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Úvod

Zadávání veřejných zakázek patří podle Protikorupční strategie schválené usnesením vlády 
České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 
2011 a 2012 mezi hlavní problematické oblasti. Značný podíl na tom má především nedosta-
tečná transparentnost, manipulace s předmětem zadávacího řízení a kvalifi kačními podmín-
kami, riziko korupce či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. 

Cílem vládní strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek dané výše zmíněným usne-
sením je, aby 100 % zadavatelů mělo do konce roku 2015 k dispozici elektronický nástroj 
umožňující komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky. K tomu výrazně při-
spívá zavedení jednotlivých modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek, tedy NIPEZ.

Tento materiál představuje projekt NIPEZ a jeho jednotlivé součásti v základních souvislostech, 
tak, jak jejich realizace postoupila k březnu 2012. Bližší informace o projektu NIPEZ a jeho 
součástech, včetně aktualit a upřesnění probíhajících změn v rámci projektu, jsou uvedeny 
na Portále veřejných zakázek na adrese www.portal-vz.cz, který připravil Odbor veřejného 
investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a na kterém naleznete komplexní a přehledné 
informace týkající se zadávání veřejných zakázek.  
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Národní infrastruktura pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek – NIPEZ

Co je NIPEZ

NIPEZ je navržen jako modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících 
procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek (dále jen „VZ“) a obsahuje komplexní 
funkcionalitu pro fáze životního cyklu veřejné zakázky od plánování po uzavření smlouvy. 
Pokrývá tedy zejména rozsah upravený zákonem o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) 
a zahrnuje:

>>>    Jednotný uveřejňovací systém v podobě Věstníku veřejných zakázek – informa-
ce o veřejných zakázkách zadaných v rámci České republiky budou uveřejňovány na 
jedné webové adrese – Věstníku veřejných zakázek, na které je budou zájemci schopni 
vždy pohodlně najít.

>>>    Elektronická tržiště (e-tržiště) vytvořená pro rychlé a operativní nákupy. 
>>>    Národní elektronický nástroj (NEN) určený pro strategické nákupy obtížně standar-

dizovatelných komodit. 
>>>    Individuální elektronické nástroje (IEN) vytvářené a provozované jednotlivými zada-

vateli v souladu s technickou specifi kací e-tržišť nebo NEN. 

Prostřednictvím těchto modulů budou zadavatelé moci plnit své zákonné povinnosti včetně 
nových, které vyplynuly z velké novely ZVZ, např. povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy, 
skutečně zaplacené ceny, provádět povinné e-aukce na dodávky atd.

Významným nástrojem je také číselník komodit tzv. Číselník NIPEZ, který bude využíván 
v rámci e-tržišť a NEN, ale i v dalších elektronických nástrojích v ČR. Číselník tvoří základ 
standardizace popisu předmětů veřejných zakázek tak, aby bylo možno automatizovat a vý-
znamně zjednodušit postupy podávání a hodnocení nabídek.

Cíle NIPEZ 

Hlavním cílem NIPEZ je dosáhnout fi nančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek 
v České republice, a to především snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakč-
ních nákladů na straně zadavatelů i dodavatelů. Vedle fi nančních úspor bude rovněž výrazně 
zvýšena transparentnost zadávání. Možnost elektronického zadávání VZ je jedna ze základ-
ních defi novaných služeb e-Governmentu pro dodavatele. 
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Na koho je NIPEZ zacílen?

Trh veřejných zakázek v ČR představuje 17,5 % HDP. Je však velmi koncentrován, a pokud jej rozdě-
líme na čtvrtiny – tzv. kvartily zadavatelů, zjistíme, že 1. kvartil je tvořen pouze 496 zadavateli, kteří 
však zadávají 93 % z celkového objemu všech VZ v ČR. Zadávací moduly NIPEZ (tj. e-tržiště a NEN) 
jsou zaměřeny hlavně na tento 1. kvartil. Ostatní zadavatelé, a to zejména malé obce, se mohou 
dobrovolně zapojit. Tím bude podchycen klíčový objem VZ zadávaných v ČR a zároveň nebudou malí 
zadavatelé nuceni zavádět elektronické zadávací postupy, když zadávají 1–2 veřejné zakázky ročně. 

Klíčové milníky

Klíčové milníky projektu NIPEZ primárně souvisejí s klíčovými milníky jeho jednotlivých součástí. 

>>>    03/2012 – výběr systémového integrátora NEN, jenž zajistí softwarovou realizaci NEN
>>>    Do 30. 4. 2012 povinné zavedení resortních systému centralizovaného zadávání
>>>    04–05/2012 zahájení zadávacího řízení na výběr provozovatele NEN
>>>    1. 5. 2012 spuštění e-tržišť do pilotního provozu
>>>    1. 7. 2012 spuštění e-tržišť do běžného provozu
>>>    10/2012 uzavření smlouvy s provozovatelem NEN, 
>>>    I.Q/2013 – zahájení běžného provozu NEN

Související právní a další předpisy

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti korupci 
na období let 2011 a 2012 (UV č. 1/2011).

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 (UV č. 5/2011).

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



5

Národní elektronický nástroj – NEN

Co je NEN

NEN tedy Národní elektronický nástroj je nástroj určený pro zadávání veřejných zakázek (VZ) 
na obtížně standardizovatelné komodity. Jeho spuštění podpoří zadavatele při administra-
ci zadávacích postupů VZ, soutěží o návrh, koncesních řízení, výběru subdodavatele podle 
obranné směrnice (DEFENCE) a výběru subdodavatele podle koncesního zákona.  

Vzhledem k tomu, že NEN bude umožňovat kombinované zadávání veřejných zakázek (tedy 
elektronické i listinné), bude z pohledu fi nančního objemu přes NEN zadáváno nejvíce zaká-
zek. Prostřednictvím NEN bude totiž možné zadávat i VZ související s komplexními investičními 
akcemi, u nichž není z objektivních důvodů možný plně elektronický zadávací postup.

