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Veřejné zakázky, pro jejichž zadávání bude zadavateli uvedenými v bodu III/1 

tohoto usnesení používán výhradně Národní elektronický nástroj 
 

Zadavatelé uvedení v bodu III. 1 tohoto usnesení (dále jen „zadavatel“) jsou povinni pro zadávání 

níže definovaných veřejných zakázek používat výhradně Národní elektronický nástroj: 

 

 veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“), 

 veřejné zakázky, které budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 

ZZVZ. 

 

 

Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím 

Národního elektronického nástroje 

 
Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím národního elektronického nástroje je 

stanoven pomocí klasifikace CPV a komoditních kategorií číselníku NIPEZ. Komoditní kategorie číselníku 

NIPEZ jsou v seznamu šedivě podbarveny vhodně seskupují vybrané CPV kódy. 

Kód Název 

01 Paliva a elektrická energie1 

09110000-3 Tuhá paliva 

09111000-0 Uhlí a paliva vyrobená z uhlí 

09111100-1 Uhlí 

09111200-2 Tuhá paliva vyrobená z uhlí 

09111210-5 Černé uhlí a černouhelné brikety 

09111220-8 Brikety 

09111300-3 Fosilní paliva 

09111400-4 Paliva na bázi dřeva 

09112000-7 Lignit a rašelina 

09112100-8 Hnědé uhlí a lignit hnědouhelné brikety 

09112200-9 Rašelina 

09113000-4 Koks 

09120000-6 Plynná paliva 

09121100-4 Svítiplyn nebo podobné plyny 

09122000-0 Propan a butan 

09123000-7 Zemní plyn 

09135000-4 Palivové oleje 

                                                           
1 Komoditní povinnost se nevztahuje na pohonné hmoty 



  

09135100-5 Topné oleje 

09135110-8 Spalitelné oleje s nízkým obsahem síry 

09310000-5 Elektrická energie 

09330000-1 Solární energie 

09331000-8 Solární panely 

09331100-9 Solární kolektory pro výrobu tepla 

09331200-0 Solární fotovoltaické moduly 

09332000-5 Instalace a montáž solárních zařízení 

03 Kancelářská technika a zařízení 

30120000-6 Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení 

30121000-3 Zařízení fotokopírování a termokopírování 

30121100-4 Fotokopírovací stroje 

30121200-5 Zařízení pro fotokopírování 

30121300-6 Rozmnožovací zařízení 

30121400-7 Rozmnožovací stroje 

30121430-6 Digitální rozmnožovací stroje 

30140000-2 Počítací a účtovací stroje 

30141000-9 Počítací stroje 

30141100-0 Kapesní elektronické kalkulačky 

30141200-1 Stolní kalkulačky 

30141300-2 Kalkulačky s tiskem 

30142000-6 Účtovací stroje a pokladny 

30142100-7 Účtovací stroje 

30142200-8 Pokladny 

30150000-5 Psací stroje 

30151000-2 Elektrické psací stroje 

04 Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat 

30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 

30125100-2 Zásobníky tonerů 

30125110-5 Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje 

30125120-8 Tonery pro fotokopírovací stroje 

30125130-1 Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumná a dokumentační střediska 

30152000-9 Součásti a příslušenství psacích strojů 

30192113-6 Inkoustové náplně 

30234000-8 Média pro ukládání dat 

30234100-9 Magnetické disky 

30234200-0 Optické disky 

30234300-1 Kompaktní disky (CD) 

30234400-2 DVD 

30234500-3 Paměťová archivační média 

30234600-4 Flash paměť 

30234700-5 Magnetické pásky 

06 Počítače a stroje na zpracování dat 



  

30210000-4 Stroje na zpracování dat (technické vybavení) 

30211000-1 Hlavní počítače 

30211200-3 Technické vybavení pro hlavní počítače 

30211300-4 Počítačové platformy 

30211400-5 Počítačové konfigurace 

30213000-5 Osobní počítače 

30213100-6 Přenosné počítače 

30213200-7 Tablety (PC) 

30213300-8 Stolní počítač 

30213400-9 Centrální řídící jednotky pro osobní počítače 

30213500-0 Kapesní počítače 

30214000-2 Pracovní stanice 

30215000-9 Mikropočítačové technické vybavení 

30215100-0 Centrální řídící jednotky pro mikropočítače 

30216000-6 Magnetická nebo optická čtecí zařízení 

30230000-0 Zařízení související s počítači 

30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 

30231100-8 Počítačové terminály 

30231200-9 Konzoly 

30231300-0 Zobrazovací jednotky 

30231310-3 Ploché monitory 

30231320-6 Dotykové monitory 

30232000-4 Periferní vybavení 

30232100-5 Tiskárny a kresliče 

30232110-8 Laserové tiskárny 

30232120-1 Jehličkové tiskárny 

30232130-4 Barevné grafické tiskárny 

30232140-7 Kresliče 

30232150-0 Inkoustové tiskárny 

30233000-1 Archivovací a čtecí zařízení 

30233100-2 Počítačové paměťové jednotky 

30233110-5 Magnetické kartové paměťové jednotky 

30233120-8 Magnetické páskové paměťové jednotky 

30233130-1 Magnetické diskové paměťové jednotky 

30233131-8 Disketové jednotky 

30233132-5 Diskové jednotky 

30233140-4 Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD) 

30233141-1 Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID) 

30233150-7 Optické diskové jednotky 

30233151-4 Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD) 

30233152-1 Zařízení pro čtení/vypalování DVD 

30233153-8 Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD 

30233160-0 Páskové jednotky 



  

30233161-7 Zařízení pro manipulaci s kazetami 

30233170-3 Karuselové jednotky 

30233180-6 Archivační zařízení flash paměť 

30233190-9 Řídící jednotka diskové paměti 

30236000-2 Různé počítačové vybavení 

30236100-3 Rozšíření paměti 

30236110-6 Paměť RAM 

30236111-3 Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM) 

30236112-0 Statická paměť s přímým přístupem (SRAM) 

30236113-7 Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM) 

30236114-4 Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM) 

30236115-1 Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM) 

30236120-9 Paměť pouze pro čtení (ROM) 

30236121-6 Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM) 

30236122-3 Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM) 

30236123-0 Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EEPROM) 

30236200-4 Zařízení pro zpracovávání dat 

30237000-9 Součásti příslušenství a doplňky pro počítače 

30237100-0 Součásti počítačů 

30237110-3 Síťová rozhraní 

30237120-6 Vstupní kanály počítače 

30237121-3 Sériové infračervené porty 

30237130-9 Počítačové karty 

30237131-6 Elektronické karty 

30237132-3 Rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice) 

30237133-0 Adaptéry a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů) 

30237134-7 Grafické akcelerátory 

30237135-4 Karty pro síťová rozhraní 

30237136-1 Zvukové karty 

30237140-2 Základní desky 

30237200-1 Počítačová příslušenství 

30237210-4 Ochrana proti vyzařování monitorů 

30237220-7 Podložky pod myš 

30237230-0 Vyrovnávací paměti 

30237240-3 Webová kamera 

30237250-6 Čisticí příslušenství k počítačům 

30237251-3 Čisticí sady k počítačům 

30237252-0 Rozprašovače se stlačeným vzduchem 

30237253-7 Protiprachové kryty počítačového zařízení 

30237260-9 Rameno pro upevnění monitoru na zeď 

30237270-2 Pouzdra na přenosné počítače 

30237280-5 Síťové příslušenství 

30237290-8 Podložky zápěstí ke klávesnici 



  

30237295-3 Ochranné kryty klávesnice 

30237300-2 Doplňky k počítačům 

30237310-5 Zásobníky pro tiskárny 

30237320-8 Diskety 

30237330-1 Kazety DAT 

30237340-4 Kazety DLT 

30237350-7 Datové kazety 

30237360-0 Kazety LTO 

30237370-3 Záznamové kazety 

30237380-6 CD-ROM 

30237400-3 Příslušenství pro vkládání dat 

30237410-6 Počítačová myš 

30237420-9 Pákové ovladače 

30237430-2 Světelná pera 

30237440-5 Kulové ovládače 

30237450-8 Grafické tablety 

30237460-1 Počítačové klávesnice 

30237461-8 Programovatelné klávesnice 

48820000-2 Servery 

48821000-9 Síťové servery 

48822000-6 Počítačové servery 

48823000-3 Souborové servery 

48824000-0 Obsluhy tisku 

48825000-7 Webové servery 

08 Mobilní telefony a příslušenství 

32250000-0 Mobilní telefony 

32251000-7 Telefony do automobilů 

32251100-8 Sada hands-free 

32252000-4 GSM telefony 

32252100-5 Hands-free mobilní telefony 

32252110-8 Hands-free mobilní telefony (bezdrátové) 

09 Telekomunikační zařízení a infrastruktura 

32550000-3 Telefonní zařízení 

32551000-0 Telefonní kabely a příbuzné zařízení 

32551100-1 Telefonní spojky 

32551200-2 Telefonní ústředny 

32551300-3 Telefonní sluchátkové sady 

32551400-4 Telefonní sítě 

32551500-5 Telefonní kabely 

32552000-7 Elektrické přístroje pro telefony nebo telegrafické 

32552100-8 Telefonní sady 

32552110-1 Bezdrátové telefony 

32552120-4 Nouzové telefony 



  

