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Ustanovení § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ

Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které 

zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo 

funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.

Ustanovení § 92 ZZVZ

(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro 

účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na 

stavební práce obsahuje

a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými 

požadavky na výkon nebo funkci.

Právní úprava
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Pro tuto metodu je příznačné, že předmětem plnění a zároveň odpovědností 

zhotovitele stavby je již zpracování projektové dokumentace stavby.

V případě metody D&B objednatel stavby (investor) ve svém zadání nespecifikuje předmět 

plnění (svoje požadavky na podobu stavby) projektovou dokumentací a soupisem prací, ale 

toliko definicí účelu stavby ve spojení s požadavky na výkon a funkci stavby. Tyto požadavky 

je dále možné doplnit o standardy materiálů, výrobků, vybavení apod. (o tzv. knihy standardů 

a místností).

Použití této metody je možné již od fáze studie stavby, přes fáze s jednotlivými nižšími stupni 

projektové dokumentace (projektové dokumentace pro územní rozhodnutí / stavební 

povolení), až po variantu s projektovou dokumentací pro provedení stavby (samozřejmě 

nezávazného charakteru).

Použití D&B
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• systém jediného generálního dodavatele pro projekční, případně inženýrskou, a 

realizační fázi

• přímý vztah objednatele a generálního dodavatele odpovědného za všechny 

fáze přípravy a realizace stavby

• úspora času (v rámci zpracování projektu stavby a přípravy a realizace stavby) 

na straně objednatele

• zpravidla snížení nákladů na výstavbu, příp. provoz, stavby v důsledku 

optimalizace použitých materiálů, technologii, výrobku a vybavení stavby 

generálním dodavatelem

Výhody D&B
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