do zadávacích podmínek – včetně volby vhodného druhu zadávacího řízení
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Přístup k projektu

• Design&Build – prostor pro dodavatele

• FIDIC – funkční smluvní standard

• BIM - projekční, realizační i provozní fáze

• úsporný a energeticky šetrný provoz – obecný cíl zadavatele

• energetický management budovy po dobu prvních 3 let provozu

• architektonická hodnota – dána unikátností projektu, místem stavby - dle soutěžního řádu ČKA
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Minimální požadavky zadavatele
• kapacita 78 osob – děti a jejich doprovod

(třílůžkové pokoje s hygienickým zázemím)

• zázemí pro cca 35 zaměstnanců ve
třísměnném provozu (lékařský personál –
primář, lékaři, sestry; vychovatelé; učitelé;
kuchaři; správce budovy)

• prostory pro rehabilitaci (včetně tělocvičny,
sauny a vnitřního bazénu s mořskou vodou)

• 3 třídy základní školy

• stravovací provoz včetně jídelny pro 80 osob

• služební byt

• venkovní hřiště, sportoviště, inspirativní
zahrada, hipodrom a parkoviště
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151 400 000,- Kč bez DPH
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Předpokládaná hodnota

• 150 mil. Kč cena za realizaci zakázky

• 1,4 mil. Kč odměny a náhrady za účast v zadávacím řízení

• pevná cena, která není předmětem hodnocení nabídek
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Spolupráce s odborníky, související zakázky

• Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace – každodenní fungování léčebny

• UCEEB ČVUT - energetická stránka projektu, vč. posuzování a hodnocení

• správce stavby – FIDIC, požadavky objednatele, kniha standardů, kniha místností

• BIM Manažer - EIR, Pre-BEP

• společné datové prostředí (CDE)

• propojení zadávacího řízení s architektonickou soutěží, konzultace s ČKA, sestavení poroty

• energetický management – po dokončení stavby
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Zadávací řízení

• jednací řízení s uveřejněním, jehož finální fází
je soutěž o návrh

• možnost podávat předběžné nabídky, jednat
o nich s účastníky a snížit jejich počet

• možnost úpravy zadávacích podmínek
(kromě minimálních požadavků)

• kvalifikační fáze

• 1. předběžné nabídky

• jednání s účastníky

• 2. předběžné nabídky

• snížení počtu předběžných nabídek

• podání nabídek, soutěž o návrh
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Fáze
Čas ve dnech 

(fáze)
Čas ve dnech 

(celkem)
Reálný průběh

Zahájení zadávacího řízení 0 0 0

Lhůta pro předložení žádostí o účast 45 45 45

Posouzení kvalifikace 10 55 55

Výzva k podání 1. předběžných nabídek 5 60 55

Lhůta pro podání 1. předběžných nabídek 30 90 90

Posouzení 1. předběžných nabídek 20 110 105

Jednání s účastníky, výzva k úpravě předběžné nabídky 5 115 125

Lhůta pro úpravu předběžné nabídky 20 135 150

Posouzení předběžných nabídek 20 155 170

Zúžení počtu předběžných nabídek, výzva k podání nabídek 15 170 175

Lhůta pro podání nabídek 60 230 265

Posouzení a hodnocení nabídek 35 265 290

Výběr dodavatele 15 280 320

Uzavření smluv 20 300 365
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Podklady pro zpracování nabídek

• provozní schéma léčebny

• požadavky na rozsah a vybavení stavby

• popis denního režimu léčebny

• kniha místností

• kniha standardů

• podklady pro zpracování BEP

• geologický průzkum, geodetické zaměření

• územně plánovací informace stavebního úřadu Blansko

• předběžné vyjádření Správy CHKO Moravský kras

• vyjádření správců sítí – plyn, voda, kanalizace…
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Ceny a náhrady spojené s účastí v ZŘ
• bylo stanoveno, že mezi účastníky mohou být rozděleny částky v celkové výši 1 400 000,- Kč

