
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. června 2018 č. 408 

 
o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat 

Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek  
 

Vláda 

I. mění s účinností od 19. června 2018 

1. usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní 
elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek tak, že se 

a) bod II uvedeného usnesení zrušuje,  

b) bod  III/1 uvedeného usnesení včetně přílohy uvedeného usnesení zrušuje, 

c) text bodu III/2 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 

„2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným 

orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a)  

a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, zajistit, aby byl od 1. července 2018 v jimi řízených orgánech a organizacích 

používán Národní elektronický nástroj k  zadávání veřejných zakázek s předpokládanou 

hodnotou přesahující částku 500 000 Kč bez DPH s výjimkou podle bodu V/2 tohoto 

usnesení. Tato povinnost se nevztahuje na zadavatele, který do 30. června 2018 požádá 

o udělení výjimky v souladu s bodem IV/1 tohoto usnesení, a to do doby, než bude o jeho 

žádosti rozhodnuto. V případě zamítnutí této žádosti vznikne povinnost podle první věty 

tohoto bodu usnesení prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po datu 

rozhodnutí. Povinnost podle tohoto bodu usnesení se dále nevztahuje na veřejné 

zakázky, které byly zahájeny před 1. červencem 2018 v jiném elektronickém nástroji, a to 

včetně zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém 

nákupním systému po dobu trvání rámcové dohody nebo dynamického nákupního 

systému v případě, že zadávací řízení na uzavření rámcové dohody nebo zavedení 

dynamického nákupního systému bylo zahájeno před 1. červencem 2018. Povinnost 

podle bodu III/2 tohoto usnesení se dále nevztahuje na zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, které naplňují stejné podmínky pro využití výjimky z povinnosti zadat 

podlimitní veřejnou zakázku nebo nadlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,“; 
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d) text bodu III/3 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 

„3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným 

orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a)  

a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, kteří požádají o výjimku z povinného používání Národního elektronického 

nástroje podle bodu III/2 tohoto usnesení, aby tato žádost obsahovala odůvodnění 

přidané hodnoty, kterou zadavatel získá při využívání jiného elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek než Národního elektronického nástroje, a to z hlediska 

funkčního a finančního,“; 

e) text bodu III/4 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 

„4. ministryni pro místní rozvoj zpracovat a vydat nová Pravidla systému používání 

Národního elektronického nástroje do 30. června 2018;“; 

f) text bodu IV/1 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 

„1. s možností předložit vládě ke schválení žádost o výjimku z povinnosti podle bodu III/2 

tohoto usnesení, kdy tato žádost o výjimku může být podána členem vlády nebo vedoucím 

ústředního správního úřadu souhrnně za více podřízených orgánů a organizací,“ 

g) text bodu IV uvedeného usnesení doplňuje o nový bod 3, který zní:  

„3. s tím, že v případě, že bylo před nabytím účinnosti tohoto usnesení požádáno o výjimku 

podle bodu III/2 usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat 

Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, považuje se taková žádost za 

žádost o výjimku podanou již ve znění tohoto usnesení.“; 

h) bod V uvedeného usnesení zrušuje a nahrazuje se textem, který zní: 

„V. ukládá 

 

1. ministryni pro místní rozvoj  

a) realizovat opatření s cílem zrychlit odezvy Národního elektronického nástroje; a to do 31. 
prosince 2018, 

b) připravit ve spolupráci s Řídící skupinou pro elektronizaci veřejných zakázek návrh 
aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 
2016-2020 a předložit jej vládě do 31. prosince 2018, 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným 

orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a)  

a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů řídit se čl. XI Pravidel systému používání Národního elektronického nástroje 

nejpozději od prvního dne 4. kalendářního měsíce následujícího po vydání nových 

Pravidel systému používání Národního elektronického nástroje ministryní pro místní 

rozvoj podle bodu III/4 tohoto usnesení;“; 
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II. schvaluje úplné znění usnesení ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti 
využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, ve znění tohoto 
usnesení. 

Provedou: 
členové vlády,  

vedoucí ostatních ústředních  

orgánů státní správy 

 
 
Na vědomí: 

prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,  

předseda Úřadu pro ochranu  

hospodářské soutěže,  

hejtmani,  

primátorka hlavního města Prahy,  

primátoři statutárních měst 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


