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1. otázka

Kolik nákupů nad 50 tis. Kč provedlo MPO v roce 2016?

a. 56

b. 194

c. 339

2. otázka

Máte ve své organizaci zajištěn kompletní nebo aspoň částečný nákupní proces 

v jedné aplikaci?

Otázky pro aplikaci sli.do úvodem



Agenda

1. Motivace projektu - proč jsme se do projektu pustili?

2. Dnešní podoba a hlavní rizika současného stavu nákupu

3. Naše vize IT podpory procesu nákupu

4. Připravované řešení v kontextu dnešních aplikací MPO

5. Diskuse



Motivace projektu

Usnesení vlády č. 347 k zavedení úplného elektronického podání a k povinnému 

přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy + směrnice 2014/55/EU

Přijímání faktury je ale pouze jednou z částí širšího procesu nákupu

Zákon 563/1991 o účetnictví

Zákon 320/2001 o finanční kontrole

Zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě

GDPR (nařízení EU 2016/679)

Nákupní 
požadavek

Výběr 
dodavatele

Objednávka /
Smlouva

Řízení 
dodávky

(Elektronická)
fakturace

Zákon 365/2000 o ISVS

Zákon 134/2016 o veřejných zakázkách

Zákon 340/2015 o registru smluv

Usnesení vlády + interní směrnice MPO



Stávající proces nákupu na MPO - SWOT

S
TRENGTHS

W
EAKNESSES

O
PPORTUNITIES

T
HREATS

• Současný proces nákupu 
na MPO je principiálně 
funkční

• Základní kontrolní 
mechanismy fungují 
správně

• Proces manuální - ad-hoc, 
nemá vlastníka

• Není sjednocen, neefektivní
• Komplikované zpětné 

dohledávání dokumentů a 
provedených kroků procesu 
komplikované

• Elektronická podpora 
procesu nákupu

• odstranění duplicitních 
činnosti a duplicitně 
uložených dokumentů 

• zefektivnění zpětné 
kontroly

• Nekonzistence dat a 
potenciální chybovost 
(ruční provádění procesu)

• Riziko nedodržení 
zákonných postupů

• Ztráta know how při 
odchodu pracovníků

Negative

Internal

factors

External

factors

Positive



Plně automatizovaná elektronická podpora pracovních postupů v oblasti nákupu

Podpora a prosazování principů 3E - účelnosti, hospodárnosti a efektivity, 

Odstranění manuální činnosti a 

Efektivní zpětnou kontrola celého procesu

Paretovo pravidlo 20:80

Vize procesu nákupu na MPO



Podpora nákupu jako součást IT architektury MPO



Cílová podoba procesu nákupu v resortu MPO

NÁKUPNÍ POŽADAVEK

VÝBĚR DODAVATELE

• Vypracování Zadávací dokumentace, pravidel pro 
hodnocení, jmenování výběrové komise

• Rozhodnutí o výběru dodavatele

PODPIS OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ŘÍZENÍ DODÁVKY

FAKTURACE

• Ustanovení projektového týmu za MPO
• Řízení projektu
• Akceptace dodávky

• Příjem faktury (v papírové či elektronické formě)
• Schválení faktury (elektronicky v EIS či papírově)
• Proplacení účtárnou

• Vypracování smlouvy a podpis smlouvy nebo 
vystavení objednávky a její akceptace

• Zveřejnění zakázky v Registru smluv, VVZ a TED

VÝBĚR 

DODAVATELE

NÁKUPNÍ 

POŽADAVEK

ŘÍZENÍ DODÁVKY

FAKTURACE

PODPIS 

OBJEDNÁVKY/ 

SMLOUVY

• Průzkum trhu
• Předběžné tržní konzultace
• Schválení souhlasu s veřejnou zakázkou



Diskuse - děkuji za pozornost!


