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Zveřejňování smluv ve formě opendat

• MF zveřejnilo seznam všech svých smluv a faktur (http://data.mfcr.cz/)

• v seznamu jsou údaje o 5 829 smlouvách a 4600 objednávkách, aktuálně
platných i uzavřených v minulosti (zveřejňujeme informace i zpětně) v 
částkách od nula korun do nekonečna bez omezení. Jde o dokumenty, které
byly z minulosti na MF v evidenci.

• v seznamu jsou dohledatelné všechny klíčové informace 
o smluvním vztahu (název a IČO smluvního partnera, předmět smlouvy, 
částka, účinnost, čísla souvisejících faktur)

Číslo_smlou
vy/dodatku

Typ_sm
louvy

Povaha
_smlou
vy

IČO Název_partnera Předmět Popis_smlu
vního_typu

Kód_sta
vu

Platnost_
od

Platnost_
do

Datum_úči
nnosti

Zveřejn
it_v_RS

Číslo_faktury Částka Měna

000000001 S O 60193913 Pražská energetika, a.s. Smlouva o dodávce elktřiny - 
Krypta (Malostranské 
náměstí)

odběr 
elektrické 
energie

V 29.02.2000 29.02.2000 Ano 1400002414 13 103,00 CZK

050460001 S O 14890992 IBM Česká republika, spol. 
s r.o.

Záložní výpočetní středisko 
ADIS pro EPO

Smlouvy o 
dílo

U 08.12.2005 31.12.2009 Ne 0700003088 4 177 376,00 CZK

06013000301 D O 26756803 CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o. Dodatek č. 1 opravy a 
údržba

U 31.05.2011 31.12.2014 31.05.2011 Ano 1400001273 9 179,00 CZK

060460003 S O 61498084 SYSCOM SOFTWARE 
spol. s r.o.

AVIS ME elektronický oběh 
dokladů (verze 6)

Smlouvy o 
dílo

U 06.11.2006 31.12.2009 Ne 0700006408 2 325 117,00 CZK

Částka

0,00

17 160 502,10

0,00

34 986 000,00



• v seznamu lze dohledat informace o smlouvách od roku 1992 až po 
současnost, u objednávek od roku 2007 – dohledatelné jsou všechny 
smlouvy a objednávky, ze kterých se čerpá nebo čerpalo, nikoliv pouze 
smlouvy uzavřené po určitém datu

• kromě dodavatelských smluv obsahuje seznam i řadu dalších typů smluv 
(nájemní, pojistné, úvěrové, smlouvy k poskytnutým zárukám atd.)

• informace lze libovolně třídit a vyhledávat, dá se s nimi dále pracovat

• Ministerstvo financí také zveřejnilo zpětně od roku 2010 všechny faktury, 
seznam obsahuje cca 40 000 faktur

• MD, MS již také zveřejnila svá data, MMR, MŽP a MO budou zveřejňovat 
nejpozději k 1.4.2015

Lepší možnost veřejné kontroly



• kromě seznamu smluv zveřejňuje MF na svém webu dlouhodobě rovněž
plné znění smluv k zadávaným veřejným zakázkám
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky) 

Zveřejňování plného znění smluv



Jednací řízení bez uveřejnění
(JŘBU)

Podle ustanovení § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.

Jde o přímé oslovení vybraného uchazeče bez veřejné
soutěže - MMĚĚLO BY SE ZADLO BY SE ZADÁÁVAT CO NEJMVAT CO NEJMÉÉNNĚĚ

a pouze v nutných pa pouze v nutných přříípadech.padech.



JŘBU v rezortu MF

* z toho 5 JŘBU za 60 716 622,50 Kč zadalo předchozí vedení rezortu

2010 80 665 544 772,00 Kč
2011 133 2 649 098 029,00 Kč
2012 115 1 309 496 506,49 Kč
2013 98 1 897 259 141,40 Kč

2014* 60 535 111 730,83 Kč

Počet JŘBU v jednotlivých letech

rok počet zakázek celková cena



SROVNÁNÍ 2013/2014
• v roce 2013 MF zadalo 98 zakázek v rámci JŘBU

za 1 897 259 141,40 Kč

• v roce 2014 MF zadalo 60 zakázek v rámci JŘBU
za 535 111 730,83 Kč

• meziroční pokles
• v počtu zakázek o 38,78 %38,78 %
• v ceně zakázek o 71,80 %71,80 %



60 JŘBU v roce 2014
• 8 zakázek likvidace ekologických škod, z toho pouze 4 JŘBU 

nového vedení rezortu
• 4 zakázky na právní služby – mezinárodní arbitráže 
• 5 IT zakázek – nezbytné kvůli návaznosti na dříve uzavřené

smlouvy
• 18 zakázek na IT – Generální ředitelství cel
• 24 zakázek na IT – Generální finanční ředitelství (1 zadána za 

předchozího vedení úřadu) 



Zakázky na IT - MF
• Ministerstvo financí v roce 2014 zahájilo JŘBU u 5 IT zakázek za 

68 985 247 Kč

• vzhledem k dříve uzavřeným smlouvám nebyla možnost zvolit jiné
řešení

Název VZ  Vybraný uchazeč  částka 
Vývoj IS Viola 2014  Krabat s.r.o. 1 288 000
Poskytování servisu, správy a 
technické podpory bezpečnostní 
infrastruktury ANECT a.s. 3 394 992
Vývoj IS SDSL 2014 ASD Software, s.r.o., 3 045 570
Úpravy IS programového 
financování EDS/SMVS

SYSCOM Software spol. s. r. o.
60 006 685

Zajištění legislativních úprav v IS 
ARES Asseco Central Europe, a.s.

