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1. Východiska zpracování zprávy 
 

1.1 Účel zprávy 
 
Tato zpráva je zpracována na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. 
května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných 
zakázek pro období let 2006 až 2010 (dále jen „Národní plán“), konkrétně bodu II.2b), 
podle kterého ministr pro místní rozvoj předkládá vládě ČR zprávu za předcházející rok 
o plnění Národního plánu (dále též „zpráva“). Tato zpráva navazuje rovněž na zprávy o 
plnění Národního plánu za předchozí roky, které byly schváleny vládou ČR: 
 
§ usnesením vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o 

plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 
pro období let 2006 až 2010 za rok 2007, 

§ usnesením vlády České republiky ze dne 11. dubna 2007 č. 357 ke Zprávě o 
plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 
pro období let 2006 až 2010 za rok 2006.1 

 
Zprávami o plnění Národního plánu jsou každoročně aktualizovány opatření a úkoly 
Národního plánu včetně termínů k jejich splnění, a to na základě aktuální situace 
eGovernmentu a trhu veřejných zakázek v ČR. 
 
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění 
Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 
2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení zprávy za předchozí 
kalendářní rok vládě ČR vždy do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 
 
Národní plán byl schválen vládou České republiky jako strategický dokument vlády pro 
oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“) 
do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda ČR reagovala schválením Národního 
plánu na trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění 
elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Ke zpracování 
národních plánů Evropská komise přímo vyzvala členské státy v Akčním plánu EU.2 
 
Národní plán je rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace evropských 
fondů. Elektronické zadávání se vztahuje i na veřejné zakázky financované či 
spolufinancované ze strukturálních fondů EU i Fondu soudržnosti EU a i při zadávání 
těchto veřejných zakázek lze dosahovat finančních i nefinančních přínosů uvedených 
v Národním plánu. Projekty, které řeší Národní plán, jsou jedny z  potencionálních 
příjemců finančních zdrojů z Operačních programů. 
 
Zpráva za rok 2008 obsahuje přehled o postupu zavádění elektronického zadávání, 
zprávu o činnosti řídící skupiny Národního plánu, podrobný popis plnění jednotlivých 

                                                   
1 Všechna usnesení vlády ČR a další dokumenty vztahující se k Národnímu plánu jsou uveřejněny na 

Portálu veřejných zakázek a koncesí (http://www.portal-vz.cz) v sekci Elektronické zadávání veřejných 
zakázek. 

2 Sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů č. SEK (2004) 1639 „Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání 
veřejných zakázek“. 

http://www.portal-vz.cz)
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opatření, návrh na aktualizaci opatření a úkolů Národního plánu a závěrečné shrnutí 
třetího roku realizace Národního plánu. 
 
Tato zpráva je předkládána za rok 2008. Na přípravě této zprávy se podíleli členové 
řídící skupiny. Zprávu řídící skupina projednala a schválila na svém jednání dne  
18. 3. 2009. 
 

1.2 Významné události v roce 2008 související s Národním plánem 
 
Významnou událostí v roce 2008, která ovlivnila činnost řídící skupiny i přípravu novely 
zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona bylo: 
 

§ schválení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů (dále též „eGovernment Act“). Zákon je již nyní platný a 
bude účinný od 1. 7. 2009. S účinností eGovernment Actu může dojít k výrazné 
změně při způsobech komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem či je 
zavedena tzv. autorizovaná konverze dokumentů (viz dále). 

 

Dalšími významnými událostmi v roce 2008, které mají přímý dopad na elektronizaci 
zadávání veřejných zakázek, byly: 

 
§ práce na novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), který 

vláda České republiky zařadila mezi úkoly svého programového prohlášení 
(bod 07.04) a je obsažen i v usnesení č. 34 ze dne 16. ledna 2008 o Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2008. Důvodem novelizace ZVZ je povinnost 
transponovat směrnici 2007/66/ES, ze dne 11. 12. 2007 do právního řádu ČR. 
Tato směrnice mění směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS, zejména co se týká 
zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (stanovení 
povinných odkladných lhůt, stanovení pravidel pro „neúčinnost smluv“). 
Nezávisle na této povinnosti existují i důvody k novelizaci vyplývající 
z vyhodnocení praktických zkušeností s fungováním ZVZ (posílení záruky 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, oznámení o 
dobrovolné průhlednosti ex-ante, povinné zveřejnění zjednodušeného 
podlimitního řízení na profilu zadavatele, povinnost uveřejnit profil zadavatele 
v ISVZ, posílení transparentnosti dle požadavku usnesení vlády 1199/2006 a 
935/2007, zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek a odstranění 
výkladových nejasností), 

§ práce na přípravě novely zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách  
a koncesním řízení (koncesní zákon). Novela koncesního zákona je 
zpracovávána v souladu s Usnesením vlády ČR č. 34 ze dne 16. ledna 2008 o 
plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Mezi jeho hlavní principy a cíle patří 
zajištění prvku právní jistoty pro adresáty právní úpravy, komplexní úprava 
hmotně-právní a procesně-právní oblasti, transparentnost, zajištění efektivního 
a dlouhodobě udržitelného poskytování služeb, dodávek zboží a infrastruktury. 

 
Novely zákonů se dotknou i oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek 
a koncesních smluv. Nejzásadnější změna je očekávána v oblasti způsobu prokazování 
shody elektronického nástroje s legislativními požadavky (tj. nahrazení stávajícího 
atestačního řízení). 
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Dalšími významnými událostmi, které však nemají přímý dopad na elektronizaci 
zadávání veřejných zakázek, byly související legislativní úpravy týkající se:  

 
§ zavedení opravného a rušícího formuláře F 14 („Oznámení dodatečných 

informací, informací o nedokončeném řízení nebo oprav“) a zajištění jeho 
odesílání k uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED) (od 3.11.2008); formulář F 14 
obsahuje úpravu možnosti zrušení zadávacích řízení a oprav v již uveřejněných 
formulářích. Zavedení formuláře přispělo ke zvýšení počtu elektronicky 
zasílaných oznámení do TED a tím ke zvýšení transparentnosti a přesnosti 
statistických údajů, 

§ novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, kterým se rovněž mění zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V 
souvislosti se změnou ZVZ má MMR jako provozovatel Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů povinnost v rámci správního řízení se souhlasem dotčené osoby 
vyžadovat výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě. Tato 
skutečnost vede k požadavku doplnění elektronického rozhraní do 
Informačního systému veřejných zakázek. Cílem je odstranit stav, kdy fyzické 
osoby samy žádají o výpis z evidence Rejstříku trestů, aby doložily bezúhonnost 
nebo důvěryhodnost pro účely správního řízení. Novela přesouvá povinnost 
pořizovat výpis z fyzické osoby na správní orgán, který vede příslušné řízení, 

