
Přehled získaných nadlimitních a podlimitní veřejných zakázek od 1. 6. 2011

Zadavatel Evidenční číslo 

zakázky v IS VZ

Název zakázky Stav Popis nabídky (předmět a hodnotici kriteria) Propojení se 

zadavatelem

Střet 

zájmů

Vztah k zadavateli 

(pracovněprávní nebo 

jiný)

Poznámka Závěrečná zpráva

Ředitelství silnic a dálnic ČR 60064270 Dodatečné služby mandatáře IV Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě (dále jen „Dodatek“ a 

„Mandátní smlouva“), kterým bude sjednáno rozšíření předmětu plnění Mandátní smlouvy o 

Dodatečné služby mandatáře popsané v Příloze č. 1 k Mandátní smlouvě, které jsou svým 

charakterem zcela obdobné činnostem popsaným v Příloze č. 1 k Mandátní smlouvě – 

zastupování zadavatele, kontrola, řízení a organizační zajištění Dodávky RHYBRID ke 

stávajícímu ESVZ, které zahrnuje: (i) kontrolu a koordinaci prací a dodávek, (ii) odbornou a 

technickou pomoc při návrhu, (iii) výkon technického dozoru při realizaci, (iv) odbornou a 

technickou pomoc při zkouškách a přejímkách 

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo zemědělství 60058841 „Optimalizace procesu poskytování státních 

příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu 

Mze, včetně pilotního ověření na 

organizacích Národní zemědělské muzeum 

a Národní hřebčín Kladruby“

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Cílem projektu (plnění veřejné zakázky) je posoudit celkový systém poskytování státních 

příspěvků a jejich využívání příspěvkovými organizacemi (PO) v rezortu Ministerstva zemědělství 

(MZe) z pohledu efektivity, účelnosti a hospodárnosti a navrhnout jeho optimalizaci. Projekt 

(předmět plnění veřejné zakázky) bude zaměřen nejen na procesy realizované na MZe, ale také 

na vzorek dvou vybraných PO - Národního zemědělského muzea (NZM) a Národního hřebčína 

Kladruby (NHK). Hlavním důvodem zahrnutí těchto PO do zmíněných procesů je možnost 

analýzy systému na konkrétním relevantním vzorku PO, který pokrývá hlavní možná specifika PO 

(předmět činnosti, velikost, územní umístění, délka existence jako PO). Cílů a záměrů projektu 

(předmětu plnění veřejné zakázky) bude dosaženo prostřednictvím jednotlivých aktivit. Předmět 

realizace: 1. analýza systému poskytování příspěvků z pohledu Mze; 2. posouzení efektivity, 

účelnosti a hospodárnosti využívání příspěvků ve vybraných PO (NZM a NHK); 3. formulace 

opatření a optimalizačních návrhů. V návaznosti na provedenou analýzu.Návrhy budou vždy 

poměřovány z pohledu maximální efektivity, účelnosti a hospodárnosti a bude usilováno o 

nalezení potenciálu finančních úspor; 4. příprava plánu implementace doporučení, realizace 

navržených opatření; 5. analýza dopadů plynoucí z navržených změn. Tento projekt (předmět 

plnění veřejné zakázky) (reg.č. CZ.1.04/4.1.00/5900032) je financován z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu 

Ministerstva zemědělství České Republiky. 

Nabídková cena - 50%

Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb - 35%

Kvalita návrhu postupů zajištění součinnosti se Zadavatelem - 15%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

MERO ČR, a.s. 208808 Poskytování komplexní služeb v oblasti 

finančního a ekonomického poradenství

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti finančního a 

ekonomického poradenství

Nabídková cena - 50%

Návrh koncepce akvizičního procesu - 50%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Lesy České republiky, s. p. 103864 ANALYTICKÉ SLUŽBY V OBLASTI 

FUNKČNÍ, PROCESNÍ A TECHNICKÉ 

ARCHITEKTURY IS

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Předmětem zakázky je poskytování služeb v oblasti analytických a projektových činností 

spojených s technologickými a provozními procesy v návaznosti na informační technologie a 

systémy , včetně analýzy datových zdrojů a relevantnosti pořízených dat. Plnění bude spočívat v 

provedení analýzy potřeb klíčových uživatelů IS, detailní analýzy funkcionalit stávajícího stavu IS, 

a vypracování rozdílové analýzy mezi současným a požadovaným stavem.

