Tisková zpráva
Objem vypsaných veřejných investic zaznamenal v prvních
dvou měsících roku 2019 nárůst 13,5 procenta
Praha, 3. dubna – Od ledna do února letošního roku bylo vyhlášeno 1232 výběrových
řízení v celkové hodnotě 50,4 miliardy korun. To sice v meziročním srovnání
představuje desetiprocentní pokles počtu, ale zároveň jde o nárůst objemu o 13,5
procenta.

V oblasti ukončování výběrových řízení byla situace přesně opačná, a

zatímco konkrétním dodavatelům bylo zadáno o třetinu více zakázek než v loňském
roce, jejich souhrnná hodnota byla o desetinu nižší. Vyplývá to z nejnovější analýzy
zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve
Věstníku veřejných zakázek na konci února 2019.
V únoru roku 2019 vyhlásili veřejní investoři celkem 611 výběrových řízení v souhrnné
hodnotě 29,4 miliardy korun. To sice oproti srovnatelnému období loňského roku představuje
pokles počtu vypsaných soutěží o 14,3 procenta, zároveň však jde o více než třetinový (37,7
procenta) nárůst jejich objemu. Největší zakázku v hodnotě 6,8 miliardy korun vypsal
Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti kraje.
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V prvních dvou měsících letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1
232 soutěží v souhrnné hodnotě 50,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje
desetiprocentní (9,8 procenta) pokles počtu vyhlášených výběrových řízení. Objem
vypsaných veřejných investic naopak za stejné období zaznamenal nárůst o 13,5 procenta.
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1 miliardu korun,
tedy zhruba 2 procenta z oznámených. „Veškeré dálniční stavby, které v současné době
ŘSD připravuje nebo již realizuje, mají vysokou prioritu. Výjimkou samozřejmě není ani
dálnice D52, která je součástí evropské sítě TEN-T a tvoří důležité spojení Polska, Moravy a
Rakouska. První úsek u Pohořelic plánujeme na příští rok. V tuto chvíli stavíme v České
republice 107 km dálnic na zelené louce a 21 km modernizace D1. V letošním roce je
připraveno dalších 178 kilometrů staveb, přičemž v průběhu března se rozestavěnost zvýší o
13 km na D35 či o první část obchvatu Českých Budějovic a dva modernizované úseky D1.
V letošním roce by měly být rozestavěny všechny zbývající úseky modernizované D1.
Souběžně s tím budeme letos řešit liniový zákon, abychom do budoucna urychlili přípravy
staveb,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2018 až 2019
Zakázky celkem

2018

2019

Počet
Počet

1. čtvrtletí

2 257

2. čtvrtletí

2 502

3. čtvrtletí

1 910

4. čtvrtletí

1 803

Rok

8 472

Leden až únor

1 232

Hodnota

Meziroční změna v %








mil. Kč

+11,4

72 974

+24,2

205 034

+6,9

95 418

-3,4

83 380

+10,1

456 806

-9,8

50 354

Meziroční změna v %








+33,4
+105,0
-18,0
+22,9
+33,8
+13,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Od ledna do února 2019 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 6254 zakázek
nebo jejich částí v celkové hodnotě 69,6 miliardy korun. V meziročním srovnání se jedná o
výrazný třetinový (33,5 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží, avšak jejich objem
zaznamenal pokles o 10,8 procenta. Z této situace se dá vyvozovat, že zadávány byly na
začátku roku především menší zakázky. Největší únorovou veřejnou zakázku v hodnotě 5,8
miliardy korun zadalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na úsek dálnice D3 0310/II - Hodějovice Třebonín. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších
měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „V rámci Národního investičního plánu
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vlády počítáme s investicemi do zdravotnictví ve výši 71,5 miliardy korun do konce roku
2030. Peníze půjdou hlavně do areálů nemocnic, IT a přístrojové techniky. V tomto roce
bude zahájeno několik strategických investičních akcí, jako je například výstavba
Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně, po které všichni na jižní Moravě dlouho volali,
rekonstrukce transfuzního oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové nebo obnova
přístrojové techniky pro Fakultní nemocnici Olomouc a Thomayerovu nemocnici v Praze.
Stavět by se měly začít také dva nové pavilony pražského IKEMu. Aktuálně také probíhá
výstavba Centrálního urgentního příjmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ uvádí
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2018 až 2019
Zakázky celkem

2018

1. čtvrtletí

6 455

2. čtvrtletí

7 749

3. čtvrtletí

8 996

4. čtvrtletí

8 228

Rok
2019

Počet
Počet

Leden až únor

31 428
6 254

Hodnota

Meziroční změna v %








Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

mil. Kč

-3,3

111 012

+37,5

87 704

+32,8

115 831

+1,4

180 963

+15,6

495 510

+33,5

69 647

Meziroční změna v %








+47,3
+18,3
+59,4
+47,0
+43,5
-10,8
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CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor,
strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně
poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy.
Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných
interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského
a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé
nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor
z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.