• 1. cena - 400 000

• 2. cena - 300 000

• 3. cena - 200 000

• 4. a další - částka k rozdělení 300 000, jednomu účastníku max. 150 000

• účastníci, kteří podají předběžnou nabídku, zúčastní se jednání, ale po snížení počtu předběžných
nabídek budou vyloučeni – částka k rozdělení 200 000, jednomu účastníku max. 30 000
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První předběžné nabídky
• všichni účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace byli vyzváni k podání 1. předběžné nabídky,

která má 3 části:

• textový popis konceptu přístupu k architektonicko-stavebnímu řešení a energetickému a
technickému řešení ve vazbě na provozní specifika léčebny

• složení kompletního realizačního týmu účastníka - struktura, obsazení jednotlivých pozic a
zkušenosti členů týmu

• přidané hodnoty nabízené účastníkem – nad vymezené minimální standardy
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Koncept přístupu k řešení léčebny
• koncept přístupu k urbanisticko-architektonickému řešení

• přístup k návrhu distribuce tepla, chladu, větracího vzduchu, teplé vody

• přístup k návrhu energetického zdroje (zdrojů) a využití úsporných technologií

• koncepce přístupu k volbě stavebně-konstrukčního systému budovy

• shrnutí celkového konceptu přístupu ke stavbě, jeho důležitých aspektů, jejich propojenost a
orientační rozsah všech částí

• inovativní koncepční řešení (pokud jsou navrhována)
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Realizační tým účastníka
• Manažer akce

• Koordinátor BIM
• Energetický specialista
• Manažer projektu

• Generální projektant
• Koordinátor profesí při projektování
• Maximálně 1 další člen týmu manažera projektu

• Manažer stavby
• Zástupce manažera stavby
• Koordinátor profesí při realizaci stavby
• Maximálně 1 další člen týmu manažera stavby
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Přidané hodnoty

• předem připravené možnosti vylepšení projektu se stanoveným bodovým ohodnocením

• větší bazén
• arboretum
• nadstandardní provozní úkony a údržba

• účastníci v příslušném dokumentu pouze vyplnili, které přidané hodnoty nabízí
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Jednání s účastníky
• osobní (ústní) jednání s každým účastníkem, který podal 1. předběžnou nabídku

• musel být přítomen Manažer akce účastníka

• účastníci představili svoji předběžnou nabídku

• účastníci získali zpětnou vazbu od zadavatele (k předběžné nabídce)

• zadavatel získal zpětnou vazbu od účastníků (k zadávacímu řízení a zadávacím podmínkám)

• primárním cílem jednání bylo vylepšení předběžných nabídek ve prospěch zadavatele
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Druhé předběžné nabídky

• všichni účastníci, kteří se zúčastnili jednání, byli vyzváni k podání 2. předběžné nabídky

• požadavky na obsah a rozsah byly totožné jako u 1. předběžné nabídky

• účastníci měli možnost zareagovat na zpětnou vazbu

od zadavatele a své předběžné nabídky vylepšit
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Snížení počtu předběžných nabídek
• na základě kvalitativních kritérií:

• kvalita přístupu k architektonicko-stavebnímu a energetickému a technologickému řešení

• kvalita realizačního týmu účastníka

• přidané hodnoty nabízené účastníkem

• bylo stanoveno, že zadavatel vyzve k podání nabídky prvních pět účastníků dle počtu získaných
bodů, ostatní vyloučí z další účasti v zadávacím řízení
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Nabídky
listinná část:

• návrh stavby v rozsahu studie léčebny

• v předepsané formě

digitální část:

• textové vyjádření návrhu (max. 6 stran A4)

• tabulka bilancí

• protokol výpočtu energetické náročnosti

• podklady k výpočtu

• výkresová dokumentace

• BEP

• údaje o složení a kvalifikaci realizačního týmu
účastníka či nabízených přidaných hodnotách

• harmonogram milníků realizace

• licenční smlouva upravující vypořádání autorských
práv mezi účastníkem a autorem studie
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Hodnocení nabídek
• podle ekonomické výhodnosti - kvality nabízeného plnění

• nabídky hodnoceny anonymně odbornou nezávislou a předem známou porotou

• hodnotící kritéria seřazená dle významu:

• celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu

• kvalita energetického a technologického řešení

• naplnění provozních požadavků zadání

• kvalita realizačního týmu účastníka

• přidaná hodnota
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Kvalita energetického a technologického řešení
• kvantitativní podkritéria:

• průměrný součinitel prostupu tepla budovy

• spotřeba neobnovitelné primární energie

• kvalitativní podkritéria :

• minimalizace nákladů na údržbu a servis

• minimalizace provozních nákladů na energie

• vhodnost volby systémů TZB s ohledem na docílení komfortu v pobytových prostorech léčebny

• způsob integrace systémů TZB a zdrojů energie do budovy s ohledem na vizuální a akustický komfort

• vzájemná provázanost systémů TZB a zdrojů energie, včetně zpětného získávání tepla
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průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem = 0,21 W/(m2.K)

výše roční spotřeby neobnovitelných zdrojů energie

NPE = 93 kWh/(m2.rok)
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• po skončení životnosti budovy bude možné stavební
dílce nosné konstrukce znovu využít, nebo beze
zbytku recyklovat

• jímání dešťových vod, využití k závlaze, zasakování
přebytků přímo v areálu léčebny

• kompostování organického odpadu

• interiérová zeleň ve formě aeroponických květníků -
celoroční pěstování bylin, ovoce a zeleniny;
edukační a esteticky působivý prvek pro dětské
klienty léčebny
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Výsledek hodnocení nabídek

• Prezentace návrhů – web ČKA:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy

• Kompletní dokumentace včetně podrobného protokolu – profil zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html
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Naše zkušenosti
• nebát se nechat si poradit, spolupracovat s odborníky, ale zároveň celý proces aktivně řídit, držet se

základních cílů, tezí

• velký význam PTK – představení projektu a jeho cílů, konzultace ke způsobu zadání, podrobnosti podkladů,
předpokládané hodnotě

• hodnocení realizačního týmu – příliš podrobné, nejasný přínos

• způsob hodnocení nabídek – soutěž o návrh vs. zákon o zadávání veřejných zakázek - bodování (?), jiný
standard odůvodnění - zajištění transparentnosti

• oddělení hodnocení nabídek od zbytku zadávacího řízení (jednání s účastníky, snížení počtu předběžných
nabídek) z důvodu zajištění anonymity návrhů



34



35

Zpětná vazba spolupracujících a účastníků

• omezení okruhu potenciálních dodavatelů oproti postupné realizaci
(architektonická soutěž – projekt – zhotovitel stavby)

• projekt náročný na zpracování standardů – více částí, různé provozy

• netransparentní způsob hodnocení – bodování, odůvodnění

• riziko pevné ceny

• nemožnost získat zpětnou vazbu od koncového uživatele v průběhu přípravy
nabídky
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Zpětná vazba spolupracujících a účastníků

• kvalitně a podrobně zpracované podklady při zachování dostatečného prostoru pro dodavatele

• transparentní přístup zadavatele – komunikace v rámci PTK, JŘSÚ, uveřejnění kompletních
zadávacích podmínek hned při zahájení zadávacího řízení

• využití metody BIM

• úspora transakčních nákladů – méně zadávacích řízení a související administrativy

• efektivnější komunikace mezi projektantem a zhotovitelem, průběžná optimalizace projektu
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Děkuji za pozornost
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MOŽNOSTI PRO ZADÁNÍ PROJEKTU 
PDB (VÝBĚR ZHOTOVITELE)

2 varianty možného postupu:

• jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) - § 60 an. ZZVZ

• řízení se soutěžním dialogem (ŘSSD) - § 68 an. ZZVZ



PODMÍNKY POUŽITÍ JŘSU/ŘSSD

➢ shodné podmínky použití - § 60 ZZVZ (odkaz v § 68/1)

Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, pokud

a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu 
dostupných plnění,

b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo 
inovativní řešení,

c) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího 
jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z 
povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek 
spojených s předmětem veřejné zakázky, nebo

d) nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické 
dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2.