Celková výše nabídkové ceny bez DPH - 51%

Zvolená metodologie - techniky, metody a postupy - 25%

Další parametry garance řádného výsledku plnění - 12%

Nároky na součinnost zadavatele - 12%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest
207021 Výběr dodavatele poradenských služeb v 

rámci projektu CzechEkosystém 

("Ekosystém pro rizikový kapitál")

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žadatele o podporu (malé a střední 

podniky) v rámci projektu CzechEkosystém. Cílem je poskytnutí informací a metodické pomoci 

pro úspěšnou podnikatelskou činnost žadatelů. Poradenství je zaměřeno na oblasti právní, 

marketingové, rozvoje podnikatelských aktivit, technického a technologického rozvoje 

souvisejícího s podnikáním žadatele o podporu.

Metodika poradenství  - 40%

Nabídková cena bez DPH - 40%

Procesní a organizační zajištění Poradenství - 20%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Státní fond životního prostředí 

České republiky
223807 Systémový audit Programu Zelená úsporám 

– Jednací řízení bez uveřejnění

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného 

množství (AAUs) přidělených České republice v rámci Kjótského protokolu.
Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka



Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava
29923 Poradenství v oblasti integrace vysokých 

škol

Podepsaná 

smlouva se 

zadavatelem

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí poradenských služeb při přípravě projektu 

integrace institucí VŠB-TUO a OU a tvorby dokumentů, potřebných pro období přechodu a pro 

řízení integrované vysoké školy. Jedná se o poskytování poradenských služeb zejména v oblasti 

finančního, ekonomického a daňového poradenství, zpracování a analýz rizik integrace, 

poradenství v oblasti integrace a provozování informačních systémů, systémově manažerské, 

metodické a organizační poradenství.

Nabídková cena - 55%

Koncepty dokumentů - 35%

Organizační zajištění projektu - 10%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo financí 238032 Externí finanční audit projektů financovaných 

z Programu švýcarsko-české spolupráce

Externí finanční audit projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce

Technická úroveň nabízeného plnění - 50%

Technicko-organizační zabezpečení týmu - 20%

Jednotková cena za jeden audit - 30%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Český statistický úřad 233956 Projektový manažer a publicita projektu - 

část 1 Služby projektového manažera

Předmětem zadávacího řízení je výběr kvalifikovaného dodavatele, jehož úkolem bude zajištění 

služeb spočívajících v projektovém managementu, administraci a dokumentaci, koordinaci 

externích dodavatelů, konzultacích v oblasti ICT a realizaci školení v rámci projektu Redesign 

Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR. Podrobnosti 

o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena bez DPH - 80%

Kvalita navrženého způsobu plnění zakázky - 20%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí
239046 Komplexní analýza a vytvoření procesního 

modelu agend v návaznosti na koncepci 

Jednoho inkasního místa (JIM), a vytvoření 

pravidel fungování nového procesního 

modelu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování komplexní analýzy agend v gesci 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), s důrazem na vytvoření procesního modelu agend, 

a návrh pravidel jeho fungování v rámci Jednoho inkasního místa (JIM).

Celková nabídková cena (bez DPH) - 60%

Kvalita nabízeného plnění - 40%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí
353721 Audit software a licencí jako součást 

„Optimalizace IT na MPSV“

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení auditu licencí 

podnikového softwaru s cílem identifikace možností redukce nákladů na jejich nákup a podporu a 

zvýšení efektivnosti hospodaření s licencemi a nastavení budoucí jednotné evidence licencí. 

Předmětem auditu jsou pouze licence registrované na MPSV (na IČ MPSV).