32552150-3 Telefony pro zrakově postižené 

32552160-6 Telefony pro sluchově postižené 

32552300-0 Telefonické nebo telegrafické spínací přístroje 

32552310-3 Digitální telefonní ústředny 

32552320-6 Multiplexery 

32552330-9 Telefonní spínací přístroje 

32552400-1 Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu 

32552410-4 Modemy 

32552420-7 Kmitočtové konvertory 

32552430-0 Kódovací zařízení 

32552500-2 Teletextové přístroje 

32552520-8 Telexové zařízení 

32552600-3 Vstupní telefony 

32553000-4 Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístroj 

32560000-6 Skleněné vlákna 

32561000-3 Spojovací materiály pro optické vlákna 

32562000-0 Optické kabely 

32562100-1 Optické kabely pro přenos informací 

32562200-2 Optické telekomunikační kabely 

32562300-3 Optické kabely pro přenos dat 

32570000-9 Komunikační zařízení 

32572000-3 Komunikační kabely 

32572100-4 Komunikační kabely s několikanásobným elektrickým vodičem 

32572200-5 Komunikační kabely s koaxiálním vodičem 

32580000-2 Datová zařízení 

32581000-9 Zařízení pro datovou komunikaci 

32581100-0 Pro přenos dat kabelové 

32581110-3 Zařízení pro přenos dat s několikanásobným elektrickým vodičem 

32581120-6 Zařízení pro přenos dat kabelové s koaxiálním vodičem 

32581130-9 Zařízení pro přenos dat pro speciální aplikace 

32581200-1 Faxová zařízení 

32581210-4 Příslušenství a komponenty k faxovým zařízením 

32582000-6 Datová média 

32583000-3 Zvuková a datová media 

32584000-0 Media na přenos dat 

10 Audiovizuální a fotografická technika 

32310000-9 Rozhlasové přijímače 

32320000-2 Televizní a audiovizuální přístroje 

32321000-9 Videoprojektory 

32321100-0 Filmové přístroje 

32321200-1 Audiovizuální přístroje 

32321300-2 Audiovizuální materiály 

32322000-6 Multimediální přístroje 



  

32323000-3 Video monitory 

32323100-4 Barevné video monitory 

32323200-5 Černobílé video monitory 

32323300-6 Videopřístroje 

32323400-7 Přehrávací videopřístroje 

32324000-0 Televize 

32324100-1 Barevné televize 

32324200-2 Černobílé televize 

32324300-3 Televizní přístroje 

32324310-6 Satelitní antény 

32324400-4 Televizní antény 

32324500-5 Voliče kanálů 

32324600-6 Set-top-boxy 

32330000-5 Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu 

32331000-2 Točny 

32331200-4 Přehrávače kazet 

32331300-5 Zvukové reprodukční přístroje 

32331500-7 Přístroje pro nahrávání rekordéry 

32331600-8 MP3 přehrávače 

32332000-9 Magnetofony 

32332100-0 Diktafony 

32332200-1 Telefonní záznamníky 

32332300-2 Přístroje pro záznam zvuku 

32333000-6 Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu 

32333100-7 Videorekordéry 

32333200-8 Videokamery 

32333300-9 Přístroje pro reprodukci obrazu 

32333400-0 Videopřehrávače 

32340000-8 Mikrofony a reproduktory 

32341000-5 Mikrofony 

32342000-2 Reproduktory 

32342100-3 Hlavová sluchátka 

32342200-4 Sluchátka 

32342300-5 Sady mikrofonů a reproduktorů 

32342400-6 Akustické přístroje 

32342411-6 Minireproduktory 

32342412-3 Běžné reproduktory 

32344200-8 Radiopřijímače 

32344280-2 Přenosná rádia 

32351310-4 Audiokazety 

32354300-2 Film pro fotografii 

32354600-5 Video kazety 

32360000-4 Interkomunikační zařízení 



  

38650000-6 Fotografické vybavení 

38651000-3 Fotografické přístroje 

38651100-4 Objektivy 

38651200-5 Těla fotografických přístrojů 

38651600-9 Digitální fotografické přístroje 

38652100-1 Promítací přístroje 

38652120-7 Video projektory 

38653100-8 Blesky 

38653110-1 Fotografické bleskové žárovky 

38653111-8 Fotografické bleskové kostky 

38653400-1 Projekční plátna 

11 Kancelářské potřeby 

22810000-1 Rejstříky z papíru nebo lepenky 

22813000-2 Účetní knihy 

22814000-9 Bloky stvrzenek 

22815000-6 Zápisníky 

22816000-3 Bloky 

22816100-4 Poznámkové bloky 

22816200-5 Stenografický blok 

22816300-6 Samolepicí bločky 

22817000-0 Diáře nebo osobní kalendáře 

22819000-4 Adresáře 

22830000-7 Sešity 

22831000-4 Náhradní vložky do školních poznámkových bloků 

22832000-1 Školní papír 

30190000-7 Různé kancelářské zařízení a potřeby 

30191000-4 Kancelářské zařízení mimo nábytku 

30191100-5 Zařízení pro archivaci dokumentů 

30191110-8 Karuselový systém na vizitky 

30191120-1 Stojany na časopisy 

30191130-4 Svorkový držák na spisy 

30191200-6 Zpětné projektory 

30191400-8 Skartovačky 

30192000-1 Kancelářské potřeby 

30192100-2 Mazací pryž 

30192110-5 Inkoustové výrobky 

30192111-2 Razítkové polštářky 

30192112-9 Barvící pásky 

30192121-5 Kuličková pera 

30192122-2 Plnící pera 

30192123-9 Pera s plstěným hrotem 

30192124-6 Fixy 

30192125-3 Značkovače 



  

30192126-0 Technická pera 

30192127-7 Držáky na pera 

30192130-1 Tužky 

30192131-8 Tužky s tuhou v pevné pochvě 

30192132-5 Náhradní tuhy do tužek 

30192133-2 Ořezávátka tužek 

30192134-9 Držáky na tužky 

30192150-7 Nastavitelná datovací razítka 

30192151-4 Pečetidla 

30192152-1 Nastavitelná číselná razítka 

30192153-8 Textová razítka 

30192154-5 Náhradní razítkové polštářky 

30192155-2 Držáky na kancelářská razítka 

30192160-0 Korektory 

30192170-3 Nástěnky 

30192200-3 Měřící pásma 

30192300-4 Inkoustové pásky 

30192310-7 Pásky do psacích strojů 

30192320-0 Pásky do tiskáren 

30192330-3 Pásky a kotouče do kalkulaček 

30192340-6 Faxové pásky 

30192350-9 Pásky do pokladen 

30192600-7 Kreslicí tabule 

30192700-8 Papírnické zboží 

30192800-9 Samolepící štítky 

30192900-0 Korekční prostředky 

30192910-3 Korekční pásky 

30192920-6 Korekční tekutina 

30192930-9 Korekční pera 

30192940-2 Náplně do korekčních per 

30193000-8 Organizéry a příslušenství 

30193100-9 Dělicí přepážky do zásuvek 

30193200-0 Přihrádky na dopisy nebo organizéry 

30193300-1 Závěsné organizéry 

30193400-2 Zarážky na knihy 

30193500-3 Stojany na tiskoviny 

30193600-4 Stojánky na diáře nebo kalendáře 

30193700-5 Krabice na ukládání spisů 

30193800-6 Držáky na vzkazy 

30193900-7 Držáky kopií 

30194000-5 Rýsovací potřeby 

30194100-6 Křivítka 

30194200-7 Pásky filmy a jiné pomůcky na přilepení výkresů 



  

30194210-0 Pásky a jiné pomůcky na přilepení výkresů 

30194220-3 Lepicí filmy 

30194300-8 Rýsovací soupravy sady a papíry 

30194310-1 Rýsovací soupravy nebo sady 

30194320-4 Rýsovací papíry 

30194400-9 Kryty rýsovacích stolů 

30194500-0 Pomůcky pro psaní písmen 

30194600-1 Úhloměry 

30194700-2 Šablony 

30194800-3 Příložníky a trojúhelníky 

30194810-6 Příložníky 

30194820-9 Trojúhelníky 

30194900-4 Ochranné kryty pracovní plochy 

30195000-2 Tabule 

30195100-3 Plánovací tabule a příslušenství 

30195200-4 Elektronické tabule a příslušenství 

30195300-5 Listové tabule a příslušenství 

30195400-6 Suché stírací tabule a příslušenství 

30195500-7 Křídové tabule a příslušenství 

30195600-8 Vývěskové tabule a příslušenství 

30195700-9 Čistící sady na tabule a příslušenství 

30195800-0 Závěsné věšáky a držáky 

30195900-1 Bílé a magnetické tabule 

30195910-4 Bílé tabule 

30195911-1 Příslušenství k bílým tabulím 

30195912-8 Stojany k bílým tabulím 

30195913-5 Stojany k flipchartům 

30195920-7 Magnetické tabule 

30195921-4 Stírací pomůcky k magnetickým tabulím 

30196000-9 Plánovací systémy 

30196100-0 Plánovače porad 

30196200-1 Termínové kalendáře a náhradní vložky 

30197000-6 Drobné kancelářské vybavení 

30197100-7 Sešívací svorky cvočky napínáčky 

30197110-0 Sponky 

30197120-3 Cvočky 

30197130-6 Napínáčky 

30197200-8 Kroužkové vazače a kancelářské sponky 

30197210-1 Kroužkové vazače 

30197220-4 Sponky na papír 

30197221-1 Držáky na kancelářské sponky 

30197300-9 Otevírače dopisů sešívačky a děrovačky 

30197310-2 Otevírače dopisů 



  

30197320-5 Sešívačky 

30197321-2 Odstraňovače sešívacích svorek 

30197330-8 Děrovačky 

30197400-0 Navlhčovač známek 

30197600-2 Zpracovaný papír a lepenka 

30197610-5 Vrstvený papír a lepenka 

30197620-8 Papír určený k psaní 

30197621-5 Bloky k flipchartům 

30197630-1 Papír určený k tisku 

30197640-4 Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír 

30197641-1 Termografický papír 

30197642-8 Fotokopírovací a xerografický papír 

30197643-5 Fotokopírovací papír 

30197644-2 Xerografický papír 

30199000-0 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží 

30199100-1 Uhlový papír přímopropisovací papír papírové rozmnožovací blány a samopropisovací papír 

