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Národní eForum – 

Elektronizace veřejných 

zakázek 



1. Jaké změny můžeme čekat? 

2. Budoucnost NENu a ostatních poskytovatelů. 

3. Plánuje se povinnost elektronizace VZMR? 

4. Co bude s profily zadavatelů? 

5. Kam směřují plány a vize MMR. 

6. Aktuální stav využívání NEN 

Obsah prezentace 



• Proběhlo vyhodnocení roku 2017 z pohledu 

plnění Strategie elektronizace veřejných 

zakázek 2016-2020 

• Materiál půjde v příštím týdnu/za 2 týdny na 

Vládu ČR 

• Připomínkováno jak ze strany ÚOSS, tak ze 

strany krajů, atd. 

 

 

Jaké změny můžeme čekat? 



Hlavní změny: 

• NEN jako povinný elektronický nástroj pro 

všechny zadavatele (tj. i pro kraje, obce, atd.) – 

zmírnění. 

• Nově stanoveno, že proběhne vyhodnocení 

prvních 6 měsíců povinného využívání NEN pro 

ÚOSS, vyvodí se závěry a následně se 

rozhodne jak dále. 

Jaké změny můžeme čekat? II 



• ÚOSS a podřízené organizace 

• Povinné využívání NEN s možností výjimky dle UV 
467/2017 

• Probíhají zátěžové testy, které mají ověřit připravenost 
NEN na očekávanou zátěž po 1.7.2018 

• Proběhne aktualizace UV 467/2017 ve smyslu rozšíření 
výjimky na veškeré zadávání v NEN 

• V současnosti 2 podané žádosti o výjimku 
• 1 schválena, 1 v řízení 

• Ostatní 

• Využívání NEN dobrovolné, možnost využívat jakýkoliv 
EN 

Budoucnost NENu a ostatních poskytovatelů 
 



Plánuje se povinnost elektronizace VZMR? 

• Stávající stanovisko MMR k povinnosti 
elektronizace VZMR 

• Na VZMR se povinnost elektronické komunikace 
nevztahuje 

• Zadávání v NEN upravují Pravidla NEN 

• Tyto stanovují volně, jestli zadavatel bude VZMR 
realizovat elektronicky či listině (zadavatelé při 
připomínkování argumentovali tím, že u vybraného 
předmětu VZ není možné přemluvit dodavatele k 
podání nabídky elektronicky) 

• Tj. v NEN se toto nechává na rozhodnutí zadavatelů 
(víme o těch, co chtějí elektronické podávání nabídek 
od 100 tis. Kč) 



- Stávající stav 

- Rozdrobenost informací o VZ (hlavně VZMR) 

napříč několika stovkami profilů zadavatele 

- Cílový stav 

- Agregace informací o VZ na jednom místě 

Co bude s profily zadavatelů? 

  



Plány a vize jsou stále stejné jako v roce 2016, tj.: 

1. Centralizace dat na 1 místě 

2. Zvýšená kontrola státu nad daty týkající se 

zadávání VZ 

Kam směřují plány a vize MMR. 



Rok Objem VZ v NEN 

(Kč bez DPH) 

Počet VZ v NEN 

1.8.-31.12.2015 447 mil. Kč 86 

2016 8,1 mld. Kč 1 066 

2017 41,5 mld. Kč 8 438 

1.1-5.6.2018 30,2 mld. Kč 7 367 

Celkem 
80,2 mld. Kč   16 957  

Aktuální stav využívání NEN - I 



 

 

Aktuální stav využívání NEN II 



Děkuji za pozornost 


