
   

TISKOVÁ ZPRÁVA iniciativy NE-NEN – www.nenen.cz 

Ministryně Šlechtová buduje další penězovod z kapes daňových 

poplatníků směrem k firmě Tesco SW 

Praha – 5. 11. 2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo dále podpořit 

podnikání firmy Tesco SW tím, že se ji chystá ustanovit monopolním dodavatelem systémů 

pro elektronizaci veřejných zakázek. Firma Tesco SW byla dlouhá léta monopolním 

dodavatelem monitorovacího systému strukturálních fondů (systémy Monit), minulý rok 

zvítězila v tendru na dodavatele monitorovacího systému pro další období – MS 2014+ 

v hodnotě několika set milionů Kč.  Nyní se na MMR chystá k upevnění pozice firmy Tesco SW i 

skrze projekt tzv. Národního elektronického nástroje (NEN). 

V září 2015 informoval zpravodajský server echo24.cz1 o obvinění řady IT firem i fyzických 

osob ve vztahu k manipulaci s veřejnými zakázkami, kdy mezi obviněnými figuruje mimo jiné právě 

firma Tesco SW. Vzhledem k tomu, jaké informační systémy Tesco SW provozuje, znepokojuje tato 

informace nemalou část státní správy a samosprávy, ale i odbornou veřejnost.  

Projekt NEN, na němž se Tesco SW z velké části podílí, je od samého počátku problémový. Po 

několikaletém zpoždění byl letos v srpnu NEN spuštěn v ostrém provozu, avšak za několik měsíců 

provozu je v něm evidováno jen cca 20 zakázek. Ve Věstníku veřejných zakázek figuruje pouze 5 

zadavatelů, kteří mají registrovaný NEN jako svůj profil zadavatele (místo, kde jsou vyvěšovány 

informace o veřejných zakázkách zadavatele), celkem v NENu figuruje kolem 50 dodavatelů. Což jsou 

naprosto nicotná čísla v porovnání s ostatními existujícími nástroji, které zpracovávají tisíce zakázek. 

Z komerčního pohledu je tedy NEN za bezmála 500 milionů Kč naprostý propadák. Pro představu, 

kdo všechno a za kolik peněz se na projektu NEN podílí, uvádíme v následujícím grafu: 

 

 

 

                                                           
1 http://echo24.cz/a/iYueK/istvan-rozjel-monstrakci-obvinil-i-firmu-napojenou-na-cssd 
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 Nicméně MMR se rozhodlo žalostnou situaci NENu změnit a zabojovat jménem Tesco SW o 

lepší postavení projektu. Jak to zařídit? Když nepomůže kvalita produktu a úroveň služeb, nabídne 

MMR  produkt zadarmo (rozumějte = zaplatí to daňový poplatník) a navíc ho nařídí používat 

povinně.  MMR chce vydat Strategii elektronizace, která neúspěšný projekt pasuje do role favorita, 

který má do doku 2020 dosáhnout monopolního postavení.  

To samozřejmě znamená, že veškeré finance na elektronizaci veřejných zakázek půjdou 

směrem k Tesco SW a ještě to bude legislativně posvěcené. Po zkušenostech z provozem MONITu, lze 

očekávat, že částka nezůstane na aktuálně vysoutěžených 500 mil Kč, ale vzhledem k legislativnímu 

vývoji a nutnosti integrací a úprav pro větší zadavatele se znásobí.  Tento projekt se pak stane 

opravdovým zlatým dolem. Ministerstvo bude spokojené, neboť na trhu bude působit jediný 

monopolní dodavatel, který rozhodně nebude působit žádné komplikace.  

Bohužel jsou minimálně tři skupiny, které budou tratit: 

(1) Všichni zadavatelé, kteří mají již elektronizaci veřejných zakázek vyřešenou a kteří 

investovali do nástrojů, školení, integrací atd. Zadavatelé budou muset začít znova, vyřešit 

migraci zakázek, auditní stopu. Proces přechodu bude velmi složitý a drahý. 

(2) Dodavatelé současně používaných nástrojů – pro ně je Strategie elektronizace špatná zpráva, 

protože říká, že mají do 5 let opustit trh. Lze očekávat sérii žalob a je velmi 

nepravděpodobné, že by u nich existovala nějaká velká vůle spolupracovat při migracích. 

(3) Daňový poplatník – ten celé toto divadlo s NENem zaplatí. 

Hnutí ANO Andreje Babiše má ambici spravovat velkou část důležitých informačních systémů 

veřejné správy - kromě NENu např. státní pokladnu, národní registr smluv, monitorovací systém pro 

správu evropských dotací či systém elektronické evidence tržeb. Tyto plíživé, na první pohled 

nenápadné, tendence jsou však neslučitelné se základními principy demokratické společnosti a s 

principy tržního hospodářství. Umožňují kumulaci velkého množství citlivých dat u omezené 

množiny subjektů, což znamená vysoké bezpečnostní riziko, které je všemi nyní opomíjeno, a 

bezesporu tak připomíná orwellovský princip „velkého bratra“. 

 

O projektu NENEN.cz 

Projekt NE-NEN byl založen v roce 2014 s cílem koncentrovat informace o projektu Národního 

elektronického nástroje, které se nedostávají do oficiálních vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. 

Snažíme se upozorňovat na plýtvání veřejných prostředků, které jsou vynakládány na zbytečné 

projekty.  Více na adrese: www.nenen.cz. 

Kontakty pro média 

Ing. David Horký, jednatel QCM, s.r.o.  - 538 702 701, david.horky@qcm.cz 

Ing. Pavel A. Eger, ředitel Tender systems s.r.o. – 212 241 545, pavel.eger@tendersystems.cz 
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