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1 Úvod 

V dokumentu jsou popsány základní uživatelské funkce informační podpory správy Číselníku 
NIPEZ1, které souvisejí se správou klasifikačního stromu komodit. Vedle základní správy komodit 
obsahuje informační podpora správy Číselníku NIPEZ (dále bude zkráceně označována jako ASW2 
cNIPEZ) nástroje pro práci se sadami vlastností pro standardní popis komodit. Tato uživatelská příručka 
obsahuje popis funkcí ASW cNIPEZ a jejich ovládání. 

 

2 Ovládání aplikace 

2.1 Přihlášení do aplikace 

Uživatel pracuje s ASW cNIPEZ obdobným způsobem, jako když prohlíží webové stránky. 
Prostřednictvím doporučených webových prohlížečů (Mozilla Firefox 27.0.1 a vyšší a Microsoft 
Internet Explorer 8 a vyšší) zadá adresu aplikace ciselnik.nipez.cz a po zobrazení okna s přihlašovací 
obrazovkou vyplní dva povinné atributy: 

Login – uživatelské jméno 

Heslo – uživatelské heslo 

Oba vstupní atributy jsou aplikací kontrolovány na správnost zadání údajů včetně velikosti písma 
(rozlišují se malá a velká písmena). 

Při zadání nesprávných přihlašovacích údajů se do aplikace nelze přihlásit a uživateli je 
zobrazeno příslušné upozornění. 

                                                      
 
1 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 
2 Aplikační software 
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Obr. 2-1: Přihlašovací obrazovka ASW cNIPEZ 

O přidělení loginu a hesla je možno požádat administrátora a provozovatele ASW cNIPEZ, 
kterým je firma AURA, s.r.o., nebo je možno využít systému samoobslužné registrace, která se spustí 
kliknutím na odkaz „Registrace uživatele“. Další možností vstupu do aplikace je použití odkazu 
„Vstoupit jako anonymní uživatel“. V tomto případě se uživatel přihlásí do aplikace bez nutnosti 
ručního zadávání jména a hesla, protože se automaticky použije login „anonym“ a předdefinované 
heslo. Uživatel přihlášený pod jménem anonym má možnost data cNIPEZ prohlížet, není mu 
zpřístupněna možnost data stahovat ve formě souboru. 

2.2 Registrace uživatele 

Registrace se provede vyplněním povinných podbarvených atributů. Zneužití registrace ze strany 
automatického programu – robota – je zabezpečeno pomocí aplikace CAPTCHA. Do volného textu jsou 
naskenována 2 slova a jejich přesným přepsáním v uvedeném pořadí a oddělené mezerou a následným 
kliknutím na Registrovat (viz Obr. 2-2) proběhne registrace. Pokud jsou nabídnutá slova špatně čitelná, 

lze kliknutím na tlačítko  načíst slova jiná. 
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Obr. 2-2: Registrace 

Výhody registrovaného uživatele: 

• Přístup do helpdeskového systému lze získat po zaslání požadavku na administrátora 

aplikace (kliknutím na e-mailový odkaz  vpravo na hlavní nástrojové liště cNIPEZ); 

• Možnost stahování dat Číselníku NIPEZ (klasifikačního stromu komodit a sad vlastností 

komodit) lze získat po zaslání požadavku na administrátora aplikace (kliknutím na ) a po 
schválení správcem cNIPEZ, kterým je Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

• Změna hesla – registrovaným uživatelům je umožněna změna hesla vyplněním 
jednoduchého formuláře, který lze spustit z hlavního menu aplikace, volba 
Administrace/Změna mého hesla, jak je znázorněno na následujícím obrázku: 
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Obr. 2-3: Změna hesla 

2.3 Tlačítka použitá pro ovládání aplikace ASW cNIPEZ 

 
Ikona Název Vysvětlení funkce 

 Hledat Spustí vyhledávání podle zadaného textu 

 
Vyčisti Slouží k vymazání hodnoty ve vyhledávacím poli 

 E-mail Slouží k poslání e-mailu správci Číselníku NIPEZ 

 Stáhnout Slouží ke stažení vybraného souboru 

 Odhlásit Odhlásí aktuálně přihlášeného uživatele z aplikace 

Tab. 2-1: Přehled tlačítek pro ovládání ASW cNIPEZ 

2.4 Ukončení aplikace 

Práce s aplikací je ukončena odhlášením aktuálně přihlášeného uživatele kliknutím na 

ikonu Odhlásit  v pravém horním rohu aplikace. Po korektním odhlášení je uživatel přesměrován na 
přihlašovací obrazovku. 
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3 Komodity NIPEZ 

