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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 2019. 

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 2019 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2019 
souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný 
popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.  

1.2 Významné události v roce 2019 související se Strategií elektronizace  

Mezi významné události v roce 2019 s přímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, 
právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří: 

 přijetí 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; 

 schválení návrhu zákona o právu na digitální služby; 

 mimořádná provozní událost v systému NEN.  

Mezi další události v roce 2019 s nepřímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, 
právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří: 

 

 přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu 
„Digitální Česko“;  

                     

 přijetí vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon  
o archivnictví a spisové službě; 

 

 přijetí usnesení vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019. 
 

Jednotlivé události v roce 2019 jsou blíže popsány v následujícím přehledu. 
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1.2.1 Přijetí 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  

Dne 21. ledna 2019 vláda ČR svým usnesením č. 57/2019 schválila aktualizaci akčního plánu plnění 
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. Materiál byl připraven 
v návaznosti na úkol z usnesení vlády č. 408/2018 o povinném využívání NEN, který 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“. 

Aktualizace akčního plánu měla přispět k naplnění vize uvedené ve Strategii elektronizace veřejných 
zakázek pro období 2016 až 2020: 

„Česká republika zajistí realizací Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 
až 2020 vytvoření prostředí, které umožní existenci efektivního a transparentního trhu veřejných zakázek 
v  České republice, založeného na elektronické komunikaci, kterou zavádí nová evropská zadávací 
legislativa a jež bude zároveň splňovat nejpřísnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost při vysoké míře 
míry transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.“ 

Výše uvedené vize mělo být dosaženo prostřednictvím následujících cílů: 

 

 optimalizace fungování NIPEZ; 

 podpora elektronizace zadávání veřejných zakázek; 

 implementace opatření související s elektronizací veřejných zakázek. 

Každý cíl obsahuje seznam opatření, kterými je plněn. Aktualizace akčního plánu měla za cíl aktualizovat 
seznam opatření, kterými jsou plněny hlavní cíle Strategie. 

Hlavní vstupy pro provedení aktualizace akčního plánu Strategie byly: 

 

 aktuální stav e-procurementu včetně pohledu na data o veřejných zakázkách; 

 výstupy odborné skupiny pro strategii elektronizace veřejných zakázek; 

 aktualizace Enterprise Architektury NIPEZ. 

Jako hlavní otevřené body z provedené analýzy vyplynuly: 

 

 roztříštěnost elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek; 

 nízká míra využívání certifikovaných elektronických nástrojů; 

 potřeba vylepšení práce s daty o trhu veřejných zakázek; 

 potřeba aktualizace konceptu NIPEZ. 

Reakcí na otevřené body byla aktualizace akčního plánu strategie elektronizace. Ta zavedla nová 
opatření, která se týkají hlavně oblastí: 

 

 ulehčení přístupu dodavatelů k trhu veřejných zakázek 

 

o například prostřednictvím vytvoření jedné vstupní brány pro dodavatele ke všem 

elektronickým nástrojům; 

 

 rychlé, plně elektronické zadávání a kontrola veřejných zakázek 
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o například prostřednictvím prosazování možnosti zpřístupňování dokumentace k veřejné 

zakázce při její kontrole přímo v NIPEZ; 

 

 maximální využití dat z jiných informačních systémů e-Governmentu při zadávání veřejných 

zakázek. 

Hlavním nositelem nových opatření je projekt NIPEZ 2.0, jež má za cíl nahradit stávající model fungování 
NIPEZ, jež byl vytvořen před 10 lety, a který již neodpovídá současným potřebám uživatelů a možnostem 
moderních technologií. 

Inovovaný Portál o veřejných zakázkách se stane hlavní vstupní branou pro dodavatele do „světa“ 
veřejných zakázek. Bude obsahovat informace o všech veřejných zakázkách realizovaných na připojených 
elektronických nástrojích. Vedle toho dojde k aktualizaci fungování ostatních systémů NIPEZ tak, aby byly 
splněny hlavní cíle Strategie elektronizace. 

 

1.2.2 Schválení návrhu 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.  

Přijetí zákona o právu na digitální služby je také jedním z opatření k naplnění cílů definovaných vládním 
programem digitalizace České republiky 2018+. 

