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Informační systém pro zadávání veřejných zakázek 
 
Anotace 
 
Tématem stručného pojednání je Informační systém pro zadávání veřejných zakázek, který 
slouží pro zajištění transparentnosti a spravedlivosti zadávání veřejných zakázek v České 
republice. Cílem studie je zmapovat oblasti tohoto informačního systému, a krátce popsat 
jeho funkčnost. 
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Summary 
 
The topic of brief discussion is the Public Procurement Information System, which serves to 
ensure the transparency and fairness of public procurement in the Czech Republic. The aim 
of the study is to map the areas of this information system and to describe its functionality. 
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Úvod 
 
Tématem následujícího pojednání je Informační systém pro zadávání veřejných zakázek 
(ISVZ), který slouží pro zajištění transparentnosti a spravedlivosti zadávání veřejných zakázek 
v České republice.1 Cílem studie je zmapovat oblasti tohoto informačního systému, 
a krátce popsat jeho funkčnost. Toto téma je v současné době velice medializováno 
a sledováno, a to především z důvodu politické angažovanosti Andreje Babiše, který 
vykonává pozici ministra financí a je spojován s miliardovým majetkem a silným vlivem jak na 
scéně politické, tak na scéně soukromého sektoru. 
 
Informační systém pro zadávání veřejných zakázek 
 
Informační systém o veřejných zakázkách vznikl proto, aby zadávání veřejných zakázek 
splňovalo podmínky v souladu s požadavky Akčního plánu České republiky Partnerství pro 
otevřené vládnutí2 (tento plán byl schválen usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691). 
Tento systém zajišťuje přístup k evidovaným údajům ve formě otevřených dat z Věstníku 
veřejných zakázek, elektronických tržišť a také profily všech registrovaných zadavatelů. 
 
Informační systém o veřejných zakázkách je ve smyslu ustanovení § 157 zákona 
č. 137/2006 Sb., ověřených zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně ve smyslu 
ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení informačním systémem veřejné správy. Spravuje ho Ministerstvo pro místní rozvoj.  
 
Pro usnadnění práce uživatelů je Informační systém doplněn o příslušnou metodickou 
podporu. Samostatně je pak uživatelům k dispozici část informující o používaných 
klasifikacích a číselnících v oblasti veřejných zakázek a koncesí, kde je možné snadno 
vyhledávat potřebné kódy v aktuální databázi klasifikací a číselníků nebo stáhnout daný 
číselník ve formátu XLS. Podrobné komplexní informace k veřejným zakázkám a koncesím lze 
nalézt na portálu veřejných zakázek a koncesí. 
 
Do informačního systému je možno nahlížet je možno volně nahlížet, a to bez nutné 
předchozí registrace. Tím je splněna podmínka občanského zapojení a transparentností 
zadávání veřejných zakázek. Registrovaní uživatelé však mají několik výhod: 
 

 Mohou založit novou koncesní smlouvu do Rejstříku koncesních smluv a tuto smlouvu 
odeslat na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky ke schválení. 

 zaslat žádost o zápis/změnu zápisu/vyškrtnutí do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 

                                                 
1 Informační systém o veřejných zakázkách. http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx 
2 Partnerství pro otevřené vládnutí – Open Government Partnership (OGP) je multilaterální iniciativa podporující 
otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Vlády členských států se zavázaly ke konkrétním cílům podpory rozpočtové 
transparentnosti, zvýšení občanské angažovanosti, boje s korupcí a transformace ve více otevřené, efektivní a odpovědné 
instituce. (http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp-104810/). 
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Obr. č. 1: Úvodní stránka informačního systému. 
 

 
 
Sekce informačního systému o veřejných zakázkách 
 
Tento informační systém disponuje vlastními internetovými stránkami, kde je rozčleněn na 
jednotlivé sekce. Tyto stránky spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a jsou součástí tohoto 
informačního systému.  
 
Členění informačního systému 
 

 Uveřejňování informací o veřejných zakázkách: 
o Obsahuje věstník veřejných zakázek, ve kterém zadavatelé uveřejňují povinné 

informace podle zákona o veřejných zakázkách (převážně Ministerstvo pro místní 
rozvoj). 

 

 Vyhledávač veřejných zakázek: 
o V této sekci se nachází interaktivní formulář pro vyhledávání (vyhledávání se 

provádí podle názvu, čísla veřejné zakázky (VZ), data uveřejnění a nebo podle 
identifikačních údajů zadavatele či dodavatele). 
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Obr. č. 2: Interaktivní formulář pro vyhledávání. 
 

 
 

 Elektronické tržiště veřejné správy je webová aplikace, která umožňuje elektronické 
zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních a je plně elektronický 
systém (všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické 
podobě). 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Jakub Mařík, Informační systém pro zadávání veřejných zakázek (2018_A_15) 

 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Obr. č. 3: Elektronické tržiště veřejné správy. 
 

 
 

 Seznam kvalifikovaných dodavatelů je seznamem dodavatelů, kteří splnili kritéria 
vyplývající se zákona o veřejných zakázkách. 

 

 Seznam systémů certifikovaných dodavatelů: 
o Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsou zde evidovány systémy 

certifikovaných dodavatelů, jejichž správci doložili všechny příslušné dokumenty  
a jejichž žádost o schválení byla ve správním řízení kladně vyřízena. 

 

 Statistiky: 
o Veškeré statistické údaje (veškerá data se aktualizují vždy k 15. dni v měsíci za 

předcházející měsíc) 
 

 Číselníky a klasifikace. 
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Obr. č. 4: Číselníky a klasifikace 
 

 
 

 Rejstřík koncesních smluv: 
o veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv dle 

koncesního zákona, a to po celou dobu platnosti těchto koncesních smluv. 
 

 Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek: 
o Zákaz plnění veřejných zakázek uděluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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Obr. č. 5: Věstník rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 

 
 

 Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv. 
 

 Profily zadavatelů. 
 
Obr. č. 6: Vyhledávač profilů. 
 

 


