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Úvod  
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 Historie 

Původní oddělení majetkových účastí a sdruženého nákupu vzniklo v červnu 
2011 na MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY pod ODBOREM FINANCÍ A 
ROZPOČTU. K 1.1.2013 se z oddělení stal odbor MÚaSN. V roce 2014 se z 
odboru stalo opět oddělení, tentokrát s názvem ODDĚLENÍ KAPITÁLOVÝCH 
ÚČASTÍ A SDRUŽENÉHO NÁKUPU (KÚSN).  
 

 Naše organizační zařazení 

V současné době je odd. KÚSN součástí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí a je zařazeno pod resort náměstka primátora Mgr. Babince. 
 

 Náplň činnosti KÚSN 

Provádí zajištění součinnost s provozovatelem Systému sdruženého nákupu 
(SSN) ze strany STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (SMO) a ostatních subjektů 
v resortu SMO v rámci SSN a průběžné vyhodnocování výsledků dosahovaných 
v rámci SSN.  

Zastupuje správce systému sdružených nákupů. V současné době je 
komunikátorem mezi novým provozovatelem Tender systems s.r.o. a 
organizacemi SMO. 

Mezi jeho základní činností patří controlling systému ze strany SMO, sběr dat od 
všech organizací pod resortem SMO a jejich analýza a tvorba reportingu. 
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 Účelem Systému sdruženého nákupu (SSN)  je realizace 

řady činností spojených s provozem Nákupního portálu 

(NP) a realizací nákupů energií a služeb prostřednictvím 

e-aukcí, dynamického nákupního systému, rámcových 

smluv ap. v rámci SMO, které přinášejí významné úspory 

spojené s nákupem jednotlivých komodit, snížení provozních 

nákladů a jejich následnou optimalizaci. 
 

 

 Transparentní a nediskriminační proces zadávání 

veřejných zakázek. 
 

 Nasazení elektronizace a moderních přístupů k procesu 

zadávání veřejných zakázek. 



Systém sdružených nákupů 
 

8. ročník konference v rámci projektu SSN  
Vypracoval: odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

 

SSN je komplexním souhrnem činností zavádějícím optimalizační 
opatření, která vedou k dosažení následujících cílů: 

 Agregace (spojování, seskupování ) poptávky 

 Snížení cen nakupovaných komodit v rámci resortu SMO 

 Zavedení účinné kontroly nákupu v rámci resortu SMO 

 Katalog NP s nejnižšími dosaženými cenami za resort SMO, jež 

jsou k dispozici všem organizacím zřízeným či založeným SMO 

 Sjednocení pojmosloví nakupovaných komodit za resort SMO 

 Účinný controlling 
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 Pravidla byla schválena usnesením Rady města Ostravy 

č. 07488/RM1418/106  ze dne 17. 10. 2017. 
 

 Vymezují komodity, které jsou předmětem nákupu či 

evidence nákupu v rámci SSN. 
 

 SSN je určen k soutěžení komodit 
 resp. položek, které jsou obstarávány  

 dvěma či více organizacemi RESORTU  

 SMO. 
 

 SSN není určen pro individuální nákupy realizované 
pouze jednou organizací. 

 

 K dodržování Pravidel se zavazují organizace spadající 

do RESORTU SMO, a to minimálně ve vztahu ke 

Komoditám, které tyto organizace prostřednictvím SSN 
obstarávají či evidují.  
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Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního 

města Ostrava obsahují následující informace: 

Preambule 

Použité pojmy a zkratky 

I. Působnost Pravidel 

II.  Role v systému sdružených nákupů 

III. Postupy v systému sdruženého nákupu 

IV. Softwarová podpora systému sdružených nákupů 

V. Závěrečná ustanovení 

VI. Přílohy 
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„Systém sdružených nákupů“  
byl vytvořen pro vybrané komodity, které jsme rozdělili do dvou 

kategorií, a to KK I. a KK II. 

  

 

  

 

  

 

  

 
    

 

 
    

 



Komoditní kategorie 
„Systém sdružených nákupů“  
byl vytvořen pro vybrané komodity, které jsme rozdělili do dvou skupin,    

a to KK I. a KK II. 
 

