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Metodika pro hodnocení nabídek 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 

jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 

maximální hodnotu kritéria (například životnost či doba záruky apod.) získá hodnocená nabídka 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější 

nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 

kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 

která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro 

kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější 

k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové 

bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 

ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu 

výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 

nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.  

 

Obecné vzorce pro výpočet bodových hodnot 

a) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (např. délka záruční 

lhůty) 

 

b) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. výše ceny nebo 

doba dodání) 

 

c) celkové hodnocení 

počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v % 

 

Příklad 

Zadavatel jako jedno z dílčích hodnotících kritérií stanoví dobu dodání předmětu veřejné zakázky 

s tím, že tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu přiřadí váhu 40%. V rámci zadávacího řízení podají 

nabídku tři účastníci, kteří v rámci svých nabídek stanoví následující doby dodání:  

Účastník 1 – 40 dnů,  

Účastník 2 – 50 dnů,  

Účastník 3 – 64 dnů.  

V tomto případě představuje nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Výpočet 

bodového ohodnocení přidělovaného jednotlivým účastníkům v rámci tohoto dílčího hodnotícího 

kritéria bude následující: 
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Účastník 1 nabídl dodání v době 40 dnů; jeho nabídka je tedy v rámci tohoto kritéria 

nejvýhodnější. Počet bodů pro Účastníka 1 v tomto případě tedy bude: 40 (hodnota nejvhodnější 

nabídky)/40 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. Účastník 1 získá v rámci tohoto dílčího hodnotícího 

kritéria 100 bodů.  

Účastník 2 nabídl dodání v době 50 dnů. Počet bodů pro Účastníka 2 v tomto případě tedy bude: 

40 (hodnota nejvhodnější nabídky)/50 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. Účastník 2 získá v rámci 

tohoto dílčího kritéria 80 bodů.  

Účastník 3 nabídl dodání v době 64 dnů. Počet bodů pro Účastníka 3 v tomto případě tedy bude: 

40 (hodnota nejvhodnější nabídky)/64 (hodnota hodnocené nabídky) * 100. Účastník 3 získá v rámci 

tohoto dílčího kritéria 62,5 bodu.  

Hodnotící komise pak jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria vynásobí 

příslušnou vahou daného kritéria, aby získala výsledný počet bodů, které nabídky obdržely s ohledem 

na váhu kritéria (40%).  

Účastník 1 tedy celkem získá 100 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,4 (váha 

dílčího kritéria) bodů, tzn. 40 bodů.  

Účastník 2 celkem získá 80 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,4 (váha dílčího 

kritéria) bodů, tzn. 32 bodů.  

Účastník 3 celkem získá 62,5 (počet získaných bodů v rámci dílčího kritéria) * 0,4 (váha dílčího 

kritéria) bodů, tzn. 25 bodů.  

Naznačeným způsobem postupuje zadavatel i při hodnocení ostatních dílčích hodnotících kritérií. 

Je však třeba upozornit, že v případech, kdy se jedná o číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 

nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, se musí výpočet upravit tak, že hodnota hodnocené 

nabídky bude v čitateli zlomku a hodnota nejvhodnější nabídky v jeho jmenovateli.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria je v některých případech vhodné, aby zadavatel v zadávacích 

podmínkách stanovil dle povahy kritéria dolní či horní hranici kritéria, jejíž překročení již nebude 

zadavatelem oceněno přidělením vyššího počtu bodů. Např. pokud hodnotící komise hodnotí délku 

záruky a jako horní hranice záruční lhůty je stanovena doba 10 let, pak nabídne-li kterýkoliv účastník 

záruční lhůtu delší než 10 let, hodnotí hodnotící komise delší lhůtu jako by účastník nabídl záruční 

lhůtu v délce 10 let; za uvedení delší záruční lhůty není účastník ohodnocen vyšším bodovým ziskem. 

Tento postup je vhodný z důvodu, aby některá kritéria s nižší procentuální váhou nemohla z důvodu 

nabídnutých údajů účastníkem, které by nemusely být přiměřené, „převážit“ jiná důležitější hodnotící 

kritéria a byla tak vybrána nabídka celkově ekonomicky nejvýhodnější. 

S výše uvedeným odstavcem souvisí rovněž možnost zadavatele stanovit v zadávacích 

podmínkách, že v případě nabídnutého údaje, který bude zjevně nepřiměřený, přidělí hodnotící komise 

v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria nabídce účastníka ve vztahu k takovému údaji nulovou 

bodovou hodnotu. Bude-li například hodnotícím kritériem u složité stavební veřejné zakázky doba 

dodání a účastník nabídne dobu dodání v délce 14 dnů, přičemž předpokládaná doba dodání bude čtyři 

či více měsíců, vyhodnotí následně hodnotící komise takový údaj jako zjevně nepřiměřený a 

účastníkovi bude tomuto hodnotícímu kritériu udělena nulová bodová hodnota. 

 

 

 


