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1. Východiska zpracování zprávy 

1.1 Účel zprávy 

Tato zpráva je zpracována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25  
o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení 
efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému 
používání Národního elektronického nástroje (dále též „Strategie elektronizace“), konkrétně bodu III. 2 b), 
podle kterého ministryně pro místní rozvoj předkládá vládě ČR vždy do 30. dubna každého kalendářního 
roku zprávu za předcházející rok o plnění Strategie elektronizace (dále též „zpráva“). Tato zpráva  
je předkládána za rok 2020. 

Zprávami o plnění Strategie elektronizace jsou každoročně aktualizována jednotlivá opatření Strategie 
elektronizace včetně termínů k jejich splnění, a to na základě aktuálního stavu právního prostředí 
veřejného investování a e-Governmentu v ČR. 

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2020 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2020 
souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný 
popis plnění jednotlivých opatření, vyhodnocení plnění strategie elektronizace v období let 2016 až 2020  
a shrnutí pátého roku realizace opatření Strategie elektronizace.  

1.2 Významné události v roce 2020 související se Strategií elektronizace  

Mezi významné události v roce 2020 s přímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, 
právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří: 

• implementace zákona o právu na digitální služby. 

Mezi další události v roce 2020 s nepřímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, 
právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří: 

 

• přijetí usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 644 k Implementačním plánům programu Digitální 
Česko – aktualizace pro rok 2020; 

• přijetí usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupc i na roky 
2021 a 2022. 
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Jednotlivé události v roce 2020 jsou blíže popsány v následujícím přehledu. 

1.2.1 Implementace zákona o právu na digitální služby 

Hlavním cílem zákona o právu na digitální služby předloženého skupinou poslanců je zásadním způsobem 
posílit práva fyzických a právnických osob v pozici uživatelů služeb, tj. „klientů orgánů veřejné moci“, na 
poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tj. formou digitální služby. 

Zákon zakotvuje právo „fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci 
při výkonu jejich působnosti” a zároveň „povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby”, i když 
konkrétní povinnosti takovou digitální službu poskytnout jsou nezřídka v právních předpisech již přirozeně 
zakotveny. 

Dále se zákon zabývá některými nedostatečně systémově řešenými principy, jako je dokládání údajů, 
elektronická forma úředně ověřeného podpisu a některé další dílčí instituty a práva a povinnosti jak 
uživatele služby, tak orgánu veřejné moci. 

 
Některé příklady digitálních služeb:  
 
Služby následujícího typu lze označit za příklad služeb, které budou dle zákona poskytovány jako digitální:  
 

• elektronické podání vůči orgánu veřejné moci (včetně úplného elektronického podání);  

• získání a předvyplnění údajů potřebných pro elektronické podání;  

• konverze podkladů a dokumentů pro účely přiložení k elektronickému podání;  

• poskytnutí tzv. autoritativních údajů z informačních systémů veřejné správy;  

• zápis skutečností a údajů do registru práv a povinností na základě žádosti subjektu údajů; či  

• poskytnutí výpisu údajů z informačního systému nebo poskytnutí údajů z informačního 
systému.  

Zákon o právu na digitální služby mj. novelizuje níže uvedené předpisy související s realizací Strategie 
elektronizace veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020: 

• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon  
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů; 

•  Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů a další. 

Zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb., ze dne 11. prosince 2019 byl podepsán prezidentem 
republiky dne 19. prosince 2019 a k 1. únoru 2020 nabyl účinnosti.  

Ustanovení zákona mají vesměs odloženou účinnost. Jako například právo na osvědčení digitálního 
úkonu, právo na využívání údajů či třeba tzv. legalizace elektronických podpisů, budou platit až  
od 1. února 2022.  

1.2.2 Přijetí usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 644 k Implementačním plánům 
programu Digitální Česko – aktualizace pro rok 2020 

Dne 15. června 2020 vláda ČR svým usnesením č. 644/2020 schválila implementační plány programu 
Digitální Česko – aktualizace roku 2020. Samotný program Digitální Česko byl schválen usnesením vlády 
České republiky č. 629 ze dne 3. října 2018.  

Program Digitální Česko má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky  
v prostředí probíhající digitální revoluce. Je plně v souladu s aktuálními klíčovými legislativními změnami  
v oblasti digitalizace veřejné správy, zejména zákonem o právu na digitální služby, digitalizací stavebního 
řízení, tvorbou digitálních technických map krajů nebo využitím elektronické identifikace. 
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Jsou zkoumány možnosti využití elektronické identifikace vůči NEN. Zde obsažené cíle jsou pro rozvoj 
České republiky zásadní, v souladu s jejich významem budou zohledněny v novém programovacím 
období EU fondů, v odpovídající míře ve všech relevantních operačních programech. Digitální Česko jako 
zastřešující strategický rámec je prostředkem koordinace jejich společné implementace. Celkové náklady 
na realizaci priorit Digitálního Česka, daných výše uvedenými zákony, se odhadují do 10 mld. Kč.  

