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1. Východiska 

1.1. Účel dokumentu 

Účelem předkládaného dokumentu je vyhodnotit fungování Národního elektornického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014. Zpracováním dokumentu je plněna povinnost, která 

je uložena ministryni pro místní rozvoj v čl. II. odst. 7 usnesení vlády České republiky ze dne 

30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury 

pro elektronické zadávání veřejných zakázek.  

Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) v 

období za předcházející kalendářní rok předkládá ministryně pro místní rozvoj vládě každoročně do 

30. dubna následujícího roku. Jejím obsahem má být především shrnutí činnosti ministerstva pro 

místní rozvoj v oblasti správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, údaje o počtu a finančních 

objemech zadávaných veřejných zakázek, soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv, výběrů 

subdodavatele podle zákona a výběrů třetích osob podle koncesního zákona (dále jen „zadávací 

postupy“), a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele, přehled výjimek z povinnosti používat 

NEN. 

1.2. Úvodní slovo ministryně  

NEN byl vytvořen v rámci projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek (NIPEZ)“, jehož financování bylo zajištěno z prostředků IOP.  

Ke dni 31. 3. 2014 byl NEN předán do vlastnictví státu s příslušností hospodaření Ministerstva pro 

místní rozvoj. Zároveň byl zahájen uzavřený zkušební provoz, kterého se účastnilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Vláda usnesením č. 

628/2014 rozhodla o zahájení otevřeného zkušebního provozu od 5. 8. 2014, který pokračuje do 

dnešního dne. Do otevřeného zkušebního provozu se zapojilo více než 160 subjektů. Ve čtvrtém 

čtvrtletí 2014 bylo zahájeno vyhodnocování zkušebního provozu a zároveň prověřování NEN 

nezávislými subjekty zaměřené zejména na otázky účelnosti projektu, funkčnosti a bezpečnosti NEN.  

Na základě výsledků ověřování a odstraňování zjištěných vad formou reklamace dodaného systému 

bylo rozhodnuto o spuštění NEN do rutinního provozu od 1. 8. 2015. 

Spuštění NEN od 1. 8. 2015: 

Provoz NEN je již v současné době zajištěn řádným provozovatelem NEN, který služby provozu 

zajišťuje dle stanovených provozních parametrů definovaných pro rutinní provoz. V souvislosti se 

spuštěním NEN zajistí Ministerstvo pro místní rozvoj následující činnosti: 

V průběhu června jsou opakovaně prováděny testy zaměřené na ověření bezpečnosti, dostupnosti a 

zátěže systému, bude proveden disaster recovery test (simulován výpadek produkčního prostředí, 

přechod do záložní lokality). Zároveň proběhne příprava systému ke spuštění (odstranění testovacích 

dat) a bude zpřístupněno testovací prostředí NEN hardwarově i softwarově oddělené od rutinního 

systému. 

V červenci bude zahájeno školení uživatelů NEN zaměřené na praktické používání systému (realizace 

zadávacích postupů, správa uživatelů v rámci organizace apod.). Školení jsou plánována jako 

průběžná a budou pokračovat i po 1. 8. 2015. Bude rovněž zahájena informační kampaň ke spuštění 

NEN, jejímž cílem bude poskytnout uživatelům dostatek informací pro rozhodnutí využívat NEN; 
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V legislativním procesu je novela vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely 

zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Tato právní úprava umožní 

zadavateli používat NEN jako další profil zadavatele současně s již zavedeným profilem, bez nutnosti 

zajistit migraci informací o veřejných zakázkách do NEN. 

Stanovení povinnosti používání NEN pro vybrané skupiny zadavatelů: 

Usnesení vlády č. 628/2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní 

infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, uložilo v bodě II.5 Ministerstvu pro místní 

rozvoj úkol zapracovat do návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost zadavatelů 

používat NEN podle příslušných článků nových zadávacích směrnic týkajících se povinné elektronické 

komunikace. Uvedená ustanovení ukládají členským státům zajistit, aby veškerá komunikace a 

výměna informací při zadávání zakázek, zejména pak elektronické podávání nabídek, probíhaly 

prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Tím, že bude dán účastníkům zadávacího 

řízení k dispozici bezplatně elektronický nástroj spravovaný státem, který zajistí plně elektronickou 

komunikaci, bude zajištěno splnění shora uvedeného požadavku EU. Stanovení povinnosti 

zadavatelům využívat konkrétní elektronický nástroj by znamenalo uložení povinnosti nad rámec 

požadovaných podmínek a zároveň zvýšené finanční náklady na straně zadavatelů, kteří již mají 

zavedený vlastní elektronický nástroj, často propojený i na své ostatní informační systémy 

(ekonomické, personální). Stanovení povinnosti používat NEN by rovněž vyvolalo zvýšené požadavky 

na personální zajištění zadávání veřejných zakázek, a to i s ohledem na změny, které přinese nový 

zákon o zadávání veřejných zakázek a chybějící aplikační praxe v období bezprostředně po účinnosti 

nového zákona. 

