
VSECHNYZAKAZKY.CZ: NOVÉ FUNKCIONALITY PRO ROK 2013 

1. Lepší vyhledávání zakázek 

Možnost kombinovat více ukazatelů se záměrem monitorovat určitý segment trhu—druh zakázek, zadavatele ne-

bo dodavatele 

Příklad: IT zakázky v roce 2012, která získala společnost IBM v jednacím řízení bez uveřejnění 
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2. Lepší práce s daty 

Lze jednoduše tvořit statistické sestavy podle vlastního užšího výběru ze seznamu zakázek s využitím checkboxu 

(zaškrtávacího políčka) na levé straně. Poté stačí zvolit „zobrazit vybrané jako sestavu.“    

Standardní funkce samozřejmě umožňují prokliky na konkrétní zakázky, zadavatele či vybraného dodavatele, řa-

zení seznamu zakázek podle data nebo výše ceny a export dat do formátu *.xls 
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3. Funkce checkboxu 

Řada zadavatelů i dodavatelů jsou v oficiálním Věstníku veřejných zakázek zveřejňovány pod různými variantami 

jejich názvů, což může vyústit v ne zcela přesné výsledky, jelikož jakákoli odlišnost v názvu se automaticky  bere 

jako nový subjekt.  

Pro nalezení skutečně přesných výsledků slouží funkce checkboxu, díky které uživatel může ručně vybrat subjekty 

(zakázky), které si přeje dále analyzovat.  
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4. iframe 

Vygenerované sestavy můžete pomocí funkce iframe jednoduše prezentovat na libovolných webových stránkách, 

např. k článku, analýze atp. 
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5. Sledované ukazatele podle počtu a finančního objemu zakázek 

Nově jsou ukazatelé v sestavách zobrazovány taky vzhledem k finančnímu objemu zakázek, což má lepší vypoví-

dajícího hodnotu o způsobech zadávání zakázek. 

Příklad: používání druhů zadávacích řízení Hlavním městem Prahou za rok 2012 

6. přesnější identifikace dodavatelů 

V průběhu minulého roku se v oficiálním Věstníku veřejných zakázek začala znovu uvádět také IČ dodavatelů, což 

podstatně zkvalitňuje zdrojová data a pomáhá lépe identifikovat dodavatele a jejich zakázky.  

Díky tomu vsechnyzakazky.cz mohou na základě IČ lépe párovat zakázky dodavatelů, kteří jsou mnohdy uváděni 

pod různými variantami svých názvů.     
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