Cíle NEN 

Jedním z klíčových záměrů MMR ČR je, aby implementace NEN přispěla ke zkvalitnění postu-
pů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování 
principů ZVZ a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

Zadavatelé by se při vynakládání fi nančních prostředků z veřejných zdrojů neměli řídit pouze 
formálním dodržením pravidel obsažených v ZVZ, ale měli by neustále hledat hospodárnější 
a efektivnější způsoby pořizování služeb, dodávek a stavebních prací. NEN jim umožní tzv. 
principy 3E posilovat tím, že nabídne funkce pro provádění výdajových analýz zadaných VZ 
(předpokládá se, že zadavatel bude strukturovaně popisovat předmět VZ a že bude využívat 
standardizační parametry komodit), hodnotit zadané VZ z pohledu, zda není příliš zneužíváno 
výjimek a uzavřených postupů zadávání VZ, a používat optimalizační instituty ZVZ (např. cent-
ralizované zadávání, elektronické aukce, dynamický nákupní systém atd.) a další. 

Jedním z cílů NEN je také zajištění proveditelnosti centralizovaného zadávání VZ (viz kapito-
la Resortní systémy centralizovaného zadávání) ve veřejné správě, kdy zadavatelům nabídne 
ucelenou informační podporu pro resortní systémy centralizovaného zadávání VZ. 

Pro koho je NEN určen?

NEN je určen zejména pro ty zadavatele, kteří nechtějí investovat do vlastního řešení elektro-
nického nástroje a zároveň chtějí používat robustní řešení garantované státem. 
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Nasazení NEN bude probíhat ve dvou etapách:

1. fáze: NEN budou povinny používat všechny ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“) 
a jejich vyjmenované podřízené organizace. 

2. fáze: rozšíření povinnosti používat NEN i na další kategorie zadavatelů dle ustanovení § 2 
ZVZ (2. fáze předpokládá novelu ZVZ a bude iniciována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR až 
po vyhodnocení 1. fáze).

Funkce NEN 

Mezi funkce NEN patří především následující:

1) Podporuje zadávací postupy u:

>>>    veřejných zakázek,
>>>    soutěží o návrh,
>>>    koncesních smluv,
>>>    výběru subdodavatele – DEFENCE,
>>>    výběru subdodavatele dle koncesního zákona.

2) Obsahuje postupy pro všechny kategorie zadavatelů včetně sektorových.

3)  Obsahuje procesní podporu zadavatele při zadávacím řízení, ucelenou evidenci zadávacích 
řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, monitoringu, statistických rozborů, 
analýz o skladbě prováděných nákupů a další podpůrné funkce (např. možnost generování 
výstupních dokumentů veřejné zakázky do přednastavených šablon, podporu oběhu do-
kumentů atd.).

4)  Prostřednictvím NEN lze zadávat veškeré komodity, a to i ty, u kterých není možné použít 
automatizovanou metodu hodnocení (např. u stavebních prací).

5)  V rámci NEN lze provádět tzv. kombinované zadávací řízení (úkony v zadávacím řízení lze 
provádět částečně elektronicky a částečně v listinné podobě).

6)  Podporuje plánovací aktivity. 
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7)  Obsahuje komplexní funkcionalitu pro centralizované zadávání VZ. NEN bude moci použí-
vat jakýkoli centrální zadavatel ustavený ve veřejné správě v ČR. NEN zajistí proveditelnost 
centralizovaného zadávání VZ ve veřejné správě.

Rozhraní NEN

NEN lze díky jeho ucelené funkcionalitě pro zadávání VZ považovat za zcela samostatný (tj. sa-
mostatně provozuschopný) informační systém. Pokud má však přispět k úspoře transakčních 
nákladů souvisejících se zadáváním VZ, je nutné jej napojit na řadu informačních systémů.

Elektronizace zadávacích agend naplní cíle stanovené ve Strategii elektronizace až v okamži-
ku, kdy bude zajištěna plná informační podpora v průběhu celé zakázky.

Zadávací řízení je pouze dílčí fází a předchází mu řada procesů v organizaci zadavatele (např. 
plánování investic a nákupu) a řada procesů na ukončené zadávací řízení navazuje (např. 
objednávky a fakturace).

Rozhraní lze kategorizovat do tří základních skupin. 

1.  V první skupině jsou vazby NEN na ostatní moduly NIPEZ, především na již funkční IS VZ US1 

(za účelem uveřejňování vyhlášení) a IS VZ (za účelem předávání statistických dat), e-tržiště 
pro veřejnou správu (za účelem zajištění jednotné evidence VZ zadávaných prostřednictvím 
NIPEZ), a na individuální elektronické nástroje (IEN). 

2.  Ve druhé skupině to jsou vazby NEN na systémy eGovernmentu (základní registry, infor-
mační systém státní pokladny, datové schránky atd.). 

3.  Třetí skupinou jsou vazby NEN na vnitřní systémy zadavatelů a dodavatelů (zejména spisové 
služby). 

To, jak bude NEN zadavateli konkrétně používán, bude záviset na několika faktorech:

>>>    jeho funkcionalitě,
>>>    legislativním rámci používání NEN daný politickým rozhodnutím vlády ČR,
>>>    rozhodnutí vedoucího pracovníka příslušného zadavatele.

1Po novele ZVZ se od 1. 4. 2012 nazývá „Věstník veřejných zakázek“.
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Politickým rozhodnutím bude dána míra centralizace používání NEN, rozsah komodit a kate-
gorie zadavatelů, pro které bude používání NEN povinné, povinná míra evidence informací 
o VZ, míra elektronizace zadávacích řízení atd.

IEN

Ti zadavatelé či resorty, kteří nechtějí využívat NIPEZ u komodit a zadávacích postupů, kde 
je používání NIPEZ povinné, mají možnost vytvořit si své vlastní individuální elektronické 
nástroje (IEN). Pokud splní minimální požadavky vyplývající z technické specifi kace, mohou 
požádat o výjimku a používat je namísto NEN. NIPEZ je na koexistenci centrálně provozo-
vaných elektronických nástrojů a IEN jednotlivých zadavatelů postaven a s touto možností 
počítá. Náklady spojené s vytvořením a provozováním individuálních elektronických nástrojů 
však ponese každý ze zadavatelů/resortů samostatně.

Klíčové milníky 

V současné době je NEN ve fázi rozpracovanosti. 

