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Úvodní slovo ředitele
Milí čtenáři,
rok 2018 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a Vy držíte
v ruce poslední letošní vydání našeho newsletteru, který
pro Vás Centrum investic, rozvoje a inovací vydává především z důvodu zajištění informovanosti o dění v naší
organizaci, ale rovněž o akcích, které pro Vás pořádáme.
Všechna čísla našeho občasníku jsem se letos rozhodl
věnovat jednotlivým oblastem, kterým se naše Centrum
věnuje a to formou rozhovorů s těmi, kteří mají jednotlivé
oblasti na starost, tedy s vedoucími jednotlivých oddělení. Do pomyslné skládačky našich činností, pokud tedy
pomineme útvary zabezpečující samotný chod Centra
investic, rozvoje a inovací, ještě patří oblast veřejných
zakázek a centrálních nákupů. Tentokrát Vám představíme naše Oddělení veřejných zakázek pod vedením Pavla
Voženílka. Profesionální administrace veřejných zakázek
je součástí všech našich projektů a prostřednictvím veřejných zakázek realizujeme rovněž centrální nákupy. Centrální nákupy osobně vnímám jako velmi důležité při hledání nejlevnějších a nejkvalitnějších poskytovatelů služeb
a energií, jakož i dodávek zboží pro Královéhradecký kraj
a jeho organizace. Centrální nákupy mohou v souhrnu
přinést značené úspory, které Královéhradecký kraj může
využít v rámci svých dalších investic.

Lukáš Korych, ředitel CIRI (zdroj: CIRI)

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám jménem svým
i všech svých kolegů popřál příjemně strávené Vánoce
a klidný vstup do nového roku 2019. Pevně věřím že i dalším roce bude úspěšně pokračovat spolupráce se všemi
partnery a budeme moci i nadále pracovat na rozvoji našeho kraje a fakticky tak naplňovat naše motto „Od myšlenky k realizaci“.
Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

• Hlavní činností Vašeho oddělení jsou veřejné zakázky.
Kolik a v jakých objemech realizujete zadávací řízení pro
kraj a jeho organizace?
Od roku 2012 jsme pro Královéhradecký kraj administrovali 483 veřejných zakázek v celkové hodnotě 5 080 583
338 Kč. Pro krajské organizace pak 349 zakázek v celkové hodnotě 721 093 797 Kč.

Pavel Voženílek, vedoucí oddělení veřejných zakázek (zdroj CIRI)

Mezi největší zakázky, administrované Centrem investic, rozvoje a inovací, patří rozšiřování průmyslové zóny
Vrchlabí a stavební úpravy Gymnázia J. K. Tyla.
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18. 4. 2017. Náš elektronický nástroj na profilu zadavatele
E-ZAK byl však na tuto komunikaci připraven prakticky
od svého počátku.
Postupně jsme na tyto procesy připravovali ostatní organizace kraje v rámci našich školení. Podle mého názoru
je elektronická komunikace jednodušší, přehlednější
a transparentnější.
Je třeba méně papíru a o každém úkonu v rámci zakázky
existuje záznam, který lze použít při auditu veřejné zakázky. A protože je to pro mnohé dodavatele nová věc, nedávno jsme o tom diskutovali i na semináři k investičním
akcím, který pořádal Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast investic a majetku.

Strategická průmyslová zóna Vrchlabí (zdroj CIRI)

Vždy se jedná se o celý cyklus veřejné zakázky tzn. že
v rámci své činnosti konzultujeme a připravujeme se zadavateli, Královéhradeckým krajem nebo jeho organizacemi, zadávací dokumentaci, zpracováváme vysvětlující
dokumentaci, příjem nabídek, podklady pro jednání hodnotící komise vč. organizace těchto jednání. Vypracováváme všechny protokoly dle zákona, podklady pro rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky, odesíláme příslušná
rozhodnutí. Organizačně zajišťujeme podpis smlouvy,
rovněž tak i zajišťujeme všechny uveřejňovací povinnosti
podle zákona.
Pracovníci oddělení veřejných zakázek jsou zadavateli
k dispozici nejen v rámci samotného výběrového řízení,
ale i v průběhu realizace výsledku veřejné zakázky.