2 250 000



GenerGeneráálnlníí řředitelstveditelstvíí celcel
• Generální ředitelství cel zahájilo JŘBU u 18 zakázek, 
• jednalo se o IT zakázky za 68 255 165 Kč
• jedná se zejména o trans-evropské systémy v oblasti cel a daní
• kvůli autorskému právu nebyla možnost v termínu zvolit jinou 

alternativu
• část kompetencí (Pátrání a Dohled) Celní správy obsahuje 

utajované skutečnosti, nelze v rámci otevřených výběrových 
řízení

• tyto systémy jsou dlouhodobě rozvíjeny na základě nařízení
Evropského parlamentu (Rady EU)



GenerGeneráálnlníí finanfinanččnníí řředitelstveditelstvíí
• Generální finanční ředitelství v roce 2014 zahájilo JŘBU u 

24 IT zakázek za 316 514 350,83 Kč
• 23 JŘBU za 296 514 350,83 Kč zahájilo nové vedení Finanční správy 
• všechna jednací řízení bez uveřejnění se týkají návaznosti na dříve 

uzavřené smlouvy, jedná se o autorská práva dodavatelů a 
technologickou návaznost

• 4 JŘBU za 22,7 mil. Kč na vzdělávací systém, spolupráce s 
dodavatelem ukončena – od 1.1.2015 zajišťuje GFŘ vlastními 
zaměstnanci, podáno trestní oznámení

• 2 JŘBU za 27,9 mil. Kč na personální systém – vypsáno otevřené
výběrové řízení na nového dodavatele



Příklad srovnání - Realizace Realizace 
ekologických zekologických záávazkvazkůů vzniklých pvzniklých přři i 

privatizaciprivatizaci

• v roce 2013 Ministerstvo financí zahájilo JŘBU u 13 ekologických 
zakázek za 581 815 211,77 K581 815 211,77 Kčč

• Ministerstvo financí v roce 2014 zahájilo JŘBU u 8 ekologických 
zakázek za 72 420 493,00 Kč
• z toho 4 JŘBU za 31 703 870,50 K31 703 870,50 Kčč zahájilo nové vedení resortu



Ekologické zakázky nového vedení
rezortu

• zakázky v JŘBU zahájené současným vedením rezortu byly pouze na dodatečné práce, u 
kterých nelze postupovat jinak, a to z důvodu technické neoddělitelnosti od původní veřejné
zakázky

• současně se s dodavatelem původní zakázky jedná o ceně, tato jednání zatím ve všech 
případech přinesla snížení výsledné ceny za dodatečné práce oproti ceně předpokládané

Název VZ Vybraný uchazeč  částka 
Sanace plochy se starou zátěží 
podle projektové dokumentace 
sanačního zásahu

A.S.A. ‐ QUAIL 7 018 784

Revitalizace (sanace) okolí 
Slezskoostravského hradu

AWT Rekultivace a.s. a KR 
OSTRAVA a.s.

4 825 018,50

Dokončení sanace znečištění na 
lokalitě Ketol ve VUAB Pharma 
a.s. Roztoky u Prahy

DEKONTA a.s. 3 056 391

Revitalizace území Sokolov, 
Svatava II. etapa

EUROVIA CS a.s. 16 803 677



NovNováá strategie transparentnosti u strategie transparentnosti u 
ekologických zekologických záávazkvazkůů

• MF v rámci nové strategie transparentnosti u ekologických závazků u 
většiny veřejných zakázek malého rozsahu otevřelo výběrová řízení

• příkladem může být veřejná zakázka „Náhradní výsadba v lokalitě
Štěrková kolej společnosti Vítkovice a.s.“
• předpokládaná cena veřejné zakázky v rámci JŘBU na dodatečné

práce byla dosavadním dodavatelem stanovena na 3 341 960 Kč
• po snížení předpokládané ceny na základě průzkumu trhu byla 

zakázka zadána jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě
• cena vzešlá z takto zadané zakázky je 1 415 388,18 Kč při 

zachování původního obsahu i rozsahu prací
• úspora na této zakázce tak dosáhla 1 926 571,82 K1 926 571,82 Kčč, což

představuje úsporu ve výši 57,65 %57,65 %



Zakázky na právní služby

• MF v roce 2014 zahájilo JŘBU u 4 zakázek na právní
a poradenské služby 

• byly podány žaloby na porušení mezinárodní dohody o ochraně investic 
a arbitrážních sporů se společnostmi Brailcom (A11Y), WNC 
Factoring-Škodaexport, AAA a Busta a Busta

• zakázky byly zadány v krajní nouzi z časových důvodů, pokud bychom 
včas nezareagovali, byla by ohrožena ochrana ekonomických zájmů
státu a hrozily by miliardové škody 



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST
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