§ novely insolvenčního zákona. Ke dni 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ještě 
než však nabyl tento zákon účinnosti, musel být třikrát novelizován. Poslední a 
velice zásadní novelou je zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 
182/2006 Sb. a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, (dále jen „technická 
novela“). Technická novela se skládá ze dvou hlavních tématických oblastí: 

- novely samotného insolvenčního zákona, a  
- změnového zákona, který uzpůsobuje novému insolvenčnímu řízení 

český právní řád (týká se i zákona o veřejných zakázkách). 
§ Sdělení Evropské komise k veřejným zakázkám pro lepší životní prostředí (KOM 

2008-400 final). Při zadávání veřejných zakázek je doporučeno zadavatelům 
řídit se tímto dokumentem. Elektronizace zadávání veřejných zakázek poskytuje 
velký potenciál pro veřejné zakázky, při nichž jsou zohledňována 
environmentální kritéria, zejména pak pro zpětné získávání dat o těchto 
zakázkách. 
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2. Zpráva o činnosti řídící skupiny Národního plánu v roce 
2008 

 
Během roku 2008 se řídící skupina v plném složení sešla celkem na sedmi jednáních. 
V průběhu roku rovněž docházelo k dalším jednáním pracovních skupin v rámci řídící 
skupiny (např. na téma technické specifikace pro elektronické nástroje či dlouhodobé 
ukládání elektronických dokumentů). 
 
Na základě nově přijatých opatření z usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 
2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byla Řídící skupina 
Národního plánu rozšířena o zástupce z Ministerstva zemědělství a Správy státních 
hmotných rezerv. Na činnosti řídící skupiny se aktuálně podílejí tyto ústřední orgány 
státní správy: 

 
§ Ministerstvo pro místní rozvoj, 
§ Ministerstvo vnitra, 
§ Ministerstvo financí, 
§ Ministerstvo spravedlnosti, 
§ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
§ Ministerstvo zemědělství, 
§ Správa státních hmotných rezerv. 
 

Aktuální složení a agenda mezirezortních pracovních skupin jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
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Číslo 
prac. 
skup. 

Člen pracovní skupiny K plnění úkolu Termín plnění 
úkolu 

Termín 
vytvoření 
pracovní 
skupiny 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

RNDr. Svoboda  

1 
Ministerstvo vnitra  RNDr. Kubátová  

A.1. – technická 
specifikace pro 
elektronické 
nástroje 

31.12.2008 14.9.2006 

Ministerstvo financí JUDr. Stloukalová 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

RNDr. Svoboda 

Ministerstvo vnitra Ing. Velíšek 4 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Ing. Pohl 

H.1., H.2.1. a 
H.2.2. – 
technická 
specifikace, 
metodika 
eInvoicing 

E.1. – metodika 
pro elektronické 
uzavírání smluv 

31.12.2008 
(H.2.) 

31.12.2010 
(H.1.)  

31.12.2009 
(E.1.) 

14.9.2006 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

RNDr. Svoboda 

Ing. Velíšek (J.6) Ministerstvo vnitra 

JUDr. Šváb (J.3) 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bláhová 

6
6 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Ing. Heyrovský 

J.1. – J.7. – 
Opatření 
související 
s podporou 
procesů, které 
povedou ke 
zvýšení úspor 
z elektronického 
zadávání 

 

30.9.2008 
(J.1.) 

31.12.2008 
(J.2. – J.6.) 

30.6.2009 
(J.7.) 

 

14.9.2006 

 

Ministerstvo vnitra Ing. Kunt 

Ing. Macek 

Mgr. Voříšek 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Ing. Pohl 
7 

Ministerstvo financí JUDr. Stloukalová 

I.1. – I.5. – 
dlouhodobé 
ukládání el. 
dokumentů, 
elektronický 
notář 

31.12.2008 
(I.2.) 

30.6.2009 (I.3. 
– I.4.) 

31.12.2011 
(I.5.) 

14.9.2006 

Ministerstvo vnitra RNDr. Kubátová 

8 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

RNDr. Svoboda 

G.1. – technická 
specifikace 
eOrdering 

31.12.2010 14.9.2006 
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3. Zpráva o plnění jednotlivých opatření a úkolů stanovených v Národním plánu v roce 2008 
 

3.1 Přehled úkolů a opatření, které byly splněny 
 

 

Název opatření / úkolu Odpovídá Popis realizace Výstupy 

D.5. Zapracovat studii IDABC3 o 
elektronických katalozích do 
metodického postupu pro 
elektronické katalogy 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Studie IDABC „ELECTRONIC CATALOGUES IN 
ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT“ byla 
zapracována do metodického postupu pro 
elektronické katalogy a tento aktualizovaný 
metodický postup byl uveřejněn na Portálu o 
veřejných zakázkách a koncesích. 

Metodický postup 
„Elektronické katalogy 
– praktické příklady 
použití“ 

Je přístupno na Portálu 
o veřejných zakázkách 
a koncesích 

H.2.1. Připravit analýzu právního 
prostředí pro daňové doklady 
v elektronické podobě a účetní 
záznamy v technické formě 
s maximální dobou úschovy 6 let 

Ministerstvo financí ve 
spolupráci 
s Ministerstvem vnitra a 
Ministerstvem 
spravedlnosti 

V roce 2008 v rámci plnění úkolu za bod H.2.1. a bodu 
H.2.2 zapracovalo výsledky z analýz provedených 
v minulých obdobích v souvislosti s úkoly bodu H.2.1. a 
bodu H.2.2 do návrhu vyhlášky „o účetních 
záznamech v technické formě vybraných účetních 
jednotek a jejich předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamů“.  

Tato právní úprava je v současné době ve vnitřním 
připomínkovém řízení a vychází ze zmocnění 
novelizovaného zákona o účetnictví. V souvislosti 

Vyhláška „o účetních 
záznamech 
v technické formě 
vybraných účetních 
jednotek a jejich 
předávání do 
centrálního systému 
účetních informací 
státu a o požadavcích 
na technické a 
smíšené formy 
účetních záznamů“. 

                                                   
3 Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens.  
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s přijatou novelou zákona o účetnictví došlo k úpravě 
forem účetních záznamů - listinnou, smíšenou a 
technickou.  