3.1 Číselník komodit 

Číselník komodit se uživateli zobrazuje bezprostředně po přihlášení do aplikace, viz následující 
Obr. 3-1: 

 

Obr. 3-1: Formulář Komodity NIPEZ 

Formulář je rozdělen na 3 hlavní bloky: 

• Strom komodit – je zobrazen v levém bloku, obsahuje všechny komodity a komoditní 
skupiny Číselníku NIPEZ; 

• Vyhledávací komponenta – je zobrazena v pravém horním bloku, slouží k fulltextovému 
vyhledávání v komoditách a v hodnotách vlastností; 

• Detailní informace o komoditě – jsou zobrazeny v pravém dolním bloku formuláře 
a skládají se z informací o samotné komoditě a její případné sadě vlastností. 

Strom komodit zobrazuje komodity a jejich skupiny. Data jsou zobrazena ve stromové struktuře, 
jak znázorňuje následující Obr. 3-2. 
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Obr. 3-2: Strom komodit 

Hlavní kategorie komodit, podřízené komoditní skupiny a koncové komodity je možné vybrat 

kliknutím myší. Rozbalení stromu se provádí kliknutím na ikonu plus . Pokud se jedná o koncovou 

komoditu (bez podřízených úrovní), ikona  se již u řádku s komoditou neobjevuje. Po rozbalení dané 
části stromu komodit lze analogicky provést jeho sbalení kliknutím na ikonu minus. 

U některých komoditních skupin a komodit je ve stromu komodit uvedený symbol ET. Takto jsou 

označeny položky komoditního stromu, u kterých je nastavena povinnost nákupu přes e-tržiště státní 
správy podle seznamu v Usnesení vlády č. 451/2011, příloha č. 1 ze dne 15. června 2011. Označení 

symbolem ET se vztahuje pouze na tu komoditní skupinu a komoditu, u které je znázorněn, nikoliv na 

další podřízené komodity pod komoditní skupinou. 
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V záhlaví číselníku jsou filtrovací zatržítka: 

• Povinnost pro e-tržiště – zatržením se vyfiltrují pouze ty komodity a jejich skupiny, jejichž 
nákup je nutno provádět přes e-tržiště (ET) dle příslušných usnesení vlády. Pokud je tento 
filtr aktivován, mohou se v některých výjimečných případech zobrazovat i ty komoditní 
skupiny, které nemají příznak povinnosti ET nastaven (nefigurují v příloze č. 1 UV č. 
451/2011). Takové skupiny se zobrazují proto, aby je uživatel mohl rozbalovat a prohlížet 
podřízené úrovně stromu komodit, které tuto povinnost nastavenou mají; 

• Povinnost pro centralizované zadávání – zatržením se vyfiltrují pouze ty komodity a jejich 
skupiny, jejichž nákup je nutno provádět prostřednictvím institutu centrálního zadavatele dle 
příslušných usnesení vlády. 

Následující možnost je přístupná pouze registrovaným uživatelům, kteří požádali správce 
číselníku (Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR) 
o možnost stahovat data. 

• Odkaz Ke stažení – slouží k zobrazení vyexportovaných souborů s daty cNIPEZ včetně 
informací o datu vydání, verzi dat a o velikosti souboru (viz Obr. 3-3). Kliknutím na ikonu 

 dojde ke stažení vybraného souboru na disk počítače uživatele cNIPEZ. Data Číselníku 
NIPEZ jsou k dispozici ve formátu XML. V případě kompletního XML souboru jde o jeden 
soubor, který obsahuje celou strukturu komoditních skupin a komodit, ke kterým jsou 
připojeny sady vlastností. V případě přírůstkového XML souboru jsou v něm obsažena jen ta 
data cNIPEZ (komoditní skupiny, komodity a sady vlastností), ve kterých došlo ke změně od 
posledního vydání kompletního nebo přírůstkového XML souboru. Struktura XML souboru 
je popsána schématy (soubory typu XSD), která si uživatel může stáhnout v sekci označené 
jako „Knihovna dokumentů k datům číselníku NIPEZ“. 

