
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. června 2017 č. 467 

 
o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání 

 veřejných zakázek  
 
Vláda 

I. zrušuje s účinností od 1. července 2017 

1. usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty 
veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění usnesení vlády ze dne  
15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády 
ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981, 

2. usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které budou 
pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště; 

II. schvaluje od 21. června 2017 využívání Národního elektronického nástroje jako 
elektronického tržiště; 

III. ukládá 

1. 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, zajistit, aby byl od  
1. července 2018 v jimi řízených orgánech používán Národní elektronický nástroj  
k  zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném v příloze tohoto usnesení, 

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, zajistit, aby byl od  
1. července 2018 v jimi řízených orgánech používán Národní elektronický nástroj  
k  zadávání veřejných zakázek, u kterých neplatí povinnost podle bodu III/1 tohoto 
usnesení s tím, že povinnost podle bodu III/2 tohoto usnesení 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 a s tím, že v případě 
zamítnutí žádosti vznikne povinnost podle bodu III/2 tohoto usnesení prvním dnem třetího 
kalendářního měsíce následujícího po datu rozhodnutí a dále s tím, že povinnost podle 
bodu III/2 tohoto usnesení se dále nevztahuje na veřejné zakázky zadávané v zadávacím 
řízení, které bylo zahájeno 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, 

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, 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 
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získá při využívání jiného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek než 
Národního elektronického nástroje, a to z hlediska funkčního a finančního, 

4. ministryni pro místní rozvoj zpracovat do 23. června 2017 nová Pravidla systému 
používání Národního elektronického nástroje s tím, že součásti těchto pravidel bude 
oprávnění zadavatele nezadat veřejné zakázky, na něž se nevztahuje povinnost zadat 
zakázku v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota 
přesáhne částku 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje; 

IV. souhlasí 

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

2. s tím, že výjimku z povinnosti podle bodu III/2 tohoto usnesení je možné udělit 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, od 1. července 2018, a to pouze 
zadavateli, který bude využívat certifikovaný elektronický nástroj podle vyhlášky 
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody; 

V. doporučuje 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, kteří budou 
využívat Národní elektronický nástroj od 1. července 2017, dokončit zadávání veřejných 
zakázek v rozsahu usnesení vlády uvedeného v bodě I/1 tohoto usnesení, v pozdějším 
znění, ve stávajících elektronických tržištích do 30. června 2017. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 