Dále pak byl zaveden nový pojem „doplnění“ u oprav 
účetního záznamu, který mimo jiné umožní praktické 
využití kombinovaného zpracování záznamů v listinné 
a technické podobě. V rámci novelizovaného zákona 
o účetnictví též došlo k upřesnění podmínek pro 
převod účetních záznamů a dále pak k připojování 
podpisového záznamu.  

Připravovaná „technická vyhláška“ vychází též 
z norem přijatých Ministerstvem vnitra a navazuje tak 
na projekt „e-governmentu“ zejména tím, že 
konkretizuje požadavky na účetní záznamy 
v technické formě s ohledem na formáty 
podporované v rámci připravované novely zákona č. 
499/2004 S. a projektu Národního digitálního archivu. 
Předpokládá se s ukončením legislativního procesu 
v souvislosti s připravovanou vyhláškou v prvním 
pololetí roku 2009. 

Splněno k 31.12. 2008. 

MMR se k návrhu 
předmětné vyhlášky 
vyjádří v rámci 
meziresortního 
připomínkového řízení 

H.2.2. Připravit analýzu právního 
prostředí pro daňové doklady 
v elektronické podobě a účetní 
záznamy v technické formě 
s maximální dobou úschovy delší než 
6 let 

Ministerstvo financí ve 
spolupráci 
s Ministerstvem vnitra a 
Ministerstvem 
spravedlnosti 

Viz. komentář k výše uvedenému bodu H.2.1.  
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I.2. Připravit analýzu technologických 
a technických možností realizace 
dlouhodobého ukládání a archivace 
elektronických dokumentů 

Ministerstvo vnitra Technologický projekt digitálního archivu je hotov, 
přístupný je na internetových stránkách Národního 
archivu. Komunikační a prezentační vrstva (Celostátní 
archivní portál - napojení na archivy a původce), 
která není v technologickém projektu řešena, je 
připravována nyní na základě projektu výzkumu a 
vývoje Ministerstva vnitra s názvem „Možnosti a formy 
zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí 
veřejnosti v elektronické podobě“. Řešitelem projektu 
je Národní archiv. 

Bylo přijato usnesení vlády České republiky ze dne 
3. listopadu 2008 č. 1338 o stanovení výstupních 
datových formátů statických dokumentů textové, 
obrazové a kombinované povahy v digitální podobě. 
Tyto datové formáty budou používány pro předávání 
elektronických dokumentů digitálnímu archivu. 

V návrhu novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, 
respektive v návrhu novely prováděcí vyhlášky tohoto 
zákona byly stanoveny výstupní formáty dokumentů, 
které budou předávány do digitálního archivu, 
doplněné o datové formáty pro dokumenty 
audiovizuální a zvukové. 

Technologický projekt 
digitálního archivu 

Je přístupno na 
internetových 
stránkách Národního 
archivu 

J.2.1. Zpracování typové strategie 
elektronizace pro ústřední orgány 
státní správy a jejich resorty 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Dle opatření J.2.2. Národního plánu mají ústřední 
orgány státní správy (ÚOSS) povinnost zpracovat tzv. 
individuální strategii elektronizace. Za tímto účelem 
zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor 
opatření J.2.1. Národního plánu typovou strategii, 
která slouží jako metodický postup pro ÚOSS a 
upravuje obsah a postup pro zpracování 
individuálních strategií elektronizace zadávání 
veřejných zakázek. 

Typová strategie 
elektronizace včetně 
příloh 
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Typová strategie byla odeslána dopisem ministra pro 
místní rozvoj v červenci 2008 všem povinným 
subjektům, tj. ústředním orgánům státní správy a jako 
doporučení ke zpracování individuálních strategií 
krajům, statutárním městům a obcím (prostřednictvím 
Svazu měst a obcí). 

J.2.2. Zpracování individuální 
strategie elektronizace 

Jednotlivé ústřední 
orgány státní správy a 
jejich resorty 

Ústřední orgány zpracovaly individuální strategie 
elektronizace dle metodického zadání Ministerstva 
pro místní rozvoj (viz opatření J.2.1. Národního plánu). 

Zpracované strategie elektronizace předaly ústřední 
orgány státní správy (a vybrané orgány územních 
samospráv) Ministerstvu pro místní rozvoj, a to 
s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva 
kultury. 

Individuální strategie 
elektronizace 
jednotlivých 
ústředních orgánů 
státní správy (a 
vybraných krajů) 

J.7.1. Informovat o podrobné 
obsahové náplni a rozsahu pilotního 
projektu po definování projektového 
záměru 

Ministerstvo 
zemědělství 

Pilotní projekt realizuje Ministerstvo zemědělství (MZe) 
za účelem: 

§ ověření reálnosti dosahování úspor při 
centralizaci zadávání veřejných zakázek a tyto 
úspory vyčíslit, 

§ získání praktické zkušenosti s využitím institutů 
podporujících centralizované zadávání 
v rámci resortu MZe (tj. zadávání veřejných 
zakázek na základě centralizovaně zadaných 
rámcových smluv, agregace poptávek, atd.), 

§ vytvoření a spuštění informační podpory 
procesů centralizovaného zadávání v resortu 
MZe a vyhodnocení přínosů s tím spojených, 

Dokument „Obsahová 
náplň a rozsah 
pilotního projektu 
centralizovaného 
zadávání s 
implementací 
informační podpory 
pro elektronické 
zadávání“ 
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§ určení, které úkony v zadávacím řízení je 
výhodné realizovat v resortu MZe elektronicky, 
a přejít na provádění těchto úkonů 
v elektronické podobě. 

Před zahájením pilotního projektu Ministerstvo 
zemědělství vymezilo obsahovou náplň a rozsah 
pilotního projektu a předalo informativní dokument 
řídicí skupině Národního plánu. 

J.7.2. Informovat o průběžném stavu 
realizace pilotního projektu 

Ministerstvo 
zemědělství 

K 31.12.2008 informovalo Ministerstvo zemědělství řídící 
skupinu Národního plánu o průběžném stavu pilotního 
projektu a požádalo o prodloužení konečného 
termínu pro odevzdání výstupu dle opatření J.7.3. 
z 30.6.2009 na 31.12.2009. 