Ve vztahu k úkolu uloženému Ministerstvu pro místní rozvoj UV č. 628/2014 v bodě II.6 (předložit 

vládě v rámci transpozice směrnic návrh koncepce využívání NEN pro veřejné zakázky, které 

nebudou zahrnuty do povinnosti zadavatelů používat NEN) není zavedení povinnosti používat NEN 

pro takový okruh zakázek v současné době vhodné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že 

většina zadavatelů, kteří by byli dotčeni touto povinností, je zároveň zadavateli dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek a povinnost používat NEN by pro ně znamenala zvýšené administrativní nároky, a 

to zejména v případech, kdy již dlouhodobě využívají svůj elektronický nástroj. 

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo pro místní rozvoj nestanovilo v návrhu zákona o zadávání 

veřejných zakázek povinnost využívat NEN a rovněž v současné době nenavrhuje používat povinně 

NEN pro veřejné zakázky, které budou realizovány z fondů EU.   

V současné době navrhujeme využívání NEN při zadávání veřejných zakázek ponechat zcela na 

základě dobrovolnosti s tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj bude motivovat zadavatele k využívání 

NEN formou školení, metodické a informační podpory. Otázka zavedení povinnosti používat NEN při 

zadávání veřejných zakázek pro určité skupiny zadavatelů či určité skupiny veřejných zakázek bude 

řešeno v rámci celkové Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016 - 2020, která bude 

předložena vládě ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.  

Další postup v této oblasti: 

MMR má, dle výše zmíněného usnesení vlády č. 628/2014, za úkol předložit Vládě strukturovaný 

návrh povinného používání NEN, a to ke dni 31 10.2015. Zároveň má, ve stejný termín, dle usnesení 

vlády č. 352/2015 ze dne 13. května 2015, za úkol předložit Vládě zprávu o efektivitě fungování 

systému elektronických tržišť a předložit návrh dalšího postupu jejich využívání. 

MMR se rozhodlo do této doby realizovat sběr a analýzu všech relevantních podkladů týkající se 

elektronického zadávání veřejných zakázek v ČR (tzn. nejen informací vzniklých z provozu NEN a 
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elektronických tržišť, ale také o využívání stávajících individuálních elektronických nástrojů orgány 

veřejné správy) a předložit Vládě ucelenou analýzu s návrhy dalšího postupu v oblasti dalšího 

využívání NEN a elektronických tržišť. 

 

1.3. NIPEZ 
Realizace národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)  byla zahájena 

jako reakce na pomalý postup v rozvoji elektronizace zadávání veřejných zakázek způsobený absencí 

robustního nástroje pro elektronické zadávání, resp. chybějící infrastrukturou pro elektronické 

zadávání a finanční náročností zavádění elektronizace pro jednotlivé zadavatele.
1
 

 

NIPEZ byla navržena a následně realizována (prostřednictvím stejnojmenného projektu Národní 

infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) , CZ.1.06/1.1.00/07.06384) jako 

modulárně členěná soustava stávajících i nových informačních systémů a komunikačního rozhraní, 

jehož cílem je podpořit procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ zahrnují moduly pro 

plnění zákonných povinností zadavatelů, dodavatelů a MMR a zadávací moduly, z nichž 

nejvýznamnějším je Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN).  

1.4. Co je NEN? 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyvinulo Národní elektronický nástroj (NEN) pro 

zadávání veřejných zakázek s cílem zavést moderní informační a komunikační technologie do 

procesů zadávání veřejných zakázek a zajistit dostupnost elektronického nástroje umožňujícího 

komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky 100 % zadavatelů, nikoli pouze ústředním 

orgánům státní správy, a to do roku 2015 v souladu s cíli Strategie elektronizace zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2011-2015. Česká republika realizací NEN připravila pro zadavatele řešení, 

které bude splňovat podmínky nových evropských zadávacích směrnic v oblasti elektronizace 

zadávání veřejných zakázek. NEN tvoří jeden ze zadávacíh modulů NIPEZ (viz níže).  

