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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍ V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
Jméno autora: Bc. Barbora Berečková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Miroslava Staňková 
Pracoviště oponenta práce: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, Rytířská 10, Praha 1 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce vyžadovalo od diplomantky velmi rozsáhlé studium souvisejících právních předpisů jak z oblasti 
veřejných služeb, tak i z oblasti soutěžního práva a následně jejich aplikaci pro sestavení praktické části. Důležitou částí 
celé práce byla i náročná ekonomická část,  kde bylo nutné vypracovat postupy udržitelnosti smluv vzešlých z výběrových 
řízení a navrhnout vhodný ekonomický model.  Obtížné bylo i uchopení alternativních přístupů, které diplomantka pojala 
ve dvou rovinách, a to v rovině hodnocení nabídek a v rovině postupu indexace nákladů.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo splněno jak v analytické části, tak i v části návrhové. Diplomantka velmi komplexně 
zpracovala analýzu finančních toků a obšírně pojala právní rámec, který je základním kamenem celé problematiky. 
V právním rozboru jsou výborně popsány postupy smluvního zajištění, které jsou souladné s právem EU i 
harmonizovanými předpisy v České republice, včetně rizik spojených s některými postupy a i činnost dohledových orgánů 
(ÚOHS). Jsou analyzovány i vhodné typy smluv včetně jejich výhod a nevýhod pro objednatele i dopravce.  V realizační 
části  je excelentním způsobem zpracována ekonomická část nabídkového řízení, detailně analyzován způsob indexace 
v postupných krocích, včetně vypracování vzorových příkladů, z nichž je následně navržena vhodná indexace nákladových 
položek,  aby uzavřená smlouva byla udržitelná a současně nedocházelo k překompenzaci dopravce během jejího plnění. 
Vhodně je zpracováno též alternativní hodnocení nabídek uchazečů a závěrem je zvolen  kombinovaný postup 
s přiměřeným akcentem na kvalitu zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Vzhledem k tomu, k jakým 
problémům došlo v ČR s dříve vysoutěženými  veřejnými službami, je přínosem i rozbor již proběhlých výběrových řízení a 
analýza problémů plnění smluv, které z nich vzešly. 

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
 
Řešení diplomové práce bylo zvoleno správně. V analytické části jsou rozebrána všechna potřebná východiska pro 
zpracování návrhové části. V práci je zachycen celý proces přípravy nabídkových řízení a způsob nastavení ekonomiky 
procesu a alternativní způsoby hodnocení. Ekonomická část je doplněna v přílohách výpočtovými tabulkami variant 
finančního modelu, které vhodně doplňují realizační část diplomové práce. Všechny části jsou dostatečně propracovány, 
práce je přehledná a vyvážená. 
 
