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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 2018.
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 2018 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2018
souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný
popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí třetího roku realizace opatření Strategie elektronizace.

1.2

Významné události v roce 2018 související se Strategií elektronizace

Mezi významné události v roce 2018 s přímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek,
právní prostředí veřejného investování a e-governmentu patří:


povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele od 18. 10. 2018;



přijetí 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.

Mezi další události v roce 2018 s nepřímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek,
právní prostředí veřejného investování a e-governmentu patří:


přijetí usnesení vlády ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn
Statutu Rady vlády pro informační společnost;



přijetí vyhlášky ze dne 21. května 2018 č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti;



přijetí usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 11 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018.

Jednotlivé události v roce 2018 jsou blíže popsány v následujícím přehledu.
1.2.1

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních od 18. října 2018 pro
všechny zadavatele

Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně
komunikovat pouze v elektronické formě.
Povinná elektronická komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon“), se dle § 211 odst. 1 zákona uplatní „v zadávacím řízení a při
zvláštních postupech podle části šesté“.
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Účinnost § 211 odst. 3 zákona byla v souladu s ustanovením § 279 odst. 2 zákona odložena, a to rozdílně
v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky
státu, Českou národní banku - a centrální zadavatele nabylo předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna
2017, pro ostatní zadavatele byla účinnost posunuta a stanovena na 18. říjen 2018. Od 18. října 2018 se
tak povinnost elektronicky komunikovat uplatní ve všech zadávacích řízení bez ohledu na to, kdo zakázku
zadává.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou povinnost
komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky.
Níže uvedené se tedy již dotýká pouze zadavatelů, vůči nimž nabývá povinná elektronická komunikace
účinnosti nově, neuplatní se tedy v případě zadavatelů, kteří jsou povinni elektronický komunikovat již od
18. dubna 2017, neboť níže uvedené pro ně platilo již k 18. dubnu 2017.
Od 18. října 2018 tak již všichni zadavatelé musejí komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky,
zasílání dokumentů v listinné podobě je (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.
Zadavatelé tak především nejsou oprávněni přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené
prostřednictvím elektronického nástroje.
Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací
řízení zahájená před 18. říjnem 2018, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale
okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.
Pokud zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek tak, že skončila 18. října 2018 nebo později, musel
v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj
pro jejich podání. Po 18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.
V případě, že zadavatel již zahájil zadávací řízení a zadávací dokumentace je v rozporu s výše uvedeným,
především umožňuje-li podávání listinných nabídek i po 18. říjnu 2018, je nutné takovouto zadávací
dokumentaci změnit a v závislosti na provedené změně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz
§ 99 zákona).

1.2.2

Přijetí 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

Vláda České republiky na svém jednání dne 19. června 2018 přijala usnesení vlády č. 408 o změně
usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj
při zadávání veřejných zakázek.
Účelem změny usnesení vlády č. 467/2017 je aktualizace vybraných parametrů daného usnesení vlády
v návaznosti na vývoj situace týkající se povinnosti využívat při zadávání veřejných zakázek NEN.
Hlavní změny, které přineslo usnesení vlády č. 408/2018:


sjednocení povinnosti zadávat v NEN všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou
přesahující 500.000 Kč, nejedná-li se o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které
naplňují stejné podmínky jako pro využití výjimky z povinnosti zadat podlimitní veřejnou zakázku
nebo nadlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle zákona;
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změna rozsahu možného udělení výjimky z povinného používání NEN – nově je možno získat
výjimku z povinného využívání NEN pro všechny veřejné zakázky zadavatele (do 30. 6. 2018 bylo
možno požádat o výjimku pouze na ty veřejné zakázky, jejichž předmětem není pořízení komodit
uvedených v příloze č. 1 usnesení 467);



nově uložené úkoly pro ministryni pro místní rozvoj týkající se realizace činností směřující
k zrychlení odezev systému a aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace veřejných
zakázek 2016-2020;
přechodné období pro zadavatele, kteří nemusí postupovat při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v souladu s čl. XI Pravidel využívání NEN, a to do prvního dne 4. měsíce od data
jejich vydání ministryní pro místní rozvoj.