Z tohoto důvodu byly zpracovány implementační plány (dále jen “IP”), jimiž se budou naplňovat cíle 
programu Digitální Česko. Do přípravy a zpracování IP byly prostřednictvím Rady vlády pro informační 
společnost zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. Implementační plán je sumarizace 
detailních cílů a záměrů, doplněná o popis způsobu realizace (naplnění) jednotlivých dílčích cílů. Záměr 
v rámci IP Digitální Česko reprezentuje konkrétní výstup (produkt) různého typu – změna legislativy 
(novela zákona), vyhláška, metodický standard, nová konkrétní služba či systém (digitální služba, sdílená 
služba), návrh dílčích/sektorových strategií apod. Všechny záměry byly zpracovány v souladu s metodikou 
řízení programu Digitální Česko a metodikou logického rámce (MPSV, ESF). Všechny záměry jsou vedeny 
v katalogu cílů a záměrů, v aplikaci ArchiRepo, do kterého mají gestoři jednotlivých záměrů přístup a kde 
je mohou online aktualizovat. 

Katalog cílů a záměrů programu Digitální Česko byl v rámci aplikace ArchiRepo otevřen k editaci pro 
gestory z řad všech zainteresovaných ministerstev a úřadů od 1. září 2019 do 31. ledna 2020. V rámci 
konsolidace záměrů bylo identifikováno či zaktualizováno 908 záměrů. Tyto záměry pokrývají všechny tři 
dokumenty programu Digitální Česko, jeho 17 cílů a 125 dílčích cílů. Z takto aktualizované databáze 
záměrů, byly následně ve spolupráci resortů s Radou vlády pro informační společnost vytvořeny 
implementační plány pro každý ze 17 hlavních cílů programu Digitální Česko. Schválené IP reflektují dílčí 
programy, projekty a aktivity (souhrnně záměry), které jsou vnímány jako základ pro zásadní posun 
v digitalizaci České republiky na vnitrostátní i mezistátní úrovni.  

Dalším schváleným dokumentem je Shrnutí implementačních plánů pro období 2020–2021, který si klade 
za cíl popsat základní priority programu Digitální Česko na rok 2020  
a hrubý rozpočtový výhled na rok 2021. Společně s implementačními plány byly aktualizovány i základní 
pilíře programu Digitální Česko, Úvodní dokument, Informační koncepce České republiky, Digitální 
ekonomika a společnost a Česko v digitální Evropě, aby lépe reflektovaly aktuální dění kolem programu.  

Náklady na financování Prioritních záměrů pro rok 2021 programu Digitální Česko jsou vyčísleny  
v souhrnném rozsahu 2 472,9 mil. Kč. Pro realizaci kompletního programu Digitální Česko se usiluje  
o maximální možný podíl spolufinancování z prostředků EU, až do výše 20 mld. Kč. 

1.2.3 Přijetí usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje  
proti korupci na roky 2021 a 2022 

Na základě usnesení vlády ze dne 9. prosince 2019 č. 873 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020 byl 
předložen Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 (dále jen „Akční plán“). Oproti předchozím 
rokům vláda v zájmu zachování elementární kontinuity vládní protikorupční politiky a zajištění realizace 
mezinárodních závazků České republiky v oblasti boje proti korupci přistoupila k dvouleté periodicitě 
Akčního plánu. Tím je garantováno, že budou i v povolebním období, bez negativní prodlevy v období 
konstituování nové vlády, realizována protikorupční opatření, která jsou determinována zejména 
mezinárodními závazky České republiky, nebo by na nich měla být většinová shoda. Po ustavení nové 
vlády může být v případě potřeby Akční plán usnesením vlády novelizován tak, aby korespondoval s jejími 
novými programovými prioritami. Současně bude po vzniku nové vlády přistoupeno k přípravě Vládní 
koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2027, která bude zpracována v souladu s nově formulovanými 
programovými prioritami v protikorupční agendě. 

Akční plán vychází ze struktury Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen 
„Koncepce“), která je postavena na čtyřech prioritách:  

1. Výkonná a nezávislá exekutiva 

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu 
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4. Rozvoj občanské společnosti 

Vedle obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem též stanovena jasná 
odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění úkolů. Nadále platí,  
že hlavní odpovědnost za naplňování jednotlivých úkolů mají ministerstva a další ústřední správní úřady, 
přičemž koordinační role kromě ministryně spravedlnosti náleží i Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí 
jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje proti korupci. Vyhodnocení naplňování cílů stanovených  
v Akčním plánu bude provedeno za každý rok implementace do konce března následujícího roku. 
 