KK I. – zahrnuje energie a služby a je vymezena těmito účty a 

rozpočtovými položkami  

u obchodních společností – 502 Spotřeba energie, 503 Spotřeba neskladovatel-

ných dodávek, 518 Ostatní služby, 548 Ostatní provozní náklady, 568 Ostatní finanční ná-

klady 

u příspěvkových organizací – 502 Spotřeba energie, 503 Spotřeba neskladovatel-

ných dodávek, 518 Ostatní služby, 549 Ostatní provozní náklady, 569 Ostatní finanční ná-

klady 

u magistrátu, městských obvodů a městské policie – 5153 Plyn, 5154 

Elektrická energie, 5151 Studená voda, 5152 Pára, 5157 Teplá voda, 5161 Služby pošt, 

5162 Služby telekomunikací, 5163 Služby peněžních ústavů, 5164 Nájemné, 5165 Nájemné 

za půdu, 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 5167 Služby školení, 5168 Služby 

zpracování dat a 5169 Ostatní služby 

Poznámka: teplo, voda  a některé specifické služby jsou pouze evidenční položky 
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Komoditní kategorie 

KK II. – zahrnuje materiál, zboží, drobný majetek 

 

u obchodních společností – 501 Spotřeba materiálu, 504 Prodané zboží, z účtu 

527 zákonné sociální náklady – částka za ochranné pracovní pomůcky 

u příspěvkových organizací – 501 Spotřeba materiálu, 504 Prodané zboží, 558 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku, z účtu 527 zákonné sociální náklady – částka 

za ochranné pracovní pomůcky 

u magistrátu, městských obvodů a městské policie – 5131 Potraviny,  

5132 Ochranné pracovní pomůcky, 5133 Léky a zdravotnický materiál, 5134 Prádlo, oděv a 

obuv, 5136 Knihy a učební pomůcky, 5137  Drobný dlouhodobý majetek, 5138 Nákup zboží, 

5139 Nákup materiálu j.n., 5156 Pohonné hmoty 

 

Poznámka: náklady na nesoutěžitelné specifické položky jsou pouze evidenčními položkami  
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Ratingové hodnocení 
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 Již od roku 2012 pro hodnocení organizací  

používáme bodový systém tzv. RATINGOVÉ 

 HODNOCENÍ.    
 

 

 Od roku2013 jsme začali jsme používat  

symboliku barev semaforu, které jsme  

doplnili o černou barvu pro poslední  

kategorii D. 
 

 

 Pro hodnocení jsme zvolili váhu důležitosti v 

procentech pro evidenci a pro nákupy realizované 

přes SSN v hodnotách 40% za evidenci a 60% za 

nákup.  
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Vymezení jednotlivých ratingových kategorií je odstupňováno 

podle míry zapojení: 

V kategorii 
 plní cíle ve všech kategoriích    (KK I., KK II.) – 

buď v nákupu, nebo v evidenci; nejlépe v 

obojím 

V kategorii 
 plní cíl alespoň v jedné kategorii (KK I., KK II.) 

– buď v nákupu, nebo v evidenci 

V kategorii 

 neplní cíl ani v jedné kategorii   (KK I., KK II.) – 

ani v nákupu, ani   v evidenci, ale eviduje 

nebo nakupuje 

V kategorii 
 organizace se zapojila minimálně nebo se 

nezapojila vůbec 



Závěr  
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 Pro používání SSN je vytvořena METODIKA, se 

kterou Vás v nejbližší době seznámíme v rámci 

úvodních školení.  
 

 Na stránkách Tender systems naleznete video s 

popisem postupu nákupu a evidence. 
 

 

Odkazy na SSN: 

 https://ssn.tendersystems.cz 

 https://www.tenderarena.cz 

 

https://ssn.tendersystems.cz/
https://www.tenderarena.cz/
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Jméno E-mail Telefon Kancelář 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru VZKÚ 

eseborska@ostrava.cz 599 442 466 226/ Nová Radnice 

Ing. Valentina Vaňková 

vedoucí odd. KÚaSN 
vvankova@ostrava.cz 599 442 550 

508 A / Sokolská ul. 

(přístavba k NR) 

Ing. Pavla Ciežáková pciezakova@ostrava.cz 599 442 554 
505 / Sokolská ul. 

(přístavba k NR) 

Ing. Hana Janotová hjanotova@ostrava.cz 599 442 555 
505 / Sokolská ul. 

(přístavba k NR) 

Ing. Marie Bočková mbockova@ostrava.cz 599 442 553 
503 / Sokolská ul. 

(přístavba k NR) 
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