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Východiska pro OVZ na VUT

Motivace
• Univerzita by měla vnímat určitou míru společenské odpovědnosti,

potažmo dopady své činnosti na životní prostředí

Interní dokumenty
• Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VUT na období od roku

2021+
o VUT tímto deklaruje záměr rozvíjet sociální a environmentální

odpovědnost nejen v oblasti veřejného zadávání s cílem posílit
společenskou odpovědnost VUT

• Směrnice o zadávání veřejných zakázek na VUT
• Kontrolní list OVZ



Obecně aplikované zásady OVZ na VUT

• Formulářové nabídky
• ČP k OVZ a inovacím součástí formuláře nabídky
• Vytváření podmínek pro účast malých a středních podniků (vyvážené

smluvní podmínky – FIDIC, platby poddodavatelům apod.)
• Minimální úroveň požadované kvalifikace (těžiště práce dodavatelů

by mělo spočívat k kvalitě nabídky)
• Férová komunikace před během i po zadávacím řízení
• Využívání vícekriteriálního hodnocení
• Hledání relevantních příležitostí pro uplatnění OVZ a inovací
• Co nám mohou dodavatelé ve vztahu k OVZ sami nabídnout? Definice

účelu (cílů) zakázky vs. obligatorní požadavky zadavatele v ZP – Best
Value Approach?



OVZ vs. BVA na VUT

• Definice předmětu plnění nebo jeho části formou cílů (účelu)
veřejné zakázky

• Těžiště odbornosti je na straně dodavatele jako experta
• Odbornost vyjádřena formou Tvrzení (dominantních informací) a

vyčíslených efektů Tvrzení (co zadavateli Tvrzení ve vztahu ke
sledovanému cíli přinese)

• Základní struktura hodnotících kritérií BVA
o Odborná úroveň (OVZ aspekty)
o Rizika
o Pokročilé řešení (Inovativní aspekty)
o Vlastnosti a schopnosti zástupce dodavatele (Pohovor)
o Nabídková cena



Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT 2020

popis

Druh služby

Režim nadlimitní

Hodnotící kritéria BVA/m4E (Odborná úroveň, Rizika, pokročilé řešení, Vlastnosti a schopnosti 

Projektového manažera, Nabídková cena)

Zajímavosti  Kompletní proces dle metody BVA/m4E,

 dvouobálková metoda, 

 anonymita hodnocení,

 předběžné tržní konzultace,

 Meet the buyer po skončení výběru

Odkaz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=298898

Sledovaný bod 

účelu se vztahem 

k OVZ

Co nejdůstojnější pracovní podmínky

Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel bude pro poskytování Služeb vytvářet svým 

pracovníkům co nejdůstojnější pracovní podmínky.

Vybraný dodavatel 

(2 nabídky)

0% fluktuace zaměstnanců v průběhu plnění VZ, neprokázal na odkazovaných 

zkušenostech, krácení bodů

Pokročilé řešení 

(inovativní aspekt) 

Autonomní mycí zařízení (pilotní projekt dodavatele v ČR)

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=298898


Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT

popis

Druh služby

Režim nadlimitní

Hodnotící kritéria BVA/m4E (Odborná úroveň, Rizika, Pokročilé řešení, Vlastnosti a schopnosti 

Projektového manažera, Nabídková cena)

Zajímavosti  Kompletní proces dle metody BVA/m4E,

 dvouobálková metoda, 

 anonymita hodnocení,

 předběžné tržní konzultace,

 Meet the buyer po skončení výběru

Odkaz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=298953

Sledovaný bod účelu se 

vztahem k OVZ

Stabilní pracovní tým s nízkou fluktuací pracovníků

Vybraný dodavatel (8 

nabídek)

Stálost pracovního kolektivu s roční fluktuací pod 5 % (obhájeno dodavatelem v 

Ověřovací fázi na doložených ref. zakázkách)

Pokročilé řešení 

(inovativní aspekt) 

elektromobilní zařízení pro rychlý přesun v areálu vybavený Defibrilátoem

LIFEPACK, mobilní lékárničkou a mobilními hasícími přístroji

Z dalších nabídek Softwarové řešení zajišťující aktuální přehled o bezpečnostní situaci na objektu, 

včetně zasílání notifikací (o 80 % efektivnější komunikace)

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=298953


Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT

popis

Druh služby

Režim nadlimitní

Hodnotící kritéria BVA/m4E (Odborná úroveň, Rizika, Pokročilé řešení, Vlastnosti a schopnosti 

Projektového manažera, Nabídková cena)

Zajímavosti  Kompletní proces dle metody BVA/m4E,

 dvouobálková metoda, 

 anonymita hodnocení,

 předběžné tržní konzultace

Odkaz https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/376146

Sledovaný bod účelu se 

vztahem k OVZ

Kvalifikovaný a stabilní pracovní tým

Vybraný dodavatel (6 

nabídek)

