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Má smysl dobře zveřejňovat zakázky? 

Množství 
zveřejněných 

informací  
(známka) 

Počet zakázek Počet zrušených 
zakázek 

Zrušené zakázky 

1 46 2 4,3% 

2 28 1 3,6% 

3 156 12 7,7% 

4 1262 196 15,5% 

5 710 81 11,4% 

Veřejné zakázky ve stavebnictví 2012 
Data: EEIP, a.s. 



TAČR – Datový a komunikační standard pro 
transparentní uveřejňování VZ 

• Cíle:  

– Stanovit doporučenou „šablonu“ pro zveřejňování 
zakázek 

– Definovat datový standard pro přenos rozšířených 
dat 

– Připravit nástroj pro zveřejnění podle takového 
standardu 

• Realizuje EEIP a.s., Oživení o.s., Matematicko-
fyzikální fakulta UK 



Obsah rozšířených dat 

• Platné (opět nepovinně) i pro ZMR 
• Většinu informací už profil interně má  
• Data: 

– CPV, Časy zveřejnění, lhůta pro podání 
– Použité dotace 
– Dělení zakázek na části 
– Dokumenty 

• Vyvíjený standard je zpracován tak, aby nebylo 
obtížné jej implementovat do kvalitně 
zpracovaného profilu zadavatele – maximální 
jednoduchost pro zadavatele 

 

 



Registr smluv 

• Tzv. „Farského zákon“, plánuje nahradit 
zveřejňování smluv na profilu zadavatele 
zveřejněním smluv ve speciálním registru 
– Štěpení zveřejňovací povinnosti – informace k jedné 

VZ nutné zadávat do dvou systémů 

– Oddělení smluv od zbytku informací o VZ – v 
konečném důsledku složitější kontrola nebo náročnější 
na správné vyplnění čísel VZ a dalších identifikátorů 

• Strojově čitelné zveřejnění na profilu = vhodnější 
alternativa 



Validace 

• Pro strojově čitelný profil lze kontrolovat úplnost 
a správnost dat 
– Je zveřejněno vše co zákon požaduje? 
– Jaké jsou lhůty? 
– Co je doporučeno dále zveřejnit? 

• Jak? 
– Do webové stránky validátoru vložíte odkaz na 

zakázku 
– Validátor „oznámkuje“ zakázku, vypíše možné chyba a 

doporučení 
.. Většina funkcí jen pro rozšířený standard. 



 Doporučený standard  

• Transparence, která není drahá a vyplatí se  

• Kontrola správnosti vyplněných údajů 

• Nebude třeba zveřejňování v registru smluv (?) 

 

 

• Chtějte po svém provozovateli profilu  

 



Doporučený standard – Kdy? 

• Představen v dubnu 2013 

• Zpracováváme připomínky odborné veřejnosti 

• Aktuální verze vždy na: 
http://www.eeip.cz/granty-tacr/ 

• Dokončení: 30.6.2013 

• Pak implementace do profilů zadavatele (?) 
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Děkuji za pozornost 
 

 

Jiří Skuhrovec 

EEIP, a.s. 

Jiri.skuhrovec@eeip.cz 

+420 602 693 748 

www.eeip.cz, www.zinfo.cz  
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