Dokument „Informace 
o průběžném stavu 
pilotního projektu 
centralizovaného 
zadávání s 
implementací 
informační podpory 
pro elektronické 
zadávání“ 

 
 

3.2 Přehled úkolů a opatření, které jsou aktuálně rozpracovány 
 

Název opatření / úkolu Odpovídá Stav rozpracovanosti / dosavadní výstupy Termín 

A.1. Zajistit návrh postupu ověřování 
shody elektronických nástrojů pro el. 
zadávání veřejných zakázek 
s požadavky vyplývajícími ze směrnic 
Evropského parlamentu a rady 
2004/17/ES a 2004/18/ES a zákonů č. 
137/2006 Sb. a č. 139/2006 Sb. a jejich 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

V průběhu roku 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR) zpracovalo dokument „Příprava podkladů 
pro zpracování technické specifikace pro 
elektronické nástroje“, který obsahuje analýzu 
stávajícího stavu ověřování shody elektronických 
nástrojů s legislativními požadavky a návrh nového 
systému ověřování shody. MMR rovněž zahájilo 

31.12.2008 

 

NÁVRH NA POSUN 
TERMÍNU: 

31.12.2009 
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prováděcích předpisů jednání s národním akreditačním orgánem Českým 
institutem pro akreditaci (ČIA), který bude nové 
akreditační schéma zastřešovat. 

Za Ministerstvo vnitra na řešení participoval odbor 
koncepce a koordinace informačních systémů 
veřejné správy sekce rozvoje a projektového řízení 
ICT v oblasti veřejné správy, a to posuzováním 
dokumentu MMR „Příprava podkladů pro 
zpracování technické specifikace pro elektronické 
nástroje“. K materiálu připomínky nebyly. 

Splnění tohoto opatření je vázáno na další legislativní 
proces v souvislosti s novelou zákona o veřejných 
zakázkách. 

I.3. Navrhnout další kroky k zajištění 
právní validity u dlouhodobě 
ukládaných a archivovaných 
elektronických dokumentů – např. 
analýza vhodnosti institutu 
elektronického notáře či jiných řešení 

Ministerstvo vnitra ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
spravedlnosti 

Přijat zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Návrh 
novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, přijat 
usnesením vlády č. 1569 ze dne 16. prosince 2008. 
Obsahuje principy převádění analogových 
dokumentů na digitální dokumenty a naopak a 
změn formátů digitálních dokumentů  původcem 
vytvořením právní fikce pro účely dlouhodobého 
ukládání dokumentů.  

V souvislosti s řešením doručování tzv. datových 
schránek (zákon 300/2008 Sb.) bylo navrženo 
schéma pro výměnu dat mezi systémy spisové služby 
za účasti největších dodavatelů těchto systémů 
v ČR.  

Do 30.6.2009 

I.4. Navrhnout legislativní změny a 
připravit související metodiky pro 
realizaci dlouhodobého ukládání a 

Ministerstvo vnitra V roce 2008 byl přijat návrh novely zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, který kodifikuje postavení 

Do 30.6.2009 

NÁVRH NA POSUN 
TERMÍNU: 
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archivaci elektronických dokumentů digitálního archivu jako součásti Národního archivu 
(§ 46 odst. 3). 

Ministerstvo vnitra dále v roce 2008 zpracovalo 
věcný návrh zákona o národním digitálním archivu, 
který prošel vnitrorezortním připomínkovým řízením. 

31.12.2009 

I.5.  Vytvořit Národní digitální archiv Ministerstvo vnitra V roce 2008 připravilo Ministerstvo vnitra podklady 
pro financování Národního digitálního archivu (NDA) 
z evropských strukturálních fondů – integrovaného 
operačního programu (IOP). Bylo získáno 
mimopražské úložiště, byly zpracovány projektový 
záměr, karta projektu, studie proveditelnosti (vyjma 
CBA analýzy) včetně harmonogramu a investiční 
záměr. Usnesením vlády České republiky ze dne 21. 
dubna 2008 č. 447 k zabezpečení plnění úkolů ve 
věci vybudování Národního digitálního archivu, 
schválila vláda ČR čerpání finančních prostředků na 
vybudování Národního digitálního archivu. 

Ministru vnitra bylo uloženo nárokovat finanční 
prostředky ve výši 85 % nákladů projektu 
z evropských Strukturálních fondů v rámci 
Integrovaného operačního programu a zabezpečit 
počínaje rokem 2011 finanční prostředky na 
financování provozních nákladů na chod Národního 
digitálního archivu, a to ve výši 6 % pořizovacích 
nákladů, tj. 24 mil. Kč ročně. 

Připravovaný projekt NDA je uveden v příloze 
vládního usnesení ze dne 14. května 2008 č. 536 o 
strategických projektových záměrech pro čerpání 
finančních prostředků ze Strukturálních fondů 
Evropské unie v rámci Smart Administration - příloha 
ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby. 

Do 31.12.2011 
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J.6. Strategie používání e-tržiště pro 
veřejnou správu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2008 zpracovalo 
materiál „Analýza elektronických tržišť pro veřejnou 
správu(GEM)  pro nákup komodit z oblasti ICT 
(„analýza GEM“). Analýza obsahuje zejména: 

§ rozbor současné úpravy elektronického 
tržiště, 

§ analýzu způsobu výběru provozovatelů 
elektronických tržišť, 

§ analýzu provozu elektronických tržišť 
z hlediska práva veřejných podpor, 

§ analýzu stávajícího poplatkového modelu 
atd. 

Analýza tvoří ucelený dokument pro rozhodování o 
podobě a obsahu strategie používání e-tržiště pro 
veřejnou správu. 

Další postup zpracování strategie bude úzce 
koordinován mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a 
Ministerstvem vnitra (gestor GEM). 

31.12.2008 

NÁVRH NA POSUN 
TERMÍNU: 

31.12.2009 

K.2. Získávat a prezentovat zkušenosti 
jednotlivých členských států EU 
k oblastem, které budou 
implementovány na základě 
Národního plánu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Zástupci MMR se aktivně účastní pracovních skupin 
(eProcurement Working Group, Economical and 
statistical Working Group, eSenders meeting) a 
konferencí (např. v rámci PPN – Public Procurement 
Network), kde prezentují Národní plán a získávají 
informace, které pak předávají v rámci setkání členů 
řídící skupiny. Na rok 2009 se připravuje zapojení ČR 
do projektu Peppol.4 

Průběžně 

                                                   
4 Pan-European Public eProcurement On-Line – viz www.peppol.eu/. 

http://www.peppol.eu/
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L.1. Zlepšit spolupráci resortů při sdílení 
dat z účasti na evropských iniciativách 
a při prosazování společné agendy 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj s věcně 
příslušnými resorty 

V rámci řídící skupiny Národního plánu dochází 
k pravidelné výměně informací věcně souvisejících 
s postupy elektronizace zadávání veřejných zakázek 
a postupy zavádění eGovernmentu v ČR. 