Během roku 2018 podalo 8 resortů resp. organizací žádost o výjimku z povinného používání NEN.
Dne 13. června 2018 vláda zamítla žádost o výjimku z povinného používání NEN předloženou Úřadem
vlády. Vláda dne 19. června 2018 schválila svým usnesením č. 394 žádost o výjimku pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR předloženou Ministerstvem dopravy. Tato výjimka byla udělena do 31. prosince 2020.
O žádostech Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Úřadu vlády,
Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu o výjimku z povinného používání NEN
nebylo do konce roku 2018 vládou rozhodnuto, resp. nedošlo k vypořádání předmětných meziresortních
připomínkových řízení.
Dne 19. června 2018 byla vydána i aktualizovaná Pravidla používání Národního elektronického nástroje při
realizaci zadávacích postupů prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Dokument vymezuje
systém NEN, základní práva a povinnosti subjektů pohybujících se v systému (zadavatel, dodavatel,
správce, provozovatel) a rozsah funkčnosti, které NEN nabízí.
Bezprostředně pro přijetí usnesení vlády č. 408/2018 byla zahájena realizace úkolu, jímž vláda v tomto
usnesení vlády uložila ministryni pro místní rozvoj připravit ve spolupráci s Řídící skupinou pro
elektronizaci veřejných zakázek (dále též „ŘS“) návrh aktualizace akčního plánu plnění Strategie
elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 a předložit jej vládě do 31. prosince 2018.
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo materiál, jehož cílem je aktualizace akčního plánu plnění
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 spočívající zejména:




v návrhu opatření směřujících k vyšší agregaci dat o veřejných zakázkách, a to hlavně dat
o veřejných zakázkách malého rozsahu;
v návrhu opatření, která budou motivovat zadavatele k tomu, aby ve větší míře využívali
certifikované elektronické nástroje;
v návrhu opatření, která umožní vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického
procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat.

Materiál byl průběžně projednáván s členy ŘS a v termínu zaslán vládě, do konce roku 2018 jej však vláda
neprojednala. Vláda materiál projednala na svém jednání dne 21. ledna 2019. Související usnesení vlády
tak bude předmětem Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let
2016 až 2020 za rok 2019.
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1.2.3

Přijetí usnesení vlády ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu „Digitální Česko“
a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost

Dne 3. 10. 2018 vláda ČR svým usnesením č. 629/2018 schválila program Digitální Česko. Samotný
název (Digitální Česko) přitom není nový, používaly jej i dřívější koncepce, na které ta nynější navazuje.
První koncepci se stejným názvem přijala vláda ČR již v lednu 2011 a byla to strategie státu především
pro oblast elektronických komunikací (sama navazující na ještě starší koncepce, jako například eČesko,
připravené ještě Ministerstvem informatiky). Také další Digitální Česko (Digitální Česko 2.0), které vláda
ČR přijala v březnu 2013, se týkalo hlavně elektronických komunikací a bylo výhledem do roku 2020,
navazujícím na unijní Digitální agendu.
Nynější Digitální Česko, z října 2018 a s podtitulem „Vládní program digitalizace České republiky 2018+“,
již není označováno jako koncepce, ale jako „program“. Nepoužívá žádné pořadové číslo a je to spíše
jakési zastřešující označení pro tři relativně samostatné, ale vzájemně provázané dílčí koncepce, resp.
strategie (někdy označované také jako tři pilíře):


Informační koncepce ČR, která se zabývá e-governmentem a veřejnou správou a je v gesci
Ministerstva vnitra. Česko v digitální Evropě, která je podkladem pro jednotný přístup ČR k tvorbě
digitální agendy a vyjednávání digitální legislativy v rámci Evropské unie a je v gesci Úřadu vlády.