>>>    03/2012 výběr systémového integrátora, jenž zajistí softwarovou realizaci naprogra-
mování NEN

>>>    04-05/2012 zahájení zadávacího řízení na výběr provozovatele NEN 
>>>    10/2012 uzavření smlouvy s provozovatelem NEN (následovat budou akceptační testy)
>>>    12/2012 zahájení pilotního provozu NEN
>>>    I.Q/2013 zahájení běžného provozu NEN

Související právní a další předpisy

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 (UV č. 5/2011).
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Elektronická tržiště

Co jsou elektronická tržiště

E-tržiště jsou webovou aplikací umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek. E-tržiště 
jsou určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit v určených 
zadávacích řízeních. Jedná se o plně elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení 
prováděny elektronicky, a ve většině případů tak nahradí dosavadní listinný způsob zadávání 
veřejných zakázek.  

Legislativně je e-tržiště defi nováno jako elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden 
v seznamu elektronických tržišť vedeném správcem e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, dále jen „MMR ČR“) a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky 
podle Pravidel2. 

E-tržiště podporuje zadávání: 

>>>    veřejných zakázek malého rozsahu,  
>>>    podlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení,  
>>>    veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 

odst. 3 ZVZ.

V rámci realizace vládní strategie boje proti korupci došlo prostřednictvím Usnesení vlády ČR 
(dále jen „UV ČR“) č. 343/2010, ke vzniku nového systému e-tržišť. V tomto novém systému 
byla e-tržiště jako jeden ze základních modulů implementována do soustavy NIPEZ, jejímž 
cílem je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek. Legislativní 
rámec nového systému e-tržišť tvoří UV č. 343/2010 ve znění pozdějších předpisů (UV ČR 
č. 451/2011 a UV ČR č. 933/2011).

2„Pravidly“ je nazývána příloha č. 4 Usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které bu-
dou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, 
o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifi kaci CPV a o změně UV ČR ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání 
elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání fi nančních prostředků.
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Elektronická tržiště nejsou určena například pro provádění plánování veřejných zakázek, ne-
obsahují procesní podporu ani evidenci pro účely řízení, monitoringu, statistických rozborů 
a analýz o skladbě prováděných nákupů. Nejsou vhodná ani pro centralizované nákupy. Tyto 
služby pak poskytuje Národní elektronický nástroj – NEN.

Nová e-tržiště fungují na principu PPP – provozovatel investuje do vytvoření softwaru a pro-
vozuje e-tržiště na své náklady, takže státní prostředky nejsou na vytvoření systémů e-tržišť 
čerpány. Tito komerční provozovatelé jednak přebírají obchodní riziko a existence více provo-
zovatelů vytváří konkurenční prostředí a motivuje je k rozvoji a ke správné volbě obchodních 
strategií. Všechna e-tržiště musí splňovat základní podmínky vymezující funkcionality e-tržišť, 
které jsou formulovány v dokumentu Závazné minimální požadavky na technickou charakte-
ristiku e-tržiště veřejné správy (dále jen „technická specifi kace e-tržišť“). 

Pro následující období pěti let vybralo MMR ČR v koncesním řízení na vytvoření a provoz 
e-tržišť pět provozovatelů: Českou poštu, Český trh, Sdružení eTenders, Syntaxit 
a Vortal.

Kdo bude e-tržišť využívat?

Systém e-tržišť je postaven na dvou základních režimech, ve kterých se používá, a to: 

1)  povinného režimu používání vztahujícímu se na vyjmenované zadavatele, a to ve vztahu 
k vyjmenovaným komoditám a vyjmenovaným řízením,

2)  nepovinného režimu používání pro zadavatele, na které se povinnost používat e-tržiště 
nevztahuje.

Povinnými uživateli jsou dle usnesení vlády č. 343/2010 dva základní typy subjektů: 

>>>    Ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“),
>>>    podřízené organizace jednotlivých ÚOSS, které jsou zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 

2 písm. a) a b) ZVZ (tedy organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jed-
notlivých ÚOSS). 

ÚOSS musí prostřednictvím e-tržiště zadávat 100 % svého fi nančního objemu vynakládaného 
na vyjmenované standardizovatelné komodity. Podřízené organizace jednotlivých ÚOSS mají 
povinnost zadávat prostřednictvím e-tržiště minimálně 50 % kumulativního fi nančního obje-
mu jimi vynakládaného na vyjmenované standardizovatelné komodity. 
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ÚOSS byla zároveň dána možnost určit, že některou případně některé podřízené organizace 
vyloučí z povinnosti zadávat veřejné zakázky na e-tržišti. V takovém případě však dotyčný 
ÚOSS musí i přes vyloučení podřízených organizací na konci každého kalendářního roku pro-
kázat naplnění své povinnosti – tedy že v rámci všech svých podřízených organizací (na které 
se povinnost zadávat na e-tržišti vztahuje, včetně těch vyloučených) bylo minimálně 50 % 
fi nančních prostředků na nákup komodit ze Seznamu komodit uhrazeno na základě řízeních 
realizovaných prostřednictvím e-tržiště.

Dobrovolnými uživateli jsou zadavatelé, na které se výše uvedené povinnosti nevztahují. Ti 
mohou e-tržiště používat zcela dobrovolně. Jsou jimi:

>>>    územní samosprávné celky (obce, kraje, statutární města a hl. m. Praha),
>>>    příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
>>>    jiné právnické osoby dle ZVZ,
>>>    sektoroví zadavatelé,
>>>    veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní 

činnosti (relevantní činnost viz § 4 ZVZ),
>>>    dotovaní zadavatelé.

Územní samosprávné celky na úrovni krajů a statutárních měst, příp. obce a jiné právnické 
osoby dle ZVZ však mají používání e-tržiště doporučeno, protože povinnost používání e-tržiště 
jim může být uložena v budoucnu – nejdříve však po vyhodnocení prvního roku fungování 
e-tržišť.

Fungování elektronických tržišť

V novém systému nabízí e-tržiště dva druhy služeb:

1)  základní služby – jejich užívání zadavateli a dodavateli hradí provozovatelům MMR ČR,

2)  aditivní služby – poplatky hradí provozovatelům jejich uživatelé (tedy zadavatelé a doda-
vatelé). Ceník za užívání aditivních služeb je stanoven provozovatelem a je součástí provoz-
ního řádu příslušného e-tržiště.

Základními službami jsou takové operace, které umožňují realizovat veškeré potřebné 
kroky a úkony zadavatele v zadávacím řízení v minimální hodnotě 5 000 Kč. Zahrnují 
např. také získání základních přehledů a statistik a monitorování průběhu zadávacích 
řízení atd. 
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Aditivními službami jsou takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné 
zadání veřejné zakázky a které nabízí provozovatel v rámci e-tržiště v mezích stanovených 
koncesní smlouvou jako doplňkovou službu pro uživatele. Poskytování aditivních služeb zá-
visí na rozhodnutí provozovatele e-tržiště. Rozsah poskytování aditivních služeb se tak může 
u jednotlivých e-tržišť lišit.