NEN má ucelenou funkcionalitu pro zadávání veřejných zakázek a lze jej tak považovat za zcela 

samostatný (tj. samostatně provozuschopný) informační systém. Obsahuje postupy pro všechny 

kategorie zadavatelů včetně sektorových. Obsahuje komplexní funkcionalitu pro centralizované 

zadávání VZ. V rámci NEN lze provádět tzv. kombinované zadávací řízení (úkony lze provádět 

částečně elektronicky a částečně v listinné podobě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Strategie elektornizace zadávání veřejných zakázek v ČR pro období let 2011 až 2015 http://www.portal-

vz.cz/getmedia/c9711e98-d3fb-4dd9-8360-836a7a5c3eda/Strategie-elektronizace-zadavani-VZ-2011-2015  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/c9711e98-d3fb-4dd9-8360-836a7a5c3eda/Strategie-elektronizace-zadavani-VZ-2011-2015
http://www.portal-vz.cz/getmedia/c9711e98-d3fb-4dd9-8360-836a7a5c3eda/Strategie-elektronizace-zadavani-VZ-2011-2015
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Obr. č. 1 - NIPEZ 

 

NEN svou funkcionalitou pokrývá procesy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„ZVZ“) a zákona č. 139/2006 sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení v platných zněních a 

podporuje zadavatele v rámci jednotlivých institutů ZVZ např. a především v rámci centralizace 

nákupů.
2
 

 

NEN zajišťuje pro zadavatele zejména: 

 Podporu různých rozsahů elektronizace zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zadávacím 

strategiím zadavatelů a povinnému používání elektronických nástrojů, tj. umožnění jak plně 

elektronických zadávacích postupů (vč. plně automatizovaných postupů podání a hodnocení 

nabídek), tak i kombinovaného zadávání či evidenčních funkcí. 

 Možnost přizpůsobit řešení NEN ve vztahu k vnitřním předpisům a zadávací praxi zadavatelů 

(v rozsahu, který zásadně neprodraží cílové řešení či nezkomplikuje jeho používání). 

 Možnost sdílet data prostřednictvím standardizovaných rozhraní na další moduly NIPEZ 

(zejména věstník veřejných zakázek a e-tržiště), další systémy eGovernmentu, relevantní 

interní systémy zadavatelů a dodavatelů. 

 Budoucí rozšiřitelnost směrem k dalším fázím eProcurementu (zejména směrem k 

elektronickému objednávání a fakturaci). 

Aplikace NEN je dostupná na https://nen.nipez.cz. 

Klíčovým záměrem MMR v souvislosti s implementací NEN je  zkvalitnit postupy zadávání veřejných 

zakázek v organizacích zadavatelů s cílem podpořit dodržování principů ZVZ, a to zejména s ohledem 

na zvýšení transparentnosti zadávacích řízení a s tím souvisejícím omezováním prostoru pro korupci, 

a současně dodržováním principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti). 

                                            
2
 Více viz Základní charakteristika NEN – https://nen.nipez.cz/UzivatelskePrirucky.aspx  

https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/UzivatelskePrirucky.aspx
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1.5. Aktuální situace/stav NEN 

Vývoj NEN byl k 31.3.2014 ukončen a k datu 31.5.2014 převzat do vlastnictví státu s příslušností 

hospodaření MMR. Následně byl dne 1.4.2014 uveden do zkušebního provozu, ve kterém zůstal po 

zbytek roku 2014. Ve 4.Q 2014 bylo zahájeno prověřování procesu elektronizace zadávání veřejných 

zakázek v ČR dle úkolů vyplývajících ze Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro 

období let 2011 až 2015, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 5. ledna 2011. Součástí 

prověřování, které nebylo k datu 31.12.2014 ukončeno, byl zejména projekt NEN. V průběhu 

prověřování probíhalo testování NEN (fukční, bezpečnostní)  a  jeho optimalizace. K 31.12.2014 

probíhalo vyhodnocování všech podkladů jak interních tak externích k NEN. 

 

2. Shrnutí činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti správy NEN 

2.1. Projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek 
  
Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) byl realizován jako klíčová a 

finální aktivita projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)3, 

CZ.1.06/1.1.00/07.06384, který byl spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu 

(ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu.  