Digitální ekonomika a společnost, což je koncepce, která navazuje a rozvíjí původní „Akční plán
pro Společnost 4.0“. Zahrnuje jak oblast průmyslu, tak třeba i vzdělávání, chytrá města, rozvoj
infrastruktury a konektivity, vědu a výzkum atd. a je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.



Současně s přijetím nového programu (Digitální Česko) byl upraven i statut Rady vlády pro
informační společnost, která je „centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu Digitální
Česko“. V jejím čele je vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci, kterým je
pan Ing. Vladimír Dzurilla.
1.2.4

Přijetí vyhlášky ze dne 21. května 2018 č. 82/2018 Sb., o kybernetické
bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal na základě zákonného zmocnění
vyhlášku, která obsahuje konkretizaci jednotlivých zákonných povinností, tj. stanoví obsah bezpečnostních
opatření a rozsah jejich zavedení, obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, způsoby likvidace dat,
provozních údajů, informací a jejich kopií, náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, jakož
i typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech,
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška
o kybernetické bezpečnosti) pro doposud neupravené oblasti přinesla novou právní úpravu, pro oblasti
upravené již původní vyhláškou reflektuje zkušenosti získané po dobu její účinnosti s cílem dosáhnout
vyššího stupně kybernetické bezpečnosti u určených povinných subjektů a srovnání povinností
jednotlivých subjektů tak, aby více reflektovaly jejich významnost.
Vyhláška o kybernetické bezpečnosti nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 28. května
2018.
1.2.5

Přijetí usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 11 o Akčním plánu boje s korupcí
na rok 2018

Dne 3. ledna 2018 přijala vláda ČR svým usnesením č. 11 materiál „Akční plán boje s korupcí na rok
2018“. Akční plán je postaven na čtyřech prioritách:


výkonná a nezávislá exekutiva,



transparentnost a otevřený přístup k informacím,



hospodárné nakládání s majetkem státu a
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rozvoj občanské společnosti.

Elektronizace veřejných zakázek se týká prioritní oblast „Hospodárné nakládání s majetkem státu“
obsahující zejména úkoly související s aplikací nového zákona o zadávání veřejných zakázek či v oblasti
evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů.
Akční plán uvádí, že by měla být vypracována analýza vlivu elektronického zadávání prostřednictvím
Národního elektronického nástroje jako centrálního elektronického nástroje pro veřejné zadavatele a
dopadů implementace usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, které pro ministerstva, ústřední
správní úřady a jim podřízené orgány a organizace zavádí povinnost využívat NEN od 1. července 2018.
Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů vláda mj. uložila plnit opatření uvedená
v Akčním plánu a do 31. ledna 2019 zaslat ministru spravedlnosti zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů
obsažených v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce. Stručné zhodnocení splnění tohoto opatření
proto bude předmětem příští zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro
období let 2016 až 2020 za rok 2019.
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2. Zpráva o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace v roce 2018
Během roku 2018 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 2018 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 2018 nebyly zřízeny žádné pracovní skupiny.
V roce 2018 se uskutečnilo 6 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 2018, 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 2018
3.1

Přehled opatření, která byla splněna

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2018 splněna.
Název opatření

Odpovídá

Popis realizace

Pozn. V roce 2018 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 2018 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 2018 bylo realizováno 68 termínů
školení NEN, na nichž bylo proškoleno
celkem 1149 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.

