Tisková zpráva
Začátek roku 2019 zaznamenal mírný pokles počtu i
objemu vypisovaných veřejných investic
Praha, 5. března – V prvním měsíci roku 2019 bylo vypsáno 625 veřejných investic
v celkové hodnotě 21 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje mírný
čtyřprocentní, respektive devítiprocentní pokles. V oblasti ukončování výběrových
řízení začátek roku zaznamenal zvýšenou aktivitu investorů a konkrétním dodavatelům
bylo zadáno o polovinu více zakázek než v loňském roce. Vyplývá to z nejnovější
analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat
uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2019.
V lednu roku 2019 vyhlásili veřejní investoři celkem 625 výběrových řízení v souhrnné
hodnotě 21 miliard korun. Oproti srovnatelnému období loňského roku se jedná o pokles
počtu vypsaných soutěží o 4,3 procenta a zároveň o téměř desetinový (8,9 procenta) pokles
jejich hodnoty. Z vyhlášených lednových zakázek pak byla dále 2 procenta zadavateli
zrušena. Největší zakázku v hodnotě 1,16 miliardy korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic
ČR na JV obchvat I/38 Havlíčkův Brod. „Lednová negativní bilance počtu vyhlášených
veřejných zakázek je způsobena vysokou srovnávací základnou začátku roku 2018, kdy
oproti letům 2016 a 2017 by naopak šlo o pětinový nárůst. Vývoj v dalších měsících pak
očekáváme velmi podobný se zvýšeným zastoupením investic z dopravní infrastruktury,“
uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
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

625

Hodnota

Meziroční změna v %








Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

mil. Kč

+11,4

72 974

+24,2

205 034

+6,9

95 418

-3,4

83 380

+10,1

456 806

-4,3

20 969

Meziroční změna v %








+33,4
+105,0
-18,0
+22,9
+33,8
-8,9
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V prvním měsíci letošního roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 4930
zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 43 miliard korun. V meziročním srovnání jde
sice o významný poloviční (52,8 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží, avšak jejich
objem zaznamenal pokles o 15,7 procenta. Největší veřejnou zakázku v hodnotě 1,29
miliardy korun zadala Vězeňská služba České republiky na koncesi na výstavbu a provoz
výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, v těsném závěsu pak
následovala další velká zakázka na modernizaci dálnice D1 v úseku 07, EXIT 56 Soutice až
EXIT 66 Loket v hodnotě 1,18 miliardy korun zadaná Ředitelstvím silnic a dálnic. Některá
zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě
k aktualizaci a upřesnění dat.
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

31 428
4 930

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

+52,8

42 978

Meziroční změna v %








+47,3
+18,3
+59,4
+47,0
+43,5
-15,7
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Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., Metrostav a.s.,
PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s.,
Více na www.ceec.eu
Kontakt pro média:
Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti
CEEC Research s.r.o.
E-mail: vacek@ceec.eu
Tel.: +420 774 325 111
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.