Elektronizace veřejných zakázek se týká prioritní oblasti „Hospodárné nakládání s majetkem státu“ 
obsahující zejména úkoly související s aplikací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zavázáno mj. pokračovat ve vzdělávací 
činnosti v rámci Akademie veřejného investování, včetně zařazení kurzů věnujících se dodržování 
povinnosti veřejných zadavatelů komunikovat v zadávacích řízeních elektronicky. 
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2. Zpráva o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace v roce 2020 

 

Během roku 2020 se řídící skupina sešla na 2 jednáních, počet jednání byl omezen situací týkající se 
pandemie COVID-19. Jednání byla platformou pro výměnu aktuálních informací souvisejících s plněním 
Strategie elektronizace a ke koordinaci plnění aktuálních, resp. průběžně plněných opatření. Na jednáních 
byli účastníci informováni o stavu plnění opatření Strategie elektronizace v oblasti změn právního prostředí 
veřejného investování a e-Governmentu.  

Z jednání jsou pořizovány zápisy, které jsou na vyžádání k dispozici. Výstupy v podobě metodických 
materiálů, resp. informace o splnění opatření jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách.  
Na činnosti řídící skupiny se v roce 2020 podílely vedle Asociace krajů ČR, Svazu měst  
a obcí ČR, Technologické agentury ČR, Správy státních hmotných rezerv, Hospodářské komory ČR a ICT 
UNIE z. s. tyto ústřední orgány státní správy: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj, 

• Ministerstvo vnitra, 

• Ministerstvo financí, 

• Ministerstvo kultury, 

• Ministerstvo životního prostředí, 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

• Ministerstvo dopravy, 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

• Ministerstvo obrany, 

• Ministerstvo zahraničních věcí, 

• Úřad vlády, 

• Ministerstvo spravedlnosti, 

• Ministerstvo zdravotnictví, 

• Ministerstvo zemědělství. 

 

V roce 2020 nebyly zřízeny žádné pracovní skupiny. 
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3. Zpráva o plnění jednotlivých opatření stanovených ve Strategii 
elektronizace v roce 2020 

3.1 Přehled opatření, která byla splněna 

V následující tabulce jsou uvedena opatření, která byla v roce 2020 splněna. 
 

 
Název opatření  

 
Odpovídá 

 
Popis realizace 

 

C. 3. - Zajistit optimalizaci 
dalších modulů NIPEZ 
(Věstník veřejných 
zakázek, Informační 
systém o veřejných 
zakázkách) 

 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Stav realizace VZ: 
 

• Věstník veřejných zakázek (VVZ); 
- vybrán dodavatel; aktuálně je VZ řešena u UOHS;  

• Agendový informační systém NIPEZ (AIS NIPEZ); 
- v roce 2020 byla VZ znovu zahájena;  

• Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV NIPEZ) 
- od 1. 12. 2020 spuštěn testovací provoz. 

• Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ) 
- bylo rozhodnuto, že VZ nebude realizována; bude 

řešeno komplexně v rámci MMR; 

• Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); 
- spuštěna do ostrého provozu na podzim 2020 

• Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ). 
- spuštěn do ostrého provozu v prosinci 2020. 

 

Pozn. V roce 2020 nebyla zrušena žádná opatření. 

 

3.2 Přehled průběžně plněných opatření a opatření plynoucích z usnesení 
vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 (aktualizace akčního plánu) 

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2020 rozpracována, a opatření 
plynoucích z usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57, resp. průběžně plněných opatření.  
 

Název opatření / úkolu Odpovídá Stav opatření  Termín 

A. 2. - Realizovat 
vzdělávací akce pro 
zadavatele veřejných 
zakázek a další 
subjekty účastnící se 
veřejného investování 
prováděné formou 
specializovaných 
seminářů, 
individualizovaných 
školení pro významné 
zadavatele k používání 
Národního 
elektronického nástroje 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

V roce 2020 bylo realizováno 19 školení  
s celkovým počtem 294 účastníků. I v roce 
2020 MMR zaznamenalo pokles zájmu  
o stávající školení NEN, což je 
pravděpodobně dáno velkým počtem 
uživatelů NEN proškolených již v minulosti. 
Dalším možným faktorem úbytku zájemců  
o školení mohla být i pandemie COVID-19, 
která zasáhla všechny sféry podnikání  
i veřejnou správu.  
 

Z tohoto důvodu MMR přistoupilo k on-line 
formě školení, kterých se z celkového počtu 
uskutečnilo 15 (205 účastníků). Celkem bylo 
ke dni 31. 12. 2020 proškoleno 6 911 

Průběžně 
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zadavatelů a dodavatelů na více než 200 
školeních. Z důvodu poklesu zájmu o školení 
NEN nebyly v roce 2020 realizovány zkoušky 
pro nové certifikované školitele NEN.  