Celková nabídková cena (bez DPH) - 60%

Kvalita nabízeného plnění - 40%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí
353721 Odhad budoucího vývoje hodnoty 

jednotlivých typů finančních aktiv v 

účastnických fondech 3. pilíře důchodového 

systému

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v odhadu budoucího vývoje 

hodnoty základních charakteristik jednotlivých typů finančních aktiv v účastnických fondech 3. 

pilíře důchodového systému, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Celková cena v Kč bez DPH - 50%

Celková kvalita nabídky - 50%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí
363178 Zpracování studie proveditelnosti k projektu 

veřejně dostupného portálu - komunikační 

platforma

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování „studie proveditelnosti“ 

jejíž součástí bude i „procesní analýza“ k zamýšlenému projektu jednotného portálu pro vzdálený 

přístup veřejnosti k personalizovaným datům, které má ve správě resort MPSV.

Celková cena v Kč bez DPH - 60%

Celková kvalita nabídky - 40%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Vězeňská služba České republiky 214616 GŘ EU - Výběr generálního dodavatele 

projektu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky služeb v oblasti optimalizace procesů 

bezpečnosti informací.
Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy

347598 Průběžná evaluace Operačního 

programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost

Předmětem veřejné zakázky je zjištění relevantních dat, jejich prostřednictvím bude 

možné vyhodnotit předpokládané dopady (u projektů v realizaci) a dopady reálné  (u 

projektů, jejichž realizace již byla ukončena). OP VK je zaměřena na identifikaci a 

popis výsledků dosažených v jednotlivých oblastech podpory a na zhodnocení 

úrovně splnění stanovených cílů programu. Jedná se tedy o evaluaci programu, v 

rámci něhož probíhá systematický sběr dat, souvisejících s realizovanými aktivitami 

jednotlivých projektů a vztahujících se k relevantním cílovým skupinám. 

Kontextem hodnocení je celý OP VK s definovaným globálním cílem a čtyřmi 

specifickými cíli. Evaluační úkoly a formulované evaluační otázky jsou strukturované 

dle těchto specifických cílů. Analýzy předpokládaných a reálných dopadů se úzce 

zaměřují na jednotlivé oblasti podpory a cílové skupiny.

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka



Český Aeroholding, a.s. 351865 Provádění auditu a poskytování 

souvisejících služeb

Předmětem Veřejné zakázky je provádění auditu a poskytování souvisejících služeb 

(pro společnosti skupiny CAH za podmínek stanovených v jednotlivých návrzích 

smluv, které tvoří přílohy č. 1 a) – i) zadávací dokumentace, a to za období 2013 – 

2015 pro Český Aeroholding, a.s. a další koncernové společnosti:

Letiště Praha, a. s.; Czech Airlines Handling, a.s.; CSA Services, s.r.o.; HOLIDAYS 

Czech Airlines, a.s.; Czech Airlines Technics, a.s.; České aerolinie a.s.; B. aircraft, 

a.s.; Realitní developerská, a.s.

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových

359591 Podpora v projektovém řízení a 

konzultace v oblasti ICT k rozvoji 

systému ISMS

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně uveden v zadávací dokumentaci (ZD), 

která je vystavena na profilu zadavatele (https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/69797111).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou okruhy služeb uvedené v kap. 5. ZD. 

Základní informace o ICT zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD.  

Dále jsou uvedeny nadpisy kapitol charakterizující jejich obsah, který přesahuje 

možnosti tohoto formuláře:

 5.1. Poskytování odborných konzultací v oblasti ICT, zpracování odborných 

stanovisek a aktualizace dokumentů ÚZSVM týkajících se ICT

 5.2. Spolupráce na přípravě věcného zadání a zadávacích podmínek k vybraným 

projektům

 5.3. Kontrolní dohled při řízení vybraných projektů

 5.4. Dohled nad udržitelností a konzultace k rozvoji Informačního systému Centrální 

registr administrativních budov (dále jen „CRAB“)

 5.5. Požadavky na účast Project managera a IT konzultanta v sídle zadavatele (celá 

kap. je v ZD)

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí

367890 Studie proveditelnosti - Implementace 

rozhodovacích procesů do 

dynamického mikrosimulačního 

modelu důchodového systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti implementace 

individuálních rozhodovacích procesů (založených na individuální situaci model-

pointu) do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému. Cílem 

tohoto projektu je zpracování teoretické studie o možnosti rozvoje modelu 

zakomponováním behaviorálních vzorců v podobě individualizovaných 

rozhodovacích procesů.