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. 
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Zákon o právu na digitální služby ze dne 11. prosince 2019 byl podepsán prezidentem republiky dne  
19. prosince 2019. První kroky implementace tohoto zákona budou předmětem příští výroční zprávy. 

 

1.2.3 Mimořádná provozní událost v systému NEN 

Dne 15. 2. 2019 došlo v systému Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) k Mimořádné 
provozní události (dále jen „MPU“) která: 

 

 Byla zapříčiněna chybou lidského faktoru – chyba nastala na straně Provozovatele systému, a to 

společnosti Tesco SW a.s. (dále jen „Provozovatel“) a způsobila nedostupnost dokumentů 

uveřejněných v NEN. 

 Provozovatel  byl  v souladu se Smlouvou o zajištění provozu NEN (CES 5272) za pochybení 

sankcionován pokutou ve výši 2 799 160,- Kč. 

 Nebyla způsobena neautorizovaným přístupem ani bezpečnostním útokem. 

 Metadata, transakční data, auditní data a logy, integrační data, apod. zůstaly zachovány. Žádná 

data nebyla kompromitována ani odcizena, došlo však ke ztrátě logiky a vazby mezi dokumenty      

a veřejnými zakázkami, které do NEN byly vloženy v období 1. 1. 2019 až 12. 2. 2019. 

 Záznam o tom, že určitý dokument byl vložen do systému NEN v průběhu zadávacího řízení,       

je v systému evidován. 

 Provozovatel byl za pochybení potrestán pokutou. 

 Celkem bylo MPU dotčeno 6 004 VZ, z toho 75 muselo být v důsledku MPU zrušeno. 

 MMR obdrželo od zadavatelů a dodavatelů 4 žádosti o náhradu škody v celkové výši přes 200 tis. 

Kč.  

V rámci řešení MPU Provozovatel společně s MMR kontaktoval a vyzval k součinnosti veškeré dotčené 
uživatele.  

 V rámci MPU byla ze strany MMR a Provozovatele provedena kompletní revize a koncepce 
Zálohovacího plánu a archivačního procesu.  

 Byl proveden mimořádný zákaznický audit u Provozovatele.  

 Byla provedena aktualizace koncepce archivačního procesu dokumentů včetně zadávací 
dokumentace. 

 Byla provedena automatizace a revize interních zálohovacích logů monitoringu.  

 Byl změněn proces kontroly zálohovacích logů doplněním monitorovacího nástroje k použitému 
zálohovacímu nástroji. 

 

1.2.4 Přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům 
programu „Digitální Česko“ 

Dne 15. dubna 2019 vláda ČR svým usnesením č. 255/2019 schválila implementační plány programu 
„Digitální Česko“. Toto usnesení vlády se týká implementačních plánů k programu „Digitální Česko“, který 
byl schválen usnesením vlády České republiky č. 629 ze dne 3. října 2018. Předložením implementačních 
plánů byl splněn bod plynoucí z usnesení vlády České republiky č. 629/2018,  
ve kterém vláda České republiky uložila ministru vnitra předložit návrhy implementačních plánů  
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k programu „Digitální Česko“ ke schválení vládou. S implementačními plány zároveň vznikal dokument 
Shrnutí implementačních plánů pro 2019, ve kterém jsou vyzdviženy záměry s nejvyšší prioritou. 

Implementační plán je sumarizace dílčích cílů a záměrů, doplněná o popis způsobu realizace (naplnění) 
jednotlivých dílčích cílů. Implementační plán hlavního cíle se definuje jeho popisem a souborem aktuálních 
popisů záměrů, které ho naplňují. Implementační plány se skládají z jednotlivých záměrů. Záměr 
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. Způsobem naplnění/realizace záměru může být projekt, sada projektů 
(dílčí program), sestava/skupina úkolů, nebo i jeden samostatný úkol. Záměr prochází životním cyklem od 
námětu až po finální výstup. Návrhy konkrétních záměrů plnící dílčí cíle programu „Digitální Česko“ 
vznikaly na půdě Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo Rada), kde jsou zastoupeny 
resorty, další úřady a odborná veřejnost.  