A. 8. - Používání NEN 
při realizaci centrálních 
nákupů státu 

 

Ministerstvo 
financí ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
pro místní 
rozvoj  

V roce 2020 probíhal vývoj a implementace 
modulu pro nadresortní centralizované 
zadávání. Došlo k úspěšnému nasazení na 
produkční prostředí NEN. 

Problematika modulu nadresortního 
centralizovaného zadávání bude se zástupci 
Ministerstva financí a Ministerstva vnitra 
konzultována tak, aby NEN případně 
umožnoval efektivní zabezpečení realizace 
nadresortních veřejných zakázek i v režimu 
centrálního nákupu státu ve smyslu usnesení 
vlády České republiky č. 487 ze dne  
8. července 2019. 

 

Průběžně 

A. 11. - Zajištění plné 
funkcionality NEN pro 
nadresortní 
centralizované 
zadávání 

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

V roce 2020 probíhal vývoj modulu pro 
nadresortní centralizované zadávání.  

Úprava modulu je rozvržena do tří níže 
uvedených fází: 

• Fáze 1) provedení klíčových úprav 
modulu, aby byla zajištěna funkčnost 
modulu, bude kompletně zajištěna podpora 
pro zajištění sběru požadavků. Výstupy 
tohoto sběru bude možné generovat do XLS 
sestav, které bude zadavatel přikládat k 
zadávacím podmínkám. Položky ve sběru se 
přenesou do zakázky stávajícím způsobem, 
nebudou však integrovány do nabídkového 
formuláře dodavatele; 

V roce 2020 bylo nasazeno na produkční 
prostředí NEN a následně proběhlo školení 
pro zadavatele. 

Fáze 2 a 3 budou nasazeny v následujících 
letech. Bude řešeno v rámci vývoje NEN. 

Problematika modulu nadresortního 
centralizovaného zadávání bude se zástupci 
Ministerstva financí a Ministerstva vnitra 
konzultována tak, aby NEN případně 
umožnoval efektivní zabezpečení realizace 
nadresortních veřejných zakázek i v režimu 
centrálního nákupu státu ve smyslu usnesení 
vlády České republiky č. 487 ze dne 8. 
července 2019. 

 

Průběžně 
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A. 13. - Realizovat 
opatření s cílem zvýšit 
počet dodavatelů 
registrovaných v NEN 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2020 byl realizován 1 termín školení 
NEN pro dodavatele, bylo proškoleno 15 
osob.  

Školení bylo zaměřeno na základní 
seznámení s NEN z pohledu dodavatele 
(obecné představení NEN, legislativní rámec 
NEN, e-learning, informace spojené se 
zahájením používání NEN, registrace 
dodavatele do NEN) aj. 

Průběžně 

 

C. 1. - Zajištění shody 
modulů NIPEZ 
s účinnou legislativou 
upravující zadávání 
veřejných zakázek v ČR 
a dalších požadavků dle 
souvisejících vládních 
strategií 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2020 pokračovala průběžná 
spolupráce s provozovateli na zajištění 
souladu modulů NIPEZ (uveřejňovací systém, 
Národní elektronický nástroj a rozhraní na jiné 
interní a externí informační systémy)  
s účinnou legislativou upravující zadávání 
veřejných zakázek v ČR. 

Všechny moduly NIPEZ jsou ve shodě 
s příslušnou legislativou. Pokud se jedná  
o ostatní iniciativy, pak všechny nové veřejné 
zakázky musejí být konzultovány s Odborem 
hlavního architekta MV tak, aby byly pokryty 
všechny požadavky budoucí podoby  
e-Governmentu. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejné zakázky, které jsou ve vysoké 
míře rozpracovanosti, nelze uvádět bližší 
podrobnosti. 

Průběžně 

C. 2. - Zajištění 
aktuálnosti a úplnosti 
dat v rámci Integrační 
komponenty NIPEZ  
(IK NIPEZ)  

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2020 byla ve spolupráci s dodavatelem 
zajištěna aktuálnost a úplnost dat v rámci  
IK NIPEZ. Tuto skutečnost dokládají příslušné 
akceptační protokoly.  

Průběžně 

C. 4. - Vytvoření 
platformy pro jednotný 
přístup dodavatelů k 
veřejným zakázkám za 
účelem realizace 
elektronických úkonů, 
při zachování 
požadavků na naplnění 
individuálních potřeb 
zadavatelů používající 
IEN a NEN 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2020 byla platforma informačního 
systému Rozcestníku veřejných zakázek 
(ROZZA) spuštěna do ostrého provozu  
v rámci inovovaného Portálu o veřejných 
zakázkách. 

