Jak používat Vsechnyzakazky?
1. Chci vědět jak instituce (město, ministerstvo, pojišťovna) utrácí peníze.
a. Na VšechnyZakázky.cz kliknu na „Vyhledat zadavatele“
b. Napíšu
i. Název (nebo jeho část, a Všechnyzakázky mi dají vybrat)
ii. NEBO napíšu přesné IČO
iii. NEBO vyhledám skupinu zadavatelů podle kombinace typu, kraje, nebo
odětví ve kterém nakupuje.
Tedy – pokud mě zajímá město Pardubice, hledám buď název „Pardubice“,
nebo ičo 75090970, nebo Obce v Pardubickém kraji.
c. Kliknu „Vyhledat“
d. Mezi výsledky vyberu instituci která mě zajímá (jednoduše na ni kliknu). Může se mi
hodit celkový objem a počet zakázek, podle kterého poznám největší zadavatele.
e. Otevře se mi přehled největších zakázek, dodavatelů a druhů nakupovaného zboží.
Obrázek I - Vyhledávání zadavatele podle názvu

2. Chci hledat zakázky
a. Na VšechnyZakázky.cz kliknu na „Vyhledat zakázky“
b. Vyberu si
i.
Zadavatele který mě zajímá (stačí napsat kousek názvu a Všechnyzakázky mi
dají vybrat)
ii.
NEBO Dodavatele který mě zajímá
iii.
NEBO Odvětví, Kraj který mě zajímá
c. Kliknu „Vyheldat“
d. Mezi výsledky vyberu zakázku, která mě zajímá. Pokud mě zajímají všechny, kliknu na
„Zobrazit sestavu“

Obrázek II - Takto vyhledat všechny stavební zakázky v Jihočeském kraji od roku 2010

3. Jak poznám „divnou“ zakázku nebo dodavatele?
Řadu problematických zakázek lze poznat podle jediné nabídky, nebo používání „Jednacího
řízení bez uveřejnění“ – to jsou zakázky, o které se prakticky nesoutěžilo. Můžeme je hledat
přes hledání zakázek (Hledat Zakázku – Druh řízení – Jednací řízení bez uveřejnění), nebo
proklikáváním největších dodavatelů (třeba když si najdu zadavatele/sestavu zakázek podle
návodu výše).

Obrázek III - Takto vypadá graf konkurence nejmenovaného dodavatele, který skutečně o zakázky příliš nesoutěžil..

4. Našli jste zajímavé informace k zakázce? Podělte se o ně!
Na stránce každého zadavatele, dodavatele i zakázky můžete vkládat informace – např.
novinové články, nedohledatelné vlastníky, problematická zjištění. Po redakční kontrole
(omezujeme vulgarismy, reklamu apod., v žádném případě necenzurujeme věcná zjištění..)
bude váš příspěvek zveřejněn, objeví se i na titulní straně Všechnyzakázky.cz.