30199110-4 Uhlový papír 

30199120-7 Přímopropisovací papír 

30199130-0 Samopropisovací papír 

30199140-3 Papírové rozmnožovací blány 

30199200-2 Obálky dopisnice a korespondenční lístky 

30199210-5 Dopisnice 

30199220-8 Korespondenční lístky 

30199230-1 Obálky 

30199240-4 Dopisní sady 

30199300-3 Ražený nebo perforovaný papír 

30199310-6 Ražený nebo perforovaný papír určený k tisku 

30199320-9 Ražený nebo perforovaný papír určený k psaní 

30199330-2 Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální formě 

30199340-5 Papír v kontinuální formě 

30199400-4 Gumovaný nebo lepicí papír 

30199410-7 Samolepicí papír 

30199500-5 Pořadače přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky 

30199600-6 Přihrádky na kancelářské potřeby 

39260000-2 Schránky na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů 

39261000-9 Schránky na ukládání papírů 

39263000-3 Vybavení pracovních stolů 

39263100-4 Sady na pracovní stoly 

39264000-0 Součásti rychlovazačů nebo pořadačů 

39265000-7 Háčky a očka 

12 Tiskařské výrobky 

22100000-1 Tištěné knihy brožury a letáky 

22110000-4 Tištěné knihy 



  

22114000-2 Slovníky mapy hudebniny a ostatní knihy 

22114100-3 Slovníky 

22114300-5 Mapy 

22114310-8 Katastrální mapy 

22114311-5 Plány 

22114500-7 Encyklopedie 

22120000-7 Publikace 

22121000-4 Technické publikace 

22130000-0 Seznamy 

22140000-3 Letáky 

22150000-6 Brožury 

22160000-9 Brožurky 

22460000-2 Reklamní materiály obchodní katalogy a příručky 

22461000-9 Katalogy 

22461100-0 Držáky papíru na poznámky a seznamy 

22462000-6 Reklamní materiály 

22820000-4 Tiskopisy 

22821000-1 Volební tiskopisy 

22822000-8 Obchodní tiskopisy 

22822100-9 Obchodní tiskopisy v kontinuální formě 

22822200-0 Obchodní tiskopisy v jiné než kontinuální formě 

30199700-7 Tištěné papírnické výrobky jiné než tiskopisy 

30199710-0 Tištěné obálky 

30199711-7 Tištěné obálky s oknem 

30199712-4 Tištěné obálky bez okna 

30199713-1 Tištěné rentgenové obálky 

30199720-3 Poznámkový papír 

30199730-6 Navštívenky 

30199731-3 Držáky navštívenek 

30199740-9 Děkovné karty 

30199750-2 Kupóny 

30199760-5 Štítky 

30199761-2 Štítky s čárovým kódem 

30199762-9 Visačky na zavazadla 

30199763-6 Štítky na ochranu před krádeží 

30199770-8 Stravenky 

30199780-1 Psací podložky 

30199790-4 Rozvrhy 

30199791-1 Nástěnné plánovače 

30199792-8 Kalendáře 

30199793-5 Podstavce na diáře 

14 Čistící prostředky a jiné drogistické zboží 

33711900-6 Mýdlo 



  

33760000-5 Toaletní papír kapesníky ruční utěrky a ubrousky 

33761000-2 Toaletní papír 

33762000-9 Papírové kapesníky 

33763000-6 Papírové ruční utěrky 

33764000-3 Papírové ubrousky 

33770000-8 Papírové hygienické výrobky 

33771000-5 Hygienické papírové výrobky 

33772000-2 Papírové výrobky na jedno použití 

39224000-8 Kartáčnické výrobky různých typů 

39224100-9 Košťata 

39224200-0 Kartáče 

39800000-0 Čisticí a lešticí výrobky 

39810000-3 Vonné přípravky a vosky 

39811000-0 Přípravky pro parfemování nebo deodoraci místností 

39811100-1 Osvěžovače vzduchu 

39811110-4 Dávkovače osvěžovačů vzduchu 

39811200-2 Dezinfektanty vzduchu 

39812000-7 Leštidla a krémy 

39812100-8 Leštidla na podlahu 

39812300-0 Leštící vosky 

39812400-1 Prostředky na zametání 

39813000-4 Čisticí pasty a prášky 

39820000-6 Organické povrchově aktivní prostředky 

39821000-3 Čpavkové čisticí prostředky 

39822000-0 Žíravé čisticí prostředky 

39830000-9 Čistící prostředky 

39831000-6 Prací prostředky 

39831100-7 Olejové dispergovadlo 

39831200-8 Detergenty 

39831210-1 Detergenty do myček na nádobí 

39831220-4 Odmašťovací činidla 

39831230-7 Pohlcovače tuku 

39831240-0 Čisticí směsi 

39831250-3 Máchací roztoky 

39831300-9 Čisticí prostředky na podlahy 

39831400-0 Čisticí prostředky na monitory a obrazovky 

39831500-1 Čisticí prostředky pro automobily 

39831600-2 Čisticí prostředky pro WC 

39831700-3 Automatické dávkovače mýdla 

39832000-3 Prostředky na mytí nádobí 

39832100-4 Prášek na mytí nádobí 

39833000-0 Prostředky proti prachu 

15 Nábytek 



  

39110000-6 Sedadla židle a související výrobky a jejich díly 

39111000-3 Sedadla 

39111100-4 Otáčivá sedadla 

39112000-0 Židle 

39112100-1 Židle k jídelním stolům 

39113000-7 Různá sedadla a židle 

39113100-8 Křesla 

39113200-9 Pohovky 

39113300-0 Lavicová sedadla 

39113500-2 Stoličky 

39113600-3 Lavice 

39120000-9 Stoly skříně psací stoly a knihovny 

39121000-6 Psací stoly a stoly 

39121100-7 Psací stoly 

39121200-8 Stoly 

39122000-3 Skříně a knihovny 

39122100-4 Skříně 

39122200-5 Knihovny 

39130000-2 Kancelářský nábytek 

39131000-9 Kancelářské police 

39131100-0 Archivační police 

39132000-6 Archivační systémy 

39132100-7 Registratury 

39132200-8 Kartoteční skříně 

39132300-9 Závěsné kartotéky 

39132400-0 Karuselové systémy 

39132500-1 Kancelářské vozíky 

39133000-3 Výstavní skříně 

39134000-0 Počítačový nábytek 

39134100-1 Počítačové stoly 

39135000-7 Třídící stoly 

39135100-8 Třídící rámy 

39136000-4 Věšáky a ramínka 

39140000-5 Domácí nábytek 

39141000-2 Kuchyňský nábytek a zařízení 

39141100-3 Police 

39141200-4 Pracovní plochy 

39141300-5 Kuchyňské skříňky 

39141400-6 Kuchyňské linky 

39141500-7 Digestoře 

39143121-0 Šatní skříně 

39143200-8 Nábytek pro jídelny 

39143210-1 Jídelní stoly 



  

39143310-2 Konferenční stolky 

39144000-3 Nábytek pro koupelny 

39150000-8 Různý nábytek a vybavení 

39151000-5 Různý nábytek 

39151100-6 Regály 

39151200-7 Pracovní stoly 

39151300-8 Modulový nábytek 

39153000-9 Nábytek do konferenčních místností 

39153100-0 Držáky na knihy 

39155000-3 Nábytek pro knihovny 

39155100-4 Zařízení pro knihovny 

39156000-0 Nábytek pro haly a recepce 

39157000-7 Části nábytku 

39160000-1 Školní nábytek 

39162000-5 Vzdělávací vybavení 

39162100-6 Vybavení pro výuku 

39162110-9 Doplňky pro výuku 

39162200-7 Školící pomůcky a zařízení 

16 Zařízení  a vybavení interiéru 

39220000-0 Kuchyňské zařízení domácí potřeby a zařízení pro pohostinství 

39221000-7 Kuchyňské zařízení 

39221100-8 Kuchyňské nádobí 

39221110-1 Nádobí 

39221120-4 Šálky a sklenice 

39221121-1 Šálky 

39221122-8 Hrnečky 

39221123-5 Nápojové sklo 

39221130-7 Nádoby na potraviny 

39221140-0 Nádoby na vodu 

39221150-3 Izolační lahve 

39221160-6 Podnosy 

39221170-9 Sušáky 

39221180-2 Kuchyňské potřeby 

39221190-5 Držák na talíře 

39221200-9 Stolní nádobí 

39221210-2 Talíře 

39221220-5 Mísy mělké 

39221230-8 Misky 

39221240-1 Mísy hluboké 

39221250-4 Karafy 

39221260-7 Odpadkové koše 

39223000-1 Lžíce a vidličky 

39223100-2 Lžíce 



  

39223200-3 Vidličky 

39240000-6 Nožířské zboží 

39241000-3 Nože a nůžky 

39241100-4 Nože 

39241110-7 Jídelní nože pro stolování 

39241120-0 Kuchyňské nože 

39241130-3 Užitkové nože 

39241200-5 Nůžky 

39290000-1 Různé vybavení interiérů 

39291000-8 Zařízení pro prádelny 

39292000-5 Školní břidlicové tabulky a tabule a nástroje k psaní nebo kreslení 

39292100-6 Břidlicové tabulky k psaní 

39292110-9 Stírací pomůcky na tabule 

39292200-7 Umělé výrobky 

39292300-8 Kreslicí náčiní 

39292400-9 Psací náčiní 

39292500-0 Pravítka 

39293000-2 Umělé ovoce 

39293100-3 Umělé květiny 

39293200-4 Umělá tráva 

39293400-6 Školní břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení 

39298000-7 Sošky ornamenty; rámy na fotografie nebo obrazy a zrcadla 

39298100-8 Rámy na fotografie 

39298200-9 Obrazové rámy 

39298300-0 Vázy 

39298800-5 Akvária 

39298900-6 Různé dekorační předměty 

39298910-9 Vánoční stromky 

39299000-4 Stolní a domácenské sklo 

39299200-6 Bezpečnostní sklo 

39299300-7 Skleněná zrcadla 

39710000-2 Elektrické přístroje pro domácnost 

39711000-9 Elektrická zařízení domácnosti pro použití v kontaktu s potravinami 

39711100-0 Chladničky a mrazničky 

39711110-3 Kombinovaná chladící a mrazící zařízení 

39711120-6 Mrazničky 

39711121-3 Pultové mrazničky 

39711122-0 Mrazničky pro domácnosti 

39711123-7 Mrazničky skříňového typu 

39711124-4 Průmyslové mrazničky 

39711130-9 Chladničky 

39711200-1 Kuchyňské roboty 

39711210-4 Mixéry 



  