ROZZA slouží pro jednotný přístup 
dodavatelů k veřejným zakázkám 
partnerských individuálních elektronických 
nástrojů. 

Bude řešeno v rámci vývoje NEN. 

Bude předmětem jednání v rámci příprav 
navazující strategie. 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2021 

 

Splněno 
částečně 

C. 5. - Vytvořit centrální 
zdroj otevřených dat 
včetně automatického 
procesu dohledu na 
kvalitu publikovaných 
dat 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Částečně splněno. Spuštění zdroje 
otevřených dat včetně automatického procesu 
dohledu na kvalitu publikovaných dat bylo 
realizováno v rámci plnění RAV NIPEZ ve 
druhé polovině roku 2020. Proces bude 
dokončen v průběhu roku 2021. 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  
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Bude předmětem jednání v rámci příprav 
navazující strategie. 

31. 12. 2021 

Splněno 
částečně 

C. 6. - Vytvořit jednotný 
systém rolí a oprávnění 
v rámci IS NIPEZ, a to 
jak pro zadavatele, tak 
dodavatele 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Opatření bylo v průběhu roku 2020 průběžně 
plněno ve spolupráci s Odborem hlavního 
architekta MV. 

 

Bude předmětem jednání v rámci příprav 
navazující strategie. 

 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2021 

Splněno 
částečně 

 
D. 1. – Monitorování 
dílčích výstupů 
ostatních projektů  
e-Governmentu 
(zejména v oblasti 
dlouhodobého ukládání 
a archivace 
elektronických 
dokumentů) a 
zapracovávat je do 
právních či 
metodických předpisů 
či iniciovat vznik 
nových opatření 
 

 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
vnitra 

V roce 2020 nebyly evidovány žádné 
relevantní události ve sledované oblasti. 

Průběžně 

E. 1. - Sledování 
legislativního prostředí 
elektronické fakturace 
s cílem využít 
legislativně technické 
výstupy v této oblasti 
pro národní řešení 
elektronizace veřejných 
zakázek, a to zejména 
formou metodického 
usměrňování, zajištění 
vzdělávacích a 
informačních aktivit 
nebo iniciací nových 
opatření 

 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ve 
spolupráci s 
Ministerstvem 
financí 

Byla přijata novela zákona č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, 
novelizace je účinná od 1. 1. 2021. 

Před 1. 1. 2021 bylo možné zřídit 
sponzorovaný přístup k technickým normám 
pouze na základě soukromoprávní smlouvy, 
kdy Česká agentura pro standardizaci  
a sponzor jednali o podmínkách smlouvy 
(cena, zveřejnění atd.). Cena za 
sponzorovaný přístup byla tedy smluvní  
a byla vč. DPH. Ohledně těchto podmínek 
probíhalo JŘBÚ.  

Sponzorovaný přístup od 1. 1. 2018 je 
zaveden povinně pro všechny ústřední 
správní orgány, které na základě smluv 
uzavřených s Českou agenturou pro 
standardizaci umožní přístup k jakýmkoli 
technickým normám ve své gesci. 

Cena sponzorovaného přístupu je vždy 

Průběžně 
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určena právním předpisem a je vyjádřena 
jako poplatek. Tento poplatek je osvobozen 
od DPH a má charakter stejný jako v případě 
jiných poplatků cel apod. a je stanoven na 
základě zákona prováděcí vyhláškou. 
Poplatek se určí na základě počtu stran 
zveřejňovaných norem a předpokládaného 
počtu jejich uživatelů (tento údaj je 
kvalifikovaný odhad sdělený příslušným 
resortem). Identifikaci příslušných norem 
sdělí České agentuře pro standardizaci 
ministerstvo nebo jiný ústřední správní 
orgán, kterého se předpis gesčně týká. 

Sponzorovaný přístup zavedený novelou 
zákona č. 22/1997 Sb. se tedy zcela zásadně 
odlišuje od sponzorovaných přístupů 
uzavřených na základě smluv před 1. 1. 2021 
a nelze je tudíž jakkoliv spojovat. 

MMR je stejně jako MF připraveno přijímat 
elektronické faktury v těchto formátech. 

 
F. 1. – Sledování 
vývoje asociace 
OpenPEPPOL  
a případné zajištění 
aktivní účasti MMR  
s cílem využít získané 
poznatky pro národní 
řešení elektronizace 
veřejných zakázek 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

 
Zástupci ČR v roce 2020 monitorovali aktivity 
asociace OpenPEPPOL, s cílem potenciálně 
se zapojit do jejích aktivit týkajících se  
e-procurementu.  
 