 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Závěrečná práce je napsaná  s vysokou mírou odbornosti. Diplomantka při zpracování postupovala aktivně, využila zdroje z 
odborné literatury, zapracovala na vysoké úrovni také právní východiska.  Zjevně aktivně vyhledala a zpracovala i praktické 
zkušenosti z různých krajů v České republice. V neposlední řadě je vidět zkušenost ze stáže u organizátora veřejné dopravy, 
kdy takto nabyté znalosti byly v práci studentkou využity.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně  k diplomové práci nemám připomínky. Formální zápisy zákonných odkazů, citace literatury, jazyková i 
typografická stránka diplomové práce je na vysoké úrovni. Práce je doplněna vhodnými grafy a výpočtovými přílohami, 
které odborný text vhodně doplňují a zpřehledňují. Rozsah práce odpovídá zpracovávanému tématu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Jak již bylo zmíněno výše má celá práce výbornou odbornou úroveň. Použité prameny jsou zejména právní předpisy, 
odborná literatura a statistické údaje dálkově dostupné (IODA, ČSÚ). Dalším použitým zdrojem jsou články z tisku, 
dokumentující problémy z dříve vysoutěžených veřejných služeb v  krajích, kde většinou nebylo přihlíženo k udržitelnosti 
smluv a soutěž byla koncipována obvykle s jediným kritériem a tím byla cena dopravního výkonu. Všechny tyto zdroje jsou 
důležitými podklady, které podporují odbornou úroveň práce a správné závěry diplomantky. Citace v textu jsou uvedeny 
korektně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Závěrečná práce je zpracována k velmi aktuálnímu tématu veřejných služeb v přepravě cestujících. Dne 2. 12. 2019 bude 
končit přechodné období stanovené v nařízení 1370/2007 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici, silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
1191/69 a č. 1107/70, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1370/2007) a kraje, které nemají vysoutěžené nové smlouvy, budou muset v průběhu roku 2019 
tuto povinnost splnit, případně využít některý z definovaných  postupů přímého zadání či prodloužení smluv z důvodu 
vložených mimořádných investic atd.  Evropská unie má zájem na otevírání trhu ve všech segmentech veřejné dopravy, a 
cílem objednatelů je získat nejlepší tržní cenu v prostředí důvěry mezi objednateli a dopravci. Pokud nebudou smluvní 
vztahy v zadávacích podmínkách upraveny tak, aby uzavřené smluvní vztahy byly dlouhodobě udržitelné, nebudou 
spokojeni ani dopravci, ani objednatelé. Přínosem hodnocené práce je jednoznačně komplexní pohled na uvedenou 
problematiku a je vidět, že si zpracovatelka uvědomila celou šíři problémů a důsledků, které z nevyvážených, nebo 
nesprávně nastavených smluvních vztahů mohou plynout. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Předložená práce je zpracována velmi pečlivě, s propracovanou analytickou i návrhovou částí. Je velmi přínosné, 
že se zpracovatelka zabývala velmi podrobně vztahem ekonomiky veřejných služeb a jejich kvality. Správně si 
uvědomuje, že veřejné služby je potřeba hodnotit nejen podle ceny, ale i podle kvalitativních kritérií. Z práce 
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vyplývá, že zadavatelé si musí uvědomit, kolik poptávaná kvalita stojí a zda je přínosem, který bude pro cestující 
tou správnou pobídkou veřejnou dopravu použít. Proto je zde velmi správně uvedeno, že kvalita musí být 
nastavena v základní podobě v zadávacích podmínkách např. stanoveným standardem kvality a jako subkritéria 
hodnocení nabídky pak případně další „volitelné“ kvalitativní ukazatele. Správně je poukazováno, že obvyklá váha 
nadstandardních kvalitativních kritérií, která se používá v jiných oborech např. ve stavebnictví, není už z hlediska 
získání tržeb od cestujících v oblasti veřejných služeb,  tak významná a měla by pohybovat mezi 10 až 15 %. Při 
vyšší váze nadstandardních kvalitativních subkritérií je vysoce pravděpodobné, že by náklady na ně nebyly kryty 
přibyvšími tržbami, ale musel by je zaplatit objednatel.  

Přínosem je i to, že si diplomantka uvědomuje, že i pro soutěž je vhodné sestavit pro nabídkovou cenu výchozí 
finanční model (v diplomové práci vychází z vyhlášky 296/2010 Sb.), který vypovídá a struktuře nákladů, přestože 
to zákon nevyžaduje. Pokud je však nabídková  cena strukturována, je možné ji pro budoucí období indexovat 
podle nastavených podmínek. V  ČR, kde stále ještě zaostává cena pracovní síly, je tento postup potřebný, protože 
zejména v posledních letech nadinflační nárůsty ceny práce zejména u řidičů autobusů, strojvedoucích a dalšího 
provozního personálu byly příčinou problémů, které vedly k ukončení dříve vysoutěžených smluv a objednatelé se 
v mnoha případech dostali do velkých problémů. Správně je nastavena indexace ceny nafty, alternativně CNG, 
tedy komodit, které mohou podléhat výkyvům jak směrem nahoru tak i dolů a zpracovatelkou nastavené 
indexační postupy tak chrání objednatele od vynaložení nadměrných nákladů v době, kdy tato komodita klesá a 
dopravce v případech, že roste.  

Takto postavený ekonomický základ výběrového řízení je základem dosažení nejlepší tržní ceny, protože dopravce, 
je-li nákladová stránka v pořádku, není nucen vytvářet rizikové rezervy.  

Závěrem bych navrhla ještě otázku, tak trochu nad rámec rozsahu zadané a zpracovávané problematiky, leč 
v praxi se s ní objednatelé setkávají. Jak byste navrhla řešit z hlediska přípravy veřejné soutěže situaci, kdy linky 
nebo objednávané svazky jsou provázány tak, že je vhodné, aby byly objednány více objednateli (typicky sousední 
kraje nebo kraj a obec). Jak by bylo z hlediska veřejnoprávních vztahů potřeba takovou soutěž připravit a 
projednat mezi dotčenými objednateli? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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