Druhy zadávacích řízení

Povinnost využívat e-tržiště ve vztahu k určeným komoditám se týká veřejných zakázek za-
dávaných jednak mimo režim ZVZ (u veřejných zakázek malého rozsahu) a jednak v režimu 
ZVZ, a to pouze u podlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním 
řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 
odst. 3 ZVZ. 

Zakázky zadávané mimo režim ZVZ

U veřejných zakázek zadávaných mimo režim ZVZ obsahují e-tržiště zadávací postupy, 
které bude zadavatel využívat v závislosti na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
viz následující tabulka. Pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne částku 
50.000 Kč bez DPH, nejsou zadavatelé povinni e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek 
používat. 
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Název zadávacího řízení
Podmínky použití zadávacího řízení ve vztahu 
k předpokládané hodnotě VZ

Přímé zadání
Nedosáhne-li předpokládaná hodnota VZ částky 
100 000 Kč.

Uzavřená výzva

Činí-li předpokládaná hodnota VZ:
>>>    alespoň 100 000 Kč a nedosáhne 500 000 Kč 

v případě dodávek nebo služeb, 
>>>    nebo alespoň 100 000 Kč a nedosáhne 

1 500 000 Kč v případě stavebních prací.

Otevřená výzva

Činí-li předpokládaná hodnota VZ:
>>>    alespoň 500 000 Kč a nedosáhne 1 000 000 Kč 

v případě dodávek a služeb, 
>>>    nebo alespoň 1 500 000 Kč a nedosáhne 

3 000 000 Kč v případě stavebních prací

Elektronická aukce malého rozsahu pro VZ malého 
rozsahu

Výše předpokládané hodnoty není pro použití to-
hoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu 
řízení je zcela v dispozici zadavatele.

Minitendr

Výše předpokládané hodnoty není pro použití 
tohoto druhu řízení relevantní, tento druh řízení se 
použije kdykoli, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou 
zakázku na základě uzavřené rámcové smlouvy. 
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Zakázky zadávané v režimu ZVZ

U veřejných zakázek zadávaných v režimu ZVZ obsahují e-tržiště zadávací postup pro zjed-
nodušené podlimitní řízení, postup pro zadávání dílčí veřejné zakázky na základě rámcové 
smlouvy v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ a přímé zadání podlimitní veřejné zakázky na základě 
výjimky dle ZVZ, viz následující tabulka.

Název zadávacího řízení
Podmínky použití zadávacího řízení ve vztahu 
k předpokládané hodnotě VZ

Zjednodušené podlimitní řízení

Činí-li předpokládaná hodnota VZ
>>>    alespoň 1 000 000 Kč a nedosáhne 3 256 000 Kč 

v případě dodávek a služeb*,
>>>    alespoň 3 000 000 Kč a nepřesáhne 

10 000 000 Kč v případě stavebních prací.

Minitendr, zadává-li zadavatel dílčí VZ uchazeči na 
základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s §  92 
odst. 3 ZVZ

Výše předpokládané hodnoty není pro použití 
tohoto druhu řízení relevantní, tento druh řízení 
se použije kdykoli, zadává-li zadavatel dílčí ve-
řejnou zakázku na základě uzavřené rámcové 
smlouvy.

Přímé zadání podlimitní veřejné zakázky na základě 
výjimky dle ZVZ

Činí-li předpokládaná hodnota VZ
>>>    alespoň 1 000 000 Kč a nedosáhne 3 256 000 Kč 

v případě dodávek a služeb*, 
>>>    nebo alespoň 3 000 000 Kč a nepřesáhne 

10 000 000 Kč v případě stavebních prací

*u Ministerstva obrany ČR platí tento limit pouze pro zboží uvedené v příloze nařízení vlády, pro zboží neuvedené v příloze 

nařízení vlády platí limit 5 009 999,999 Kč.

Zároveň tento limit platí pouze pro veřejné zakázky na služby neuvedené v:

>>>    příloze č. 1 k ZVZ v kategorii 5, jejichž kvalifi kace podle přímo použitelného předpisu ES 
odpovídá referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526 a v kategorii 8

>>>    příloze č. 2 k ZVZ.

Pro veřejné zakázky na služby uvedené ve výše zmíněném bodě a) a b), je fi nanční limit 
5 010 000 Kč.

Zadávací řízení, která nejsou e-tržištěm podporována (např. otevřené řízení, jednací řízení 
s uveřejněním apod.), nelze na e-tržišti použít.
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Informace pro zadavatele 

Nová e-tržiště musejí zadavatelé při zadávání veřejných zakázek využívat od 1. 7. 2012. Po-
kud budou některá e-tržiště spuštěna již ve zkušebním období, tj. v období od 1. 5. 2012 
do 30. 6. 2012, mohou je zadavatelé používat dobrovolně. MMR ČR bude již v této fázi za 
všechny uživatele hradit poplatky za používání základních služeb e-tržišť v plné výši.  

Zadavatelé, na které se vztahuje povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-trži-
ště, musí na e-tržišti zadávat veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie 
komodit. Tyto komodity jsou uvedeny v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 UV 
ČR č. 451/2011. Tento Seznam komodit bude moci vláda ČR v průběhu používání e-tržišť 
upravovat, a to na základě návrhů správce nebo jednotlivých zadavatelů, kteří mohou předat 
své připomínky správci. E-tržiště však budou moci být využívána i pro nákup komodit, které 
nejsou v Seznamu komodit uvedeny. Nákup takových komodit prostřednictvím e-tržiště je 
dobrovolný.  

Výběr e-tržiště

Zadavatelé, kteří musí zadat veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržiště, jsou povinni vybírat 
provozovatele e-tržiště pouze ze seznamu provozovatelů, se kterými MMR ČR uzavřelo kon-
cesní smlouvu (Česká pošta, Český trh, Sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal). Pokud zadavatel 
nevyužije k zadání veřejné zakázky některé z uvedených e-tržišť, nesplní pak povinnost vyplý-
vající z usnesení vlády zadat veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržiště, a to ani v případě, že 
jiný subjekt neuvedený v seznamu provozovatelů disponuje obdobným elektronickým nástro-
jem splňujícím požadavky technické specifi kace e-tržiště. 