Gymnázium J. K. Tyla (zdroj CIRI)

• Od 18. 10. 2018 bude povinná elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v rámci zadávacího řízení, jak jste na tuto novou povinnost připraveni?
Pro centrální nákupy je povinnost komunikovat s dodavateli a přijímat nabídky elektronicky v platnosti již od

Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje (zdroj CIRI)

Dodavatelé se zajímali zejména o technické aspekty elektronické komunikace a podání nabídek. Zde je potřeba
ujistit dodavatele, že zadavatel nemá k elektronické nabídce, která je po jejím podání zašifrována klíčem, žádný
přístup až do konce lhůty pro podání nabídek. Teprve poté
ji mohou otevřít pouze dva
pracovníci. Všechna jejich
činnost podléhá sledovanému přihlášení do systému v
závislosti na čase pro případný budoucí audit. Důrazně
jsme také upozornili dodavatele, že nemá smysl nechávat
odeslání nabídky na „poslední vteřinu“ před vypršením
lhůty. Všechny úkony lze na profilu zadavatele otestovat
a provést dostatečně včas a to s maximální mírou bezpečnosti.
• Vaše oddělení je administrátorem všech profilů zadavatelů krajských organizací, spolupracujete s nimi
i v jejich zakázkách?
Centrum investic, rozvoje a inovací je, právě prostřed-
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nictvím Oddělení veřejných zakázek, hlavním administrátorem elektronického nástroje E-ZAK na adrese
https://zakazky.cenakhk.cz.
Na této adrese jsou všechny profily zadavatele všech
krajských organizací. Proto jednak pomáháme s technickými dotazy dodavatelů, zejména s jejich registrací,
a také i zadavatelům, tj. organizacím kraje. Pro zadavatele
řešíme žádosti, které sahají od technických dotazů, přes
administraci veřejných zakázek až po školení ovládání
elektronického nástroje.
Cyklus školení opakujeme 2x ročně, na jaře a na podzim,
a to již od roku 2016. V měsíci listopadu proběhly 2 termíny pro začátečníky a 2 termíny pro pokročilé, zaměřené
právě na elektronickou komunikaci a elektronické hodnocení nabídek v E-ZAK.
• Centrální nákupy. V samotném názvu Vašeho oddělení sice nejsou, ale jsou nedílnou součástí Vaší práce.
Jak byste cetrální nákup popsal úplnému laikovi?
Základním principem centrálního nákupu je společná poptávka určité komodity více odběrateli, čímž zpravidla
dochází k získání výhodnější ceny a lukrativnějších podmínek.

• Jakým způsobem probíhá centrální nákup, dá se vyhodnotit jeho ekonomický přínos?
Před každým centrálním nákupem provádíme, jak jsme
již řekl, průzkum trhu. Děláme to jednak proto, abychom
zjistili předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, jak nám
ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek, a také pro
porovnání, jak konkrétní komoditu nakupují jinde, ve srovnatelných organizacích a podmínkách. V rámci tohoto
přípravného procesu centrální veřejné zakázky porovnáváme stávající stav v jednotlivých krajských organizacích
a následně zvažujeme a analyzujeme, zdali je konkrétní
komodita pro centrální nákup vhodná.
Ekonomický přínos, resp. výsledné ceny vzešlé z centrálního nákupu, je potřeba hodnotit v porovnání se standardními ceníkovými cenami, které jsou dostupné pro
jednotlivé organizace, a které by ony získaly samostatným nákupem.
Základním principem centrálního nákupu je kumulace poptávky do jedné zakázky. Tím zpravidla dochází k tlaku na
snížení ceny dodavatelů a tím pádem i k úspoře nákladů.

V našem kraji spojujeme pro společnou veřejnou zakázku poptávku krajského úřadu a krajských organizací, což
jsou ti výše zmínění odběratelé.

Naprosto přesné vyčíslení úspory není možné. Dodavatelů je více a mají, více či méně, rozdílné standardní ceníky
a obchodní podmínky. Například mobilní operátoři poskytují rozdílné slevy i jednotlivcům. Takže není možné zjistit
standardní cenu komodity proti které by se úspora dala
vyčíslila přesně.

• Pro jaké organizace realizuje Vaše oddělení centrální nákupy?

• Takže při zavedení centrálního nákupu a jeho následném opakování nemusí cena neustále klesat?

Centrální nákupy provádíme pro Královéhradecký kraj
a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti. Jedná se celkem o 127 organizací.

Asi by nebylo správné a reálné předpokládat, že díky
centrálním nákupům budou ceny komodity neustále nižší
oproti předchozímu období.

Mezi ně patří domovy důchodců, ústavy sociální péče,
střední a speciální školy, muzea a galerie, hvězdárny,
vědecká knihovna, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a zdravotnická záchranná služba.

