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Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek

1) Čísla trhu veřejných zakázek
2) Hlavní události 2018 a 2019

3) Aktuální stav na trhu elektronických nástrojů



Čísla trhu veřejných zakázek
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Hlavní události 2018 a 2019

§Povinná elektronická komunikace dle §211/Evropské směrnice 
od 18.10.2018 pro VŠECHNY ZADAVATELE

§Roste význam elektronických nástrojů
§Přijetí UV 57/2019 o aktualizaci akčního plánu strategie 
elektronizace veřejných zakázek
§Povinný příjem elektronické fakturace - uzavření smlouvy s ČAS 
ohledně online přístupu k technické normě ČSN EN 16931-1:2017

§https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx
§Nákup aplikace ROZZA, spuštění ostrého provozu

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx


Aktuální stav trhu elektronických nástrojů
Význam elektronických nástrojů roste – vybrané úkony lze realizovat
pouze přes ně (podávání nabídek, žádostí o účast)
Trh

- 11 plně certifikovaných nástrojů dle vyhlášky 260/2016Sb. o
certifikaci elektronických nástrojů

- Dalších 17 částečně certifikovaných nástrojů
- Detailní přehled certifikovaných nástrojů (vč. uvedení

certifikovaných funkčností) je k dispozici na:
- http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-

zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-
certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb

•Výzva
• Využívat certifikované nástroje dle vyhlášky 260/2016Sb. o

certifikaci elektronických nástrojů

http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb


Využívání certifikovaných nástrojů
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Otevřené body současného stavu



Vývoj průměrného počtu podaných nabídek na 1 VZ
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Otevřené body současného stavu - důvody

1. Ekonomická situace
2. Roztříštěnost dat o VZ

a) evidujeme více než 22 000 profilů
b) stále problém s vyhledáváním VZ napříč všemi zadavateli
c) více než 200 el. nástrojů, kde je nutná registrace
d) absence jednotného prostředí pro podání nabídky

à snaha o řešení



Budoucnost elektronizace VZ

1. Hlavní cíle budoucnosti a projekt NIPEZ 2.0
2. NIPEZ 2.0 

3. Portál o veřejných zakázkách
4. ROZZA

5. Důležité úkoly v oblasti elektronizace VZ



Hlavní cíle budoucnosti EVZ

• Hlavní cíle 
• Ulehčení přístupu dodavatelů k trhu VZ
• Rychlé, plně elektronické zadávání a kontrola VZ
• Maximální využití dat z jiných IS eGovernment

• Dosažení cílů prostřednictvím projektu NIPEZ 2.0
• Projekt součástí Digitální Česko
• Schválen vládou prostřednictvím UV 57/2019

• Co je projekt NIPEZ 2.0?



NIPEZ 2.0
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Portál o veřejných zakázkách

• Stávající stav
• Odborný web pro pracovníky zadavatelů

• Nový stav
• Odborný web pro pracovníky zadavatelů
• Vstupní stránka pro dodavatele do světa VZ
• Web pro prezentaci základních statistických dat o VZ
• Celkově – hlavní vstup do světa veřejných zakázek

• Funkčnost
• Stávající funkčnost pro zadavatele zůstává zachována, tj.:

• Přehled legislativy, metodik, atd.
• Info – forum
• Možnost přihlašování se na vzdělávací akce



Portál o veřejných zakázkách





PoVZ – modul Vzdělávání



Rozcestník zakázek



Rozcestník zakázek



Důležité úkoly do budoucna
Úkol Termín

Průběžně zvyšovat míru využívání strukturovaných
dat a omezovat využívání nestrukturovaných dat
při elektronickém zadávání veřejných zakázek

31. 12. 2020

Posouzení možností zpřístupnění dokumentace k
veřejným zakázkám kontrolním orgánům
prostřednictvím účtů v IS NIPEZ

Průběžně

Prosazování vyšší míry elektronického zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

31. 12. 2020



Důležité úkoly do budoucna
Úkol Termín

Vytvořit centrální zdroj otevřených dat včetně
automatického procesu dohledu na kvalitu
publikovaných dat

31. 12. 2019

Vytvořit jednotný systém rolí a oprávnění v rámci IS
NIPEZ, a to jak pro zadavatele, tak dodavatele.

31. 12. 2019

Umožnění maximální možné automatické
komunikace mezi IS NIPEZ a IS eGovernment včetně
nastavení mechanismů průběžné kontroly správnosti
dat.

31. 12. 2020



Novinky v uveřejňování

1. Změna platby za uveřejnění ve VVZ
1. Stávající stav – platí zadavatel za každé 

uveřejnění
2. Nový stav – veškeré náklady na uveřejňování 

bude hradit MMR
2. Nové uveřejňovací formuláře
3. Uveřejňování informací o nákupech „čistých aut“



Děkuji za pozornost

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

Portál o veřejných zakázkách a koncesích: www.portal-vz.cz

Informační systém o veřejných zakázkách: www.isvz.cz

Věstník veřejných zakázek: www.vestnikverejnychzakazek.cz

Národní elektronický nástroj - https://nen.nipez.cz/

Úřední věstník Evropské unie: http://ted.europa.eu

Monitorovací systém evropských dotací: https://www.mssf.cz/

http://www.mmr.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.isvz.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://nen.nipez.cz/
http://ted.europa.eu/
https://www.mssf.cz/