Stálost pracovního kolektivu s roční fluktuací 0 - 5 % (obhájeno dodavatelem v 

Ověřovací fázi na doložených ref. zakázkách)

Pokročilé řešení 

(inovativní aspekt) 

Provedení bezpečnostních auditů všech budov, digitální obchůzková kniha, 

elektromobilní zařízení, stejnokroj v barvách zadavatele 

Z dalších nabídek Garantovaná zastupitelnost strážného do 10 minut v případě potřeby

Fluktuace max. do 10 %

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/376146


Rekonstrukce hygienických buněk objektu A03 KaM VUT 

popis

Druh stavební práce

Režim podlimitní (100 mil. Kč bez DPH)

Hodnotící kritéria BVA/m4E (Odborná úroveň, Rizika, Vlastnosti a schopnosti Zástupce Zhotovitele, 

Nabídková cena)

Zajímavosti  kompletní proces podle BVA/m4E, dvouobálková metoda, anonymita hodnocení, 

předběžné tržní konzultace, nejvýše přípustná a nejnižší hodnocená nabídková 

cena, Zelená kniha FIDIC

Odkaz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636

Sledovaný bod 

účelu se vztahem 

k OVZ

Bezpečně

volně přístupný areálu VŠ kolejí. Pohyb studentů. Požadavek na nadstandardní 

zajištění bezpečnosti staveniště.

V důstojných pracovních podmínkách osob podílejících se na plnění VZ

Vybraný dodavatel 

(4 nabídky)

Vlastní koordinátor BOZP a garance nulového výskytu pracovníků bez OOPP (po 

provedení Ověřovací fáze kráceny body na neutrální hodnocení)

Nadstandardní zařízení staveniště nad rámec zákonných požadavků, garance 

nekuřáckého pracoviště

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636


Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT – objekty A3 a KH3

popis

Druh stavební práce

Režim Nadlimitní otevřené (140 mil. Kč bez DPH)

Hodnotící kritéria BVA/m4E (Odborná úroveň, Rizika, Vlastnosti a schopnosti Zástupce Zhotovitele, 

Nabídková cena)

Zajímavosti • kompletní proces podle BVA/m4E, dvouobálková metoda, anonymita 

hodnocení

• předběžné tržní konzultace

• nejvýše přípustná a nejnižší hodnotitelná nabídková cena 112 – 140 mil. Kč 

bez DPH

• Zelená kniha FIDIC

• Zakázka spolufinancována z programu MŠMT – reprodukce majetku VŠ

• Meet the buyer po skončení ZŘ (se 4 neúspěšnými dodavateli)

• 7 nabídek (5 samostatných, 2 sdružení)

Odkaz https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636

Obligatorní OVZ 

požadavek ve vztahu 

k zaměření VUT a 

rozsahu prací

Zhotovitel musí umožnit během dvou dnů v průběhu provádění prací konání

exkurzí pro středoškolské nebo vysokoškolské studenty (2-3 skupiny za

den, max. 20 studentů ve skupině) a poskytnout za tím účelem Objednateli

maximální součinnost.

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636


Nabízený efekt Tvrzení Ověření reálnosti efektu Tvrzení

kontrola BOZP na staveništi osobou odborně 
způsobilou dle zákona č. 309/2006 Sb.: alespoň 
každý pracovní den (Ø 5/7 dnů v týdnu) po dobu 
výstavby.

spíše popisem toho, jakým způsobem bude tato činnost 
účastníkem zajišťována, nikoliv vyjádřením konkrétního efektu 
pro zadavatele avšak souvisí s počtem úrazů viz níže

Velmi vysoká (81-100%) pravděpodobnost, že počet 
úrazů při provádění zakázky nepřekročí: 0/0/1/1 
(smrtelných pracovních úrazů / úrazů s hospitalizací 
delší než 5 dní / úrazů s pracovní neschopností delší 
než 3 kalendářní dny / úrazů bez pracovní 
neschopnosti nebo s neschopností do 3 dnů 

zkušenosti ZZ: se zakázkami / s věcně podobnými zakázkami / 
délka praxe / délka praxe coby koordinátora BOZP: 13 / 7 / 
19let / 10 let, evidence úrazů ve struktuře počet smrtelných 
pracovních úrazů / úrazů s hospitalizací delší než 5 dní / úrazů s 
pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny / úrazů bez 
pracovní neschopnosti nebo s neschopností do 3 dnů v období 
2016-2020 (0/0/3/1 – za 4 roky)

Spokojenost zadavatele s BOZP a ochranou majetku 
na staveništi bude (na stupnici 1 až 5) v průměru za 
dobu provádění zakázky: alespoň 1,5

Ø výše škodních událostí v období 2017-2020: 111 / 46 276 Kč 
a Ø Spokojenost našich klientů s BOZP a ochranou majetku na 
staveništi > 30 zakázkách, z nichž >10 věcně podobných, v 
období 2016-2020 (kde dosahuje Ø hodnoty 1,2 / 1,3).