 

Obr. 3-3: Soubory ke stažení 
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3.2 Hledání v číselníku komodit 

Pro vyhledávání v číselníku komodit slouží komponenta nazvaná Hledání, která se nachází 
v pravé horní části hlavního formuláře – viz následující Obr. 3-4. 

 

 

Obr. 3-4: Komponenta Hledání 

Komponenta obsahuje jeden vstupní atribut s názvem Hledaný výraz, ikonu Hledej  
a zatržítko Hledat v hodnotách vlastností. Do vstupního atributu uživatel zadá libovolný textový 
řetězec a klikne na ikonu Hledej, případně stiskne klávesu Enter. Aplikace začne fulltextově 
vyhledávat v číselníku komodit. Výsledkem hledání je seznam komodit a jejich skupin, jejichž název 
obsahuje vyhledávaný řetězec.  

Na následujícím obrázku je uveden příklad seznamu komodit a jejich skupin, které obsahují 
textový řetězec obálky. 
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Obr. 3-5: Výsledek hledání v názvech komodit a komoditních skupin 

Pokud se vyhledává výrobek např. „Bublinková obálka“ podle slova „bublinková“, hledání není 
úspěšné, protože takové slovo se v názvech komodit a komoditních skupin nenachází. Označením 
zatržítka Hledat v hodnotách vlastností a spuštěním hledání se začnou prohledávat hodnoty vlastností 
v sadách vlastností jednotlivých komodit. Na Obr. 3-6 je uveden seznam takto vyhledaných komodit, 
které ve svém názvu sice nemají vyhledávaný řetězec „bublinková“, ale mají ho uvedený v některé 
z tabulkových hodnot vlastností vyhledaných komodit.  
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Obr. 3-6: Výsledek hledání v hodnotách vlastností 

Pokud je při použití vyhledávání se zapnutou funkcí „Hledat v hodnotách vlastností“ vyhledáno 
více komodit, je obvykle nutné určit tu, která je z pohledu uživatele relevantní k zamýšlenému účelu. 
V takovém případě je nutné nejprve odhadnout nejbližší vhodnou komoditu (v příkladu je to komodita 
Obálky) a postupně prohledávat hodnoty vlastností – kliknutím na název vlastnosti Typ obálky se 
rozbalí detail vlastnosti, kde je hledaný výraz „bublinková“ obsažen v názvu tabulkové hodnoty 
Bublinková obálka/taška. Situace je znázorněna na obrázku Obr. 3-7. 
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Obr. 3-7: Vyhledaný výraz 

V případě úspěšného hledání podle výrazu se uživateli zobrazí seznam vyhledaných komodit 
a komoditních skupin ve formuláři, jehož příklad je uveden na Obr. 3-5. Tento seznam se nachází 
v pravé části celkového hlavního formuláře ASW cNIPEZ. Pokud uživatel klikne na libovolnou 
komoditu nebo komoditní skupinu v seznamu vpravo, ve stromu komodit (levá část obrazovky aplikace) 
se rozbalí odpovídající větve tohoto stromu a příslušná větev se zvýrazní. Po vybrání konkrétní 
komodity nebo komoditní skupiny v levé části formuláře dojde k vymazání hodnoty z pole Hledaný 
výraz v komponentě Hledání a ke skrytí vyhledaných záznamů. Jejich místo zaujme výpis detailních 
informací vybrané komodity. 

Hodnotu v poli Hledaný výraz je možné vymazat kliknutím na ikonu Vyčisti . Použitím této 
funkce dojde také ke skrytí vyhledaných záznamů. 

3.2.1 Popis vyhledané komodity 

Detailní informace o vybrané komoditě jsou zobrazeny v pravé části obrazovky, uspořádání 
těchto informací je uvedeno na následujícím obrázku.  
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Obr. 3-8: Informace o komoditě 

Kód a název komodity  

obsahuje kód komodity v Číselníku NIPEZ a název komodity  

Popis komodity 

slouží k podrobnějšímu popisu komodity  

Zahrnuje   

slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit jsou v dané komoditě nebo komoditní 
skupině zahrnuté 

Nezahrnuje   

slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit nejsou v dané komoditě či komoditní skupině 
zahrnuté 

Odpovídá CPV  

ve většině případů je tento atribut shodný s atributem Kód a název komodity, pouze 
v případech, kdy byl opraven chybný název komodity, je zde uveden původní název komodity 
z klasifikace CPV 

Povinnost pro e-tržiště  

pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti zadávání přes e-tržiště 

Povinnost pro e-aukce  

pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti zadávání přes e-aukce 

Povinnost pro centr. zadávání  

pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti centralizovaného zadávání 
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Stav komodity 

pokud je atribut vyplněný (Nenakupovaná, Bez parametrizace, Zastaralá, Duplicitní), není 
komodita popsána sadou vlastností. 

