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1. Vymezení základních pojmů 

 

Číselník NIPEZ – číselník komodit, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
a který je uveřejněn na webové adrese: http://ciselnik.nipez.cz. 

Katalog – Seznam položek komodit, který má svoji vnitřní strukturu založenou na 
komoditní klasifikaci. Pro účely centralizovaného zadávání jsou rozlišovány dva typy 
katalogu: 

Slepý katalog – evidence typových dodávek/služeb/stavebních prací, která slouží 
především pro tvorbu zadávací dokumentace. V resortním systému centralizovaného 
zadávání je slepý katalog důležitým nástrojem pro sběr požadavků od pověřujících 
zadavatelů. Pomocí slepého katalogu definují pověřující zadavatelé to, co má centrální 
zadavatel uvést v zadávací dokumentaci. 

Položkou slepého katalogu může být např. typová limuzína střední třídy nebo typový 
pracovní stůl pro pracovní pozici na úrovni referenta. 

Ostrý katalog – evidence informací o nakupovaných komoditách. Na rozdíl od slepého 
katalogu obsahuje údaje o konkrétních dodávkách/službách/stavebních pracích,  
tj. obsahuje údaje z uzavřených smluv a objednávek (např. název výrobku, cena, název 
dodavatele apod.) 

Položkou ostrého katalogu může být např. Škoda Octavia Ambition 2.0 TDI CR 81 kW 
6-stup. mech. nebo Pracovní stůl GALANT 120x60. 

Tato metodika neupravuje problematiku katalogu ve smyslu § 215 zákona č. 134/2016 
Sb, o zadávání veřejných zakázkek (dále jen ZZVZ). 

Pro účely této metodiky se rozumí katalogem evidence informací o komoditách  
v elektronické podobě.  

Komodita – zboží (dále také „dodávka“), služba nebo stavební práce; komoditou  
se rozumí i skupina spolu souvisejících komodit. 

Minimální požadavky – Minimálními požadavky na provoz resortních systémů 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR přijaté usnesením vlády ČR ze  dne 
18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti  
na pravidla pro centrální nákup státu; (příloha č. 1 uvedeného usnesení vlády). 

Minimální povinný seznam komodit – Seznam komodit povinně nakupovaných 
centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek přijatý usnesením usnesením vlády ČR ze  dne 18. ledna 2016 č. 24 
k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální 
nákup státu; (příloha č. 2 uvedeného usnesení vlády). 

Resortní seznam komodit (RSK) – je dle Minimálních požadavků seznam komodit, 
které budou nakupovány centralizovaně v rámci daného RS CZ; tento seznam bude 
obsahovat minimálně komodity z minimálního povinného seznamu komodit. 

Resortní seznam nakupovaných položek (RSNP) – evidence informací  
o nakupovaných komoditách na úrovni ostrého katalogu vymezená Minimálními 
požadavky a vytvořená pro účely správy RS CZ. 

http://ciselnik.nipez.cz/
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Řídicí subjekt RS CZ – ústřední orgán státní správy, v jehož resortu byl ustanoven RS 
CZ. 

 

 

2. Východiska dokumentu 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále též MMR) vydává tento dokument pro 
podrobnější vymezení pojmu „Resortní seznam nakupovaných položek“ (dále jen 
„RSNP“) a stanovení minimálních požadavků na vytvoření a provozování RSNP v rámci 
resortních systémů centralizovaného zadávání. 

 

Při stanovování minimálních požadavků na vytvoření a provozování RSNP vycházelo 
MMR z následujících dokumentů:  

 

 Usnesení vlády ČR ze  dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům 
centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu. 

 Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému 
centralizovaného zadávání, MMR, 2016 (dále jen „Metodika vyčíslování úspor“) 

 Usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav 
centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního 
nákupu státu pro roky 2016-2020 

 Usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289 o seznamu komodit určených pro 
standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu 

 Výstupy standardizační činnosti na úrovni Evropské komise, zejména v rámci 
projektu OpenPEPPOL 

 Metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti, 
verze 1.0, MMR, 2007 

 Elektronické katalogy – praktické příklady použití, verze 1.0, vytvořilo ASD 
Software, s.r.o. pro MMR, 2007  
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3. Aplikovatelnost dokumentu 

 

Metodika uvedená v tomto dokumentu je určena pro ústřední orgány státní správy 
(dále jen „ÚOSS“), které mají alespoň dvě podřízené organizace  a má 
doporučující charakter.. 

