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Statistiky veřejných zakázek v období leden - prosinec 2015 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo přehled veřejných zakázek za 4 kvartály pro rok 2015, 
který obsahuje údaje o počtech a finančních objemech veřejných zakázek a nabízí srovnání se 
stejným obdobím roku 2014. 
 
Oproti růstu v 1. čtvrtletí byl ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 2015 zaznamenán výrazný meziroční pokles počtu 
i celkové předpokládané hodnoty zahájených zakázek, což se projevilo i v souhrnném vyhodnocení. 
Za období leden - prosinec 2015 tak počet zakázek zahájených odesláním oznámení do Věstníku 
veřejných zakázek meziročně klesl o 14,8 % (z 8762 na 7470), celková předpokládaná hodnota se 
snížila o 21,7 % (z 265 na 207 mld. Kč bez DPH). 
 
Z hlediska druhu veřejné zakázky zůstal počet zahájených zakázek na úrovni roku 2014 pouze 
u služeb, u dodávek a stavebních prací došlo naopak k poklesu počtu zahajovaných zakázek (o 6 % 
resp. o 32 %). Dle předpokládané hodnoty došlo k růstu pouze u služeb (o 5 %), předpokládaná 
hodnota dodávek i stavebních prací meziročně klesla (o 21 % resp. o 32 %). 
 
Za období leden - prosinec roku 2015 meziročně mírně vzrostl počet zadaných zakázek (z 14 983 
v roce 2014 na 15 133 v roce 2015), finanční objem zadaných zakázek se ovšem snížil o 30 % (z 376 
na 265 mld. Kč bez DPH). Tento propad byl způsoben třemi velkými zakázkami zadavatelů ČEPRO, 
a.s. a NET4GAS, s.r.o. o celkové hodnotě přes 110 mld. Kč bez DPH, zadanými v březnu a srpnu 
2014. Bez těchto zakázek by hodnota zakázek zadaných v období leden - prosinec 2015 zůstala téměř 
na stejné úrovni. 
 
Z hlediska druhu zadávacího řízení dominovalo stejně jako ve stejném období loňského roku otevřené 
řízení, které tvořilo 44 % z celkového počtu a 66 % z celkového finančního objemu zadaných zakázek. 
Výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán u jednacího řízení bez uveřejnění, jehož podíl na celkovém 
počtu zadaných zakázek se zvýšil z 20 na 27 % a podíl na celkovém finančním objemu zadaných 
zakázek vzrostl z 9 na 17 %.  
 
Statistiku zpracoval odbor elektronizace veřejných zakázek na základě údajů o zakázkách, které 
zadavatelé uveřejňují ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím předepsaných formulářů. Data 
z formulářů jsou předávána do Informačního systému o veřejných zakázkách a koncesích, kde dochází 
k dalšímu zpřesňování a „čištění“ (např. doplnění IČO kontrolou vůči ARES, oprava cenových položek, 
pokud jsou uvedeny včetně DPH nebo v cizích měnách). 
 