Základní otázkou při postupu výběru e-tržiště je, zda zadavatel bude využívat pouze zá-
kladní nebo i aditivní služby. Bude-li využívat pouze základní služby, může pro zadávání 
veřejných zakázek používat jedno nebo i více e-tržišť (správcem doporučeno 1 e-tržiště). 
Zda bude organizace zadavatele využívat jedno či více e-tržišť se odvíjí od rozhodnutí 
vedoucího pracovníka zadavatele. Bude-li zadavatel využívat rovněž aditivní služby, musí 
dle předpokládané výše výdajů za využívání aditivních služeb postupovat v rámci vnitřních 
předpisů zadavatele (v případě, že předpokládaná hodnota nepřesáhne výši 1 mil. Kč) nebo 
dle ZVZ. 

Pokud rezort v minulosti investoval prostředky na vytvoření vlastního systému elektronického 
zadávání veřejných zakázek (rezortní e-tržiště), může své rezortní e-tržiště používat namís-
to e-tržišť vybraných provozovatelů pouze, splní-li resortní e-tržiště podmínky formulované 
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v technické specifi kaci e-tržišť a bude mu udělena výjimka z povinnosti používání e-tržišť 
vybraných provozovatelů. Za provoz resortních e-tržišť však MMR ČR nehradí žádné poplatky. 
ÚOSS, který využívá resortní e-tržiště na základě udělené výjimky, však může na dobrovolné 
bázi využívat i nadále e-tržiště vybraných provozovatelů, a to pro jednotlivé veřejné zakázky či 
opakovaně. To platí i pro organizace podřízené příslušnému ÚOSS. I v takovém případě budou 
základní služby hrazeny MMR ČR.

Probíhající zakázky zadané ještě ve stávajícím systému

Přestože nový systém e-tržišť začne být povinně využíván od 1. 7. 2012, nepromítne se tato 
povinnost do veřejných zakázek již zahájených ve stávajícím systému e-tržišť. To znamená, že 
veškerá zadávací řízení zahájená ve stávajícím systému e-tržišť před datem povinného spuštění 
nového systému e-tržišť budou moci zadavatelé dokončit v tomto stávajícím systému e-tržišť 
i po uplynutí 1. 7. 2012. Po spuštění nového systému e-tržišť do ostrého provozu (1. 7. 2012) 
však již nebudou zadavatelé oprávněni na stávajícím systému e-tržišť zahájit nová zadávací 
řízení, ta musí být zahájena již na novém systému e-tržišť.

Informace pro dodavatele

Elektronická tržiště určená pro zadávání veřejných zakázek budou spuštěna do provozu 
1. 7. 2012. Od 1. 5. 2012 však provozovatelé mohou svá e-tržiště spustit v tzv. zkušebním 
provozu. Již v této zkušební době se budou moci dodavatelé účastnit zadávacích řízení u ve-
řejných zakázek zahájených přes e-tržiště. 

Užívání elektronického tržiště určuje provozní řád e-tržiště. Každé z těchto pěti e-tžišť provo-
zovaných v rámci NIPEZ bude mít svůj vlastní provozní řád, všechny však vychází z tzv. vzo-
rového provozního řádu, který vymezuje jejich povinné náležitosti. Vzorový provozní řád byl 
schválen jako Příloha 2 Usnesení vlády ČR č. 451/2011. Provozní řád e-tržiště je závazný jak 
pro provozovatele, tak pro všechny uživatele e-tržiště.

Přístup a registrace do e-tržiště
Přístup k veřejným informacím na e-tržišti nepodléhá požadavku registrace a přihlášení 
uživatele. Pro umožnění účasti subjektu v zadávacích řízeních, ať v roli zadavatele či 
dodavatele, je však vyžadována registrace subjektu a přihlášení oprávněné osoby regis-
trovaného subjektu do e-tržiště. Registrace proběhne na příslušném e-tržišti jen jednou, 
při každém dalším vstupu na e-tržiště se uživatel již jen přihlásí jménem a heslem, které 
si sám při registraci určí. Jeden subjekt může být zároveň registrován jako dodavatel 
i zadavatel. 
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Uživatel se může registrovat na všech pěti e-tržištích a žádný z provozovatelů nesmí jeho 
registraci u jiných provozovatelů omezovat. 

Zrušení registrace

Registrace může být zrušena na základě žádosti o zrušení registrace podepsané oprávněnou 
osobou registrovaného subjektu, nebo vyjde-li najevo, že došlo k registraci subjektu do e-tržiště 
na základě nepravdivých nebo neexistujících údajů.

V případě žádosti o zrušení registrace provede provozovatel zrušení registrace obdobným 
postupem jako při registraci subjektu.

Služby pro dodavatele

Elektronická tržiště budou dodavatelům nabízet tzv. základní a aditivní služby. 

Základní služby e-tržiště pro dodavatele tvoří komplex složek funkcionalit e-tržiště umožňující 
dodavateli vyhledat jednotlivá zadávací řízení, připravit nabídku a činit další úkony související 
s účastí dodavatele v příslušném zadávacím řízení. Provozovatel poskytuje dodavateli základní 
služby zdarma. Každý dodavatel registrovaný na e-tržišti se může účastnit neomezeného po-
čtu zadávacích řízení.

Jako aditivní služby pro dodavatele je provozovatel oprávněn poskytovat pouze takové služby, 
které jsou vymezeny v koncesní smlouvě. Tyto služby, jejich užívání a ceník musí být uveden 
v provozním řádu příslušného e-tržiště. V případě využívání aditivních služeb je dodavatel 
povinen hradit provozovateli poplatky za tyto aditivní služby.

E-tržiště na zkoušku

E-tržiště budou umožňovat uživatelům vyzkoušení funkcionalit e-tržiště souvisejících s prů-
zkumem trhu a procesem zadávání veřejných zakázek ve všech druzích zadávacích řízení pod-
porovaných e-tržištěm v rámci prostředí odděleného od provozního prostředí.

Klíčové milníky

>>>    1. 5. 2012 spuštění e-tržišť do zkušebního provozu
>>>    1. 7. 2012 spuštění e-tržišť do běžného provozu
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Související právní a další předpisy

Usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 2002 č. 683, o opatřeních ke koordinova-
nému vynakládání fi nančních prostředků na informační a komunikační technologie (UV ČR 
č. 683/2002).

Usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty 
veřejné správy při vynakládání fi nančních prostředků (UV ČR č. 343/2010).

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které 
budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provoz-
ním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifi kaci CPV 
a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť 
subjekty veřejné správy při vynakládání fi nančních prostředků (UV ČR č. 451/2011).

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011, o změně usnesení vlády ze dne 
10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynaklá-
dání fi nančních prostředků (UV ČR č. 933/2011).
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Číselník NIPEZ

Co je číselník NIPEZ

Vedle zadávacích modulů (e-tržiště a NEN) a resortních systémů centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek je významnou součástí Národní infrastruktury pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek (NIPEZ) také Číselník NIPEZ. Ten tvoří základ standardizace popisu před-
mětů veřejných zakázek a v oblasti kategorizace a standardizace komodit je nejdůležitějším 
výstupem MMR ČR . Do celého systému zadávání veřejných zakázek tak přináší důležitý prvek 
jednotného popisu nakupovaných komodit organizacemi veřejné správy.

Cíle Číselníku NIPEZ

Cílem zavedení Číselníku NIPEZ do zadávací praxe je dosažení následujících efektů:

>>>    významného zpřesnění popisu předmětu VZ;
>>>    zefektivnění standardizace komodit v resortech jednotlivých zadavatelů (např. standar-

dizace komodit v rámci implementace resortních systémů centralizovaného zadávání);
>>>    výrazného zjednodušení pro stanovování komoditní povinnosti v oblasti zadávání veřej-

ných zakázek v ČR (např. při revizi komoditní povinnosti pro e-tržiště);
>>>    úspory transakčních nákladů v důsledku snížení administrativní náročnosti při zadávání 

veřejných zakázek.

Základní koncepce a struktura 

Základní koncepce

Jedinou dnes uplatňovanou formou standardizace předmětů veřejných zakázek je Společný 
slovník pro veřejné zakázky schválený nařízením ES č. 213/2008 a uveřejněný na webovém 
portálu SIMAP (dále jen „klasifi kace CPV“), který je spravován Evropskou komisí. Jeho pou-
žívání je dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „ZVZ“) povinné pro vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě 
o zahájení zadávacího řízení. U veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných na stávajících 
elektronických tržištích bylo doposud pro defi nování předmětu veřejné zakázky velmi často 
používáno obchodních názvů. Tento fakt vychází z pojmenování položek v rámci vlastních 
produktových číselníků a klasifi kací užívaných zadavateli. Zadávací tabulky, které by obecně 
(parametricky) popisovaly jednotlivé vlastnosti předmětu VZ, se téměř nepoužívají.
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V rámci Evropské unie bylo a je realizováno několik evropských projektů, které se zabývají 
opatřeními v oblasti klasifi kace komodit. Jedním z nich je projekt PEPPOL. Ten je zaměřen 
na zvyšování interoperability v oblasti ePROCUREMENTu v Evropě. Do projektu jsou zapojeni 
stávající evropští provozovatelé či správci elektronických nástrojů (např. italský CONSIP, ně-
mecký Beschaffungsamt, dánský National IT and Telecom Agency a další). V rámci projektu 
PEPPOL je aktuálně pro opatření v oblasti kategorizace a standardizace komodit doporu-
čována klasifi kace eCl@ss. Jedná se o klasifi kaci, kterou provozuje nezisková organizace 
eCl@ss e.V., jejímiž zakládajícími členy jsou představitelé velkých německých koncernů 
(BASF, Deutsche Bahn, Siemens, RWE apod.). Klasifi kace má podobnou konstrukci jako 
CPV – hlavní a doplňkový slovník, tj. klasifi kační část s názvy jednotlivých produktových 
oblastí a část specifi kační, která obsahuje vlastnosti jednotlivých produktů v rámci vyme-
zených produktových oblastí. Předpokládá se tak přínos této klasifi kace zejména v oblasti 
vymezených vlastností komodit.

Na celosvětové úrovni je oblast kategorizace a standardizace komodit součástí širší pro-
blematiky označované jako řízení kvality dat – Data Quality Management. Na zpracová-
ní dat lze tak aplikovat mezinárodní standardy, které kvalitu dat podporují, a to normy 
ISO 8000 a ISO 22745. Tyto normy defi nují principy tzv. otevřených technických slovníků 
(Open Technical Dictionaries, dále jen „OTD“), na kterých je založen standardizační a ka-
talogizační systém ECCMA Open Technical Dictionary (dále jen „eOTD“). Tento slovník vy-
tvořila mezinárodní nezisková asociace ECCMA jako datový terminologický slovník, který 
obsahuje pojmy potřebné k popisu objektů evidovaných a zpracovávaných v informačních 
systémech.

Pojmy obsažené v eOTD pocházejí z nejrůznějších zdrojů včetně materiálů publikovaných ISO 
a IEC, z Kodifi kačního systému NATO či profesních sdružení výrobců. Základem systému eOTD 
se stal v praxi dlouhodobě osvědčený Kodifi kační systém NATO (NATO Codifi cation System – 
dále jen „NCS“), jehož principy a datová náplň byly rozšířeny z původní oblasti standardizace 
a katalogizace materiálových položek vojenského charakteru na položky, resp. komodity zcela 
obecného charakteru zahrnující i ty, které jsou předmětem veřejných zakázek. Využití obou 
zmíněných norem ISO umožňuje systému eOTD široké uplatnění v mezinárodní praxi, kde 
vynikne přenositelnost (portabilita) dat mezi různými informačními systémy uživatelů, kteří si 
tato data vyměňují. 

Zásadní výhodou systému eOTD oproti ostatním klasifi kacím je to, že jde o komplexní 
katalogizační systém, jehož součástí je propracovaný způsob identifi kace zpracovávaných 
položek s možností využití parametrů pro popis funkčních vlastností komodit ze systému 
NCS.
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Základem Číselníku NIPEZ je klasifi kace CPV, která byla v rámci řešení Číselníku NIPEZ propo-
jena s dalšími komoditními číselníky do jednotné soustavy vytvořené na bázi eOTD. Dalšími 
komoditními číselníky jsou vedle CPV také číselníky NCS, eCl@ss a národní oborové číselníky 
(např. v oboru zdravotnictví či stavebnictví).