Tyto návrhy záměrů byly zpracovány v souladu s metodikou řízení programu „Digitální Česko“ 
a metodikou logického rámce (Ministerstvo pro místní rozvoj) do jednotné šablony záměru. Následně po 
prioritizaci a validaci ve struktuře RVIS byly projednány, popř. upraveny a odsouhlaseny vedením 
gesčních úřadů. Schválením výsledné verze gesčním úřadem a RVIS se záměr stal součástí 
implementačního plánu (záměry klasifikace B). Implementační plány obsahují rovněž nezávazné záměry 
připravené RVIS v potřebném detailu a dosud neodsouhlasené gesčními úřady (záměry klasifikace C) 
a přehled již probíhajících záměrů (klasifikace A).  

Ze Seznamu, který byl v průběhu ledna 2019 doplněn vlastníky záměrů, byly následně 
ve spolupráci resortů s RVIS vytvořeny implementační plány pro každý z 15 hlavních cílů programu 
„Digitální Česko“. Do přípravy a zpracování implementačních plánů byly prostřednictvím RVIS zahrnuty 
všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. 

 

1.2.5 Přijetí vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky 
provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon  
o archivnictví a spisové službě. Obsahem návrhu byla novela vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 
ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění 
uvedeného v § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o  archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh vyhlášky byl přijat a vyhláška byla pod číslem 85/2019 Sb. publikována ve Sbírce zákonů. Cílem 
vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon  
o archivnictví a spisové službě je reflektovat požadavky 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 (tzv. nařízení eIDAS), směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci 
při zadávání veřejných zakázek a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce.  

Úprava vyhlášky č. 259/2012 Sb. se pak pojí rovněž s usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 347 
k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány 
státní správy (promítá se do povinností veřejnoprávních původců vykonávajících spisovou službu 
v elektronické podobě). 

Vyhláškou č. 85/2019 Sb. se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí do souladu 
s terminologií obsaženou v nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., a v případě novely vyhlášky 
č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů 
v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy. 
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Vyhláška ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví 
a spisové službě vstoupila v účinnost dne 1. července 2019 s výjimkou čl. II bodu 12, který nabyl účinnosti 
dne 1. dubna 2019. 

 

1.2.6 Přijetí usnesení vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje  
s korupcí na rok 2019 

Na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, jímž byla schválena Vládní koncepce boje 
s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“), byl předložen a vládou dne 11. března 2019 
schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Tento akční plán obsahuje konkrétní legislativní 
a nelegislativní úkoly, které měly být v boji s korupcí v roce 2019 realizovány.  

Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je v akčním plánu 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 ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády náleží i Radě vlády pro 
koordinaci boje s korupcí jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje s korupcí. Vyhodnocení naplňování 
cílů stanovených v tomto akčním plánu bylo provedeno jednorázově za stanovené období do konce 
března 2020.  

Elektronizace veřejných zakázek se týká prioritní oblast „Hospodárné nakládání s majetkem státu“ 
obsahující zejména úkoly související s aplikací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů. Usnesením vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje  
s korupcí na rok 2019 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. 
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2. Zpráva o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace v roce 2019 

 

Během roku 2019 se řídící skupina sešla celkem na pěti jednáních. Tato 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 2019 podílely vedle Asociace krajů ČR, Svazu měst  
a obcí ČR, Technologické agentury ČR, Správy státních hmotných rezerv 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 2019 nebyly zřízeny žádné pracovní skupiny.  

V roce 2019 se uskutečnila 2 jednání pracovní skupiny pro funkčnost NEN. Tato pracovní skupina byla 
zřízena v roce 2016 za účelem řízení rozvoje NEN, což zahrnuje zejména rozhodování, jaké funkce budou 
do NEN implementovány, určování priorit dalšího rozvoje a testování nově připravovaných funkcionalit 
NEN.  

Podrobné informace o NEN jsou předmětem samostatné zprávy o fungování NEN za rok 2019, která bude 
předložena vládě v souladu s usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního 
elektronického nástroje v rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek. 
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3. Zpráva o plnění jednotlivých opatření stanovených ve Strategii 
elektronizace v roce 2019 

3.1 Přehled opatření, která byla splněna 

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2019 splněna. 
 