VYUŽITÍ JŘSU PRO JEDNOTLIVÉ 
VARIANTY PDB

Možnosti postupu pro varianty PDB:

• Varianta A a Varianta B (architektonický návrh je již 
zpracován před zahájením JŘSU) 

• Varianta C (architektonický návrh je součástí 
nabídek potenciálních zhotovitelů v rámci JŘSU) 



POSTUP V JŘSU
1. FÁZE – KVALIFIKACE (SPOLEČNÁ)

fáze ZŘ obsah fáze ZŘ poznámky

kvalifikační fáze

Variantou je provést snížení 

počtu účastníků dle § 111 

ZZVZ pomocí technické 

kvalifikace (a pak již 

neomezovat účastníky dle §

112).

- zahájení zadávacího řízení (oznámení do 

VVZ a TED)

- podání žádostí o účast s doklady o 

kvalifikaci

- posouzení kvalifikace

- vyloučení nekvalifikovaných účastníků



POSTUP V JŘSU
2. FÁZE – PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY 

(VARIANTA A /VARIANTA B)

fáze ZŘ obsah fáze ZŘ poznámky

fáze podání 

předběžných nabídek 

(PN)

- výzva k podání předběžných nabídek 

- jednání o PN

- výběr 3 – 5 PN dle § 112 ZZVZ dle kritérií 

kvality:

o kvalita a komplexnost stavebně-

technického řešení

o kvalita a zkušenosti týmu

- vyloučení nevybraných (s poskytnutím 

skicovného)

Zadavatel může limitovat 

přípustnou výši nabídkové 

ceny (výše limitace může 

být předmětem jednání o 

PN).

Jsou možné různé varianty 

postupu – např. vést 

jednání v několika kolech, 

vždy s následnou úpravou 

předběžných nabídek a 

vyřazením nejhůře 

hodnocené předběžné 

nabídky.



POSTUP V JŘSU
3. FÁZE – KONEČNÉ NABÍDKY 
(VARIANTA A /VARIANTA B)

fáze ZŘ obsah fáze ZŘ poznámky

fáze podání 

konečných nabídek

ukončení ZŘ

- výzva k podání konečných nabídek

- vyhodnocení návrhů dle všech hodnotících 

kritérií

- výzva vybranému dodavateli dle § 122 

ZZVZ 

- rozhodnutí a oznámení o výběru dle § 123 

ZZVZ

- uzavření smlouvy



POSTUP V JŘSU
2. FÁZE – PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY 

(VARIANTA C)
fáze ZŘ obsah fáze ZŘ poznámky

fáze podání 

předběžných nabídek 

(PN)

- výběr 3 – 5 PN dle § 112 ZZVZ dle kritérií 

kvality:

o kvalita a komplexnost stavebně-

technického řešení

o kvalita a zkušenosti týmu

- vyloučení nevybraných (s poskytnutím 

skicovného)

Zadavatel může limitovat 

přípustnou výši nabídkové 

ceny (výše limitace může 

být předmětem jednání o 

PN).

Jsou možné různé varianty 

postupu – např. vést 

jednání v několika kolech, 

vždy s následnou úpravou 

předběžných nabídek a 

vyřazením nejhůře 

hodnocené předběžné 

nabídky.

- výzva k podání předběžných nabídek 

- PN obsahují architektonickou studii 

- posouzení architektonických studií 

přezkušovatelem

- vyhodnocení anonymních 

architektonických studií porotou a 

stanovení jejich pořadí

- jednání o PN

- předloženích upravených PN včetně 

architektonických studií



POSTUP V JŘSU
3. FÁZE – KONEČNÉ NABÍDKY 

(VARIANTA C)

fáze ZŘ obsah fáze ZŘ poznámky

fáze podání 

konečných nabídek

ukončení ZŘ

- výzva vybranému dodavateli dle § 122 

ZZVZ 

- rozhodnutí a oznámení o výběru dle § 123 

ZZVZ

- uzavření smlouvy

- výzva k podání konečných nabídek

- obsahem nabídky bude propracovanější 

architektonický návrh

- posouzení arch. návrhů přezkušovatelem

- hodnocení arch. návrhů porotou; ocenění 

1. až 3. návrhu, ostatní skicovné

- vyhodnocení návrhů dle všech hodnotících 

kritérií
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