3.2.2 Sada vlastností 

Základem standardizovaného popisu předmětu veřejných zakázek je sada vlastností, která je 
připojena ke komoditě Číselníku NIPEZ. Každá komodita má svou sadu vlastností, která charakterizuje 
její parametry a umožňuje její jednoznačnou identifikaci jak z pohledu zadavatele, který danou 
komoditu poptává, tak z pohledu dodavatele, který ji v daném zadávacím řízení nabízí. Název každé 
vlastnosti je upřesněn její definicí, viz následující Obr. 3-9. 

 

Obr. 3-9: Sada vlastností komodity 

Kliknutím na vlastnost (její název nebo definici) se otevře Detail vlastnosti, který obsahuje 
atributy 

• Název vlastnosti; 
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• Definice vlastnosti – obsahuje upřesňující popis vlastnosti; 

• Typ vlastnosti – určuje jakým datovým typem je vlastnost popsána. Příklad použití složené 
vlastnosti je uveden na Obr. 3-10. 

 

Obr. 3-10: Detail vlastnosti 

3.2.2.1 Indikace diskrimina čních vlastností 

V některých sadách vlastností (SV) mohou být určité vlastnosti označeny jako diskriminační. 
Vlastnosti takto označené, přesněji řečeno požadované hodnoty těchto vlastností, mohou při výběrovém 
řízení pro danou veřejnou zakázku znevýhodňovat určité potenciální zájemce o dodávku 
specifikovaných komodit. Uživatel cNIPEZ je na diskriminační charakter vlastnosti upozorněn 
grafickým symbolem u názvu vlastnosti. Po najetí myší na symbol se zobrazí upozornění, jak je 
ilustrováno na Obr. 3-11. 
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Obr. 3-11: Indikace diskriminační vlastnosti 

Seznam vlastností, které jsou v cNIPEZ označeny jako diskriminační, vychází z příslušných 
ustanovení Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a z přílohy k Usnesení vlády ze dne 11. 
července 2007 č. 763 s názvem „Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací 

při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů“. 

Při specifikaci předmětu VZ je nutné, aby se zadavatel vyhnul použití diskriminačních vlastností. 
Tyto vlastnosti jsou sice součástí SV cNIPEZ, ale nedochází k jejich exportu do výstupního XML 
souboru s daty cNIPEZ, a proto nejsou součástí SV komodit v e-tržištích. Dotyčné vlastnosti však 
mohou být významnými charakteristickými parametry dané komodity z pohledu dodavatele, proto jsou 
v cNIPEZ použity a zveřejněny pro uživatele. 

Další upřesnění diskriminačního charakteru vlastnosti v dané SV u komodity je obsaženo ve 
formuláři detailu vlastnosti, jak ukazuje následující obrázek. 
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Obr. 3-12: Detail vlastnosti s upozorněním na její diskrimina ční charakter 

3.3 Další volby přístupné z hlavního Menu 

Uživatel ASW cNIPEZ si může najetím myši na Menu umístěné v levé části hlavní lišty aplikace 
zobrazit další volby tohoto menu a kliknutím myši je spustit. Jde o následující informativní obrazovky: 

• FAQ – časté dotazy: zde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy týkající se registrace, přínosů 
registrace, orientace v číselníku, exportu dat, formátu exportovaných dat, možnosti 
pokládání dotazů prostřednictvím e-mailu a helpdesku, postupu při aktualizaci dat. Je zde 
také uvedený popis filtrace dat pro e-tržiště a centralizované zadávání. 

• Aktuality – informují uživatele o všech důležitých změnách, aktualizacích a plánovaných 
omezeních provozu Číselníku NIPEZ z důvodu údržby.  

• O Číselníku NIPEZ – zde lze získat základní informace o Číselníku NIPEZ včetně odkazů 
na Portál o veřejných zakázkách a web správce Číselníku NIPEZ. 