 
Název opatření  

 
Odpovídá 

 
Popis realizace 

 

A. 6 - Stanovení 
povinnosti využívání 
profilu zadavatele NEN 
všemi zadavateli 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Splněno v rámci 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.  

MMR nebude prozatím iniciovat rozšíření povinnosti 
využívat profil zadavatele všemi zadavateli. 

 

A. 7. - Stanovení 
povinnosti využívání NEN 
všemi zadavateli dle 
zákona o zadávání 
veřejných zakázek 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Splněno v rámci 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.  

MMR nebude iniciovat rozšíření plošné povinnosti využívat 
NEN i na další zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

A. 15.  - Provést 
vyhodnocení povinného 
využívání NEN dle UV 
467/2017 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Splněno v rámci 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.  
 
MMR zpracovalo analýzu „Zhodnocení dopadů povinného 
využívání NEN“, a to z následujících pohledů: 
 

1. Dopad na trh veřejných zakázek 
a. 20 % trhu veřejných zakázek realizovaných  

v NEN 
2. Dopad na zadavatele využívající NEN 

a. průměrná intenzita na nabídkové straně – 
tj. počet podaných nabídek na zakázku 

b. vnímání NEN mezi zadavateli a jeho 
otevřené body 

 
Z analýzy vyplynulo, že stanovení povinného využívání 
NEN by mělo za následek získání většího množství 
detailnějších dat o veřejných zakázkách. Na druhou stranu 
NEN, i přes pokrok, který v roce 2019 udělal, stále není 
dokonalým systémem a je potřeba na něm, hlavně v oblasti 
uživatelské přívětivosti, stále pracovat.  
 
V souvislosti s postupným přechodem NEN na verzi HTML 
5 došlo ke zrychlení systému a zlepšení uživatelské 
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přívětivosti. V roce 2020 plánuje MMR  odstranění verze 
Silverlight v celém systému NEN. 
 

B. 2. - Navrhnout a zajistit 
realizaci legislativně 
technických a 
metodických opatření 
směřujících k ukončení 
stávajícího systému 
elektronických tržišť  
k 30. 6. 2017 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Splněno. Činnost elektronických tržišť byla ukončena ke dni 
30. 6. 2017. Proces migrace dat nebyl z technických 
důvodů realizován. 
 
 

 

Pozn. V roce 2019 nebyla zrušena žádná opatření. 

 

3.2 Přehled opatření, která jsou rozpracována popř. plněna průběžně 

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2019 rozpracována, 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 2019 bylo realizováno 20 termínů 
školení NEN, na nichž bylo proškoleno 
celkem 646 osob z resortů obrany, vnitra, 
dopravy, životního prostředí, práce a 
sociálních věcí, MŠMT, MPO a dalších, a 
dále pracovníci např. Českého 
telekomunikačního úřadu, Generálního 
finančního ředitelství, Ředitelství silnic a 
dálnic, Českého statistického úřadu, 
Generálního ředitelství cel, IKEM, Národní 
galerie, Správy státních hmotných rezerv, 
Katastrálního úřadu a dalších. 

Školení byla zaměřena na splnění 
požadavků jednotlivých organizací, nejčastěji 
se jednalo o obecné představení NEN a jeho 
základních funkcionalit (elektronický nástroj, 
profil zadavatele). Předvedeno bylo zadávání 
veřejných zakázek v NEN (od plánování po 
uzavření smlouvy) nebo nastavení interních 
pravidel u veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

V roce 2019 jsme zaznamenali pokles zájmu 
o školení NEN. Nedostatečně obsazená 
školení jsme byli nuceni rušit. Pokles zájmu o 
školení přičítáme tomu, že velká část 
uživatelů byla již proškolena v roce 2018 
(konkrétně se jednalo o 1 149 osob). 

 

Průběžně 

A. 6 - Stanovení 
povinnosti využívání 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Na základě přijetí usnesení vlády ze dne 21. 
ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu 

Průběžně 
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profilu zadavatele NEN 
všemi zadavateli 

plnění Strategie elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2016 až 
2020 MMR nebude prozatím iniciovat 
rozšíření povinnosti využívat profil 
zadavatele všemi zadavateli. 