Struktura Číselníku NIPEZ

Číselník NIPEZ se skládá z klasifi kačního stromu komodit (obdobného jako má hlavní 
slovník klasifi kace CPV) a sad parametrů pro určité komodity (tj. vlastností, které danou 
komoditu charakterizují a umožňují provést její popis tak, aby byla nezaměnitelná s jiným 
typem komodity). Zjednodušeně lze číselník přirovnat ke komerčním e-shopům, protože 
obsahuje obdobné parametry pro popis nakupovaného zboží. Díky těmto vlastnostem se 
stane nedílnou součástí e-tržišť a NEN a bude využíván i resortními systémy. 

Používání číselníku

Číselník NIPEZ bude v rámci podpory používání parametrického popisu implementován na 
e-tržištích od 1. 7. 2012. Pro vybrané standardizovatelné komodity bude obsahovat sady 
typických vlastností. Uživatel e-tržiště pak bude moci specifi kovat předmět veřejné zakázky 
pomocí těchto vlastností a hodnot, kterých mají nabývat. Postup bude obdobný jako v ko-
merčních e-shopech.

Spolu s e-tržišti a NEN bude Číselník NIPEZ zároveň poskytovat cenná data o nákupech veřej-
né správy a to i z komoditního pohledu. U velmi dobře standardizovatelných komodit (např. 
kancelářských potřeb) bude navíc umožňovat cenové porovnání nákupů jednotlivých zada-
vatelů. Umožní také efektivní vyhodnocování úspor dosažených v rámci resortních systémů 
centralizovaného zadávání. 

Číselník bude rovněž sloužit MMR ČR pro stanovování komoditní povinnosti k opatřením 
v oblasti zadávání veřejných zakázek (již dnes slouží pro defi nování komoditní povinnosti pro 
e-tržiště). V neposlední řadě bude využit rovněž pro katalogizaci komodit, tj. bude možné ho 
používat pro tvorbu elektronických katalogů ve smyslu § 149 ZVZ. 

Číselník NIPEZ musí odpovídat nabídce a poptávce komodit na českém trhu, a proto je po-
třeba ho udržovat a dále rozvíjet. K úpravám Číselníku NIPEZ bude docházet průběžně na 
základě připomínek a požadavků uživatelů. Číselník NIPEZ bude správcem, kterým je MMR 
ČR, aktualizován 1× měsíčně. Běžný uživatel si tak bude moci prohlížet vždy aktuální stav. 
Pro provozovatele e-tržišť a zájemce z řad dodavatelů bude MMR ČR jednou za čtvrtletí pu-
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blikovat kompletní obsah Číselníku NIPEZ formou XML souboru. V období mezi čtvrtletními 
kompletními verzemi XML budou jedenkrát měsíčně publikovány i přírůstkové verze XML.

Číselníku NIPEZ je věnována specializovaná sekce Portálu o VZ www.portal-vz.cz. Je zde i od-
kaz na softwarovou podporu, která Číselník NIPEZ přehledně zobrazuje a umožňuje jeho 
efektivní správu (zejména jeho aktualizaci).

Klíčové milníky

>>>    1. 7. 2012 – číselník NIPEZ bude implementován na e-tržištích.
>>>    I.Q/2013 – číselník NIPEZ bude implementován do NEN.

Související právní a další předpisy

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nařízení komise (ES) č.213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadává-
ní zakázek, pokud jde o přezkum CPV.
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Resortní systémy centralizovaného 
zadávání veřejných zakázek 

Vláda Petra Nečase zařadila mezi své hlavní úkoly zavedení transparentnosti a efektivity do 
státní správy. Jednou z nejpalčivějších oblastí, která po změnách přímo volala, je systém za-
dávání veřejných zakázek. Výsledkem jeho proměny má být nejen vyšší efektivita a transpa-
rentnost, ale i další pozitivum v podobě značných úspor. Nedílnou součástí této proměny je 
i  zavedení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Co jsou resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek?

Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek (dále jen RS CZ) je iniciativa 
MMR ČR realizovaná současně s projektem NIPEZ. Je to soustava zadávacích postupů a pra-
videl v rámci jednoho resortu, jež jsou vymezeny zejména subjektem plnícím funkci centrální-
ho zadavatele, výčtem pověřujících zadavatelů a výčtem komodit zadávaných centralizovaně 
v rámci resortního systému.

Centralizace zadávacích řízení je úzce spjata s elektronizací zadávacích postupů. Díky ní bude 
moci centrální zadavatel efektivně a transparentně realizovat zadávací řízení pro pověřující 
zadavatele. Vhodným nástrojem pro centralizované zadávání VZ bude Národní elektronický 
nástroj, který představuje ideální informační podporu pro ustanovené systémy centralizované-
ho zadávání VZ a obsahuje klíčové funkce pro fungování celého systému. 

Cíle RS CZ

Cílem RS CZ je, aby zadavatelé spadající do jednotlivých resortů ústředních orgánů státní správy 
(ÚOSS) mohli nakupovat dodávky, služby a případně i vybrané stavební práce (tj. komodity) od 
nebo prostřednictvím centrálního zadavatele (tj. centrálního nákupního subjektu). Hromadný-
mi objednávkami dojde k fi nančním i personálním úsporám a ke zpřehlednění nákupů u jed-
notlivých komodit. Centralizované zadávání umožňuje efektivně snižovat fi nanční, personální 
a časové náklady na obstarávání zboží, služeb a stavebních prací při zachování kvality dodaných 
komodit. Zároveň standardizuje kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky napříč celým resortem.

Kdo je povinen centralizovaně zadávat

Vláda ČR uložila povinnost zavést RS CZ všem ústředním orgánům státní správy, které mají 
alespoň dvě podřízené organizace, které jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 
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písmena a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vláda zároveň stanovila 
tzv. Minimální povinný seznam komodit, které musí být povinně nakupovány prostřednictvím 
centralizovaného zadávání VZ. Do tohoto seznamu spadá elektrická energie, plynná paliva, 
telekomunikační služby, kancelářská technika a zařízení, počítače a stroje na zpracování dat, 
osobní vozidla, bezpečnostní služby, nábytek a kancelářské potřeby. 