39711211-1 Kuchyňské mixéry 

39711300-2 Elektrotepelné přístroje 

39711310-5 Elektrické přístroje na přípravu kávy 

39711320-8 Elektrické přístroje na přípravu čaje 

39711330-1 Elektrické opékače topinek 

39711340-4 Ohřívače talířů 

39711350-7 Waflovače 

39711360-0 Trouby 

39711361-7 Elektrické trouby 

39711362-4 Mikrovlnné trouby 

39711400-3 Opékače ohřívací tělíska varné desky a varná tělíska 

39711410-6 Opékače 

39711420-9 Ohřívací tělíska 

39711430-2 Varné desky 

39711440-5 Varná tělíska 

39711500-4 Otvíráky na konzervy 

39712000-6 Elektrická zařízení domácnosti pro užití v kontaktu s lidským tělem 

39712300-9 Vysoušeče rukou 

39713000-3 Elektrická zařízení domácností pro čištění a žehlení 

39713100-4 Myčky na nádobí 

39713200-5 Pračky a sušičky na prádlo 

39713210-8 Pračky spojené se sušičkou 

39713211-5 Sušící a žehlící jednotky 

39713300-6 Drtiče odpadků 

39713400-7 Stroje pro údržbu podlah 

39713410-0 Stroje na čištění podlah 

39713420-3 Leštiče podlah 

39713430-6 Vysavače 

39713431-3 Příslušenství k vysavačům 

39713500-8 Elektrické žehličky 

39713510-1 Napařovací žehličky 

39714000-0 Ventilační nebo recyklační kryty 

39714100-1 Ventilátory 

39714110-4 Odsávací ventilátory 

39715000-7 Ohřívače vody a vytápění budov instalatérská zařízení 

39715100-8 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače 

39715200-9 Topenářské zařízení 

39715210-2 Zařízení pro ústřední vytápění 

39715220-5 Elektrické topné odpory 

39715230-8 Elektrické přístroje pro vytápění půdy 

39715240-1 Elektrické přístroje pro vytápění prostoru 

39715300-0 Instalatérská zařízení 

39716000-4 Součásti elektrických zařízení domácností 



  

39717000-1 Větráky a klimatizační zařízení 

39717100-2 Větráky 

39717200-3 Klimatizační zařízení 

39720000-5 Neelektrické stroje pro domácnost 

39721000-2 Zařízení domácnosti pro vaření nebo topení 

39721100-3 Přístroje na vaření používané v domácnostech 

39721200-4 Plynové ledničky 

39721300-5 Neelektrické ohřívače vzduchu a výměníky 

39721310-8 Ohřívače vzduchu 

39721320-1 Vzduchové vysoušeče 

39721321-8 Kompresorové vysoušeče 

39721400-6 Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody 

39721410-9 Plynová zařízení 

39721411-6 Plynové ohřívače 

39722000-9 Části sporáků vařičů ohřívačů talířů a domácího příslušenství 

39722100-0 Části sporáků 

39722200-1 Části vařičů 

39722300-2 Části ohřívačů talířů 

38 Elektroinstalační materiál 

31400000-0 Akumulátory galvanické články a baterie 

31410000-3 Galvanické články 

31411000-0 Alkalické baterie 

31420000-6 Galvanické baterie 

31421000-3 Olověné baterie 

31422000-0 Jednotky bateriových zdrojů 

31430000-9 Elektrické akumulátory 

31431000-6 Olověné akumulátory 

31432000-3 Nikl-kadmiové akumulátory 

31433000-0 Ocelo-niklové akumulátory 

31434000-7 Lithiové akumulátory 

31440000-2 Baterie 

31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla 

31510000-4 Elektrické žárovky 

31512000-8 Halogenové žárovky s wolframovým vláknem 

31512100-9 Halogenové žárovky lineární 

31512200-0 Halogenové žárovky dvoukolíčkové 

31512300-1 Halogenové žárovky dichroické 

31514000-2 Výbojky 

31517000-3 Obloukové lampy 

31519000-7 Žárovky a neonové žárovky 

31519100-8 Žárovky 

31519200-9 Neonové žárovky 

31520000-7 Lampy a svítidla 



  

31521000-4 Lampy 

31521100-5 Stolní lampy 

31521200-6 Stojací lampy 

31521300-7 Přenosná elektrická svítidla 

31521320-3 Elektrické svítilny 

31521330-6 Nabíjející přenosná elektrická svítidla 

31524000-5 Stropní a nástěnná svítidla 

31524100-6 Stropní svítidla 

31524120-2 Stropní světla 

31527000-6 Bodové reflektory 

31527200-8 Venkovní svítidla 

31527210-1 Lucerny 

31527260-6 Osvětlovací systémy 

31527270-9 Osvětlení nástupišť 

31530000-0 Části lamp a osvětlovacího zařízení 

31531000-7 Žárovkové baňky 

31531100-8 Elektrické trubice 

31532000-4 Části lamp a svítidel 

31532100-5 Trubicová svítidla 

31532110-8 Trubicové zářivky 

31532120-1 Kompaktní zářivky 

31532200-6 Kruhová svítidla 

31532210-9 Kruhové zářivky 

31532300-7 Kulaté žárovky 

31532310-0 Kulaté kompaktní zářivky 

31532400-8 Zástrčky svítidel 

31532500-9 Spouštěče svítidel 

31532510-2 Spouštěče zářivek 

31532600-0 Tlumivky 

31532700-1 Stínidla 

31532900-3 Zářivková osvětlení 

31532910-6 Zářivkové trubice 

31532920-9 Žárovky a zářivky 

39 Demolice, zemní práce, krajinné úpravy a zahradnické služby 

45112700-2 Krajinné úpravy 

45112710-5 Krajinné úpravy zelených ploch 

45112711-2 Krajinné úpravy parků 

45112712-9 Krajinné úpravy zahrad 

45112730-1 Krajinné úpravy na silnicích a dálnicích 

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch 

77311000-3 Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků 

77312000-0 Služby související s odstraňováním plevele 

77312100-1 Služby související s hubením plevele 



  

77313000-7 Služby při údržbě parků 

77314000-4 Služby při údržbě pozemků 

77314100-5 Zatravňovací služby 

77315000-1 Vysazování 

77320000-9 Služby související s údržbou sportovních hřišť 

77330000-2 Květinářské služby 

77340000-5 Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů 

77341000-2 Prořezávání stromů 

77342000-9 Zastřihávání živých plotů 

42 Pronájem dopravních prostředků2 

60170000-0 Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem 

60171000-7 Pronájem osobních automobilů s řidičem 

60172000-4 Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem 

60180000-3 Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem 

60181000-0 Pronájem nákladních automobilů s řidičem 

60182000-7 Pronájem automobilů pro přepravu těžkých nákladů s řidičem 

60183000-4 Pronájem dodávkových vozů s řidičem 

45 Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení 

50310000-1 Opravy a údržba kancelářských strojů 

50311000-8 Opravy a údržba kancelářských účtovacích strojů 

50311400-2 Opravy a údržba kalkulátorů a účtovacích strojů 

50312000-5 Opravy a údržba výpočetní techniky 

50312200-7 Opravy a údržba minipočítačů 

50312210-0 Údržba minipočítačů 

50312220-3 Opravy minipočítačů 

50312300-8 Opravy a údržba zařízení datové sítě 

50312310-1 Údržba zařízení datové sítě 

50312320-4 Opravy zařízení datové sítě 

50312400-9 Opravy a údržba mikropočítačů 

50312410-2 Údržba mikropočítačů 

50312420-5 Opravy mikropočítačů 

50312600-1 Opravy a údržba zařízení pro informační technologie 

50312610-4 Údržba zařízení pro informační technologie 

50312620-7 Oprava zařízení pro informační technologie 

50313000-2 Opravy a údržba reprografické techniky 

50313100-3 Opravy kopírovacích strojů 

50313200-4 Údržba kopírovacích strojů 

50314000-9 Opravy a údržba faxovacích přístrojů 

50315000-6 Opravy a údržba telefonních záznamníků 

50320000-4 Opravy a údržba osobních počítačů 

50321000-1 Opravy osobních počítačů 

                                                           
2  Nad rámec uvedených CPV kódů se komoditní povinnost vztahuje i na pronájem dopravních prostředků bez obsluhy. 



  

