Trh s veřejnými zakázkami je v České republice velmi
netransparentní. V Informačním systému veřejných zakázek nyní
chybí zakázky tvořící cca 40 % celkového objemu trhu. Hlavní
příčinou jsou vysoké limity pro veřejné zakázky malého rozsahu.
Je proto potřeba zajistit aspoň základní principy transparentnosti,
hospodárnosti a efektivnosti i u těchto veřejných zakázek.

Cíle
1. Zajistíme vznik minimálních standardů pro interní směrnice k administraci
VZMR úřady a zasadíme se o jejich přijetí orgány státní správy.
2. Prosadíme naplňování principů směrnice jako podmínku dotace.
3. Rozšíříme nástroj Zindex.cz, aby adresně vytvářel veřejný tlak na zadavatele k
soutěžení a uveřejňování v souladu s principy.
4. Otevřeme odbornou debatu k možnosti snížení stávajících limitů pro veřejné
zakázky malého rozsahu na bázi analýzy a komparace s dalšími státy EU.

Aktivity
●
●
●
●

●

●

Připravíme návrh minimálních standardů pro interní směrnice a jejich přijetí
podpoříme analýzou současného fungování VZMR.
Budeme jednat s MMR a dalšími orgány o implementaci minimálních
standardů pro interní směrnice.
Do konce roku 2020 zavedeme principy směrnice u nejméně pěti prvních
zadavatelů.
Budeme jednat s poskytovateli dotací: MMR, MŽP a MPSV (kterým slíbíme
snazší možnost kontroly) a Národním koordinačním orgánem o zavedení
principů směrnice jako podmínky pro udělení dotace.
Budeme s MMR spolupracovat na technické úpravě vyhlášky 168/2016 standardu pro profily zadavatele, která umožní vyšší transparentnost a zavede
faktickou strojovou čitelnost dat o zakázkách malého rozsahu.
Na základě žádosti od předsedy vlády ČR připravíme komparaci s dalšími státy
EU a analýzu současného fungování VZMR v ČR jako podklad k diskusi o jeho
případných legislativních úpravách.
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Realizační tým
Garant projektu za Rekonstrukci státu:Josef Karlický (Frank Bold)
Koordinátor projektu:Lukáš Kraus (Frank Bold)
Experti Rekonstrukce Státu: Jiří Skuhrovec (Econlab), Marek Zelenka (Oživení),
Věnek Bonuš (Frank Bold)

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

660 000 Kč

Analytická a lobbingová činnost Frank Bold

100 000 Kč

Analytická a lobbingová činnost Econlabu

300 000 Kč

Analytická a lobbingová činnost Oživení

170 000 Kč

Další experti a spolupracovníci

50 000 Kč

Management a koordinace

40 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

20 000 Kč

PR a kampaň
Administrativní náklady

Celkem
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100 000 Kč
90 000 Kč

870 000 Kč

