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Pro nejefektivnější řešení zakázky, nemůže být rozhodující 
pouze cena.



Pro nejefektivnější řešení zakázky, nemůže být rozhodující 
pouze cena.

 kreativní spolupráci architektů a právníků!



ÚKOL: Zpracování Koncepce Rohanského ostrova

Co/koho potřebuji? Jaký je předmět a rozsah zakázek?

1. Zpracování jednoduchého nekreativního úkolu s jasným zadáním (průzkumy 
atp.)

2. Externí kolega pro doplnění interního týmu

3. Externí tým pro zpracování kreativního úkolu

4. Zadání pro kreativní úkol a externí tým, který jej zpracuje

+  spoluzadávání veřejných zakázek s investory



1. Zpracování jednoduchého nekreativního 
úkolu s jasným zadáním

• Dendrologický průzkum, zaměření území atp.

• Uzavřená zakázka malého rozsahu

• Oslovím min. 3 kvalitní dodavatele (čerpám z vlastních zkušeností či referencí 
spřízněných organizací)

• Můžu vybírat na základě ceny (vím, že dostanu kvalitní výsledek v každém 
případě)



2. Externí kolega pro doplnění interního 
týmu

• Např. vodohospodář, expert na participaci, krajinářský architekt atp.

• Uzavřená/otevřená zakázka malého rozsahu

• Oslovím min. 3 kvalitní dodavatele nebo otevřu všem zájemcům

• Musím dodavatele vybírat na základě kvality (cena pouze např. 30%)

• Musím sestavit otázky/miniúkoly, ze kterých bude patrné, zdali jsou uchazeči 
schopní plnit zakázka dle našich představ, tzv. profesní přístup a k němu jasná 
hodnotící kritéria 

• Potřebuji uchazeče hodnotit na živo (budou se mnou v týmu, musím vědět, že 
dobře komunikují) – součástí VŘ je i pohovor



2. Externí kolega pro doplnění interního 
týmu: vodohospodář – profesní přístup

1) Identifikujte největší výzvy a potenciály z hlediska vodohospodářského, které 
přináší revitalizace území Rohanského parku.

2) Identifikujte potenciální rizika z hlediska své odbornosti u představeného 
Projektu v Praze. Navrhněte seznam a seřaďte je dle významnosti a odůvodněte. 
Jakým způsobem je možné minimalizovat tato rizika?

- Zpracování do šablony připravené od zadavatele



2. Hodnotící kritéria



4. Přesné zadání pro kreativní úkol a externí 
tým, který jej zpracuje

• Koncepce Rohanského ostrova

• otevřená zakázka velkého rozsahu

• Mezinárodní výběrové řízení se soutěžním dialogem

• Otevřené množství uchazečů, propagace v médiích i v zahraničí

• Musím dodavatele vybírat na základě kvality (cena pouze např. 30%)

• Musím sestavit otázky/miniúkoly, ze kterých bude patrné, zdali jsou uchazeči 
schopní plnit zakázka dle našich představ, tzv. profesní přístup a k němu jasná 
hodnotící kritéria 

•



Koncepce Rohanského ostrova



Soutěžní dialog

• Hodí se, pokud neexistuje 
shoda na zadání se všemi 
stěžejními stakeholdery

• Participativní flexibilní proces

• prostor pro mezioborovou 
diskuzi, různé úhly pohledu a 
postupný vývoj názorů

• Prostor pro vytváření 
mezinárodních vztahů 
(porota, týmy)



Soutěžní dialog

• Neexistuje shoda na zadání (co od prostoru chceme) se všemi stěžejními 
stakeholdery

• soutěžní dialog funguje je prostor pro mezioborovou diskuzi

•



Soutěžní dialog – vývoj zadání



Soutěžní dialog - tipy

1. Vybrat 4 účastníky
2. Vytvořit šablonu pro portfolia
3. Každý workshop je dvoudenní
4. Adekvátní odměny všem účastníkům
5. Týmy můžou / nemusí vidět své 

návrhy v průběhu 
6. Nepřemrštit rozsah práce
7. Zajistit, aby návrhy byly 

porovnatelné
8. Zahrnout zpracování management 

plánu do výsledné smlouvy (předmět 
zakázky)



3. Externí tým pro zpracování kreativního 
úkolu

• Např. Krajinářská studie na prostor pod Libeňským mostem a jeho okolí

• otevřená zakázka malého/velkého rozsahu

• Musím dodavatele vybírat na základě kvality (cena pouze např. 30%)

• Musím sestavit otázky/miniúkoly, ze kterých bude patrné, zdali jsou uchazeči 
schopní plnit zakázka dle našich představ, tzv. profesní přístup a k němu jasná 
hodnotící kritéria 



Koncepce Rohanského ostrova



3. Externí tým pro zpracování kreativního 
úkolu – profesní přístup a hodnocení:





Spoluzadávání veřejných zakázek v rámci Prahy

• IPR může zpracovávat pouze studie a koncepční mateirály (nikoliv projektové 
dokumentace)

• Kvalitní návrh potřebuje kvalitní tým od začátku do konce (předání do užívání)

• Sestavujeme smlouvy o společném zadávání VŘ z městkými investory (INV 
MHMP, OCP MHMP, DPP, MČ, TSK…)

• Netřeba dělat více výběrových řízení (šetříme čas a zvyšujeme kvalitu)



Děkuji za pozornost!

kasparova@ipr.praha.eu

@rozaoutloud

mailto:kasparova@ipr.praha.eu