50322000-8 Údržba osobních počítačů 

50323000-5 Opravy a údržba periferních zařízení počítačů 

50323100-6 Údržba periferních zařízení počítačů 

50323200-7 Opravy periferních zařízení počítačů 

50324000-2 Podpora osobních počítačů 

50324100-3 Údržba systémů 

50324200-4 Preventivní údržba 

50330000-7 Údržba telekomunikačních zařízení 

50331000-4 Opravy a údržba telekomunikačních linek 

50332000-1 Údržba telekomunikační infrastruktury 

50333000-8 Údržba radiokomunikačních zařízení 

50333100-9 Opravy a údržba rozhlasových vysílačů 

50333200-0 Opravy a údržba přístrojů pro radiotelefonii 

50334000-5 Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii a telegrafii 

50334100-6 Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii 

50334110-9 Údržba telefonní sítě 

50334120-2 Aktualizace a zdokonalování telefonní sítě 

50334130-5 Opravy a údržba telefonních ústředen 

50334140-8 Opravy a údržba telefonních přístrojů 

50334300-8 Opravy a údržba telexů 

50334400-9 Údržba komunikačních systémů 

46 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 

50100000-6 Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby 

50110000-9 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 

50111000-6 Řízení vozového parku opravy a údržba 

50112000-3 Opravy a údržba automobilů 

50112100-4 Opravy automobilů 

50112110-7 Opravy karosérií vozidel 

50112111-4 Opravy karosérií 

50112120-0 Výměny skel automobilů 

50112200-5 Údržba a péče o automobily 

50112300-6 Mytí automobilů a podobné služby 

50114000-7 Opravy a údržba nákladních automobilů 

50114100-8 Opravy nákladních automobilů 

50114200-9 Údržba nákladních automobilů 

50116000-1 Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel 

50116100-2 Opravy elektroinstalací 

50116200-3 Opravy a údržba automobilových brzd a brzdových součástek 

50116300-4 Opravy a údržba převodových skříní 

50116400-5 Opravy a údržba pohonných jednotek vozidel 

50116500-6 Opravy pneumatik včetně instalace a montáže a vyvažování 

50116510-9 Protektorování pneumatik 

50116600-7 Opravy a údržba startérů a spouštěčů motoru 



  

48 Opravy a údržba technických stavebních zařízení 

50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací 

50711000-2 Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení 

50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení 

50720000-8 Opravy a údržba ústředního topení 

50721000-5 Uvádění topných zařízení do provozu 

50730000-1 Opravy a údržba skupin chladících zařízení 

50740000-4 Opravy a údržba eskalátorů 

50750000-7 Údržba výtahů 

50 Přepravní a jiné logistické služby3 

60130000-8 Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy 

60140000-1 Nepravidelná osobní doprava 

60160000-7 Silniční poštovní doprava 

60161000-4 Přeprava balíků 

64120000-3 Kurýrní služby 

64121000-0 Integrované kurýrní služby 

64121100-1 Doručování pošty 

64121200-2 Doručování balíků 

52 Telekomunikační  a internetové služby 

64210000-1 Telefonní služby a přenos dat 

64212000-5 Mobilní telefonní služby 

64212100-6 Služby krátkých textových zpráv (SMS) 

64212200-7 Služby rozšířených textových zpráv (EMS) 

64212300-8 Služby multimediálních zpráv (MMS) 

64212400-9 Služby WAP (WAP = protokol internetových aplikací pro mobilní zařízení) 

64212500-0 Služby GPRS 

64212600-1 Služby EDGE 

64212700-2 Služby UMTS 

64212900-4 Služby poskytovatelů předplacených telefonních karet 

64215000-6 Telefonní služby prostřednictvím IP 

64216000-3 Služby elektronického zpracování zpráv a dat 

64216100-4 Služby elektronického zpracování zpráv 

64216110-7 Služby elektronické výměny dat 

64216120-0 Služby elektronické pošty 

64216130-3 Dálnopisné služby 

64216140-6 Telegrafické služby 

64216200-5 Elektronické informační služby 

64216210-8 Informační služby s přidanou hodnotou 

64216300-6 Teletextové služby 

72400000-4 Internetové služby 

72410000-7 Poskytovatelé služeb 

                                                           
3 Komoditní povinnost se nevztahuje na poštovní služby dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 



  

72411000-4 Poskytovatelé internetových služeb (ISP) 

72412000-1 Poskytovatel služeb elektronické pošty 

72413000-8 Návrh webových (www) stránek 

72415000-2 Webová operační hostingové služby 

72416000-9 Poskytovatelé aplikačních služeb 

59 Poradenství a služby pro informační technologie 

72250000-2 Systémové a podpůrné služby 

72251000-9 Obnova po havárii 

72252000-6 Počítačová archivace 

72253000-3 Help desk a podpůrné služby 

72253100-4 Help desk 

72253200-5 Systémová podpora 

72254000-0 Testování programového vybavení 

72254100-1 Testování systémů 

69 Pomocné a ostatní kancelářské služby 

79520000-5 Reprografické služby 

79521000-2 Kopírovací služby 

79530000-8 Překladatelské služby 

79540000-1 Tlumočnické služby 

79570000-0 Sestavování adresářů a poštovní služby 

79571000-7 Rozesílání pošty 

79990000-0 Různé služby pro podniky 

79992000-4 Recepční služby 

79993000-1 Správa staveb a zařízení 

79993100-2 Správa objektů 

79995000-5 Správa knihoven 

79995100-6 Archivace 

79995200-7 Katalogizace 

79997000-9 Zajišťování obchodních cest 

79999000-3 Skenování a fakturace 

79999100-4 Skenování 

74 Vzdělávání a školení 

80000000-4 Vzdělávání a školení 

80420000-4 Elektronické vzdělávání 

80510000-2 Odborná školení 

80511000-9 Školení zaměstnanců 

80520000-5 Školicí zařízení 

80521000-2 Vzdělávací programy 

80522000-9 Vzdělávací semináře 

80530000-8 Praktické vzdělávání 

80531000-5 Pracovní zaškolení a technický výcvik 

80531100-6 Pracovní zaškolení 

80531200-7 Technický výcvik 



  

80532000-2 Výcvik vedoucích pracovníků 

80533000-9 Seznamovací počítačové kurzy pro uživatele 

80533100-0 Počítačová školení 

80533200-1 Počítačové kurzy 

80540000-1 Ekologická školení 

80550000-4 Bezpečnostní školení 

80560000-7 Zdravotní školení a školení první pomoci 

80561000-4 Zdravotní školení 

80562000-1 Školení první pomoci 

80570000-0 Školení osobního rozvoje 

80580000-3 Poskytování jazykových kurzů 

75 Bezpečnostní služby 

79710000-4 Bezpečnostní služby 

79713000-5 Strážní služby 

79714000-2 Provádění dozoru 

79715000-9 Hlídkování 

76 Úklidové a čistící služby 

90910000-9 Úklidové služby 

90911000-6 Úklid v ubytovacích zařízeních stavební úklid a čištění oken 

90911100-7 Úklid v ubytovacích zařízeních 

90911200-8 Stavební úklid 

90911300-9 Čištění oken 

90915000-4 Čištění pecí a komínů 

90916000-1 Čištění telefonních zařízení 

90918000-5 Čištění popelnic 

90919000-2 Úklid kanceláří škol a čištění kancelářských strojů 

90919100-3 Čištění kancelářských strojů 

90919200-4 Úklid kanceláří 

90919300-5 Úklid škol 

90920000-2 Zařízení související s hygienickými službami 

90921000-9 Deratizace a hubení škůdců 

90922000-6 Hubení škůdců 

90923000-3 Hubení hlodavců 

90924000-0 Dezinfekce 

 



  

Zdůvodnění seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány 

prostřednictvím Národního elektronického nástroje 

1. Volba taxonomie pro definici seznamu komodit, které budou pořizovány a 

obměňovány prostřednictvím Národního elektronického nástroje 

Volba taxonomie pro definici seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím Národního 

elektronického nástroje (dále jen „Seznam komodit“)byla provedena na základě analýzy „Zpracování kategorizace 

a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště“ realizované v průběhu roku 2010. 

 

Jako báze pro definici komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-Národního elektronického nástroje zvolena 

klasifikace CPV a to zejména z důvodů, že její používání je dle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  povinné pro vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení o zahájení 

zadávacího řízení. 

 

CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) představuje jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož 

cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu 

veřejných zakázek. Klasifikace CPV je provozována Evropskou komisí. CPV se skládá z hlavního slovníku, který 

slouží pro určení předmětu zakázky, a doplňkového slovníku, který se využívá při zadávání dalších kvalitativních 

informací. 

 

Hlavní slovník je založen na stromové struktuře obsahující kódy s maximálně 9 číselnými znaky (8místný 

číselný kód plus jedna kontrolní číslice), které souvisí se slovním popisem druhu dodávky, stavebních prací nebo 

služeb představujících předmět zakázky. 

První dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y); 

První tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y); 

První čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y); 

Prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y); 

 

Každá z posledních tří číslic odpovídá vyššímu stupni přesnosti v rámci každé kategorie. 

 

Hlavní slovník CPV je rozšířen o číselník NIPEZ. Na jednotlivé komoditní kategorie číselníku NIPEZ navazuje 

hierarchie CPV kódů. Navázání CPV kódů na číselník NIPEZ zpřehledňuje jejich používání a umožňuje efektivněji 

vyhodnocovat fungování e-tržišť. Číselník NIPEZ byl vytvořen na konci roku 2010 v rámci analytické práce MMR 

s názvem „Zpracování návrhu opatření v oblasti popisování předmětu veřejné zakázky v souvislosti s 

implementací nového systému e-tržišť“. 

2. Zdůvodnění seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány 

prostřednictvím Národního elektronického nástroje 

Pro určení Seznamu komodit byla rozhodující její míra standardizovatelnosti (pro Národní elektronický nástroj jsou 

vhodné jen velmi dobře standardizovatelné komodity) a skutečnost zda je pořizována pomocí obdobných nástrojů 

v zahraničí. Oba tyto faktory jsou ve vztahu k definovanému seznamu komodit popsány v následujícím textu. 

 

Míra standardizovatelnosti komodit byla hodnocena na základě následujících pěti klíčových atributů: 

 

1. Míra substituce dodavatele  

Čím více dodavatelů na trhu dodává danou komoditu, tím je pro zadavatele snazší provést změnu dodavatele. 

V závislosti na této míře je u standardizovaných komodit možné téměř okamžitě substituovat dodavatele bez 

dalších vyvolaných nákladů. Tato možnost klesá přímo úměrně s klesající mírou standardizace komodit. 