 

Průběžně 

F. 3. – Průběžný 
monitoring 
zahraničních „best 
practice“ v oblasti 
elektronizace zadávání 
a posouzení možné 
implementace 
nejlepších řešení do 
legislativního prostředí 
ČR. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

Zástupci MMR jsou aktivně zapojeni do Multi-
Stakeholder Expert Group on e-procurement 
(EXEP), konkrétně do 2 podskupin EXEP,  
a sice do podskupiny „Governance and 
capacity building“ – tato podskupina pomáhá 
členským státům (ČS) při řízení procesu  
e-procurement a pokouší se definovat 
optimální rozsah kapacit pro zajištění 
projektu e-procurement, resp. do podskupiny 
„Solution and interoperability“ – náplní práce 
této podskupiny je návrh konkrétního 
technického řešení e-procurement v rámci 
EU.  

Průběžně 

H. 1. - Sledování 
legislativního prostředí 
kybernetické 
bezpečnosti s cílem 
využít legislativně 
technické výstupy 
v této oblasti pro 
národní řešení 
elektronizace veřejných 
zakázek, a to zejména 
formou metodického 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ve 
spolupráci  
s NÚKIB 

 
V roce 2020 nebyly evidovány žádné 
relevantní události ve sledované oblasti. 
 

Průběžně 
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usměrňování, zajištění 
vzdělávacích a 
informačních aktivit 
nebo iniciací nových 
opatření 

 
I. 1. – Zajištění provozu 
Portálu o veřejných 
zakázkách  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

V průběhu roku 2020 navštívilo Portál  
o veřejných zakázkách přibližně 140 tisíc 
návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili 
kolem 750 tisíc stránek.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. srpna 
2020 spustilo novou podobu Portálu  
o veřejných zakázkách, který slouží  
k informování návštěvníků o problematice 
zadávání veřejných zakázek. Inovovaný 
portál má, v souladu s projektem NIPEZ 2.0, 
ulehčit přístup dodavatelů k trhu veřejných 
zakázek a přispět k větší informovanosti  
o veřejných zakázkách. 
 
Nový portál představuje jednotný vstup do 
„světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při 
zachování různorodosti elektronických 
nástrojů u zadavatelů. 
 
Zadavatelé najdou na novém portálu služby 
ve struktuře, na kterou jsou zvyklí.  
V jednotlivých sekcích tedy uživatelé získají 
vedle aktualit i kompletní informační přehled 
o legislativě upravující oblast veřejných 
zakázek, souvisejících metodikách a 
stanoviscích, elektronizaci veřejných 
zakázek, výročních zprávách a statistikách a 
společném nákupu. Pohodlně se lze přihlásit 
na školení nebo využít služeb info-fora. 
 
Dodavatelé prostřednictvím vstupu do 
internetové aplikace Rozcestník zakázek – 
„ROZZA“ získají přehled o veřejných 
zakázkách na jednom místě. Zakázky zde 
uvedené lze vyhledávat podle řady kritérií, ze 
seznamu veřejných zakázek je možné otevřít 
detail veřejné zakázky, u každé veřejné 
zakázky jsou evidovány informace o 
zveřejněných dokumentech vztahujících se k 
této zakázce, podporován je princip open dat 
a je možné mj. i zobrazení souhrnných údajů 
o množství uložených dat (počet veřejných 
zadavatelů, počet veřejných zakázek). 

Průběžně 

I. 2. – Podporovat 
informačními akcemi 
zaměřenými na 
zavádění 
elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek a 
poradenstvím 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

V roce 2020 nebyl prostor vzhledem 
k pandemii COVID-19 realizovat toto 
opatření 

Průběžně 
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zadavatele i dodavatele 
v oblasti zavádění 
elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek do praxe 

I. 3. - Revize a 
vytváření metodik k 
zákonu o zadávání 
veřejných zakázek a k 
jeho prováděcím 
předpisům s ohledem 
na výrazné posílení 
povinností zadavatelů v 
oblasti elektronického 
zadávání veřejných 
zakázek a vytvoření 
nového systému 
uveřejňování informací 
o veřejných zakázkách 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

V roce 2020 byly ve spolupráci s Odborem 
práva veřejných zakázek vydány a 
uveřejněny metodiky k zadávání veřejných 
zakázek, ty byly uveřejněny na Portálu 
o veřejných zakázkách.   

Průběžně 
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4. Shrnutí pátého roku realizace Strategie 
 

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2020 k významným událostem, které 
ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-Governmentu v ČR.  
 
Klíčovými událostmi v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2020 bylo přijetí 
technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek a implementace zákona o právu na digitální 
služby. 
 
V prvním případě se jedná o významnou změnu, která má vést mj. ke zpřesnění některých institutů  
a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže či možnosti poskytnout dokumentaci o zadávacím 
řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupněním dokumentace v certifikovaném 
elektronickém nástroji, což také přispěje ke snížení administrativní náročnosti. Neméně důležitou 
událostí je nabytí účinnosti zákona o právu na digitální služby, který by měl přinést zásadní změnu 
v tom, že každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své záležitosti 
vyřídit přes internet. Ustanovení zákona mají vesměs odloženou účinnost. 
 