 

A. 7. - Stanovení 
povinnosti využívání NEN 
všemi zadavateli dle 
zákona o zadávání 
veřejných zakázek 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Na základě přijetí 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 MMR nebude iniciovat rozšíření plošné 
povinnosti využívat NEN i na další 
zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Průběžně 

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

 

Ministerstvo 
financí ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
pro místní 
rozvoj  

V realizaci – proběhl sběr požadavků na 
úpravu NEN v oblasti centrálních nákupů 
státu.  

V roce 2019 probíhal v rámci veřejné 
zakázky na Servis aplikace NEN (která byla 
uzavřena v roce 2019) vývoj modulu pro 
nadresortní centralizované zadávání.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo 
k plánovanému rozvoji NEN a k nemožnosti 
urychlit procesy umožňující používání NEN 
při realizaci centrálních nákupů, nedošlo 
k žádoucímu posunu v oblasti realizace 
tohoto opatření. 

V roce 2020 dojde k nasazení modulu pro 
centralizované zadávání v NEN, dříve nebylo 
možné tyto změny realizovat z důvodu 
absence smlouvy na rozvoj systému NEN. 

 

Průběžně 

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

 

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

V realizaci – proběhl sběr požadavků na 
úpravu NEN v oblasti centrálních nákupů 
státu.  

V roce 2019 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 

1. fáze 

30. 6. 2020 

 

2. fáze  

2021 
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stávajícím způsobem, nebudou však 

integrovány do nabídkového 

formuláře dodavatele; 

Do 30. 6. 2020 bude nasazena první fáze. 

Pozn. 

 Fáze 2) rozšíření možností 

elektronického podání dodavatele a 

funkcionalit souvisejících 

s přenesením nakupovaných položek 

do nabídkového formuláře 

 Fáze 3) rozšíření statistických 

výstupů, rozšíření podpůrných 

funkcionalit, podpora pro souhrnné 

uveřejnění informací na VVZ a 

výpočtu dosažených úspor dle 

metodiky MMR. 

Fáze 2 a 3 budou nasazeny v roce 2021. 

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

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2019 byly realizovány 2 termíny 
školení NEN pro dodavatele, při nichž bylo 
proškoleno celkem 92 osob.  

Školení byla zaměřena 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 2019 pokračovala průběžná 
spolupráce s provozovateli na zajištění soulad 
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 
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C. 2. - Zajištění aktuálnosti 
a úplnosti dat v rámci 
Integrační komponenty 
NIPEZ  
(IK NIPEZ)  

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2019 byla ve spolupráci s dodavatelem 
zajištěna aktuálnost a úplnost dat v rámci  
IK NIPEZ. Tuto skutečnost dokládají příslušné 
akceptační protokoly.  

Dokládá se dostupnost IK NIPEZ (provádí se 
v pravidelných intervalech s uvedením 
skutečného SLA služeb; dále se dokládá 
komunikace mezi IK NIPEZ a klienty - sestava 
obsahuje protokol o využívání jednotlivých 
služeb IK NIPEZ za dané období, kde  
u použité služby je evidován čas použití, klient 
IK NIPEZ, směr komunikace a výsledek 
komunikace. Dále je sledována dostupnost 
testovacího prostředí IK NIPEZ a součástí 
aktivit k zajištění aktuálnosti a úplnosti dat  
v rámci Integrační komponenty NIPEZ je  
i výpis činností provedených v rámci technické 
pomoci k IK NIPEZ. 

Průběžně 

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

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V roce 2019 byly připravovány podklady pro 
realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Soubor centrálních služeb národní 
infrastruktury pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek“ (SCS NIPEZ), která bude 
komplexním řešením daného opatření. 

V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel 
nebo více dodavatelů zadavateli dodají 
moduly SCS NIPEZ, konkrétně: 

 Věstník veřejných zakázek (VVZ); 

 Agendový informační systém NIPEZ (AIS 
NIPEZ); 

 Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ 
(RAV NIPEZ); 

a poskytnou služby spojené s provozem jejich 
infrastruktury a zajistí jejich provoz a rozvoj. 
Dodavatel nebo dodavatelé dále zadavateli 
poskytnou (včetně iniciální konfigurace) tyto 
podpůrné provozní služby pro SCS NIPEZ: 

 Centrální bezpečnostní monitoring (CBM 
NIPEZ); 

 Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA 
NIPEZ); 

 Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD 
NIPEZ). 

