
zindex.
hodnocení zadavatelů veřejných zakázek



Veřejné zakázky

• 550 mld. Kč ročně = 50 % našich daní

• Investovány zpravidla v souladu se 
zákonem

• Investovány hospodárně?



co je zindex?



zindex je...

• Odpověď na otázku „Jak dobře zadává 
úřad XY veřejné zakázky?“

• Žebříček měst, krajů, ministerstev či 
nemocnic zveřejňovaný 2014+

• Nástroj, kterým ukazujeme nejlepší 
zadavatele veřejných zakázek 

• Výsledky veřejně na zindex.cz



technologie

• Na datech za 3 roky vyhodnotíme 9 
ukazatelů dobré praxe (50 indikátorů)

• Kombinujeme data z 5 zdrojů (nebo z 
12.000?) - Věstník VZ, Profily zadavatelů, 
státní pokladna, obchodní rejstřík, ÚOHS

• Open data? Ne. Vlastní software. 

• Výsledky datovými schránkami měsíc před 
zveřejněním



Děčín vs. Praha.
2018

Děčín Praha

Objem hodnocených zakázek 832 mil. Kč 32 mld. Kč

Nákupy mimo režim VZ 40  % 76 %

Zakázky bez soutěže 6.2 % 28.1 %

Zrušené zakázky 6 % 18 %

Průměrná konkurence 5.3 3.6

Zakázky soutěžené necenově 50 % 21 %

umístění zIndex 2018 1. 31. - 59.



jak mění zindex veřejné zakázky?



dopad. 
hodnocení měst 2018

• 5 výstupů v celostátních, 25 v regionálních médiích

• 85 měst využilo hotline pro vysvětlení výsledků

• 161 měst měřitelně zlepšilo kvalitu zveřejněných dat

• volební “Úmrtnost” :

dobře hodnocení starostové 19 %

špatně hodnocení starostové 41 %



výsledky.

• 2011-2018: 8 hodnocení měst, krajů, státu

• Dobře hodnocení zadavatelé
• šetří 5 % na zakázku

• mají o 24 % nižší riziko soudního sporu

• Vyhlášen Evropskou komisí jako best practice 
nástroj, ocenění od Open Contracting Partnership

• Výsledky citovány od The Economist a OVM až po 
Blesk či Show Jana Krause

• zIndex inspiroval projekty na Ukrajině, v 
Portugalsku, Mexiku

• Spouštíme zindex na Slovensku, 2 další země 2019



neplejtvák. 
hodnocení měst 2018
hodnocení státu 2019

• cena nejlepším městům
• věříme, že dobré příklady udělají větší 

dopad než špatné



všetci nekradnú!

jiri.skuhrovec@econlab.cz

zindex.cz (výsledky)
wiki.zindex.cz (metodika)

blog.zindex.cz (blog o dobré praxi)

mailto:jiri.skuhrovec@econlab.cz