Průběžně

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.
Od srpna roku 2018 realizovalo MMR tři
zkoušky k získání certifikátu „Školitel NEN“.
MMR plánuje v realizaci zkoušek i nadále
pokračovat, aby byl navýšen počet
dostatečně kvalifikovaných školitelů a
dosaženo
co
nejvyššího
pokrytí
celorepublikové poptávky po zajištění školení
NEN. Přihláška s informacemi o zkoušce je
pro případné uchazeče veřejně dostupná na
http://www.portalStrana 8 z 21
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vz.cz/cs/Aktuality/Certifikace-skolitelu-NEN
Certifikát opravňuje jeho držitele provádět
školení NEN pod záštitou MMR. Získání
certifikátu školitele NEN znamená, že držitel
tohoto certifikátu nejen, že má teoretické
znalosti v problematice veřejných zakázek,
ale rovněž prokazatelně umí v systému NEN
provést zadávací postup dle libovolného
zadání, jakož je schopen předat své znalosti
širšímu publiku, které se bude skládat ze
začínajících,
ale i pokročilých uživatelů systému NEN.
Certifikát školitele NEN je školiteli NEN
udělován vždy na dobu maximálně 2 let.
Po uplynutí dané doby bude muset příslušný
školitel NEN opětovně splnit požadavky pro
udělení certifikátu školitele NEN.
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.

Průběžně

V roce 2018 nebyla zajištěna plná
funkcionalita
NEN
pro
nadresortní
centralizované zadávání. Ministerstvo financí
NEN pro vyhlášení nadresortních veřejných
zakázek nemohlo využít

V roce 2018 byla uspořádána jedna schůzka
mezi MF, MV a MMR nad tímto tématem, kde
byla řešena koncepce centralizovaného
zadávání v NEN. Kromě toho se MF účastní
jednání pořádanými MMR nad obecnými
funkcionalitami
NEN.
V
souvislosti
A. 11. - Zajištění plné
Ministerstvo pro s ukončením kontroly NKÚ č. 17/24 bylo MMR
funkcionality NEN pro
místní rozvoj ve ve společném stanovisku MF, MV a MMR
nadresortní
navrženo opatření vedoucí k aktualizaci
spolupráci s
centralizované zadávání Ministerstvem
modulu NEN pro centralizované zadávání
s termínem do 30. 6. 2019.
financí

Původní
termín:
30. 6. 2016
Aktualizovaný
termín:
30. 6. 2019

Nový termín:
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvojový
požadavek systému NEN, který z důvodu 30. 6. 2020
absence smlouvy na rozvoj nemohl být
realizován, došlo k opětovnému posunu
termínu.
V roce 2018 byly realizovány 4 termíny
školení NEN pro dodavatele, při nichž bylo
proškoleno celkem 198 osob.
A. 13. - Realizovat
opatření s cílem zvýšit
počet dodavatelů
registrovaných v NEN

Školení
byla
zaměřena
na
obecné
Ministerstvo pro představení NEN, legislativní rámec NEN, Průběžně
představení e-learningu. Předmětem školení
místní rozvoj
byla dále registrace dodavatele do NEN,
možnosti vyhledávání VZ v NEN pro
neregistrované a registrované uživatele,
komunikace se zadavatelem – podání
nabídky atd.
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V roce 2018 byla realizována PR kampaň
v 9 vybraných tiskovinách a v cca
12 zpravodajských
serverech
či
B2B
portálech1.
Kampaň měla za cíl zviditelnit NEN a získat
pro ni pozitivní odezvu mezi recipienty celkově zasáhla 14,5 milionu respondentů,
některé až 2,5krát.
Kampaň zahrnovala:


Vytvoření bannerových vizuálů –
úprava www.nenkomfortne.cz.



Tvorba a umístění PR článků a
inzerátů (Online media, tiskoviny).



Trasování Informací (prokliků
uživatelů na jednotlivé bloky
www.nen.nipez.cz
a www.nenkomfortne.cz).

Projekt migrace dat z elektronických tržišť byl
a je realizován v návaznosti na situaci, kdy
k 30. 6. 2017 byly ukončeny koncesní
smlouvy
se
stávajícími
provozovateli
elektronických tržišť. Na těchto elektronických
tržištích
jsou
informace
o
veřejných
zakázkách zadávaných v období 2012-2017.

