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1. Požadavky na odbornou způsobilost 

Rozsah 
certifikace 

Specialista pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek 

Náplň práce 
– popis 

Specialista pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na straně zadavatele je 
schopen zvolit a nastavit vhodná hodnotící kritéria na míru konkrétnímu projektu. 
Vnímá potřeby zadavatele a zároveň si je vědom toho, proč a jak hodnotící kritéria 
fungují. Je garantem transparentního výběru nejvhodnějšího řešení/dodavatele za 
disponibilní prostředky zadavatele. Ovládá relevantní metodu hodnocení nabídek 
např. m4E (která je českou implementací metody Best Value Approach, resp. Best 
Value Procurement) a dokáže ji používat v běžné zadavatelské praxi. 

Specialista pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na straně dodavatele je 
schopen zpracovat nabídku podle znění hodnotících kritérií. Dokáže predikovat, jaké 
výsledky mohou zadavatelem zvolená hodnotící kritéria generovat, a podle toho také 
nabídku upravuje. Ovládá relevantní metodu hodnocení nabídek např. m4E, proto 
dokáže vyjádřit kvalitu dodavatele/jeho řešení tak, aby dosáhl na co nejvyšší 
množství bodů. 

Odborná 
způsobilost, 
vzdělání 

- vysokoškolské vzdělání, 

- minimálně 2 roky praxe v zadávání veřejných zakázek, 

- absolvování základního školení zahrnujícího obecná východiska dotčené oblasti 
o minimálním rozsahu 5 hodin výuky; uchazeč je po absolvování základního 
školení schopen samostatné orientace v problematice hodnocení ekonomické 
výhodnosti nabídek a umí pracovat s relevantní metodikou, např. s Metodikou pro 
hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby 
vydanou Státním fondem dopravní infrastruktury, vždy v aktuálním znění, a 
Doporučením k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek vydaným 
odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, vždy v aktuálním znění 

viz 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2019_metodika_hodnoceni_nabidek.pdf 
www.koncepcebim.cz 

Vše uchazeč dokládá příslušnými doklady (potvrzení o dosaženém vzdělání, doklady 
či reference o dosažení požadované praxe, potvrzení o absolvování školení/kurzu, 
nejsou-li tyto skutečnosti certifikačnímu orgánu známy z vlastní činnosti). 

Nezbytné 
předpoklady 

- trestní bezúhonnost (bez zápisu v rejstříku trestů), kterou žadatel doloží výpisem 
z rejstříku trestů, který nebude starší než 3 měsíce přede dnem podání přihlášky k 
certifikaci, 

- doklady o požadované odborné způsobilosti a vzdělání. 

- Vše je možné doložit čestným prohlášením. 
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Pravidla 
chování 

Udělený certifikát smí být užíván pouze certifikovanou osobou, jíž byl udělen, a jen 
pro oblast certifikované činnosti. Certifikovanou činnost je certifikovaná osoba 
povinna vykonávat dle svého nejlepšího vědomí. Certifikovaná osoba je povinna 
udržovat svou odbornou způsobilost. 

2. Požadavky pro certifikaci 

Kritéria 
certifikace 

- úspěšné absolvování navazujícího školení v rozsahu minimálně 5 hodin –
workshopu, v jehož rámci bude posouzena schopnost uchazeče prakticky aplikovat 
obecné poznatky z dotčené oblasti v rámci základního školení/kurzu (absolvování 
je předpokladem možnosti prvotní certifikace), zejména samostatná práce např. 
s Metodikou pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební 
práce a služby vydanou Státním fondem dopravní infrastruktury a Doporučením 
k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek vydaným odborem Koncepce 
BIM České agentury pro standardizaci; 

- úspěšné absolvování certifikační zkoušky 

Proces 
certifikace 

Certifikace spočívá v úspěšném složení certifikační zkoušky, která je písemná. 

