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IT zakázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí projednávané vládou 

 

Vážení členové vlády, 

Transparency International – Česká republika, o.p.s., již v pondělí 8. února 2021 vydala přiloženou 

tiskovou zprávu1 s podrobnostmi ohledně toho, že hrozí brzký kolaps výplaty sociálních dávek ze strany 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), neboť smlouva o zajištění podpory, provozu a rozvoje 

dotčených IT systémů, uzavřená se společností OKsystem a.s., IČ 273 73 665, měla končit dne 

12. února 2021.  

Ministerstvo následně oznámilo, že předmětná smlouva byla dodatkem2 prodloužena o 12 dní 

do 24. února 2021. Zároveň MPSV informovalo ČTK3, že zamýšlí provozování stávajícího IT systému 

na další tři roky zajistit prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Jedná se o zadání 

zakázky za přibližně 600 milionů korun takzvaně „z ruky“ a lze očekávat, že zvažovaným dodavatelem 

je opět společnost OKsystem a.s.  

Nové IT systémy pro zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti 

(tj. přibližně 80 miliard korun ročně) představující kritické prvky informační infrastruktury měly přitom 

být v provozu už od roku 2016 a dodnes nedošlo ani ke spuštění informačních systémů Sociální dávky 

a Zaměstnanost. 

MPSV neustále prodlužuje smlouvu na provoz OKaplikací, přestože jde o obtížně odůvodnitelné 

vícepráce ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se ministerstvo do komplikované 

situace dostalo svými vlastními kroky. Postup ministerstva vede již více než 5 let k nehospodárnému 

nakládání s veřejnými prostředky. Už v únoru 2018 zjistil Nejvyšší kontrolní úřad nehospodárnosti 

ve výši stovek milionů korun ročně u jednotlivých agentových IT systémů.4 Dodnes stále běží zadávací 

řízení na dodavatele nového IS Sociální dávky II, ve kterém rozdíl mezi nabídkou společnosti 

OKsystem a.s. a druhým dodavatelem DXC Technology Czech Republic s.r.o. přesahuje půl miliardy 

korun5, avšak MPSV levnější nabídku několikrát vyloučilo, protože je mimořádně nízká. 

Nyní se nacházíme v situaci, kdy za několik dní opět končí smlouva k IT systémům pro výplatu 

nepojistných sociálních dávek a MPSV zatím nemá zajištěný další provoz. Je zřejmé, že plán postupu 

MPSV z druhé poloviny minulého roku6 vůbec nevyšel. Otevřené zadávací řízení na provoz 

stávajícího (!) systému na další tři roky za 600 milionů korun stále nebylo dokončeno a ministerstvo 

v tuto chvíli zvažuje zmiňované JŘBU k témuž plnění. 

                                                 
1 Dostupná rovněž na webu TI: https://www.transparency.cz/vyplaty-socialnich-davek-v-ohrozeni-od-13-unora-

neni-zajisteno-fungovani-it-na-mpsv-malacove-ministerstvo-uvazuje-o-zadani-stamilionove-zakazky-z-ruky/ 
2 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15455111?backlink=77d9i 
3 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-prodlouzilo-smlouvu-na-provoz-systemu-davek-do-24-

unora/1993940 
4 Kontrolní závěr č. 17/22, dostupný zde: https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=17/22 
5 https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/it-cerna-dira-mpsv-zakazka-system-socialni-

davky.A190904_499665_ekonomika_are 
6 https://eurozpravy.cz/domaci/duchody/mpsv-stale-hleda-provozovatele-systemu-davek-vypsalo-zakazku-za-

600-milionu.291cfb70/ 

https://www.transparency.cz/vyplaty-socialnich-davek-v-ohrozeni-od-13-unora-neni-zajisteno-fungovani-it-na-mpsv-malacove-ministerstvo-uvazuje-o-zadani-stamilionove-zakazky-z-ruky/
https://www.transparency.cz/vyplaty-socialnich-davek-v-ohrozeni-od-13-unora-neni-zajisteno-fungovani-it-na-mpsv-malacove-ministerstvo-uvazuje-o-zadani-stamilionove-zakazky-z-ruky/
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15455111?backlink=77d9i
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-prodlouzilo-smlouvu-na-provoz-systemu-davek-do-24-unora/1993940
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Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v JŘBU, 

případně o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, 

byla informována vláda podle usnesení vlády č. 208 z roku 20177, resp. usnesení vlády č. 86/20208, lze 

očekávat, že bude popsané JŘBU nebo jiný postup ohledně IT systémů pro výplatu nepojistných 

sociálních dávek předmětem jednání vlády v nadcházejících týdnech či měsících. 

Považujeme za důležité, aby vláda při projednávání tohoto bodu pečlivě zvážila veškeré 

krátkodobé i dlouhodobé finanční dopady předložených materiálů.  

S pozdravem 

 

 

 

 

 …………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

Petr Leyer  

ředitel 

 

                                                 
7 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 208 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním 

veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek 
8 Usnesení vlády České republiky ze dne 27. 1. 2020 č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvislosti 

s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií 