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

Původní
Zadavatelům byla umožněna možnost pověřit termín:
MMR ve věci exportu dat z bývalých e-tržišť a 31. 12. 2016
jejich migrace do NEN. MMR k exportu dat
Aktualizovaný
Ministerstvo pro zplnomocnilo 303 organizací.
termín:
místní rozvoj
MMR pokračovalo v práci na exportu dat 31. 12. 2018
z elektronických tržišť i v 2018. Migraci dat Nový termín:
provázely problémy s exportem a importem
dat, a proto se nepodařilo „zmigrovat“ data do 31. 12. 2019
NEN . V současné době je dokončen proces
exportu VZ, MMR připravuje společně
technické a smluvní řešení s provozovatelem
systému NEN ohledně importu stažených dat
do NEN. Předpokládaný termín ukončení
projektu migrace dat je do konce roku 2019.

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

1

V
roce
2018
pokračovala
průběžná Průběžně
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.

Deník, HN, MFD, LN, Právo, VZP, VZ, Ekonom, Euro, idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz, euro, denik.cz, aktualne.cz, respekt.cz atd.
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strategií

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

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

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
eGovernmentu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o veřejné zakázky, které jsou ve vysoké
míře rozpracovanosti nelze do této výroční
zprávy uvádět bližší podrobnosti.
V roce 2018 byla ve spolupráci s dodavatelem Průběžně
zajištěna aktuálnost a úplnost dat v rámci
Ministerstvo pro IK NIPEZ. Tuto skutečnost dokládají příslušné
místní rozvoj
akceptační protokoly. Ministerstvu vnitra bylo
řádně a včas zasláno pravidelné Hlášení
o udržitelnosti projektu.
V roce 2018 byly připravovány podklady pro
realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Soubor
centrálních
služeb
národní
Ministerstvo pro infrastruktury pro elektronické zadávání
místní rozvoj
veřejných zakázek“, která bude komplexním
řešením daného opatření.

Původní
termín:
31. 12. 2018
Nový termín:
31. 12. 2019

D. 1. – Monitorování
dílčích výstupů
ostatních projektů egovernmentu (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

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

Ministerstvo vnitra v roce 2018 aktualizovalo
Metodický pokyn upravující problematiku
poskytování osobních
údajů badatelů
archivům cestou badatelských listů v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (GDPR).

Průběžně

MMR zajistilo na konci roku 2018 pro
všechny dodavatele veřejných zakázek
v České republice bezplatný přístup
k technické normě o elektronické fakturaci.

Průběžně

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro
standardizaci zajistilo koncem roku pro
dodavatele veřejných zakázek bezplatný online přístup k technické normě ČSN EN
16931-1:2017. Zajistilo tím řádné a včasné
naplnění evropské směrnice o elektronické
fakturaci.
Podle zákona o zadávání veřejných zakázek
tak nesmí zadavatel odmítnout elektronickou
fakturu vystavenou dodavatelem za plnění
veřejné zakázky z důvodu jejího formátu,
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který je v souladu s evropským standardem
elektronické faktury. Toto ustanovení převádí
do českého prostředí směrnici Evropského
parlamentu a Rady o elektronické fakturaci
při zadávání veřejných zakázek (směrnice o
e-fakturaci). V souladu s touto směrnicí
obdržela
pro
vytvoření
uvedeného
evropského standardu elektronické faktury
mandát organizace European Committee for
Standardization (CEN).
F. 1. – Sledování
vývoje
asociace
OpenPEPPOL
a případné zajištění
aktivní účasti MMR
s cílem využít získané
poznatky pro národní
řešení
elektronizace
veřejných zakázek

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

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

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Zástupci ČR v roce 2018 monitorovali aktivity
asociace OpenPEPPOL, s cílem potenciálně
se zapojit do jejích aktivit týkajících se
e-procurementu.

Průběžně

Aktivity všech členských států EU směřovaly
k termínu 18. října 2018 a náběhu plné
elektronické komunikace v rámci jednoho
státu. EK na jednom z jednání naznačila, že
jako další by se mělo řešit problematika
interoperability,
tedy
přeshraniční
komunikace v rámci zadávacích řízení
s použitím standardů.