V roce 2019 byly části zakázky CIA NIPEZ, 
RAV NIPEZ a CSD NIPEZ zadány. AIS 
NIPEZ a CBM NIPEZ byly zrušeny a budou 
znovu vypsány během roku 2020. VVZ byl ke 
konci roku 2019 ve stavu hodnocení nabídek.  

 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2020  

Opatření 
nebylo 
splněno 
v původním 
termínu. 
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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 2019 byla zakoupena platforma 
informačního systému Rozcestníku veřejných 
zakázek (ROZZA), který bude sloužit pro 
jednotný přístup dodavatelů k veřejným 
zakázkám partnerských individuálních 
elektronických nástrojů. ROZZA bude 
dostupná z nového Portálu o veřejných 
zakázkách během roku 2020. 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2020 

Opatření 
nebylo 
splněno 
v původním 
termínu. 

 

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

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Opatření bylo v průběhu roku 2019 průběžně 
plněno v rámci plnění RAV NIPEZ. 

Spuštění zdroje otevřených dat včetně 
automatického procesu dohledu na kvalitu 
publikovaných dat se předpokládá v polovině 
roku 2020. 

Veřejná zakázka na RAV NIPEZ byla v roce 
2019 úspěšně dokončena a uzavřena 
smlouva se společností Datera s.r.o., která  
v současné době zajišťuje realizaci plnění tak, 
aby byl zajištěn bezvadný přechod na nový 
statistický systém v polovině roku 2020.  
Z toho důvodu je navrhován posun termínu 
plnění na 31. 12. 2020. 

 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2020 

Opatření 
nebylo 
splněno 
v původním 
termínu. 

 

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

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Vzhledem ke skutečnosti, že do konce roku 
2019 (ani do současné doby) nejsou dosud 
vytvořeny všechny části NIPEZ (např.  
SCS NIPEZ) nebylo možné dokončit 
nastavení jednotného systému rolí a 
oprávnění, se kterými však všechny části 
NIPEZ po konzultaci s Odborem hlavního 
architekta MV počítají. 

Původní 
termín: 

31. 12. 2019 

Návrh na 
změnu 
termínu:  

31. 12. 2020 

Opatření 
nebylo 
splněno 
v původním 
termínu. 

 

 
D. 1. – Monitorování 
dílčích výstupů ostatních 
projektů e-Governmentu 
(zejména v oblasti 
dlouhodobého ukládání a 
archivace elektronických 
dokumentů) a 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ve 
spolupráci 
s Ministerstvem 
vnitra 

Ministerstvo vnitra vydalo Metodický návod 
pro akreditaci digitálního archivu. 

Akreditací digitálního archivu se rozumí 
udělení oprávnění k ukládání archiválií  
v digitální podobě podle § 60a zákona  
č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších 

Průběžně 
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zapracovávat je do 
právních či metodických 
předpisů či iniciovat vznik 
nových opatření 
 

předpisů. 

Cílem metodiky je poskytnout návod pro 
žadatele, jak připravit konkrétní podklady pro 
akreditaci digitálního archivu a jak při podání 
žádosti postupovat.  

Metodika se skládá z popisu problematiky 
akreditačního řízení, přináší odkazy na 
platnou právní úpravu a normy a doporučení 
v oblasti digitální archivace. Podrobněji 
vymezuje náležitosti žádosti tím, že definuje 
strukturu a rozsah dokládaných skutečností 
nutných pro akreditaci. 

 

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 

Od 1. dubna 2019 začala platit povinnost 
zadavatelů veřejných zakázek v kategorii 
Česká republika a Česká národní banka dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek - § 279 odst. 5 písmeno 
a) - přijímat a zpracovávat elektronické 
faktury odpovídající evropské normě pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

Ministerstvo financí ČR je od 1. ledna 2019 
připravené přijímat elektronické faktury ve 
formátech, které jsou definovány specifikací 
EU standardu EN 16931 tak, jak předepisuje 
Evropská směrnice 2014/55/EU, tak i ve 
formátu popsaném vyhláškou č. 194/2009 
Sb., tj. ve formátu ISDOC/ISDOCX 
(Information System Document) verze 5.2 a 
vyšší. Ministerstvo financí ČR tím naplnilo 
usnesení vlády ČR č. 347 ze dne 10. května 
2017. 