Průběžně 

M.5. Provoz Portálu o veřejných 
zakázkách a koncesích 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V průběhu roku 2008 navštívilo Portál přibližně 
108 tisíc návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili kolem 
533 tisíc stránek. Nejčastěji navštěvovanými sekcemi 
jsou sekce Metodiky/stanoviska, sekce Informační 
systém o veřejných zakázkách a sekce Legislativa. 
Ministerstvo pro místní rozvoj postupně upravuje 
(optimalizuje) Portál na základě podnětů jeho 
uživatelů.  

Průběžně 

M.6. Podporovat informačními akcemi 
zaměřenými na zavádění 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek a poradenstvím zadavatele i 
dodavatele v oblasti zavádění 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek do praxe 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V roce 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 
k elektronizaci zadávání veřejných zakázek celkem 
pět vzdělávacích akcí, z  toho dvě konference, 
jeden workshop a dva vzdělávací semináře pro 
zadavatele. Problematika elektronizace zazněla 
celkem v 7 přednáškových hodinách pro více jak 
200 přítomných posluchačů. Vzdělávání bylo 
zaměřeno na oblasti procesu elektronizace, jakými 
jsou elektronické zadávání veřejných zakázek, 
elektronické prostředky při zadávání veřejných 
zakázek, stávající a připravované změny 
v informačním systému o veřejných zakázkách 
týkající se uveřejňování informací, oběh daňových 
dokladů a vedení účetních záznamů v elektronické 
podobě, archivace elektronických dokumentů a 
možnosti využití institutu centrálního zadavatele. 
V rámci Portálu o veřejných zakázkách a koncesích 
je navíc nepřetržitě provozován eLearningový 

Průběžně 
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systém pro odbornou veřejnost, rovněž byly 
aktualizovány metodiky k zákonu o veřejných 
zakázkách i koncesnímu zákonu, které jsou volně 
přístupné na Portálu o veřejných zakázkách a 
koncesích. Tento eLearningový systém byl vytvořen 
pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 
jako interaktivní softwarová aplikace pro studium 
problematiky zadávání veřejných zakázek a 
udělování koncesí. Systém obsahuje studijní 
materiály k zákonu o veřejných zakázkách a 
koncesnímu zákonu (tj. učební programy, moduly a 
lekce), testy k ověření znalostí uživatelů (tj. průběžné 
testy a závěrečný test), statické demonstrátory a 
dynamické demonstrátory. E-learning slouží široké 
veřejnosti a přístup k němu není zpoplatněn. 
 

M.7. Vytvořit a provozovat adekvátní 
systém získávání informací o 
legislativních, technických a dalších 
aspektech souvisejících s elektronickým 
zadáváním veřejných zakázek a 
informací od jednotlivých zadavatelů 
ohledně přijímání elektronických 
obchodních praktik 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V průběhu 1. Q 2008 byl realizován opakovaný, tj. 
druhý sběr dat o stavu elektronizace procesu 
zadávání veřejných zakázek v ČR (viz zpráva o 
výsledcích šetření, která je volně přístupná na Portálu 
o veřejných zakázkách a koncesích). 

Dotazníkové šetření o elektronickém zadávání je 
realizováno v pravidelných ročních intervalech 
s cílem vytvořit ze získaných dat časovou řadu. 
Porovnáním dat mezi jednotlivými roky budou 
analyzovány trendy v elektronickém zadávání, což 
umožní stanovit rozsah penetrace elektronických 
nástrojů do procesu zadávání veřejných zakázek. 

Šetření je prováděno formou webového dotazníku. 
V roce 2008 bylo osloveno 1 435 zadavatelů, z nichž 
226 zadavatelů dotazník platně vyplnilo. 

Každoročně 
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4. Návrh na aktualizaci opatření a úkolů Národního plánu 
 
V souvislosti s implementací Národního plánu vyvstaly některé okolnosti, které si vynucují: 
 
§ posun termínů splnění vybraných opatření a úkolů, a to z objektivních důvodů, které 

vznikly na straně ústředních orgánů státní správy, které odpovídají za realizaci 
příslušných opatření a úkolů, 

§ přeformulovat některá opatření a úkoly tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám  
a aktuální situaci trhu veřejných zakázek a situaci eGovernmentu v ČR, 

§ formulovat nová opatření a úkoly v souvislosti s vývojem prostředí v ČR. 
 

4.1 Důvody, proč je nutné opatření a úkoly aktualizovat 
 
Potřeba aktualizace úkolů a opatření Národního plánu souvisí zejména s následujícími 
skutečnostmi: 
 
§ blížící se konec účinnosti stávajícího strategického rámce vlády ČR pro zavádění 

moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných 
zakázek (Národní plán), 

§ blížící se začátek ( 1. července 2009) účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který zavádí klíčové nástroje pro 
podporu rozvoje eGovernmentu, 

§ příprava projektu do Integrovaného operačního programu Ministerstvem pro místní 
rozvoj v souvislosti s návrhem modelu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek. 

 

4.2 Návrh změn v opatřeních a úkolech 
 
V souvislosti s implementací Národního plánu vznikla potřeba rozšířit opatření Národního plánu 
o následující nová opatření. 
 

4.2.1 Nová opatření týkající se bodů J, M a L 
 
Provést podrobnou analýzu individuálních strategií elektronizace zpracovaných na základě 
opatření J.2.2 Národního plánu 
 
Individuální strategie elektronizace zpracovávaly ústřední orgány státní správy na základě 
opatření J.2.2. Národního plánu (viz v usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 
č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných 
zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007). V individuálních strategiích elektronizace si 
ústřední orgány státní správy stanovily měřitelné cíle, kterých chtějí ve stanovených termínech 
dosáhnout a opatření k jejich realizaci. Strategie rovněž řeší otázku sdílení dat mezi 
informačními systémy zaměřenými na problematiku zadávání veřejných zakázek a 
ekonomickými informačními systémy zadavatelů (tj. provázání procesů zadávání veřejných 
zakázek s procesy rozpočtování, plánování spotřeby a nákupu, logistiky, controllingu, atd.). 
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Důkladným analytickým vyhodnocením zpracovaných individuálních strategií získá Ministerstvo 
pro místní rozvoj jako gestor zákona o veřejných zakázkách a Národního plánu účelnou 
zpětnou vazbu o strategických rámcích významných zadavatelů a o jejich postoji 
k elektronizaci zadávání veřejných zakázek. Výstupy z této analýzy budou využity pro plnění 
dalších opatření Národního plánu. Mezi hlavní analyzované oblasti bude patřit: 
 
§ jaká technicko-technologická řešení pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek 

ústřední orgány státní správy používají či plánují používat, 
§ jaký rozsah elektronizace a jaké zadávací postupy tato řešení podporují, 
§ jaký je plánovaný rozsah integrace elektronických nástrojů s ostatními informačními 

systémy zadavatelů atd. 
 