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

A právě v této oblasti by mohly být teoreticky
využity aktivity OpenPEPPOL, ale i jak sama
Evropská komise uvedla vše je zatím ve fázi
prvotních analýz.
V roce 2018 probíhala aktualizace údajů,
které jsou v databázi eCertis uvedeny, a to
z důvodu vytvoření nové verze eCertis verze
2.0. Zejména se jednalo o doplnění údajů
o národních důvodech pro vyloučení, protože
nad rámec důvodů taxativně uvedených ve
směrnicích si členské státy mohly do své
právní úpravy doplnit národní důvody pro
vyloučení ze zadávacího řízení, a právě tyto
důvodu byly předmětem aktualizace ze
strany všech zemí.
Evropská komise v minulosti naznačila, že se
počítá s vytvořením webové služby, která by
umožňovala napojení národních IT systémů
na databázi eCertis, ale v současně době
tato služba nebyla zavedena. EK na
posledním jednání neuvedla konkrétní
termín, do kdy má tato služba spouštěna, a
proto MMR navrhuje změnu termínu splnění
na průběžně.
Zástupci MMR jsou aktivně zapojeni do MultiStakeholder Expert Group on eProcurement
(EXEP), konkrétně do 2 podskupin EXEP, a
sice do podskupiny „ Governance and
capacity building“ – tato podskupina pomáhá
členským státům (ČS) při řízení procesu
eProcurement a pokouší se definovat
Strana 12 z 21

Původní
termín:
31. 10. 2018
Nový termín:
Průběžně

Průběžně

Zpráva o plnění Strategie elektronizace
zadávání veřejných zakázek pro období
let 2016 až 2020 za rok 2018

optimální rozsah kapacit pro zajištění
projektu eProcurement, resp. do podskupiny
„Solution and interoperability“ – náplní práce
této podskupiny je návrh konkrétního
technického řešení eProcurement v rámci
EU.

implementace
nejlepších řešení do
legislativního prostředí
ČR.

Zástupci MMR se pravidelně účastnili během
roku 2018 jednání EXEP v Bruselu, za ČR
zajistili vyplnění požadovaných dotazníků
(např. k využívání ESPD), analyzovali na
jednáních představené iniciativy EK v dané
oblasti a diskutovali se zástupci ČS jimi
prezentované zkušenosti. Rok 2018 byl ve
znamení toho, že od 18. října 2018 musí
všechny členské státy EU realizovat
zadávací řízení pouze elektronicky.
Jednání skupiny EXEP tedy primárně sloužily
k tomu, aby byly diskutovány poslední
případné problémy těch zemí, které ještě
nebyly na plnou elektronickou komunikaci
připraveny,
což
nebyl
případ
ČR.
V následujícím období očekáváme, že EK
přijde s novými náměty, kterými se bude tato
skupina zabývat.
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

Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost (NÚKIB) zpracoval doporučení
k ustanovení § 10a zákona o kybernetické
bezpečnosti.

Změna spolugestora, NÚKIB
místo
Ministerstva
vnitra.

I. 1. – Zajištění provozu
Portálu o veřejných
zakázkách a koncesích

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Dokument obsahuje informace o možnostech
neposkytnout informaci podle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, jejíž zpřístupnění by mohlo
ohrozit zajišťování kybernetické bezpečnosti
podle § 10a zákona č. 181/2014 Sb.
o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
nebo jež byla utajena podle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti.
V průběhu roku 2018 navštívilo Portál
o veřejných zakázkách přibližně 140 tisíc
návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili
kolem 750 tisíc stránek.
Nejčastěji navštěvovanými stránkami jsou
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 postupně upravuje (optimalizuje) Portál
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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

o veřejných zakázkách na základě podnětů
jeho uživatelů.
V roce 2018 se Ministerstvo pro místní rozvoj
aktivně podílelo v souvislosti s tématem
elektronizace zadávání veřejných zakázek na
konferenci ISSS 2018 konané v dubnu 2018
v Hradci Králové a na konferenci Asociace
pro veřejné zakázky realizované v Praze
v červnu 2018.