 

Informace o počtu podřízených organizací jsou k dispozici v Seznamu ústředních 
orgánů státní správy, jimi řízených organizačních složek státu a právnických 
osob, které jsou zřízeny ústředními orgány státní správy nebo v nichž mají 
ústřední orgány státní správy majetková práva nebo v nichž vykonávají vliv na 
řízení, které jsou veřejným zadavatelem podle § 4, odst. 1 písm. a), c) a e) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek (dále jen „seznam resortů ÚOSS“). 
Seznam resortů ÚOSS je uveřejněn na Portále o veřejných zakázkách a koncesích 
(http://www.portal-vz.cz/Centralizovane-zadavani-VZ). 

 

Postup podle této metodiky je rovněž doporučen pro vytvoření a provozování RSNP 
v rámci RS CZ na úrovni krajů a obcí. 

 

 

http://www.portal-vz.cz/Centralizovane-zadavani-VZ
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4. Požadavky na obsah RSNP 

 

Řídící subjekt dle čl. IX, odst. 9) Minimálních požadavků zajistí fungování resortního 
seznamu nakupovaných položek, který bude postupně naplňován informacemi o 
vysoutěžených komoditách v rámci resortního systému centralizovaného zadávání. 

K RSNP, přestože má povahu elektronického katalogu, se neváží požadavky stanovené 
v § 215 ZZVZ. 

Ze zákonné úpravy vyplývá, že dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro 
hodnocení nabídky též ve formě elektronického katalogu, a to zejména v případě 
veřejných zakázek zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v 
dynamickém nákupním systému. RSNP k takovému účelu neslouží. V RSNP jsou 
naopak evidovány zejména výstupy ze zadávacích řízení.  

 

V RS CZ musí být evidovány údaje ze smluv vzešlých z centralizovaného 
zadávání. Povinnost evidence v RSNP se nevztahuje na zadavatele a komodity 
definované výjimkami Čl. X Minimálních požadavků. Povinnost evidence v RSNP 
se týká výhradně komodit uvedených v RSK. Ostatní komodity se v RSNP evidují 
zcela dobrovolně. 

 

 



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYTVOŘENÍ A PROVOZOVÁNÍ 

RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK 

7 / 9 

5. Doporučené požadavky na strukturu RSNP 

 

Z vybraných ustanovení Minimálních požadavků vyplývá povinnost využívat číselník 
NIPEZ v rámci RS CZ. Jednoznačná identifikace položky RSNP (dále jen „Identifikátor 
položky“) proto musí vycházet z číselníku NIPEZ. Struktura identifikátoru položky bude 
následující: 

 

Kód číselníku NIPEZ_Kód slepého katalogu_Kód ostrého katalogu 

 

Např. 34111200-0_T1_01 s tím, že 34111200-0 je kód číselníku NIPEZ pro limuzíny, T1 
je označení pro položku slepého katalogu (např. typová limuzína střední třídy) a 01 je 
označení konkrétního nakupovaného výrobku (např. Škoda Octavia Ambition 2.0 TDI 
CR 81 kW 6-stup. mech.).  

 

Pokud není standardizace pro danou komoditu v RS CZ na takové úrovni, aby bylo 
možné přiřadit každé položce kód slepého katalogu, pak může být kód slepého katalogu 
dočasně označen „XX“. 

 

Číselník NIPEZ je dostupný ke stažení ve formátu xml a xls na adrese 
http://ciselnik.nipez.cz, a to včetně parametrů k vybraným položkám číselníku NIPEZ. 
MMR doporučuje pro podrobné vymezení položek v rámci RSNP používat parametry 
uvedené v číselníku NIPEZ. 

Kompletní datová struktura RSNP je charakterizována v následující tabulce. 
 