Analýza zpracovaná dle tohoto opatření Národního plánu bude jedním z klíčových vstupů pro 
řešení nového opatření č. J.9. Národního plánu. 
 
Toto nové opatření bude číslováno J.8. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009. 
 
 
Zpracovat projekt „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek“ („NIPEZ“) 
 
Cílem Projektu je vytvoření modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných 
zakázek a posouzení proveditelnosti implementace modelu. V rámci Projektu budou 
realizovány tyto činnosti: 
 

1) Provedení legislativní, ekonomické a technické analýzy procesů zadávání VZ a s nimi 
souvisejících procesů v jednotlivých resortech 

 
2) Vytvoření modelu fungování NIPEZ (tj. zejména procesní ohraničení NIPEZ, vymezení 

uživatelů, zpracování technické specifikace na úrovni business analýzy zohledňující 
legislativní rámec pro zadávání veřejných zakázek a jeho očekávanou permanentní 
novelizaci, různorodost veřejných zadavatelů, variantní zpracování možností vývoje  
a provozování NIPEZ - např. centrální zajištění specifikovaných funkcí resp. princip 
subsidiarity/decentralizace, využití prvků konkurenčního zajištění funkcí pro zabezpečení 
stálého vývoje, atd.) 

 
3) Vytvoření variantní studie proveditelnosti obsahující Cost-benefit analýzu pro všechny  

navržené varianty, a následně bude doporučená optimální varianta řešící komplexně 
model fungování. Formát Studie proveditelnosti i Cost-benefit analýzy budou splňovat 
obsahové a metodické požadavky stanovené pro IOP 

 
Dosažení výše uvedeného cíle je podmínkou úspěchu průřezového projektu NIPEZ, jehož 
záměrem je zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, výrazné snížení finančních výdajů 
spojených s administrativní činností veřejné správy a zajištění transparentního a pružného 
výkonu veřejné správy. 
 
Projekt tak významně přispěje k naplnění specifických cílů OP LZZ, zejména ke:  
 

- Zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech. 
- Zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů 
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V rámci zpracování modelu NIPEZ budou analyzovány a popsány možné vazby NIPEZ na jiné 
projekty připravované v rámci Smart Administration5. 
 
Toto nové opatření bude číslováno J.9. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 31.12.2009. 
 
 
Zpracovat metodický postup pro využívání autorizované konverze dokumentů v kontextu 
zákona o veřejných zakázkách 
 
V souvislosti se skutečností, že 1.7.2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zvýší se významně dostupnost 
dokladů/dokumentů v elektronické podobě, které bude možno využít při provádění úkonů 
v zadávacím řízení (např. k prokazování splnění kvalifikace). Dostupnost dokladů/dokumentů 
v elektronické podobě se zvýší díky tzv. autorizované konverzi dokumentů. 
 
Konverzí listinného dokumentu do dokumentu v elektronické podobě se rozumí úplné 
převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření 
shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením 
konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením 
výstup vznikl a splňuje tak ustanovení zákona o veřejných zakázkách na požadovanou formu 
dokumentu (viz např. ustanovení § 57 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách). 
 
Autorizovaná konverze dokumentů je z pohledu praxe zadavatelů zcela novým institutem a 
pro jeho rychlou aplikaci do zadávací praxe je vhodné zpracovat metodický postup pro 
zadavatele, kdy a jak autorizovanou konverzi dokumentů v kontextu zákona o veřejných 
zakázkách používat. Důraz bude kladen na možné přínosy pro zadavatele i dodavatele a na 
správnosti postupů s ohledem na platnou legislativu. 
 
Toto nové opatření bude číslováno J.10. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009. 
 
Zpracovat metodický postup pro komunikaci zadavatele s dodavateli prostřednictvím 
datových schránek 
 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přinese 
zásadní změnu pro komunikaci zadavatele s dodavateli, a to i přesto, že použití datových 
schránek souvisí primárně s výkonem veřejné moci. Systém datových schránek je totiž budován 
pro potřeby orgánů veřejné moci a adresátů jejich veřejnoprávních úkonů, nikoliv obecně pro 
subjekty soukromého práva. Datové schránky však mohou zadavatelé využít i pro účely 
doručování v souvislosti s prováděním úkonů v zadávacím řízení. Aby zadavatel mohl pro 
komunikaci s dodavateli využívat datových schránek, musí být zadavatel (jako jedna 
z komunikujících stran) orgánem veřejné moci. Zadavatelé, kteří nejsou zároveň orgánem 
veřejné moci, datových schránek využít nemohou a netýkají se jich proto ani výstupy, které 
vzniknou na základě tohoto opatření Národního plánu. 
 

                                                   
5 Viz usnesení vlády České republiky ze dne 28. února 2007 č. 197 k návrhu Integrovaného operačního programu 

pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. 
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Datové schránky jsou z pohledu praxe zadavatelů zcela novým institutem a pro jejich rychlou 
aplikaci do zadávací praxe je vhodné zpracovat metodický postup pro zadavatele, kdy a jak 
datové schránky v kontextu zákona o veřejných zakázkách používat. Důraz bude kladen na 
možné přínosy pro zadavatele i dodavatele a na správnosti postupů s ohledem na platnou 
legislativu. 
 
Toto nové opatření bude číslováno J.11. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009. 
 
Připravit podklady pro rozhodování o podobě a obsahu strategického rámce elektronického 
zadávání VZ po skončení účinnosti Národního plánu 
 
V roce 2010 skončí účinnost Národního plánu, který byl schválen vládou ČR pro období let 
2006 – 2010. V průběhu doby účinnosti Národního plánu byla splněna řada úkolů a opatření, 
která směřují k vytvoření funkčního rámce elektronického zadávání veřejných zakázek. Stále je 
však třeba koordinovat součinnost jednotlivých ústředních orgánů státní správy, které mají ve 
své gesci jednotlivé oblasti ovlivňující efektivitu a funkčnost rámce elektronického zadávání 
veřejných zakázek. 
 
Z tohoto důvodu připraví Ministerstvo pro místní rozvoj podklady pro rozhodování o variantách 
navázání na stávající strategii vlády ČR v oblasti implementace moderních informačních a 
komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek. Podklady pro 
rozhodování budou zpracovány tak, aby konkrétní varianta byla součástí zprávy o plnění 
Národního plánu za rok 2009. V roce 2010 vyzve Ministerstvo pro místní rozvoj všechny 
zainteresované ústřední orgány státní správy k zahájení prací na přípravě strategie pro období 
let následujících po roce 2010. Za tímto účelem ustaví Ministerstvo pro místní rozvoj pracovní 
skupinu pro přípravu nové strategie. 
 