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

Průběžně 

 
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 2019 monitorovali aktivity 
asociace OpenPEPPOL, s cílem potenciálně 
se zapojit do jejích aktivit týkajících se  
e-procurementu.  
 
Evropská komise avizovala záměr řešit 
problematiku interoperability, tedy 
přeshraniční komunikace v rámci zadávacích 
řízení s použitím standardů, v této oblasti by 
mohly být teoreticky využity aktivity 
OpenPEPPOL, ale i jak sama Evropská 
komise uvedla vše je zatím ve fázi analýz. 
 

Průběžně 

F. 3. – Průběžný 
monitoring zahraničních 
„best practice“ v oblasti 
elektronizace zadávání a 
posouzení možné 

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  

Průběžně 
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implementace nejlepších 
řešení do legislativního 
prostředí ČR. 

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.  
 

Zástupci MMR se pravidelně účastnili během 
roku 2019 jednání EXEP v Bruselu, za ČR 
mj. zajistili aktualizaci databáze systému 
eCertis a aktivně diskutovali témata přijetí 
prováděcích právních aktů k novým 
formulářům, výsledky průzkumu spokojenosti 
ESPD a vzájemnou interoperabilitu při 
zadávání veřejných zakázek. 

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 
usměrňování, zajištění 
vzdělávacích a 
informačních aktivit nebo 
iniciací nových opatření 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ve 
spolupráci  
s NÚKIB 

 
V roce 2019 nebyly evidovány žádné 
relevantní události ve sledované oblasti. 
 

Průběžně 

 
I. 1. – Zajištění provozu 
Portálu o veřejných 
zakázkách  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

V průběhu roku 2019 navštívilo Portál  
o veřejných zakázkách přibližně 135 tisíc 
návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili 
kolem 720 tisíc stránek.  
 
Nejčastěji navštěvovanými stránkami byly 
vedle úvodní strany a aktualit metodiky  
a stanoviska, zákon o zadávání veřejných 
zakázek a stránky týkající se uveřejňování 
informací v rámci Informačního systému  
o veřejných zakázkách. 
 
MMR během roku 2019 připravovala novou 
verzi Portálu o veřejných zakázkách na 
základě podnětů jeho uživatelů. 
 

Průběžně 

I. 2. – 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 2019 se Ministerstvo pro místní rozvoj 
aktivně podílelo v souvislosti s tématem 
elektronizace zadávání veřejných zakázek 
mj. na konferenci ISSS 2019 konané v dubnu 
2019 v Hradci Králové a na konferenci 
Asociace pro veřejné zakázky realizované ve 
Valči v říjnu 2019. 
Cílem bylo obeznámit účastníky s aktuálním 
stavem a novinkami v oblasti elektronizace 
veřejných zakázek. 

Průběžně 
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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 2019 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 čtvrtého roku realizace Strategie 
 

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2019 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 2019 bylo přijetí 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, schválení návrhu zákona o právu na digitální služby a mimořádná 
provozní událost v NEN.  
 
V prvním případě se jedná o zásadní změnu, kdy cíle aktualizace akčního plánu plnění Strategie 
elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 až 2020 spočívají zejména v návrhu opatření 
směřujících k vyšší agregaci dat o veřejných zakázkách, a to hlavně dat o veřejných zakázkách malého 
rozsahu; dále v návrhu opatření, která budou motivovat zadavatele k tomu, aby ve větší míře využívali 
certifikované elektronické nástroje a rovněž v návrhu opatření, která umožní vytvoření centrálního 
zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat. Druhou 
významnou událostí je schválení návrhu 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. Dne 15. února 2019 došlo v systému NEN k mimořádné provozní 
události zapříčiněné chybou lidského faktoru na straně provozovatele systému. V rámci řešení události 
provozovatel systému společně s  MMR kontaktoval a vyzval k součinnosti veškeré dotčené uživatele.   
 
K dalším významným událostem patří přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255  
k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“, jež přineslo zejména sumarizaci a aktualizaci 
dílčích cílů a záměrů pro realizaci programu Digitální Česko. Dále byla přijata vyhláška ze dne  
19. března 2019 č. 85, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, 
obsahující zejména konkretizaci a zpřesnění jednotlivých zákonných povinností. Usnesením vlády ze 
dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 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. 
 
Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace obsahuje 26 opatření, v roce 2019 byla  
4 opatření splněna, 22 opatření bylo rozpracováno, popř. se jedná o průběžně plněná opatření. 
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5. Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace 2016 až 
2020 

 

Číslo 
opatření 

Název opatření/úkolu Odpovídá Termín 

A. Opatření související s realizací modulu NEN projektu NIPEZ 

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 

Průběžně 

4 Zajištění realizace požadavků na integraci 
modulů NIPEZ s výstupy eSENS a dalších 
projektů EU určených k propojování 
infrastruktur členských států 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 

8 Používání NEN při realizaci centrálních 
nákupů státu 

Ministerstvo financí ve 
spolupráci s 
Ministerstvem pro místní 
rozvoj  

průběžně 

11 Zajištění plné funkcionality NEN pro 
nadresortní centralizované zadávání 

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

30. 6. 2020  

(1. fáze) 

13 Realizovat opatření s cílem zvýšit počet 
dodavatelů registrovaných v NEN 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

průběžně 

14 Navrhnout podrobné technické požadavky 
na propojení IEN a NEN 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

12 měsíců po 
zadání veřejné 
zakázky na další 
rozvoj NEN 

B. Opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ 

C. Opatření související s realizací ostatních modulů projektu NIPEZ 

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 

Průběžně 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Průběžně 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 

4 Vytvoření platformy pro jednotný přístup 
dodavatelů k veřejným zakázkám za účelem 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 
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realizace elektronických úkonů, při 
zachování požadavků na naplnění 
individuálních potřeb zadavatelů používající 
IEN a NEN 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 

7 Umožnění maximální možné automatické 
komunikace mezi IS NIPEZ a IS  
e-Government včetně nastavení 
mechanismů průběžné kontroly správnosti 
dat. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo 
spravedlnosti, ostatní 
resorty dle potřeby 

31. 12. 2020 

 

D. Opatření související s průběžným přizpůsobováním politiky elektronizace zadávání VZ 
politikám e-Governmentu 

1 Monitorování dílčích výstupů ostatních 
projektů e-entu (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  

Průběžně 

E. Opatření související s podporou elektronizace procesů navazujících na zadávání VZ  

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 

Průběžně 

F. Opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU 

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  

Průběžně 

2 Sledování vývoje projektu eCertis  
s cílem využít výstupy tohoto projektu pro 
národní řešení elektronizace veřejných 
zakázek 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  

Průběžně  

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  

Průběžně 

G. Opatření související s implementací Evropského nařízení eIDAS 

1 Sledování implementace eIDAS s cílem 
využít legislativně technické výstupy v této 

Ministerstvo vnitra ve 
spolupráci s dotčenými 

Průběžně 
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oblasti pro národní řešení elektronizace 
veřejných zakázek a to zejména formou 
změny příslušných právních předpisů, 
metodického usměrňování, zajištění 
vzdělávacích a informačních aktivit nebo 
iniciací nových opatření 

resorty 

H. Opatření v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek související s kybernetickou 
bezpečností 

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 
usměrňování, zajištění vzdělávacích a 
informačních aktivit nebo iniciací nových 
opatření 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci 
s NÚKIB 

 

 

Průběžně 

I. Opatření související s realizací ostatních cílů Strategie elektronizace 

1 Zajištění provozu Portálu o veřejných 
zakázkách  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  

Průběžně 

2 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 

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  

Průběžně 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

31. 12. 2020 

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

Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo 
financí, Úřad pro 
ochranu hospodářské 
soutěže 

Průběžně 

6 Prosazování vyšší míry elektronického 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci s 
ostatními resorty 

31. 12. 2020 
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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 o elektronické identifikaci a 
důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
Electronic identification and trust services 
 

ESPD 
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se 
zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné 
zakázky 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IEN Individuální elektronický nástroj 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj  

MPU Mimořádná provozní událost 

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 

RVIS Rada vlády pro informační společnost 

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

Strategie elektronizace 

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 nástroj 

VZ Veřejná zakázka 

ZZVZ 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

ISBN: 978-80-7538-249-8 