Vývoj NEN byl dokončena k datu 31.3.2014, kdy byl MMR akceptován a převzat do vlastnictví. Za 

vývoj NEN uhradilo MMR dodavateli vybranému na základě veřejné zakázky „Vývoj Národního 

elektronického nástroje (NEN) - systémový integrátor" zadávané formou otevřeného řízení, jehož 

oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14.12.2011 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 14.12.2011 pod ev. č. 103202 celkem 136 898 000 Kč bez DPH.V souvislosti s vývojem NEN bylo 

realizováno i zadávací řízení „Implementace změn plynoucích z aktuálních úprav TS NEN“, zadávané 

formou jednacího řízení bez uveřejnění, jehož oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno dne 24. 

září 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 367508 a jehož smluvní 

cena byla 12 000 000Kč bez DPH.  

Celý projekt NIPEZ byl pak ukončen k 31.5.2014 podáním závěrečné monitorovací zprávy včetně 

žádosti o platbu. Veškeré výdaje projektu NIPEZ byly poskytovatelem dotace posouzeny jako 

způsobilé. Celkové náklady na realizaci projektu činily 261 229 433 Kč, přičemž při naplnění všech 

aktivit projektu bylo dosaženo úspor v celkové výši 38 770 557 Kč z plánovaného rozpočtu 300 mil. 

Kč.    

2.2. Legislativa 

a) Dne 30. července 2014 bylo přijato usnesení vlády České republiky č. 628 k používání 

národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek, jehož obsahem jsou tyto tyto úkoly: 

 zahájit ke dni 5. srpna 2014 otevřený zkušební provoz NEN, 

                                            
3
 http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ  

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ
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 vydat do 5. srpna 2014 Provozní řád NEN a Pravidla používání NEN při realizaci 

zadávacích postupů prostřednictvím NEN a zajišťovat jejich aktualizaci, 

 zahájit ke dni 1. ledna 2015 rutinní provoz NEN, 

 předložit vládě do 31. října 2014 strukturovaný návrh povinného používání NEN a 

aktualizovaná Pravidla používání NEN, 

 zapracovat v rámci transpozice zadávacích Směrnic Evropského parlamentu a Rady do 

vládního návrhu zákona povinnost zadavatelů používat NEN,  

 předložit vládě v rámci transpozice směrnic podle bodu II/5 tohoto usnesení návrh 

koncepce využívání NEN pro veřejné zakázky, které nebudou zahrnuty do povinnosti 

zadavatelů používat NEN podle bodu II/5 tohoto usnesení, 

 předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování 

NEN v období za předcházející kalendářní rok. 

 
b) V průběhu roku 2014 zpracovalo MMR v souvislosti s NEN návrh novely vyhlášky č. 133/2012 

Sb., o uvěřejňování vyhlášení pro účely ZVZ a náležitostech profilu zadavatele. Schválení této 

novely bude realizováno jako jedno z opatření v souvislosti s používáním NEN, viz opatření k 

NEN. Návrh novely vyhlášky má umožnit jednodušší přechod zadavatelů v případě, že se 

rozhodnou využívat NEN pro realizaci svých veřejných zakázek a to zejména s ohledem na 

povinnosti zadavatele ve vztahu k uveřejnění informací na profilu zadavatele. 

 

3. NEN – aktivita subjektů a činnosti správce po 31.3.2014 

3.1. Zkušební provoz NEN  
Od dokončení a převzetí NEN probíhá jeho zkušební provoz, který nebyl k datu 31. 12. 2014 ukončen.  

Tento zkušební provoz probíhal ve dvou fázích: 

 uzavřený zkušební provoz od 1.4.2014 do 4.8.2014, kterého se zúčastnilo MMR a další  

2 subjekty z řad ústředních orgánů státní správy (ÚOSS); 

 otevřený zkušební provoz (OZP) od 5.8.2014 do konce roku 2014, v rámci něhož mohli 

zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 2 zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, testovat funkčnost NEN ve zkušebním prostředí. 

V rámci otevřeného zkušebního provozu zahájeného na základě úkolu schváleného usnesením vlády 

ze dne 31. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní 

infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek dochází k postupnému zpřístupňování 

funkčností NEN. 

Hlavním důvodem volby této strategie jsou: 

 snaha MMR o řízení postupu uživatelů v aplikaci tak, aby bylo schopno efektivně řídit 
připomínky a podněty 

 postupné obeznamování zadavatelů s funkcionalitou NEN 

 omezená dostupnost metodické a technické nápovědy způsobená neuzavřeným zadávacím 
řízení na provozovatele NEN  
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S ohledem na to, že závěry z bezpečnostního testování odhalily v systému bezpečnostní problémy 

(simulovanému útoku hackera systém NEN neodolal), na systém se musela uplatnit reklamace a 

systém nebyl  k 1.1.2015 spuštěn do ostrého provozu v režimu ZVZ a od 1.1.2015 pokračoval 

otevřený zkušební provoz. Z důvodů pokračujícího otevřeného zkušebního provozu NEN není 

statisticky vyhodnoceno používání NEN, resp. uvedeny údaje o počtu a finančních objemech 

zadávaných veřejných zakázek prostřednictvím NEN. 

