
Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání 
 
Informace o centralizovaně zadaných veřejných zakázkách v rámci státní správy jsou v tomto materiálu 
zpracovány na základě údajů zveřejněných ve Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného 
zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 a Zprávě o hodnocení resortních systémů 
centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2017. Ministerstvo financí vycházelo při 
zpracování těchto zpráv z dat, které mu poskytly jednotlivé resorty. 
 
Zadavatelé veřejných zakázek poskytují informace o veřejných zakázkách prostřednictvím formulářů 

do Věstníku veřejných zakázek. Ve formulářích uveřejněných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, je uvedena informace, na základě které lze odlišit centralizovaně zadávané veřejné 

zakázky. Míru využívání centralizovaného zadávání však na základě údajů evidovaných ve Věstníku 

veřejných zakázek zjistit nejde. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž nemá k dispozici údaje evidované 

ve Věstníku veřejných zakázek v potřebném rozsahu a struktuře. Na tuto skutečnost upozorňuje i 

„Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/24“. 

 

Resortní systémy centralizovaného zadávání 
 
1. Povinnost zavedení a využívání resortních systémů centralizovaného zadávání  
 

V roce 2016 mělo povinnost využívat centralizované zadávání prostřednictvím resortních systémů 

celkem 16 ústředních orgánů státní správy (ÚOSS), na 9 ústředních orgánů státní správy se povinnost 

nevztahovala vzhledem k tomu, že měly méně než dvě podřízené organizace. 

 

Graf č. 1: Počty podřízených subjektů ústředních orgánů státní správy (ÚOSS) 

  
Zdroj: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 
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2. Komodity pořizované v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání  
 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny komodity nakupované prostřednictvím zavedených 

resortních systémů centralizovaného zadávání. 

 

Obrázek č. 1: Komodity nakupované centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů 

centralizovaného zadávání veřejných zakázek (RS CZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: Usnesení vlády ze dne 18. 1. 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu 

 

Centralizovaného zadávání se musí účastnit centrální zadavatel a alespoň dva pověřující zadavatelé. 

Pokud některou z povinných položek nenakupují alespoň dva pověřující zadavatelé, nemůže být 

předmětem centralizovaného zadávání a není nutné ji zařadit do resortního seznamu komodit. 

 

 

3. Objem plnění povinných a resortních komodit pořízených v roce 2016 v resortních systémech 

centralizovaného zadávání 

 

Objem plnění zadaných veřejných zakázek v resortních systémech centralizovaného zadávání podle 

smluv v roce 2016 činil celkem 8 185,1 mil. Kč (bez ohledu na rok uzavření smlouvy), podíl jednotlivých 

ústředních orgánů státní správy (ÚOSS) je znázorněn v grafu č. 2.  

Z toho činily povinné komodity celkem 5 192,4 mil. Kč a resortní komodity celkem 2 992,7 mil. Kč. 

 

  

Komodity nakupované centrálními zadavateli v rámci RS CZ 

Povinně nakupované komodity: 

 Elektrická energie 

 Plynná paliva 

 Telekomunikační služby 

 Kancelářská technika a zařízení 

 Počítače a stroje na zpracování dat 

 Osobní vozidla 

 Nábytek 

 Kancelářské potřeby 

Resortní komodity 
 

Dobrovolně, nad rámec povinně 

stanovených komodit, mohou resorty 

centralizovaně zadávat další komodity 

 



č. 2: Veřejné zakázky - objem plnění podle smluv (bez ohledu na rok uzavření smlouvy) pro povinné a 

resortní komodity v roce 2016 

 

 
 
Zdroj: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 

 

V roce 2016 byly z hlediska finančního objemu nejvíce nakupovanými komoditami:  

 Povinně nakupované komodity: 

o Elektrická energie 

o Plynná paliva 

o Počítače a stroje na zpracování dat 

o Kancelářské potřeby 

o Osobní vozidla 

 Resortní komodity: 

o Software a IS  

o Pohonné hmoty 

o Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 

o Pneumatiky 

 

 

4. Vyčíslení úspor dosažených v roce 2016 prostřednictvím resortních systémů centralizovaného 

zadávání 

 

Ministerstvo financí vyčíslilo ve Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání 

a centrálního nákupu státu za rok 2016 absolutní výši úspor v roce 2016 v celkové hodnotě 

846,3 mil. Kč1.  

Podíly nejvíce nakupovaných komodit na výši úspor pro povinné a resortní komodity jsou uvedeny 

v grafech č. 3 a 4. 

 

                                                           
1 Úspory vyčíslené ve Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 
2016 jsou dle „Kontrolního závěru z kontrolní akce č. 17/24“ zkreslené. 
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Graf č. 3: Podíl nejvíce nakupovaných povinných komodit na absolutní výši úspor pro povinné 

komodity  

 
Zdroj: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 

 

 

 

 

Graf č. 4: Podíl nejvíce nakupovaných resortních komodit na absolutní výši úspor pro resortní komodity  

 
Zdroj: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016 

 

 

5. Porovnání finančního objemu plnění a dosažených úspor v letech 2016 a 2017 
 
V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k finančnímu poklesu celkového finančního objemu realizovaných 
veřejných zakázek i dosažených úspor.  
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Podle Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za 
rok 2017 došlo k poklesu zejména u kategorií osobních vozidel, počítačů a notebooků a dále u plynných 
paliv a elektrické energie. K nárůstu došlo u telekomunikačních služeb. 
 
Graf č. 5: Celkový finanční objem plnění a dosažených úspor v mil. Kč v letech 2016 a 2017 

 
Zdroj: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017 
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