Jak jsem již ale řekl, úspora kumulované poptávky je
proti standardním cenám v okamžiku nákupu a realizace
centrální veřejné zakázky. Každá komodita má pak svůj
časový vývoj. Nejvíce je vliv centrálního nákupu znát tam,
kde dosud jednotlivé organizace nakupovaly samostatně.
V těchto případech dojde k prvnímu skokovému snížení
nákladů, které již další navazující zakázky pouze udržují
a spíše pak kopírují cenový vývoj komodity v čase.

• Dá se cestou centrálního nákupu centrálního nákupu
pořídit úplně vše, co kraj a jeho organizace potřebuje?
Ne každá komodita je pro centrální nákup vhodná.
Z tohoto důvodu provádíme analýzy trhu a průzkumy způsobu nákupu u podobných organizací.
Obecně platí, že čím standardnější komodita, kterou lze
snadno poptat v požadovaných vlastnostech a kvalitách,
tím je více vhodná pro centrální nákup. Velkou roli hraje
i konkurenční prostředí na trhu, čím více dodavatelů na
trhu, tím pro společný nákup lépe.

• Jaké další přínosy ještě mohou mít centrální nákupy?
Mimo již zmíněných úspor v nižší ceně způsobené pákovým efektem na dodavatele, mají centrální nákupy
i sekundární přínos ve snížení transakčních nákladů v organizacích. Tedy, my za organizace realizujeme centrální
veřejnou zakázku od její přípravy až po uzavření smlouvy. Tím dochází minimálně k úspoře času pracovníků
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v organizacích, někdy i k úspoře nákladů, které některé
organizace vynakládají na outsourcing administrace veřejné zakázky jiným subjektem. Kumulované větší centrální veřejné zakázky jsou i více transparentní. Jsou totiž
zveřejněny na profilu zadavatele a oznámeny ve věstníku
veřejných zakázek.
• Co konkrétně znamená, že provádíte audity a analýzy nákladů a odběratelských smluv krajského úřadu a
příspěvkových organizací?
V rámci přípravy centrálního nákupu potřebujeme znát
přesný stav nákupu příslušné komodity v každé organizaci. Jedná se v prvé řadě o množstevní a cenové údaje,
které potřebujeme pro stanovení předpokládané hodnoty
centrální veřejné zakázky.
• V jakých oblastech se centrální nákupy nejčastěji
provádějí? Co je možné cestou centrálních nákupů
nakupovat?

ná složka ceny elektrické energie. Jednoduchým administrativním procesem tak několik organizací začalo platit
menší distribuční poplatky. V rámci celého kraje, je to více
než půl miliónu korun ročně.
Další centrální nákupy se týkají telekomunikačních
služeb, a to jak pevných telefonních linek, tak mobilních
telekomunikačních služeb, které kraj realizuje od roku
2011.
V poslední době jsme realizovali i centrální nákupy kancelářských potřeb a pronájem tiskáren a multifunkčních
zařízení pro kopírování, skenování a tisk. Současně analyzuje možnosti centrálních nákupů v dalších oblastech.
Například možnosti centrálního nakupování pohonných
hmot, revizních služeb anebo dezinfekčních prostředků,
avšak zde jsme prozatím nenašli účinný způsob, který by
byl pro centrální nákup vhodný a přínosný.
• Chtěl byste ještě něco dodat závěrem?

Královéhradecký kraj a jeho organizace nakupují centrálně elektrickou energii a plyn na Českomoravské komoditní burze v Kladně, a to již od roku 2011. Výsledné ceny
jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele a každý si tak
může porovnat, zdali jsou centrálně soutěžené ceny výhodné.

Závěrem už bych chtěl jenom poděkovat všem svým kolegům. Jejich práce je velmi složitá a komplikovaná z hlediska všech právních norem, kterými se musí řídit, a mají
zodpovědnost za finanční prostředky, které si málokdo z
nás dokáže vůbec představit. I přes tento tlak, svou práci
odvádějí naprosto precizně a profesionálně.

V roce 2014 proběhla optimalizace odběrných míst elektrické energie. Šlo o výhodnější nastavení distribučních
sazeb a hodnoty jističů, podle kterých se platí regulova-

Zároveň přeji všem čtenářům a všem, kdo s našim oddělením spolupracují, klidné vánoční svátky a úspěšný Nový
rok 2019.
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