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 50%

Rozsah a kvalita navrženého postupu řešení - 30%

Počet určených míst pro implementaci individualizovaných rozhodovacích procesů - 

15%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí

488501 Analýza socioekonomické situace 

příjemců sociálních dávek na 

ubytovnách

Cílem realizace veřejné zakázky je získání dostatečných informací o osobách, které 

nebydlí v trvalé formě bydlení (bytech). Jde především o osoby ubytované na 

ubytovnách, které jsou podle mezinárodní typologie bezdomovectví ETHOS 

klasifikovány jako osoby „bez domova“ a jsou zároveň identifikovány jako skupina 

příjemců sociálních dávek, která v posledních dvou letech výrazně narůstá bez 

zjevné objektivní příčiny.

Předmětem analýzy příjemců je zpracování přehledu o všech dostupných a 

shromažďovaných informacích o příjemcích a příjemkyních doplatku na bydlení a 

metodologie zpracování a použití těchto informací pro vyhodnocení nároku na dávku 

ve zřetele hodných případech a v mimořádných situacích, a zejména pro 

zhodnocení kompetence příjemců a příjemkyň doplatku na bydlení k samostatnému 

trvalému bydlení. Kompetence k samostatnému bydlení představuje schopnost 

jedince samostatně bydlet a hospodařit.

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 60%

Kvalita předložené nabídky - 30%

Návrh na vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění - 10%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka



Ministerstvo práce a 

sociálních věcí

493637 Studie proveditelnosti: Výběr a 

zdůvodnění optimální varianty 

financování sociálních služeb v ČR

Předmětem Studie proveditelnosti je detailní analýza problematiky financování 

sociálních služeb v ČR, s akcentem na nalezení optimálního a ve střednědobém 

horizontu udržitelného způsobu financování sociálních služeb a zdůvodnění tohoto 

výběru s ohledem na předpokládaný demografický, ekonomický a sociální vývoj ČR. 

Studie proveditelnosti by měla navazovat na již realizované výstupy v rámci 

individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, které jsou dostupné 

na http://podporaprocesu.cz/, především na diskusní materiál „Sociální služby a 

způsoby financování“ a na studii „Komplexní analýza zdrojů“.

A - Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPHny v Kč bez DPH - 60%

B - Celková kvalita nabídky - 30%

• subkritérium B1 - Odborná úroveň nabídky - 70%

• subkritérium B2 - Návrh na vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění - 

30%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Česká národní banka 373181 Výběr externího auditora účetní 

závěrky ČNB

Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb České národní 

bance v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky 

je uvedena v návrhu smlouvy (návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zadávací 

dokumentace).

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo vnitra 230462 Aktuální kybernetické hrozby v České 

republice a jejich eliminace

Předmětem veřejné zakázky je identifikace kybernetických hrozeb a typů 

kybernetických útoků relevantních pro ČR. Popis možných následků některých 

reálných kybernetických útoků a popis možných opatření, metod a nástrojů pro boj s 

nejzávažnějšími formami kybernetických útoků. Návrh systémových opatření k 

eliminaci (jak na straně státu, tak u soukromého sektoru).  Motivace a cíle útočníků v 

kybernetickém prostoru se zaměřením na útoky proti komunikačním a informačním 

systémům státu a prvkům jeho kritické infrastruktury (kritická informační 

infrastruktura - komunikační a informační infrastruktura, kterou k zajištění služeb 

využívají významné informační systémy státu a prvky kritické infrastruktury státu), 

technické a personální možnosti potenciálních útočníků.