 

2. Nutnost budování partnerství s dodavatelem  

Čím více je nutné s dodavatelem dlouhodobě spolupracovat a budovat společné know-how, aktiva s vysokou 

přidanou hodnotnou, příp. patenty, tím je komodita méně standardizovatelná. Předmět nákupu, který splňuje 

požadavky nejmenší standardizovatelnosti, je např. kolaborativní design a vývoj útočných, obranných a 

bezpečnostních systémů. 

 

 

 

3. Negativní dopad selhání dodavatele  



  

Čím větší je finanční újma (vyjádřená v penězích) nebo společenská újma (vyjádřená např. v znečištění 

životního prostředí nebo zhoršením bezpečnosti) spojená s případným selháním vybraného dodavatele, tím 

méně je komodita standardizovatelná.  

 

4. Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu  

Čím komplexnější znalosti a zkušenosti jsou nezbytné pro definici předmětu nákupu, tím méně je komodita 

standardizovatelná.  

 

5. Míra komoditizovatelnosti předmětu nákupu 

Čím jednodušeji lze popis předmětu nákupu v celé jeho úplnosti specifikovat do detailního rozpočtu (tabulky) 

ve formě jednotlivých nákupních položek s případnými odkazy na nákresy a technické specifikace, tím více je 

komodita standardizovatelná. Naceněním jednotlivých položek je získána celková cena. ¨ 

 

V tomto kroku došlo k posouzení komodit definovaných na základě zvoleného způsobu popisu dle výše uvedených 

pěti atributů standardizovatelnosti (míra substituce dodavatele, nutnost budování partnerství s dodavatelem, 

negativní dopad selhání dodavatele, míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu a míra komoditizovatelnosti 

předmětu nákupu). 

 

Míra standardizovatelnosti komodit byla stanovena pro každou komoditní kategorii číselníku NIPEZ na základě 

5 dílčích atributů standardizovatelnosti (míra substituce dodavatele, nutnost budování partnerství s dodavatelem, 

negativní dopad selhání dodavatele, míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu a míra komoditizovatelnosti 

předmětu nákupu), které byly ohodnoceny na škále 1-5 (1 – nejméně standardizovatelné, 5 – nejvíce 

standardizovatelné). Škála nastavení vah pro hodnocení parametrů standardizovatelnosti je uvedena v následující 

tabulce: 
 

Atribut 

standardizovatelnosti  

Hodnota atributu 

1 2 3 4 5 

Míra substituce 

dodavatele 

Existuje monopol na 

straně nabídky, tj. 

velmi omezená 
možnost výběru 

(maximálně 3 

dodavatelé)  

Počet dodavatelů je 

výrazně omezený. 

Dodavatelé udržují 
konstantní ceny – 

nekonkurenční trh.  

Počet dodavatelů je 

omezený, nicméně 

postačující pro 
konkurenci. 

Počet dodavatelů je 

dostatečný – trh je 

konkurenční. 

Trh dodavatelů je 

blízko dokonalé 

konkurenci – 
existuje téměř 

neomezený počet 

firem. 

Nutnost budování 

partnerství 

s dodavatelem  

Existuje nezbytnost 
budování dlouhodobé 

spolupráce. Bez ní 

není možné záměr 
realizovat. 

Existuje silná potřeba 
budování dlouhodobé 

spolupráce. Bez ní 

hrozí vážnější 
komplikace. 

Dlouhodobá 
spolupráce je 

výhodná, nicméně 

není nutná. 

Dlouhodobá 
spolupráce je 

v dílčích aspektech 

výhodná, nicméně 
není nutné budovat 

dlouhodobé 

partnerství,  

S dodavatelem není 
potřeba budovat 

jakékoli partnerství. 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Selhání dodavatele má 
velmi závažné dopady 

dlouhodobé dopady 

vč. externích vlivů 
(např. společenské 

dopady, životní 

prostředí) 

Selhání dodavatele má 
závažné dopady 

dovnitř organizace, 

nicméně je bez 
externích vlivů (např. 

společenské dopady, 

životní prostředí). 

Selhání dodavatele 
má krátkodobé 

negativní vlivy 

dovnitř organizace na 
provoz, náklady. 

Selhání dodavatele 
nemá přímý dopad 

na náklady, nicméně 

krátkodobě 
komplikuje provoz. 

Selhání dodavatele 
nemá žádný vliv na 

provoz a náklady 

nebo externí 
dopadů.  

Míra znalostí nutná 

pro definici předmětu 

nákupu  

 

Definice vyžaduje 

rozsáhlou komoditní 
expertízu – např. 

vzdělání a delší praxi 

v oboru.  

Definice předmětu VZ 

vyžaduje určitou 
komoditní expertízu  

Pro definici není 

nezbytně nutné 
disponovat 

specifickou 

expertízou, postačí 
např. všeobecná 

nákupní praxe. 

Definice předmětu 

nevyžaduje žádnou 
komoditní expertízu. 

Nákupní zkušenost 

je vhodná.  

Pro definici není 

nutné mít jakoukoli 
specifickou znalost 

nebo zkušenost. 

Míra 

komoditizovatelnosti 

předmětu nákupu 

Předmět nelze 

v žádném případě 
popsat pomocí 

parametrické tabulky 
4. Nutné jsou 

Předmět nelze popsat 

parametrickou 
tabulkou. Pro jeho 

definici je zapotřebí 

zpracovat analýzy a 

Předmět lze popsat 

parametrickou 
tabulkou. Ta je 

rozsáhlá a její 

vypracování je 

Předmět lze popsat 

parametrickou 
tabulkou. Její 

vypracování je 

náročnější. 

Předmět lze 

jednoznačně popsat 
jednoduchou 

parametrickou 

tabulkou, případně i 

                                                           
4 Parametrickou tabulkou se rozumí tabulka s parametry, které charakterizují požadované zboží. Pro stolní tiskárnu je to například 

následující tabulka: 

Název parametru Požadovaná hodnota Operátor 

Formát A4   

Barevný tisk Ano   

Rozlišení 600 DPI min 

Oboustranný tisk no   

Rozhraní SB 2.0 + LAN   



  

specifické a rozsáhlé 

studie, analýzy apod. 

studie. náročné a 

komplikované. 

katalogizovat. 

 

Zatímco u prvního a posledního atributu platí přímá úměra (čím větší je míra substituce dodavatele a 

komoditizovatelnosti předmětu nákupu, tím větší je standardizovatelnost komodity), u zbývajících tří atributů platí 

úměra nepřímá (čím větší je nutnost budování dlouhodobého partnerství s dodavatelem, možný negativní dopad 

selhání dodavatele a míra znalostí nutná pro specifikaci předmětu nákupu, tím menší je standardizovatelnost 

komodity). 

 

Celková míra standardizovatelnosti komodit byla následně shrnuta prostým aritmetickým průměrem za všech 5 

dílčích atributů tak, aby mohlo dojít ke vzájemnému srovnání celkové míry standardizovatelnosti mezi jednotlivými 

hlavními komoditními kategoriemi. Jako velmi dobře standardizovatelné byly označeny ty komoditní kategorie, 

jejichž celková míra standardizovatelnosti je vyšší nebo rovna čtyřem a v žádném z 5 dílčích atributů 

nedosahuje hodnoty nižší než 3. Tyto komodity jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Kód komoditní 

kategorie 
Název komoditní kategorie 

Celková míra 

standardizovatelnosti 

01 Paliva a elektrická energie 4 

03 Kancelářské technika a zařízení 4,4 

06 Počítače a stroje na zpracování dat 4,2 

04 Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat 5 

08 Mobilní telefony a příslušenství 4,4 

09 Telekomunikační zařízení a infrastruktura 4,2 

10 Audiovizuální a fotografická technika 4,4 

11 Kancelářské potřeby 5 

12 Tiskařské výrobky 4,4 

14 Čistí prostředky a jiné drogistické zboží 5 

15 Nábytek 4,6 

16 Zařízení a vybavení interiéru 5 

38 Elektroinstalační materiál 4,6 

39 Demolice, zemní práce, krajinné úpravy a zahradnické služby 4,4 

42 Pronájem dopravních prostředků 4,8 

45 
Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních 

zařízení 
4,4 

46 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 4,6 

48 Opravy a údržba technických stavebních zařízení 4,2 

50 Přepravní a jiné logistické služby 4,8 

52 Telekomunikační a internetové služby 4 

59 
Poradenství a služby pro informační technologie (vybrané služby jako help-desk, 
testování apod.) 

4 

69 Pomocné a ostatní kancelářské služby 4,6 

74 Vzdělávání a školení 4,6 

75 Bezpečnostní služby 4 

76 Úklidové a čistící služby 4,6 

 

V následujících subkapitolách je uvedeno detailní zdůvodnění výše uvedených komoditních kategorií. 

2.1. Paliva a elektrická energie 

Míra substituce Nutnost budování Negativní dopad Míra znalostí nutná Míra komoditizova- Celkem 

                                                                                                                                                                                   
Hmotnost 15 kg max 

Hlučnost 60dB dle ISO 7779/ISO 929 max 

Měsíční zatížení 3 000 stran min 

Rychlost tisku formátu A4 ČB 30 str. za min ISO/IE 2474 min 

Požadavky na jakost Označení CE   

 Výrobek musí být vytvořen v souladu s normou ISO 9001  
 



  

dodavatele partnerství s 

dodavatelem 

selhání dodavatele pro definici 

předmětu nákupu 

telnosti předmětu 

nákupu 

4 5 3 3 5 4 

 

Trh s tuhými palivy je velmi konkurenční. Trh s elektrickou energií prošel liberalizací a v současné době zde působí 

dostatečná konkurence, která se již všeobecně potvrdila (aktivní konkurence a soutěž o zákazníka). Dlouhodobá 

spolupráce s dodavatelem není u obou komodit nutná. 

