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Povinnosti při nákupech 

Zákon o veřejných zakázkách 

 Vztahuje se na všechny přímo řízené organizace 

 Stanovuje povinnost realizovat veškeré nákupy nad 2 mil. Kč 

(u stavebních prací nad 6 mil. Kč) formou veřejných zakázek 

postupem dle tohoto zákona 

 Kontrola ze strany zřizovatele, ÚOHS, FÚ 

Příkaz ministra – protikorupční strategie 

 Rozšíření povinnosti uplatnění veřejných zakázek u nákupů 

nad 500 tis. Kč 

 Hodnotící kritéria: min. 70 % = cena 

 Preference elektronických aukcí 

 Povinné zveřejňování smluv s hodnotou nad 500 tis. Kč  

 Povinný reporting darů a sponzoringu 

Vnitřní předpisy PŘO 

 U řady PŘO je vnitřním předpisem rozšířena povinnost zadat 

určitou formou VZ každý nákup nad 50 tis. Kč 

 



Výsledky analýzy nákupů v PŘO 

• Šetření provedlo MZ v září 2015 

• Hodnocené období: od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 

• Počet zakázek: > 8.000 

• Předpokládaná hodnota: 13,4 mld. Kč 

• Dosažená cena: 11,8 mld. Kč 

• Úspora: 1,6 mld. Kč 

• Úspora: 12 % 

 

 



Což znamená... 

• Počet více než 8.000 realizovaných veřejných 

zakázek ukazuje na velmi intenzivní činnost 

resortu zdravotnictví v této oblasti  

• Díky efektivitě nakupování byla dosažena velmi 

významná úspora v částce 1,6 mld. Kč 

• U řady nakupovaných komodit se jedná již  

o několikáté opakování VZ a potenciál pro 

dosažení úspor je proto již výrazně omezený 

• Významná část dodávek je prováděna na základě 

rámcových smluv uzavíraných na 3–5 let  

=> každý rok se tak formou VZ obměňuje (nově 

soutěží) v průměru cca 25 % celkového objemu 

dodávek 

= PŘO nakupují efektivně a transparentně 



Úloha MZ 

• Centrální nákupy vybraných komodit 

 V kontextu centrálních nákupů vlády 

 Již realizován zmíněný centrální nákup el. energií 

 Je připravován např. centrální nákup mobilních 

telekomunikačních služeb a automobilů 

 Centrálně nemá smysl nakupovat vše, s ohledem na 

velikost PŘO (cca 50 % trhu) existuje riziko 

monopolizace dodávek  se všemi souvisejícími riziky 

– možné výpadky dodávek, růst cen 

• Metodická podpora 

 Sdílení best practice 

 Sdílení dat o dosažených cenách vybraných komodit 

• Benchmarking PŘO 

 Porovnávání PŘO na základě dat z reportingu 

 



 

 

 

 
 

Děkuji za pozornost 
 

 