Návrh systému sdílení informací, na národní i mezinárodní úrovni, a začlenění 

subjektů odpovědných za boj proti kybernetickým hrozbám, kybernetickému 

terorismu a kybernetické kriminalitě do tohoto systému na základě existujících, nebo 

nově definovaných kompetencí (Národní centrum kybernetické bezpečnosti).

odborná úroveň nabídky - 20%

zvolená metodologie, techniky, metody - 20%

odůvodnění položek rozpočtu - 20%

celková nabídková cena - 40%

Žádné Není Žádný Nadlimitní veřejná 

zakázka

Český statistický úřad 496681 Projektový manažer projektu - část 1 

Služby projektového manažera - 

vícepráce

Předmětem plnění veřejné zakázky je plnění dle čl. II. smlouvy na poskytování 

služeb projektového manažera č. ev. ČSÚ: 055-2013-S uzavřené mezi zadavatelem 

a zájemcem dne 11. 4. 2013 do 15. 10. 2014 a to v rozsahu potřebném pro řádné 

dokončení Projektu.

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo financí 497198 Poradenské služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou poradenské služby v sedmi mezinárodních 

investičních sporech iniciovaných proti České republice zahraničními investory do 

fotovoltaických elektráren. Investoři v FVE sporech napadají zejména legislativní 

změny zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Žádné Není Žádný

Hlavní město Praha 404259 Vytvoření návrhu integrační 

architektury informačního prostředí 

HMP

Předmětem veřejné zakázky je (i) provedení analýzy IT prostředí a požadavků 

Magistrátu hlavního města Prahy a (ii) vypracování dokumentu s názvem „Návrh 

integrační architektury informačního prostředí HMP“ a stejnojmenného 

architektonického modelu integrace informačního prostředí HMP.

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 60%

Kvalita a podrobnost popisu nabízeného plnění - 40%

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka



Fond dalšího vzdělávání 483642 Alternativní způsoby a změny ve 

financování péče o osoby závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby

Poskytovatel vypracuje studii, v níž za pomoci vhodných analytických a 

prognostických metod srovná vybrané alternativní způsoby financování dlouhodobé 

péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a na základě získaných poznatků 

navrhne nejvhodnější způsob jejího financování odpovídající požadavkům 

dlouhodobé udržitelnosti, efektivity a dostupnosti pro všechny potřebné osoby. 

Součástí studie bude vytvoření prognostického modelu o vývoji počtu osob závislých 

na pomoci jiné osoby do budoucnosti a popis dopadů, které předpokládaný vývoj 

může mít na finanční rozpočet státu, na fungování systému sociálních služeb, na 

jejich financování a v souvislosti s tím i na situaci a postavení pečujících a na péči 

závislých osob. Poskytovatel současně zhodnotí dle výše zmíněných kritérií 

(požadavků) současný způsob financování péče založený na vyplácení příspěvku 

na péči.

Nabídková cena bez DPH - 60

Celková kvalita plnění zakázky - 40

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí

520488 Testování funkčnosti Jednotného 

systému řízení bezpečnosti v rezortu 

MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky je testování funkčnosti systému řízení 

bezpečnosti v resortu MPSV. Působnost testování systému řízení bezpečnosti je 

stanovena tak, aby zahrnovala nejen vlastní ministerstvo, ale i ostatní organizační 

složky a příspěvkové organizace resortu MPSV, tj.: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Úřad práce České republiky (krajské pobočky úřadu práce, kontaktní 

pracoviště), Státní úřad inspekce práce, Technická inspekce ČR, Úřad pro 

mezinárodně právní ochranu dětí, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým 

postižením v Brně-Chrlicích, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, 

Centrum Kociánka, Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Centrum 

pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch a Fond dalšího vzdělávání.

Žádné Není Žádný Podlimitní veřejná 

zakázka

Ministerstvo dopravy 524777 Služby technicko-organizačního 

poradce pro ESVZ

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky požaduje poskytování konzultačních a 

poradenských služeb zadavateli při výběru nového poskytovatele služeb 

souvisejících s provozem elektronického systému výkonového zpoplatnění 

pozemních komunikací území ČR (ESVZ) a s tím souvisejících dalších nezbytných 

konzultačních a poradenských služeb zájemcem.

Žádné Není Žádný Jednávací řízení 

bez zveřejnění