K dalším významným událostem patří přijetí usnesení vlády ze dne 15. června 2020 č. 644  
k Implementačním plánům programu Digitální Česko – aktualizace pro rok 2020, jež přineslo zejména 
aktualizaci dílčích cílů a záměrů pro realizaci programu Digitální Česko. Přijato bylo usnesení vlády ze 
dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022, jímž byla 
ministryně pro místní rozvoj zavázána mj. pokračovat ve vzdělávací činnosti v rámci Akademie 
veřejného investování, včetně zařazení kurzů věnujících se dodržování nové povinnosti veřejných 
zadavatelů komunikovat v zadávacích řízeních elektronicky. 
 
V přípravě je navazující strategie pro období let 2021 až 2030. 
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5.  Vyhodnocení plnění Strategie elektronizace 2016 až 2020 

 

Oblast elektronizace zadávání veřejných zakázek byla pro období let 2016 až 2020 upravena Strategií 
elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, která byla přijata na základě 
usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25. Byl jí stanoven strategický rámec elektronizace zadávání 
veřejných zakázek a návrh základních opatření k realizaci v daném období. Strategie obsahuje kapitolu 
věnovanou Národnímu elektronickému nástroji (NEN), kde jsou podány základní informace o aktuálním 
stavu systému, a je zpracován návrh povinného používání NEN. 

Strategie navázala na předchozí strategické materiály vlády ČR a to na Strategii elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, resp. na Národní plán zavedení elektronického 
zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010. 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 byla zpracována 
zejména vzhledem k přijetí nových evropských zadávacích směrnic, aktuálnímu vývoji v oblasti  
e-governmentu s dopadem na právní úpravu veřejných zakázek (přijetí eIDAS) a zájmu MMR 
koordinovaně dlouhodobě řešit oblast elektronizace veřejných zakázek v kontextu vývoje ostatních 
projektů e-governmentu. MMR vycházelo z premisy, že problematiku e-governmentu,  
resp. elektronizace veřejných zakázek je potřeba řešit nejen v rámci gesční působnosti relevantních 
ministerstev, ale i meziresortně. 

Ve Strategii elektronizace pro období let 2016 až 2020 je obsažena analýza výchozí situace, definice 
cílů a opatření navazujících na zjištění uvedená v analýze současného stavu a způsob implementace 
Strategie elektronizace. 

SWOT analýza Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 

Silné stránky Slabé stránky 

Funguje centrálně provozovaný informační 
systém pro uveřejňování informací o veřejných 
zakázkách, ve kterém jsou uveřejňovány 
informace o VZ 

Nízká počítačová gramotnost pracovníků 
zadavatele a dodavatele a nedostatek školení na 
téma elektronického zadávání veřejných zakázek 

Začlenění do ostatních strategických iniciativ 
vlády v oblasti e-governmentu 

Nízká metodická podpora ze strany gestora 
zákona 

 
Nevhodná volba některých indikátorů cílů 
Strategie nebo jejich hodnot 

 Nestabilní legislativní prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj Národního elektronického nástroje  
Nepodaří se zajistit udržitelnost projektu NEN  
(5 let), hrozba vratky (části) dotace 

Zvýšení transparentnosti právního a legislativně 
technického prostředí veřejného investování 
prostřednictvím elektronizace zadávání 
veřejných zakázek 

Zpoždění v realizaci některých stěžejních 
projektů Strategie 
 

Efektivní využívání dosavadních výstupů 
standardizační a metodické činnosti EU a 
zapojení do aktuálních projektů a iniciativ EU 

Některé projekty Strategie nebudou realizovány  
v důsledku změn politických priorit  
a personálních změn na ministerstvech 

 Časté změny legislativy 

 Časté změny v realizačním týmu 
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Hlavní cíle strategie pro období 2016 až 2020: 

• Optimalizace jednotlivých modulů začleněných do Národní infrastruktury pro zadávání veřejných 
zakázek, která zahrnuje snížení roztříštěnosti a počtu využívaných informačních systémů, zvýšení 
transparentnosti a snížení provozních nákladů spojených s moduly NIPEZ; 

• Podpora elektronizace zadávání veřejných zakázek; 

• Implementace opatření souvisejících s elektronizací veřejných zakázek. 

Opatření k realizaci cílů strategie 2016-2020: 

• 13 opatření souvisejících s realizací modulu NEN projektu NIPEZ; 

• 2 opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ; 

• 3 opatření související s realizací ostatních modulů projektu NIPEZ; 

• 1 opatření související s průběžným přizpůsobováním politiky elektronizace zadávání VZ 
politikám e-governmentu; 

• 1 opatření související s podporou elektronizace procesů navazujících na zadávání VZ; 

• 3 opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU; 

• 1 opatření související s implementací Evropského nařízení eIDAS; 

• 1 opatření v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek související s kybernetickou 
bezpečností; 

• 3 opatření související s realizací ostatních cílů Strategie elektronizace. 