Toto nové opatření bude číslováno M.8. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 31.12.2009. 
 
Zajistit účast ČR v projektu PEPPOL (Pan European Public Procurement On-Line)  
 

Projekt PEPPOL je mezinárodním pilotním projektem a je zaměřen na přes-hraniční poskytování 
informačních a komunikačních služeb, které již fungují na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni.  Projekt PEPPOL umožní všem členským státům a ostatním zúčastněným osobám včetně 
úřadů pro normalizaci, softwarového odvětví a malým a středním podnikům, bez ohledu na to, 
zda se na projektu podílejí, nebo nikoli, sledovat postup prací a ovlivňovat definice ve 
specifikacích v průběhu jejich vývoje. Konečný výstup projektu bude tvořit harmonizované 
prostředí založené na národních systémech a infrastrukturách, které budou podporovat 
elektronické zadávání ve všech jeho fázích a aktivitách. 

Projekt PEPPOL je tvořen 8 pracovními skupinami (work packages – WP):  

 
• WP1 – e-Podpis 
• WP2 – Virtuální obchodní registr 
• WP3 – e-Katalogy 
• WP4 – e-Objednávky 
• WP5 – e-Fakturace 
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• WP6 – Management konsorcia,  
• WP7 – Vytváření a šíření povědomí a konsenzu  
• WP8 – Architektura, design a validace řešení 

 

Cílem tohoto opatření je analyzovat možnosti zapojení ČR do jednotlivých pracovních skupin 
v rámci projektu PEPPOL a vládě ČR navrhnout v této věci další postup.  
 
Toto nové opatření bude číslováno L.3. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
 
Termín dokončení opatření je stanoven na 30. 11. 2009. 
 

4.2.2 Návrh na reformulaci vybraných opatření a úkolů 
 
Změna obsahové náplně opatření J.7. 
Ministerstvo zemědělství zpracovává na základě opatření J.7. Národního plánu „Pilotní projekt 
centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání“. 
 
Vzhledem ke komplexnosti postupů centralizovaného nákupu a centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek zavede Ministerstvo zemědělství pro zvýšení kvality řízení procesů 
centralizovaného nákupu a zadávání systém managementu kvality. Systém managementu 
kvality bude pilotně zaveden pro proces centralizovaného nákupu a zadávání, který je 
vykonáván odborem vnitřní správy Ministerstva zemědělství. V případě prokazatelných přínosů 
bude systém rozšířen na další odbory Ministerstva zemědělství zajišťující centralizovaný nákup 
vybraných komodit (např. odbor informačních a komunikačních technologií). 
 

Výstupem bude zavedený systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 pro 
proces centralizovaného nákupu a zdávání odboru vnitřní správy. Zavedeným systémem 
managementu kvality se rozumí systém, který naplňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001, tj. 
obsahuje dokumentaci požadovanou normou odpovídající výše uvedeným činnostem. 
Ministerstvo zemědělství rovněž zváží certifikaci systému managementu kvality mezinárodně 
uznávanou certifikační společností. 
 
Závěrečná zpráva o pilotním projektu, kterou bude Ministerstvo zemědělství zpracovávat na 
základě opatření J.7.3. Národního plánu, bude rozšířena o popis postupu při zavádění, o popis 
výsledné podoby systému managementu kvality a o popis přínosů systému managementu 
kvality pro centralizovaný nákup/centralizované zadávání, vč. informační podpory těchto 
procesů. 
 

4.2.3 Změny v termínech u stávajících opatření a úkolů 
 
Většina opatření a úkolů Národního plánu je plněna v rámci stanovených termínů. Nicméně u 
vybraných opatření došlo z objektivních důvodů na straně jednotlivých ústředních orgánů 
státní správy, které odpovídají za realizaci jednotlivých opatření a úkolů, k potřebě posunu 
termínů splnění těchto opatření a úkolů. Důvody pro posun termínů spočívají zejména 
v probíhajícím procesu novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s tím 
spojenou potřebou sladit výstupy jednotlivých opatření Národního plánu se zněním zákona po 
novele. Na základě zásadní připomínky Ministerstva financí podané v rámci meziresortního 
připomínkového řízení byl zrušen úkol H.1. „Vytvořit technickou specifikaci pro elektronickou 
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fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů“ s tím, že Ministerstvo 
financí bude informovat o stavu příprav předpisu. 
 
Změny termínů dokončení jednotlivých opatření a úkolů jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 
§ Opatření A.1 – nový termín dokončení je 31.12.2009 
§ Opatření A.2 – nový termín dokončení je 30.6.2010 
§ Opatření I.4 - nový termín dokončení je 31.12.2009 
§ Opatření J.1, J.3, J.4, J.5, J.6 a J.7.3 – nový termín dokončení je 31.12.2009 

 

4.3 Tabulka aktualizovaných a nových opatření a úkolů Národního plánu 
 

Přehled aktualizovaných a nových opatření a úkolů Národního plánu zavedení 
elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 
 

Název opatření/úkolu Odpovídá Termín 

A. Opatření související s technickou specifikací pro elektronické nástroje 

A.1. Zajistit návrh postupu ověřování shody 
elektronických nástrojů pro el. zadávání VZ 
s požadavky vyplývajícími ze směrnic 
Evropského parlamentu a rady 2004/17/ES a 
2004/18/ES a zákonů č. 137/2006 Sb. a č. 
139/2006 Sb. a jejich prováděcích předpisů 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Do 31.12.2009 

A.2. Komunikovat problematiku ověřování 
shody el. nástrojů směrem k zadavatelům a 
ostatním účastníkům elektronického 
zadávacího procesu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 30.6.2010 

E. Opatření související s elektronickým uzavíráním smluv 

E.1. Vytvořit analýzu právního prostředí pro 
elektronické uzavírání smluv 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci  
s Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem financí 
a Ministerstvem 
spravedlnosti 

Do 31.12.2009 

G. Opatření související s elektronickým podáváním objednávek 

G.1. Vytvořit technickou specifikaci pro 
objednávkové systémy ve vazbě na výstupy 
evropských standardizačních projektů 

