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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

PHVZ stanovena dle expertního posudku ČVUT z roku 2015

jednotkové ceny z r. 2014 podle skutečně                
postavených administrativních budov
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky II.

Dne 8. 7. 2019 bylo první zadávací řízení na zhotovitele stavby zrušeno 
→ nebyla doručena žádná nabídka.

Aktualizace expertního posudku ČVUT září 2019.

Usnesení RV PSP č. 304 z 18. září 2019 → navýšení finančních zdrojů 
Projektu.

zdroje na výstavbu do fáze stavby ke kolaudaci = 875,8 mil. Kč vč. DPH, 

tj. navýšení z původních 522 mil. Kč na 723,8 mil. Kč bez DPH.

Jsou vytvořeny podmínky pro hospodářskou soutěž.

Nastavení hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti 

= zajištění nejvýhodnějšího poměru cena ÷ kvalita.
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Limitace PHVZ     

Kapitálové výdaje (resp. výdaje na programové financování) 

• závazný ukazatel rozpočtu NKÚ,

• NKÚ realizuje jen drobné investiční akce (na rozdíl např. od 
ministerstev) → nemá tak možnost přesouvat finanční prostředky na 
akce, které mají prioritu,

• z uvedených důvodů byla předpokládaná hodnota                    
stanovena jako nepřekročitelná.

Zdroj obrázků: Adobe Stock, PD spol. Masák & Partner
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Administrace navýšení finanční zdrojů (PHVZ)

Navýšené finanční zdroje jsou časově směrovány do let 2021 a 2022 = 
střednědobý výhled státního rozpočtu.

Vláda schválila střednědobý výhled státního rozpočtu na období 2021 a 
2022 dne 16. září 2019 → probíhají jednání o změně financování                      
s Ministerstvem financí ČR.

RV PSP požádal usnesením č. 330 z 20. listopadu 2019, aby Poslanecká 
sněmovna upravila střednědobý výhled kapitoly NKÚ = navýšení zdrojů 
na financování výstavby sídla NKÚ. Sněmovna bude výhled projednávat 
po 3. čtení návrhu zákona o SR na rok 2020 (4. prosince 2019). 

Vyhlášení druhého zadávacího řízení proběhne až po administrování 
rozhodnutí rozpočtového výboru → předpoklad prosinec 2019.



Děkuji vám za pozornost
Vendula.Tyllova@nku.cz| Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika| Nejvyšší kontrolní úřad| www.nku.cz