Ve vztahu k bodu Účely Smlouvy – Bezpečně (vybraný dodavatel)

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT – objekty A3 a KH3



Nabízený efekt Tvrzení Ověření reálnosti efektu Tvrzení

nadprůměrnou mzdu zaměstnanců, kteří se budou podílet 
na předmětné zakázce: mzda zaměstnanců 6 THP/6 
dělníků bude vyšší než 56.596 Kč/31.175 Kč 

ocenění férový zaměstnavatel, statistika průměrné mzdy THP 
zaměstnanců/zaměstnanců v dělnických pozicích/ve 
stavebnictví dle ČSÚ v roce 2020: 56 596/31 175/30 794 Kč 

Spokojenost zadavatele s vytvářením důstojných podmínek 
pracovníků na staveništi (ať již zaměstnanců či 
subdodavatelů) bude (na stupnici 1 až 5) v průměru za 
dobu provádění zakázky: alespoň 1,5 

Ø spokojeností klientů s vytvářením důstojných podmínek 
pracovníků na staveništi na > 30 zakázkách, z nichž >10 věcně 
podobných, v období 2016-2020 (na stupnici 1 až 5) (kde 
dosahuje Ø hodnoty 1,2 / 1,3)

Spokojenost partnerů (subdodavatelů podstatných oddílů, 
např. elektro, VZT, ZTI atp.) se spoluprací s dodavatelem, 
bude (na stupnici 1 až 5) po dokončení zakázky: alespoň 
1,5

Ø spokojenosti partnerů (subdodavatelů podstatných oddílů, 
např. elektro, VZT, ZTI atp.) se spoluprací s účastníkem, kteří 
budou potenciálně spolupracovat na předmětné zakázce, činí 
(na stupnici 1 až 5) (kde dosahuje Ø hodnoty 1,2 / 1,3

Ve vztahu k bodu Účely Smlouvy – V důstojných pracovních podmínkách (vybraný dodavatel)

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT – objekty A3 a KH3



Nabízený efekt Tvrzení Důvod horšího nebo neutrálního hodnocení

odpovědná za celou oblast BOZP a PO – certifikát 
BOZP a řízení rizik BOZP, zajištění parkování mimo 
areál

Není kvantifikován efekt pro zadavatele, pouze 
popis fungování dodavatele na stavbě ve vztahu k 
bezpečnosti

Garance max. počtu úrazů během stavby (četnosti 
úrazovosti)

Slabší skladba efektů oproti vybranému 
dodavateli

Bezpečnostní ISO nebo OHSAS normy a osvědčení, 
školení BOZP, audity, certifikace, popis zajištění 
staveniště

Není kvantifikován efekt pro zadavatele

Bezrozměrné číselné hodnoty bez bližšího vysvětlení 
(100 % bezpečnost)

Není doloženo ověření efektu pro zadavatele. 
Pouze konstatování, že účelu bude dosaženo.

Eliminace negativních dopadů na 0 Není nikterak blíže konkretizováno, bezvýznamové 
číslo 

Vyčíslení hodnoty pojištění ve vztahu k odpovědnosti 
za škodu

Není kvantifikován efekt pro zadavatele. Nevede k 
naplnění účelu (prevence)

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT – objekty A3 a KH3

Ve vztahu k bodu Účely Smlouvy – Bezpečně (ostatní účastníci)



• Ve vztahu k bodu Účely Smlouvy – V důstojných pracovních podmínkách (ostatní účastníci)

Nabízený efekt Tvrzení Důvod horšího nebo neutrálního hodnocení

Zařízení staveniště, možnost stravování zaměstnanců v 
blízkosti stavby 

Bez kvantifikace efektu pro 
zadavatele/zaměstnance/poddodavatele

Školení, vzdělávání v rámci podnikové kultury, benefity 
(péče o zdraví), spolupráce s RHK, etický kodex, 
důstojné pracovní podmínky poddodavatelského 
řetězce

Bez kvantifikace efektu pro 
zadavatele/zaměstnance/poddodavatele

Bezrozměrné číselné hodnoty bez bližšího vysvětlení 
(100 % důstojné pracovní podmínky a poddodavatelské 
vztahy)

Není doloženo ověření efektu pro zadavatele. 
Pouze konstatování, že účelu bude dosaženo.

Nízká úroveň fluktuace zaměstnanců, 100% garance 
přímých plateb poddodavatelům, zaměstnání osob ZTP 
na stavbě bez dalšího

Bez kvantifikace efektu pro zadavatele

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT – objekty A3 a KH3