Ústřední orgány v rámci svých resortů zodpovídají především za: 

>>>    provádění komoditní analýzy v resortu za účelem nastavení parametrů RS CZ a identi-
fi kaci komodit vhodných pro nákup v rámci RS CZ nad rámec komodit z minimálního 
povinného seznamu, 

>>>    přípravu resortních pravidel centralizovaného zadávání, 
>>>    ustanovení RS CZ rozhodnutím svého vedoucího pracovníka, 
>>>    přípravu a správu resortních vzorů smluv používaných při centralizovaném zadávání 

a resortních vzorů zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané komodity,
>>>    vytváření a správu resortního seznamu nakupovaných položek, 
>>>    zajištění, aby centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v resortu postupovali v souladu 

s resortními pravidly,
>>>    zajištění, aby centrální zadavatel defi noval předmět centralizovaně zadávaných veřej-

ných zakázek s využitím Číselníku NIPEZ.

Funkci správce centralizovaného zadávání bude vykonávat MMR ČR. Jako správce RS CZ tak zod-
povídá zejména za přípravu minimálního povinného seznamu komodit, přípravu a správu sezna-
mu ÚOSS a jim podřízených organizací, přípravu a správu seznamu RS CZ, zpracování a předložení 
zprávy o hodnocení RS CZ Vládě ČR, a to vždy po skončení každého kalendářního roku, provádění 
kontroly souladu resortních pravidel s Minimálními požadavky a zpracování stanoviska k žádosti 
o výjimku z povinnosti účasti subjektu v RS CZ. Vedle výše jmenovaných činností je MMR ČR po-
věřeno také metodickou podporou RS CZ. Vydává proto a spravuje metodické pokyny k centrali-
zovanému zadávání VZ a připravuje a spravuje vzorové smlouvy používané při centralizovaném za-
dávání VZ. Dále pak MMR ČR připravuje a spravuje vzorové zadávací podmínky pro centralizovaně 
zadávané komodity uvedené v minimálním povinném seznamu komodit, spravuje Číselník NIPEZ 
ve vztahu k centralizovaně nakupovaným komoditám a zajišťuje vzdělávání zadavatelů zapojených 
do centralizovaného zadávání veřejných zakázek formou školení a seminářů.

Fungování RSCZ

Při centralizovaném zadávání na resortní úrovni je zadávání VZ delegováno na jednotlivé re-
sorty ÚOSS (či ve druhé fázi na resorty orgánů územních samospráv), ve kterých budou cent-
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ralizovaně nakupovány určené komodity, tj. není ustanoven žádný „národní centrální zadava-
tel“. Základní pravidla pro vytvoření a fungování resortních systémů upravují vládou schválené 
požadavky na vytvoření a fungování RS CZ (dále jen „Minimální požadavky“). Každý resort 
si v souladu s nimi vytvoří vlastní pravidla nejlépe odpovídající jeho specifi kům a potřebám. 
Samotný postup zavádění RS CZ doporučuje MMR ČR rozdělit do následujících tří fází:

Fáze úvodní analýzy ÚOSS, která zahrnuje:

>>>    analýzu organizační struktury resortu (rozbor používaných nástrojů a organizačních 
postupů řízení jednotlivých právních forem v resortu MMR ČR při zadávání VZ), 

>>>    základní rozbor nakupovaných komodit (rámcové vyčíslení objemu nákupu u jednotli-
vých komodit a vyčíslení potenciálu úspor), 

>>>    audit informační podpory zadávání VZ v resortu, vymezení funkcionalit nutných pro 
efektivní fungování RS CZ, 

>>>    analýzu současného organizačního zajištění procesu zadávání veřejných zakázek 
v resortu, 

>>>    analýzu postavení VZ fi nancovaných z prostředků EU v systému nákupu v resortu. 
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Fáze návrhu koncepčního modelu RS CZ pro resort příslušného ÚOSS zahrnující zpra-
cování povinné dokumentace dle UV č. 563/2011, a to zejména:

>>>    resortní pravidla CZ – pravomoci a odpovědnosti, procesní a organizační pravidla, pra-
vidla pro sběr požadavků na nákup komodit apod., 

>>>    postupy zadávání VZ v RS CZ, 
>>>    zpracování příp. úpravu vnitřních předpisů a metodických dokumentů v souvislosti 

s fungováním RS CZ, 
>>>    zpracování návrhu resortního seznamu komodit (tj. zda bude provedena centralizace 

zadávání nad rámec výše uvedených komodit), 
>>>    návrh informační podpory RSCZ, 
>>>    zpracování technicko-ekonomického posouzení zavedení RS CZ v resortu (úspory vs. náklady), 
>>>    zpracování detailního implementačního plánu zavedení RS CZ. 

Třetí fází je pak samotný provoz RS CZ, který zahrnuje především

>>>    ustanovení pracovních týmů pro standardizaci komodit, které jsou předmětem centrali-
zovaného zadávání v rámci RS CZ, a průběžnou standardizaci komodit, 

>>>    zajištění pravidelného sběru požadavků od pověřujících zadavatelů, 
>>>    přípravu případných žádostí o výjimku pro podřízené organizace či komoditní kategorie, 

příprava vzorů zadávacích podmínek a jejich připomínkování a obdobně také vzorů 
smluv o centralizovaném zadávání, rámcových a prováděcích smluv, 

>>>    zajištění školení pracovníků podílejících se na fungování RS CZ 
>>>    následné rutinní zadávání jednotlivých centralizovaných VZ v rámci RS.

Klíčové milníky pro zavádění RSCZ 

>>>    Nejpozději do 30. 4. 2012 musí ÚOSS zavést RS CZ v souladu s Minimálními požadavky.
>>>    Nejpozději od 1. 7. 2012 musí ÚOSS postupovat při zahájení zadávacího řízení na nákup 

komodit uvedených v resortním seznamu komodit pro centralizované zadávání.
>>>    Nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, jenž navazuje na vyhodnocovaný kalendářní 

rok, vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání (tj. od roku 
2013) musí ÚOSS zasílat MMR ČR OVI základní informace o provozu příslušného RS CZ.

Související právní a další předpisy

Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 k RS CZ veřejných zakázek ÚOSS, které 
obsahuje analýzu možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované 
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zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb a minimální požadavky na vytvoření a provoz 
RS CZ veřejných zakázek.

Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit 
povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci RS CZ veřejných 
zakázek v souladu s Minimálními požadavky.

Obě výše uvedená usnesení vlády ČR byla zpracována na základě opatření 2.2 Strategie vlády 
v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (Protikorupční strategie), která byla schválena 
usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti korupci na období 
let 2011 a 2012 (UV č. 1/2011).
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