Celkem tedy 28 opatření s různými termíny splnění, resp. opatření průběžně plněná po celé období 
platnosti strategie. 

Výroční zprávy k plnění opatření: 

V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace 
zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a  
k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního 
elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do  
30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní 
rok.  

Výročními zprávami docházelo v průběhu jednotlivých let k zhodnocení plnění v aktuálním roce a  
k případnému posunutí termínu splnění realizace opatření strategie. 

V rámci plnění jednotlivých opatření Strategií elektronizace bylo od roku 2016 dosaženo mimo jiné 
následujících výsledků: 

• ukončení provozu elektronických tržišť a jejich nahrazení Národním elektronickým nástrojem, 

• zvýšení využívání NEN ze strany zadavatelů, 

• vytvoření Meziresortní pracovní skupiny pro funkčnost NEN a zajištění jejích pravidelných 

jednání, 
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• postupné navyšování míry využívání certifikovaných elektronických nástrojů (z 55 % v roce 

2016 na 70 % v roce 2018). 

 
V rámci realizace opatření ze stávající Strategie elektronizace veřejných zakázek zajistilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ve spolupráci se zainteresovanými resorty přijetí následujících usnesení vlády: 
 
 

• Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní 

elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek 

 
Od 1. 7. 2018 byla stanovena povinnost pro zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle § 4 odst. 1 písm. a) a c) (tj. ústřední orgány státní 
správy a jejich podřízené organizace) zadávat v NEN: 
 

• Vybrané komodity (stejné jako v minulosti v režimu elektronických tržišť) povinně BEZ VÝJIMKY 

• U ostatních veřejných zakázek bylo možné požádat o výjimku z používání NEN 

• Nutné předpoklady pro udělení výjimky (ze strany MMR): 

 
o Zadavatel využívá certifikovaný nástroj 

o Zadavatel zajistí napojení svého IEN na profil zadavatele NEN 

o Zadavatel se zaváže napojit svůj IEN na jakékoliv další 

o rozhraní NIPEZ určené k převodu dat o veřejných zakázkách 

o Výjimka musí být ekonomicky odůvodnitelná – mít ekonomický smysl 

 
Výjimky uděluje vláda ČR. 
 
 

• Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 

2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných 

zakázek 

Hlavní změny, které aktualizace usnesení vlády č. 467/2017 přinesla: 

1) Změna rozsahu možného udělení výjimky z povinného používání NEN – nově je možno 

požádat o výjimku pro všechny veřejné zakázky zadavatele (a nikoliv pouze na část veřejných 

zakázek, jak bylo specifikováno v minulosti). 

2) Nové úkoly pro ministryni pro místní rozvoj týkající se dalšího rozvoje a správy NEN  

(tj. například realizovat činnosti s cílem zrychlit dobu odezvy systému NEN). 

3) Zavedení 3měsíčního přechodného období, kdy zadavatelé nemusí postupovat dle 

nastavených pravidel systému při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

 

• Usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie 

elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 

      
Aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 
2016 až 2020 byla předložena na základě usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně 
usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický 
nástroj při zadávání veřejných zakázek, které v bodě V. b) ukládá ministryni pro místní rozvoj „připravit 
ve spolupráci s Řídící skupinou pro elektronizaci veřejných zakázek návrh aktualizace akčního plánu 
plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 a předložit jej vládě do  
31. prosince 2018“. 

Cílem aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 
je zejména: 
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• návrh opatření směřujících k vyšší agregaci dat o veřejných zakázkách, a to hlavně dat  

o veřejných zakázkách malého rozsahu;  

• návrh opatření, která budou motivovat zadavatele k tomu, aby ve větší míře využívali 

certifikované elektronické nástroje;  

• návrh opatření, která umožní vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického 

procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat. 
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6. Seznam zkratek 

 

eCertis 
Projekt Evropské komise sloužící k usnadnění prokazování kvalifikačních 
předpokladů uchazečů o veřejné zakázky 

eIDAS 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne  
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES 
 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IEN Individuální elektronický nástroj 

IP Implementační plány 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj  

NEN Národní elektronický nástroj 

NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 

NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

OpenPEPPOL 
OpenPEPPOL je od dubna 2013 projektem Evropské komise usilující  
o koordinaci elektronizace různých agend EU 

SCS NIPEZ 
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek 

Strategie elektronizace 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 
až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu 
využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání 
Národního elektronického nástroj 

VZ Veřejná zakázka 
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