Název datového 
prvku 

Formát datového 
prvku 

Existence 
v RSNP 

Potřeba 
evidovat u 
datového 

prvku 
i historické 

hodnoty 
s uvedením od 

kdy do kdy 
platily 

Poznámka 

Identifikátor 
položky 

Kód číselníku 
NIPEZ_Kód 
slepého 
katalogu_Kód 
ostrého 
katalogu 

POVINNÁ NE  

Vazba na položku 
slepého katalogu 

Kód slepého 
katalogu 

PODMÍNEČNÁ NE 

Datový prvek definující relaci na 
položku slepého katalogu. 
Podmínkou existence tohoto 
datového prvku je existence 
slepého katalogu 

Vazba na položku 
RSK 

Kód číselníku NIPEZ POVINNÁ NE 
Datový prvek definující relaci na 
položku resortního seznamu 

http://ciselnik.nipez.cz/
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Název datového 
prvku 

Formát datového 
prvku 

Existence 
v RSNP 

Potřeba 
evidovat u 
datového 

prvku 
i historické 

hodnoty 
s uvedením od 

kdy do kdy 
platily 

Poznámka 

komodit 

Název položky Prostý text POVINNÁ NE 

Z hlediska možného třídění dle 
názvu doporučujeme, aby název 
položky začínal podstatným 
jménem, např. „Židle kancelářská 
VERONICA TYP 236“ 

Sada vlastností 

Pokud bude použita 
sada z číselníku 
NIPEZ, bude se 
jednat o kód sady 
vlastností z číselníku 
NIPEZ 

DOPORUČENÁ NE 

Každá sada vlastností se bude 
skládat z následujících datových 
prvků: 

 Kód vlastnosti 

 Název vlastnosti 

 Definice vlastnosti 

 Typ vlastnosti (měřená, 
logická apod.) 

 Hodnota vlastnosti  

 Měrná jednotka (v případě 
typu vlastnosti „měřená“)  

Neparametrický 
popis produktu 

Prostý text PODMÍNEČNÁ NE 
Pokud není využita sada 
vlastností, je nutné použít 
neparametrický popis produktu  

Cena bez DPH Kč POVINNÁ ANO  

Sazba DPH % POVINNÁ ANO  

Cena s DPH Kč POVINNÁ ANO  

Benchmarková 
cena bez DPH 

Kč PODMÍNEČNÁ ANO 

Benchmarková cena, která se dle 
Metodiky vyčíslování úspor váže 
k dané položce. Je uvedena jen 
v případě, vyžaduje-li to Metodika 
vyčíslování úspor (tj. jen u 
vybraných komodit). 

Údaj o tom, zda 
byla položka 
pořízena v rámci 
RS CZ 

Logická hodnota 
(ANO/NE) 

POVINNÁ ANO  

Číslo smlouvy Číslo smlouvy POVINNÁ ANO 
Datový prvek definující relaci na 
položku registru smluv. 

Název dodavatele Prostý text POVINNÁ NE  

IČ dodavatele  POVINNÁ NE  

Adresa 
dodavatele 

Prostý text DOPORUČENÁ NE  

Další kontaktní 
údaje dodavatele 

Prostý text DOPORUČENÁ NE E-mail, telefon 

Údaj o způsobu 
dodání produktu 

Prostý text DOPORUČENÁ NE 
Stručná textová informace o místu 
a způsobu dodání 

Údaj o 
případných 
vadách produktu 

Prostý text DOPORUČENÁ NE 
Stručná textová informace o 
vadách z uplatněných 
reklamačních protokolů 
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Název datového 
prvku 

Formát datového 
prvku 

Existence 
v RSNP 

Potřeba 
evidovat u 
datového 
prvku 
i historické 
hodnoty 
s uvedením od 
kdy do kdy 
platily 

Poznámka 

Údaj o tom, zda 
byla komodita 
zařazena do 
spotřebního koše 

Logická hodnota 
(ANO/NE) 

PODMÍNEČNÁ ANO 

Informace o tom, zda byla 
položka zařazena do spotřebního 
koše pro účely výpočtu úspor 
v rámci RS CZ dle Metodiky 
vyčíslování úspor. 

Obrázek 

Fotografie či 
schématický nákres 
ve standardním 
formátu a rozlišení 

DOPORUČENÁ NE 
Fotografie či schématický nákres 
výrobku 

Stav položky PLATNÁ/NEPLATNÁ POVINNÁ ANO 
Položka se stane platnou 
v momentě, kdy má vyplněny 
všechny povinné datové prvky. 

 

 