V rámci písemné certifikační zkoušky žadatel absolvuje test a vypracuje případovou 
studii. 

V rámci testu žadatel v tištěné nebo elektronické podobě odpovídá na otázky 
z dotčené oblasti.  

Pro úspěšné absolvování testu je třeba odpovědět správně alespoň 70 % z  otázek. 

V rámci vypracování případové studie žadatel zpracovává praktický příklad 
vycházející z workshopu. Cílem vypracování případové studie je prokázání, že se 
žadatel orientuje v praktické aplikaci nabytých znalostí. 

Nedosáhne-li žadatel v písemném testu na požadovaný výsledek, případně nebude-li 
v rámci vypracování případové studie prokázána způsobilost žadatele, musí žadatel 
certifikační zkoušku (obě její části) opakovat. 

Platnost 
certifikátu 

5 let 

Kritéria 
recertifikace 

- ověření aktuální odborné úrovně a dodržování povinností certifikovanou osobou; 

- úspěšné absolvování recertifikační zkoušky; 

- předložení relevantních výstupů své odborné činnosti v rámci certifikace; 
relevantními výstupy se rozumí např. čestné prohlášení o činnosti prováděné v době 
platnosti certifikace související s předmětem certifikace (seznam zakázek, jichž se 
žadatel účastnil apod.) 

Proces 
recertifikace 

Recertifikační zkouška – žadatel nejprve písemně (v tištěné nebo elektronické 
podobě) odpovídá na otázky z dotčené oblasti.  
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Na základě úspěšnosti písemné části a doložení relevantních výstupů své odborné 
činnosti (viz Kritéria recertifikace výše) v rámci certifikace bude v případě 
bezchybného absolvování recertifikační zkoušky žadatelem a předložení výstupů 
odborné činnosti žadatele v takové kvalitě, že není pochyb o odborných kvalitách 
žadatele, prodloužena platnost certifikátu bez dalšího. V jiném případě bude 
následovat ústní část, kde budou uchazeči kladeny otázky z dotčené oblasti a uchazeč 
představí relevantní výstupy své odborné činnosti (viz Kritéria recertifikace výše).  

Certifikovaná osoba je schopna samostatně a věcně odpovídat na doplňující otázky 
komise a doložit odbornost výkonu své činnosti. 

Platnost 
certifikátu 

5 let 

Dozor nad 
držitelem 
certifikátu 

Dozor nad držitelem certifikátu není vykonáván. 

Pozastavení 
platnosti 
certifikátu 

Certifikační orgán může pozastavit platnost certifikátu v případě porušení pravidel a 
podmínek daných certifikované osobě nebo v případě odborných či etických 
pochybení certifikované osoby v certifikované oblasti. 

Postup certifikačního orgánu: 
- výzva k vysvětlení či nápravě nedostatků, 
- v případě neplnění požadavků pozastavení certifikátu na dobu určitou, max. 1 rok. 

Odnímání 
certifikátu 

Certifikační orgán odejme certifikát zjištěním nedostatků: 
- uplynula doba, na kterou byl certifikát pozastaven, přičemž nepominuly důvody 

pozastavení nebo nejsou splněny podmínky pro obnovení certifikátu, případně tyto 
okolnosti nebyly certifikačnímu orgánu řádně doloženy, 

- nastaly skutečnosti, pro které nemůže certifikovaná osoba svou činnost trvale 
vykonávat. 

Prokázaná podvodná činnost nebo trestný čin související s výkonem práce, zejména 
pak s výkonem práce v oblasti, pro kterou je držitel certifikátu certifikován, je 
důvodem pro okamžité odejmutí certifikátu bez možnosti obnovení. 

Obnovení 
certifikátu 

Pominou-li okolnosti pozastavení certifikátu, zjištěné nedostatky jsou držitelem 
certifikátu včas odstraněny a držitel certifikátu toto certifikačnímu orgánu řádně 
doloží, dojde k obnovení certifikátu. 

  