 

Selhání dodavatele má krátkodobé negativní dopady na provoz organizace. U dodávek elektrické energie je důležité 

nastavit efektivní sankční mechanismy v případě výpadků. Kvalita dodávek je stanovena legislativním předpisem. 

 

Pro definici předmětu VZ postačí obecná znalost problematiky nákupu energií.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (26000000 Energy, extraction product, secondary raw materials 

and residues) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes (elektrická energie je nakupována jako služba 

v rámci skupiny 28). 

  

2.2. Kancelářská technika a zařízení 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 4 5 4 5 4,4 

 

Trh s kancelářskou technikou je velmi konkurenční. Působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě potřeby 

snadno vyměnit.  

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je obvyklá, nicméně z hlediska kvality dodávek není nutná, neboť funkčně 

identické či podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o zboží určené pro běžné využití v administrativě – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční 

či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici další přístroje se stejnou funkcí, které mohou v případě 

výpadku dodávek dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, jedná se většinou o opakované nákupy, při kterých 

lze využít definice předmětu VZ používané v minulosti (případně ji mírně modifikovat / aktualizovat).  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (např. 24320100 Copier nebo 24320200 Copier accessory) a je 

obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

  

2.3. Počítače a stroje na zpracování dat 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 4 4 3 5 4,2 

Trh s počítači je velmi konkurenční. Působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě potřeby snadno vyměnit.  

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, funkčně identické či podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici 

náhradní/záložní přístroje se stejnou funkcí, které mohou v případě výpadku dodávek dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Pro definici předmětu je vhodná oborová znalost HW a to zejména pro nákup větších a sofistikovanějších celků např. 

serverů nebo větších počítačových sestav, nicméně pro nabytí této znalosti není nezbytně vyžadované vysokoškolské 



  

vzdělání v oboru nebo specifická certifikace. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná se o opakované nákupy, tak 

k udržování míry nutných znalostí postačí mírná aktualizace dle vývoje v odvětví.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie:Komoditní kategorie je součástí klasifikace 

eCl@ss (19010000 Hardware) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.4. Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 5 5 5 

 

Situace na trhu se zařízením souvisejícím s počítači se blíží dokonalé konkurenci. Dodavatele lze v případě potřeby 

velmi dobře a bez významných nákladů nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o zboží určené pro běžné využití v administrativě – při selhání dodavatele nedochází k finanční či 

společenské újmě. Zboží lze v případě nutnosti operativně získat od jiného dodavatele. Objednatel má navíc 

povětšinou k dispozici starší zařízení, která mohou v případě výpadku dodávek dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je nízká, jedná se většinou o opakované nákupy, při kterých lze 

využít definice předmětu VZ používané v minulosti.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (např. 19030000 Accessories for hardware and peripheral device 

nebo 24210000 Data processing accessory) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.5. Mobilní telefony a příslušenství 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 5 5 4 4 4,4 

 

Trh s mobilními telefony je velmi konkurenční. Působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě potřeby snadno 

vyměnit.  

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, funkčně identické či podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má možnost okamžitého 

obstarání záložního přístroje se stejnou funkcí. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není příliš vysoká, jedná se většinou o opakované nákupy 

s nutností mírné aktualizace dle vývoje v odvětví.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (19060106 Mobile telephone) a je obchodována na e-tržišti 

Kaufhaus des Bundes. 

 

 



  

2.6. Telekomunikační zařízení a infrastruktura 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 4 3 3 5 4,2 

 

Trh s telekomunikačními zařízeními je dostatečně konkurenční. Působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě 

potřeby vyměnit.  

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, funkčně identické či podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Při selhání dodavatele existuje riziko krátkodobého výpadku přenosu dat, nicméně toto riziko je eliminované jasnými 

průmyslovými standardy a normami pro výrobu všech těchto produktů dostupných na trhu. 

 

Pro definici předmětu je vhodná oborová znalost ICT a to zejména pro nákup větších a sofistikovanějších celků např. 

ústředen a kabeláže, nicméně pro nabytí této znalosti není nezbytně vyžadované vysokoškolské vzdělání v oboru 

nebo specifická certifikace. 

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (19060000 Hardware communication technology) a je 

obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.7. Audiovizuální a fotografická technika 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 5 5 4 4 4,4 

 

Trh s audio a video technikou je velmi konkurenční. Působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě potřeby 

snadno vyměnit.  

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, funkčně identické či podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má možnost přístroje 

okamžitě nahradit. Jejich využití navíc není pro plnění funkce veřejných zadavatelů nezbytné. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není příliš vysoká, jedná se většinou o opakované nákupy 

s nutností mírné aktualizace dle vývoje v odvětví.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (např. 19080000 Entertainment electronics) a je obchodována na 

e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.8. Kancelářské potřeby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 5 5 5 

 

Situace na trhu s kancelářskými potřebami se blíží definici dokonalé konkurence (velké množství dodavatelů, 

homogenní produkce, nízké bariéry vstupu na trh). Dodavatele lze v případě potřeby velmi dobře substituovat. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 



  

Jedná se o zboží určené pro běžné využití v administrativě – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční 

či společenské újmě. Zboží lze v případě nutnosti operativně získat od jiného dodavatele. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je nízká, jedná se většinou o opakované nákupy, při kterých lze 

využít definice předmětu VZ používané v minulosti.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. Vzhledem k velké 

diverzitě položek je však tento popis prostřednictvím parametrické tabulky relativně náročnější. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (24000000 Office products, facilities and technics, papeterie) a 

je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.9. Tiskařské výrobky 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 4 4 5 4 4,4 

 

Trh se zadáním tiskařské práce je díky vysokému počtu tiskáren velmi konkurenční. To samé platí o trhu hotových 

tiskařských výrobků. 

 

Dlouhodobá spolupráce je obvyklá (zavedené postupy pro předávání zakázek, komunikace atd.), nicméně není 

nezbytná. 

 

Selhání dodavatele může mít jistý negativní dopad (např. v případě vysoké důležitosti tisku), nicméně jej lze velmi 

spolehlivě vyloučit požadavky na kvalifikaci dodavatele. 

 

Pro definici předmětu VZ postačí obecná znalost problematiky. 

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie nutné většinou upřesnit z hlediska grafických 

požadavků, nicméně z hlediska porovnání cen je parametrická tabulka jednoduše aplikovatelná. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (41000000 Marketing ) a vybrané položky jsou obchodovány na 

e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.10. Čistící prostředky a jiné drogistické zboží 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 5 5 5 

 

Trh s čistícími a hygienickými prostředky se blíží dokonalé konkurenci. Dodavatele lze v případě potřeby kdykoliv 

bez významných nákladů a rizik nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné výrobky dodává velké množství 

dodavatelů.  

 

Jedná se o zboží určené pro běžné užití v podpůrných procesech – při selhání dodavatele nedochází k finanční či 

společenské újmě. Zboží lze v případě nutnosti operativně získat od jiného dodavatele.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je nízká, jedná se o opakované nákupy běžného spotřebního zboží.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (29000000 Home economics, Home technolology) a je 

obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 



  

 

2.11. Nábytek 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 5 5 5 4 4,6 

 

Trh s nábytkem je dostatečně konkurenční a působí zde řada dodavatelů, které tedy lze v případě potřeby vyměnit, 

avšak je nutné počítat s tím, že dodaný nábytek nebude zcela identický (problémy tedy mohou vznikat například 

s jeho vizuálními rozdíly v zařízení kanceláří). 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, funkčně identické výrobky dodává řada dodavatelů. Stálost 

dodavatele sice přispívá je snadnější definici předmětu VZ a předchází výše uvedeným problémům s vizuální 

jednotou nábytku, tyto nedostatky však mohou být vyváženy finanční výhodností změny dodavatele.  

 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici 

starší nábytek a vybavení se stejnou funkcí, které může v případě výpadku dodávek dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není příliš vysoká, jedná se většinou o opakované nákupy snadno 

definovatelného zboží.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie obvykle využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (24310000 Office equipment) a je obchodována na e-tržišti 

Kaufhaus des Bundes. 

 

2.12. Zařízení a vybavení interiéru 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 5 5 5 

 

Trh se zařízením interiéru a spotřebiči je velmi konkurenční. Dodavatele lze v případě potřeby velmi dobře a bez 

významných nákladů nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o zboží určené pro běžné využití v podpůrných procesech – při selhání dodavatele nedochází k finanční či 

společenské újmě. Zboží lze v případě nutnosti operativně získat od jiného dodavatele. Objednatel má navíc 

povětšinou k dispozici starší zařízení, která mohou v případě výpadku dodávek dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je nízká, jedná se většinou o opakované nákupy, při kterých lze 

využít definice předmětu VZ používané v minulosti.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (29000000 Home economics, Home technolology) a je 

obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

 

2.13. Elektroinstalační materiál 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 3 5 4,6 



  

 

Trh s elektroinstalačním materiálem se blíží dokonalé konkurenci. Dodavatele lze v případě potřeby velmi dobře a 

bez významných nákladů nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné výrobky dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o zboží určené pro běžné využití v zabezpečení provozu budov zadavatelů. Při selhání dodavatele nedochází 

k finanční či společenské újmě. Zboží lze v případě nutnosti operativně získat od jiného dodavatele. 

 

Pro definici předmětu je vhodná oborová znalost v oboru silno či slaboproudu a to zejména pro nákup specifického 

osvětlení. Nicméně pro nabytí této znalosti není nezbytně vyžadované vysokoškolské vzdělání v oboru nebo 

specifická certifikace. 

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých položek je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (27000000 Electric engineering, automation, process control 

engineering) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.14. Demolice, zemní práce, krajinné úpravy a zahradnické služby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 4 4 4 4,4 

 

Trh dodavatelů demoličních a úklidových prací i krajinářských a zahradnických prací je dostatečně široký. 

Dodavatele lze v případě potřeby bez závažných problémů vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává velké množství 

dodavatelů. Přímá návaznost na předchozí služby není nutná. 