Průběžně

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo
organizaci seminářů k elektronizaci veřejných
zakázek. Série 13 akcí se uskutečnila v
průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve
všech krajských městech. Účast na semináři
nebyla zpoplatněna.
Cílem bylo obeznámit účastníky se
základními aspekty elektronizace veřejných
zakázek. Program byl rozdělen do tří částí:

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

1)
Povinná
elektronická
komunikace
v zadávacím řízení a využití e-nástrojů
2) Elektronický nástroj a jeho využití
3) Elektronizace a elektronické katalogy,
otevírání e-nabídek, e-aukce, dynamický
nákupní systém (DNS).
V roce 2018 byly aktualizovány a vytvořeny
tyto příručky:
 Příručka importu profilu zadavatele
do NEN (aktualizace);
 Příručka pro napojení spisové služby
k NEN (aktualizace);
 Uživatelský manuál pro dodavatele
v anglickém jazyce (nový);
 Příručka připojení IEN (aktualizace);
 Příručka pro zjednodušený průchod
(aktualizace);
 Příručka pro evidenci ZP (nová);
Příručka připojení IEN (aktualizace);
 Příručka pro dodavatele – HTML5
(během roku 2018 byl zpracován
návrh příručky).
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4. Shrnutí třetího roku realizace Strategie
V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2018 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 2018 bylo zavedení povinné
elektronické komunikace v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele od 18. října 2018 a přijetí
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.
V prvním případě se jedná o zásadní změnu, kdy od 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé
a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Druhou
zásadní událostí je přijetí 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 přineslo významné změny v podobě aktualizace vybraných parametrů daného
usnesení vlády v návaznosti na vývoj situace týkající se povinnosti využívat při zadávání veřejných
zakázek NEN.
K dalším významným událostem patří přijetí usnesení vlády ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu
„Digitální Česko“ a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost, jež přineslo 3 vzájemně
provázané dílčí koncepce digitalizace v ČR. Dále byla přijata vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické
bezpečnosti obsahující zejména konkretizaci a zpřesnění jednotlivých zákonných povinností. Přijato
bylo usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 11 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018, jímž byla
ministryně pro místní rozvoj zavázána k vypracování zhodnocení dopadů implementace usnesení vlády
České republiky č. 467 ze dne 21. června 2017 o povinném využití NEN.
Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace obsahuje 29 opatření, v roce 2018 bylo 1
opatření splněno, 14 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

6

Stanovení povinnosti využívání profilu
zadavatele NEN všemi zadavateli

Ministerstvo pro místní
rozvoj

V návaznosti na
vyhodnocení
úkolu A. 15

7

Stanovení povinnosti využívání NEN všemi
zadavateli dle zákona o zadávání veřejných
zakázek

Ministerstvo pro místní
rozvoj

V návaznosti na
vyhodnocení
úkolu A. 15

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

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

15

Provést vyhodnocení povinného využívání
NEN dle UV 467/2017

Ministerstvo pro místní
rozvoj

31. 1. 20192

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

2

Plnění tohoto opatření bude předmětem Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let
2016 až 2020 za rok 2019.
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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

31. 12. 2019

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. 2019

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

31. 12. 2019

5

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

Ministerstvo pro místní
rozvoj

31. 12. 2019

6

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

Ministerstvo pro místní
rozvoj

31. 12. 2019

7

Umožnění maximální možné automatické
komunikace mezi IS NIPEZ a IS
eGovernment
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 eGovernmentu (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
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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
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

Ministerstvo vnitra ve
spolupráci s dotčenými
resorty

30. 9. 2019

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

Změna spolu-gestora,
NÚKIB místo
Ministerstva vnitra.

I. Opatření související s realizací ostatních cílů Strategie elektronizace
1

Zajištění provozu Portálu
zakázkách a koncesích

o

veřejných

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
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43

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

3 Opatření I. 4. až I. 6. byla doplněna 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.
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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

ICT

Informační a komunikační technologie

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

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
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