Ministerstvo vnitra ve 
spolupráci 
s Ministerstvem pro 
místní rozvoj 

Do 31.12.2010 

2. Doporučit v době ukončení evropských 
standardizačních projektů vládě ČR postup 
pro využívání elektronických 
objednávkových systémů v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek 
v ČR 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 31.12.2010 
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I. Opatření související s dlouhodobým ukládáním a archivací elektronických dokumentů 

I.3. Navrhnout další kroky k zajištění právní 
validity u dlouhodobě ukládaných a 
archivovaných elektronických dokumentů – 
např. analýza vhodnosti institutu 
elektronického notáře či jiných řešení 

Ministerstvo vnitra ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
spravedlnosti 

Do 30.6.2009 

I.4. Navrhnout legislativní změny a připravit 
související metodiky pro realizaci 
dlouhodobého ukládání a archivace 
elektronických dokumentů 

Ministerstvo vnitra Do 31.12.2009 

I.5. Vytvořit Národní digitální archiv Ministerstvo vnitra Do 31.12.2011 

 

 

J. Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického 
zadávání 

J.1. Stanovení minimálních požadavků na 
koordinaci zadávacích postupů v rámci 
resortu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 31.12.2009 

J.3. Nastavení pravidel pro centralizované 
zadávání na národní úrovni 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Do 31.12.2009 

J.4. Příprava metodických postupů pro 
standardizaci a kategorizaci komodit 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
se Správou státních 
hmotných rezerv 

Do 31.12.2009 

J.5. Příprava „balíku“ typových smluv 
k centralizovanému zadávání  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 31.12.2009 

J.6. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou 
správu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Do 31.12.2009 

J.7.3. Vypracovat zprávu o realizaci pilotního 
projektu centralizovaného zadávání 
s implementací informační podpory pro 
elektronické zadávání 

 

Ministerstvo 
zemědělství ve 
spolupráci 
s Ministerstvem pro 
místní rozvoj 

Do 31.12.2009 

J.8. Provést podrobnou analýzu 
individuálních strategií elektronizace 
zpracovaných na základě opatření J.2.2 
Národního plánu 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 1.7.2009 

J.9. Zpracovat projekt „Návrh modelu 
fungování národní infrastruktury pro 
elektronické zadávání veřejných zakázek“ 
(„NIPEZ“) 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 31.12.2009 
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J.10. Zpracovat metodický postup pro 
využívání autorizované konverze dokumentů 
v kontextu zákona o veřejných zakázkách 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Do 1.7.2009 

J.11. Zpracovat metodický postup pro 
komunikaci zadavatele s dodavateli 
prostřednictvím datových schránek 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra 

Do 1.7.2009 

K. Opatření související se sdílením zkušeností a osvědčených postupů s orgány EU a členskými 
státy 

K.2. Získávat a prezentovat zkušenosti 
z jednotlivých členských států EU k oblastem, 
které budou implementovány na základě 
Národního plánu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Průběžně 

L. Opatření související se zapojením ČR do iniciativ EU 

L.1. Zlepšit spolupráci resortů při sdílení dat 
z účasti na evropských iniciativách a při 
prosazování společné agendy 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj s věcně 
příslušnými resorty 

Průběžně 

L.2. Rozpracovat strategii ČR v oblasti 
elektronizace zadávání veřejných zakázek 
formulovanou Národním plánem do 
konkrétních opatření, které bude ČR 
prosazovat v evropských iniciativách 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj s věcně 
příslušnými resorty 

Průběžně  

L.3. „Zajistit účast ČR v projektu PEPPOL (Pan 
European Public Procurement On-Line)“ 
Cílem analyzovat možnosti zapojení ČR do 
jednotlivých pracovních skupin v rámci 
projektu PEPPOL a vládě ČR navrhnout v této 
věci další postup 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj s věcně 
příslušnými resorty 

30. 11. 2009 

M. Úkoly spojené s implementací Národního plánu 

M.5. Provoz Portálu o veřejných zakázkách a 
koncesích 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Průběžně 

M.6. Podporovat informačními akcemi 
zaměřenými na zavádění elektronického 
zadávání veřejných zakázek a poradenstvím 
zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění  
elektronického zadávání veřejných zakázek 
do praxe 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Průběžně 

M.7. Vytvořit a provozovat adekvátní systém 
získávání informací o legislativních, 
technických a dalších aspektech 
souvisejících s elektronickým zadáváním 
veřejných zakázek a informací od 
jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání 
elektronických obchodních praktik 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Průběžně 

M.8. Připravit podklady pro rozhodování o 
podobě a obsahu strategického rámce 
elektronického zadávání VZ po skončení 
účinnosti Národního plánu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Do 31.12.2009 
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5. Závěrečné shrnutí realizace Národního plánu 
 
V roce 2008 došlo k několika zásadním skutečnostem, které významně ovlivní elektronické 
zadávání veřejných zakázek a obecněji eGovernment v ČR v následujících letech. Mezi ty 
nejzásadnější patří: 
 
§ schválení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů (dále též „eGovernment Act“), který umožní komunikaci prostřednictvím 
datových schránek a autorizované převádění dokumentů v listinné podobě do 
dokumentů v podobě elektronické, 

§ zpracování individuálních strategií elektronizace ze strany ústředních orgánů státní 
správy (a vybraných krajů), což významně přispěje k systematickému přístupu 
k zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů 
zadávání veřejných zakázek. 

 
Díky pravidelným jednáním řídicí skupiny Národního plánu se daří zajišťovat účelnou koordinaci 
věcně příslušných ústředních orgánů státní správy, které odpovídají za realizaci jednotlivých 
opatření Národního plánu. Nastavený způsob spolupráce zainteresovaných resortů se osvědčil 
a bude v něm pokračováno po dobu implementace Národního plánu. 
 
U některých opatření Národního plánu dochází k posunům doby jejich splnění, a to 
z objektivních důvodů na straně příslušných ústředních orgánů státní správy. Důležitost těchto 
opatření však nadále trvá a proto byl u dotčených opatření posunut termín jejich splnění a 
tato opatření nebyla zrušena. 
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6. Seznam příloh6 
 

 
Příloha 1/ Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, technických a 
dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od 
jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik  
- Pracovní verze zprávy o výsledcích šetření za rok 2009 
 
Příloha 2/ Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, technických a 
dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od 
jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik  
- Postup šetření pro rok 2009 

 
 

                                                   
6 Přílohy Zprávy o plnění Národního plánu za rok 2008 jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách a 

koncesích (http://www.portal-vz.cz/zprava-o-plneni-narodniho-planu-za-rok-2008) 

http://www.portal-vz.cz/zprava-o-plneni-narodniho-planu-za-rok-2008)