 

Případné selhání dodavatele může mít v případě demoličních prací negativní finanční dopad, zpoždění těchto prací 

může vést k dodatečným nákladům např. na delší pronájem stavebních strojů. Riziko však lze dobře ošetřit vhodně 

zvolenými smluvními podmínkami (sankce z prodlení). 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je poměrně nízká, vyžaduje však vhodně zvolenou charakteristiku 

(srozumitelnost, dostatečná míra detailu) rozsahu požadované služby pro její správné nacenění dodavatelem.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným a již dnes využívaným 

postupem. 

 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (22100000 Construction service - single activity). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

 

2.15. Pronájem dopravních prostředků 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 4 5 4,8 

 

Trh se službami půjčoven dopravních prostředků je dostatečně široký. Dodavatele lze v případě potřeby bez 

závažných problémů vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává velké množství 

půjčoven.  

 



  

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici 

další vozidla, které mohou v případě výpadku služby dočasně plnit zástupnou roli. Riziko lze navíc dobře ošetřit 

vhodně zvolenými smluvními podmínkami (definice parametrů služby – sjednání maximální doby čekání na opravu 

atd.). 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25120901 Rental vehicle). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

 

2.16. Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 4 4 4 5 4,4 

 

Trh opravárenských služeb kancelářských strojů a osobních počítačů je dostatečně široký. Dodavatele lze v případě 

potřeby vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je výhodou a zjednodušuje průběh oprav, avšak není nutná. Identické či velmi 

podobné služby dodává velké množství dodavatelů. Přímá návaznost na předchozí služby není nezbytně nutná. 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici 

další přístroje a zařízení, které mohou v případě výpadku služby dočasně plnit zástupnou roli. 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (četnost prohlídek/oprav, rozsah podpory, požadovaná doba odezvy atd.) pro její správné nacenění 

dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25000000 General service). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

  

2.17. Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 4 4 4,6 

 

Trh opravárenských služeb automobilů je dostatečně široký. Dodavatele lze v případě potřeby bez závažných 

problémů vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává velké množství 

opraven. Přímá návaznost na předchozí služby není nutná. 

 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Objednatel má povětšinou k dispozici 

další vozidla, které mohou v případě výpadku služby dočasně plnit zástupnou roli. Riziko lze navíc dobře ošetřit 

vhodně zvolenými smluvními podmínkami (definice parametrů služby – sjednání maximální doby čekání na opravu 

atd.). 

 



  

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (četnost prohlídek/oprav, rozsah oprav, požadovaná doba odezvy, další požadavky, např. zapůjčení 

náhradního vozidla, atd.) pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25000000 General service). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). Nakupován je pouze materiál a 

prostředky pro údržbu vozidlového parku (v rámci skupiny 23 Materiály pro údržbu motorových vozidel). 

2.18. Opravy a údržba technických stavebních zařízení 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 4 3 5 5 4,2 

 

Trh opravárenských služeb stavebních zařízení je poměrně široký. Dodavatele lze v případě potřeby bez 

významných problémů vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je výhodou a zjednodušuje průběh oprav, avšak není nutná. Identické či velmi 

podobné služby dodává řada dodavatelů. Přímá návaznost na předchozí služby není nezbytně nutná. 

 

Při selhání dodavatele může dojít k finanční či společenské újmě. Zpoždění oprav stavebních zařízení může vést 

k dodatečným nákladům na stavební práce. Zpoždění oprav ústředního topení či výtahů může mít negativní vliv na 

pracovní prostředí zaměstnanců, případně i komfort občanů navštěvujících úřad. Riziko však lze dobře ošetřit 

vhodně zvolenými smluvními podmínkami (sankce z prodlení apod.). 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (četnost prohlídek/oprav, rozsah oprav, požadovaná doba odezvy atd.) pro její správné nacenění 

dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25000000 General service). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

 

2.19. Přepravní a jiné logistické služby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 4 5 5 4,8 

 

Trh přepravních a logistických služeb je dostatečně konkurenční. Dodavatele lze v případě potřeby kdykoliv bez 

významných nákladů a rizik nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o běžné podpůrné služby – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. 

Riziko zpoždění dodávek lze ošetřit vhodně zvolenými smluvními podmínkami.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je nízká, jedná se o nákup běžných služeb.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých požadavků na služby je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 



  

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25070000 Logistics service). a je 

obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.20. Telekomunikační a internetové služby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 4 3 4 5 4 

  

Trh těchto služeb je konkurenční. Dodavatele lze v případě potřeby nahradit (s výjimkou odlehlých lokalit v rámci 

ČR). 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, v dílčích aspektech je však výhodná.  

 

Pro řadu dodavatelů se jedná o základní podpůrné služby. Riziko výpadku služeb by znamenalo krátkodobé 

negativní vlivy dovnitř organizace.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu je poměrně vysoká a vyžaduje vhodně zvolený popis 

požadovaných parametrů služby (rychlost přenosu dat, požadavky na tarif, požadavky na podporu servisního 

střediska a technickou podporu atd.) pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek. Pro 

správnou definici požadovaného rozsahu však není nezbytně nutné provádět komoditní expertízu. Provedení 

telekomunikačního auditu je však výhodné zejména z pohledu odstranění možných duplicit a dalších neefektivností v 

používaných komunikačních službách. 

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25240000 Information, communication 

service) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.21. Poradenství a služby pro informační technologie (vybrané služby jako help-desk, testování apod.) 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 4 4 4 4 4 

 

Trh vybraných IT služeb je dostatečně široký. Dodavatele lze v případě potřeby vyměnit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je v dílčích aspektech výhodná. 

Při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě.Riziko újmy lze vhodně ošetřit 

smluvními ujednáními (sankce z prodlení apod.). 

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25000000 General service). Doposud však 

nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání v rámci této 

komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

 

2.22. Pomocné a ostatní kancelářské služby  

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 4 4 5 4,6 



  

 

Trh kancelářských a pomocných služeb je konkurenční. Dodavatele lze v případě potřeby bez významných nákladů a 

rizik nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o podpůrné služby – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Riziko 

selhání služeb lze ošetřit vhodně zvolenými smluvními podmínkami.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (požadavky na rozsah a kvalitu služby) pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou 

srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu a parametrizace jednotlivých položek je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25000000 Service). Doposud byly na e-tržišti 

Kaufhaus des Bundes obchodovány následující služby: specifické služby spojené s archiváliemi, skartace, výroba 

CD a DVD, tisk, pořizování záznamů a komplexní tvorba propagačních materiálů. 

 

2.23. Vzdělávání a školení  

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 3 4 5 4,6 

 

V komoditní povinnosti pro Národní elektronický nástroj jsou uvedeny pouze standardizované průřezové vzdělávací 

kurzy. Trh s těmito vzdělávacími kurzy je konkurenční. Dodavatele lze ve většině případů bez významných nákladů 

a rizik nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává řada dodavatelů. Přímá 

návaznost služeb přitom není nezbytná. 

 

Jedná se o podpůrné služby – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Riziko 

výpadku služeb lze ošetřit vhodně zvolenými smluvními podmínkami.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, jedná se převážně o opakovaně poptávaná typová 

školení s různým zaměřením.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých požadavků na služby je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25250000 Training, further training). 

Doposud však nebyla na e-tržišti Kaufhaus des Bundes obchodována (nebyla poptávka po centralizovaném zadávání 

v rámci této komodity a doposud nebyl určen pro danou komoditu centrální zadavatel). 

 

2.24. Bezpečnostní služby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

4 4 3 4 5 4 

 

Trh bezpečnostních služeb je dostatečně konkurenční. Dodavatele lze ve většině případů bez významných nákladů 

nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, v určitých aspektech však může být výhodná. 

 

Existuje jistá míra rizika spojeného se selháním služby ostrahy, které však lze ošetřit vhodnými smluvními 

podmínkami (sankce, odpovědnost za škodu). Bezpečnostní služba u strategických objektů, u kterých by riziko 



  

selhání externího dodavatele mohlo být příliš vysoké, nebývá běžně outsourcována a není tedy předmětem nákupu 

prostřednictvím e Národního elektronického nástroje.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (požadavky na rozsah a kvalitu služby) pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou 

srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých požadavků na služby je u této kategorie běžně využívaným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie: 

Komoditní kategorie je součástí klasifikace eCl@ss (v rámci kategorie 25010000 Security service) a je obchodována 

na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

2.25. Úklidové a čistící služby 

Míra substituce 

dodavatele 

Nutnost budování 

partnerství s 

dodavatelem 

Negativní dopad 

selhání dodavatele 

Míra znalostí nutná 

pro definici 

předmětu nákupu 

Míra komoditizova-

telnosti předmětu 

nákupu 

Celkem 

5 5 5 4 4 4,6 

 

Trh úklidových a čistících služeb je velmi konkurenční. Dodavatele lze bez významných nákladů a rizik nahradit. 

 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem není nutná, identické či velmi podobné služby dodává řada dodavatelů.  

 

Jedná se o podpůrné služby – při selhání dodavatele nedochází k významné finanční či společenské újmě. Riziko 

výpadku služeb lze ošetřit vhodně zvolenými smluvními podmínkami.  

 

Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu není vysoká, vyžaduje však vhodně zvolený popis požadovaných 

parametrů služby (požadavky na rozsah a kvalitu služby) pro její správné nacenění dodavatelem a vzájemnou 

srovnatelnost nabídek.  

 

Nákup na základě rozpisu jednotlivých požadavků na služby je u této kategorie nezbytným postupem. 

 

Zahraniční zkušenost s povinným elektronickým zadáváním kategorie:Komoditní kategorie je součástí klasifikace 

eCl@ss (25041001 Maintenance cleaning) a je obchodována na e-tržišti Kaufhaus des Bundes. 

 

 