3.2. Aktivita subjektů zapojených do otevřeného zkušebního provozu 

K 31.12.2014 bylo v NEN registrováno (podmínka zapojení do otevřeného zkušebního provozu): 

 159 zadavatelů (přehled příloha č. 1 Zprávy) 

 5 dodavatelů 

Mezi nejaktivnější subjekty, které zkoušely funkčnost NEN, byly: 

 Ministerstvo obrany ČR 

 Lesy České republiky 

 Vojenské lesy a statky ČR 

 Kancelář Senátu 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Okresní soud v Ústní nad Orlicí 

 ČEZ, a.s. 

 Okresní soud v Liberci 

 Ministerstvo vnitra 

 Krajské státní zastupitelství v Praze 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

3.3. Realizované dotazníkové šetření mezi zadavateli 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Správce NEN realizovalo v období od 3.12.2014 do 8.12.2014 

dotazníkové šetření pro vyhodnocení otevřeného zkušebního provozu NEN. Za tímto účelem bylo 

osloveno 490 respondentů resp. uživatelů systému NEN ze 147 zadavatelských subjektů 

registrovaných k 3.12.2014 v NEN. Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků ve výši 12% se MMR 

rozhodlo neprezentovat vyhodnocení tohoto šetření z důvodu nízké vypovídající hodnoty. 

3.4. Činnosti Správce NEN – MMR 

MMR zajišťuje jako správce NEN služby kontrolní, provozně-monitorovací, reportovací, operativní, 

fakturační, metodické a vzdělávací, analytické, rozvojové, informační, administrativní. V roce 2014 

realizovalo zejména tyto aktivity:  

 představení a vysvětlení funkčnosti NEN potencionálním uživatelům, tedy zadavatelům a 

dodavatelům 

o Tvorba uživatelských příruček 

o Realizace dílčí části školící kampaně 

 podpora uživatelů při využívání a testování NEN ve zkušebním provozu 

o Administrativní činnosti a podpora uživatelů 

 optimalizace funkčnosti NEN dle připomínek uživatelů 

o Aktivity Správce NEN k optimalizaci systému NEN 
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3.5. Provoz NEN – informace o provozovateli NEN 

Otevřený zkušební provoz byl technicky zajištěn dodavatelem NEN v rámci uzavřené smlouvy na 

dočasný provoz NEN od 1.4.2014 do 31.12.2014.  

Od 1.1.2015 je provoz (v té době zkušebné provoz) NEN zajištěn řádným provozovatelem, tj. 

společnostmi Tesco SW, a.s. a O2 Czech Republic, a.s., jakožto vítězi otevřeného zadávacího řízení 

„Výběr provozovatele NEN na období 5 let“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 

10.7.2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.7.2012 pod ev. č. 351814. Smlouva o 

zajištění provozu Národního elektronického nástroje NEN byla uzavřena 15.9.2014.    

 

Tab. č. 1 – Údaje o provozovatelích NEN  

Období  Název provozovatele IČO Adresa 

1.4.2014 – 31.12.2014 DATASYS s.r.o. 61249157 Praha 3, Jeseniova 2829/20, 

PSČ 13000 

1.1.2015 – 31.12.2019 O2 Czech Republic, a.s. 60193336 Praha 4 - Michle, Za 

Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 

Tesco SW, a.s. 25892533 Olomouc, tř. Kosmonautů 

1288/1, Hodolany, PČ 779 00  

 

3.6. Související aktivity MMR 

MMR v souvislosti s ukončením vývoje NEN a jeho přípravy na spuštění do rutinního provozu spravuje 

dva související projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF): 

 Rozvoj Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, reg.  

č.: CZ.1.06/1.1.00/16.09225; 

 Vzdělávání a metodická podpora pro úřady veřejné správy v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B6.00012  

 

Realizační kroky Strategie v souvislosti s přípravou spuštění NEN do rutinního provozu a výše 

uvedených projektů byly pozastaveny na začátku 4. čtvrtletí roku 2014, a to v souvislosti se 

zahájeným prověřováním procesu elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR dle úkolů 

vyplývajících ze Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, 

která byla přijata usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 5. ledna 2011. 

4. Úkoly a opatření správy NEN 

MMR v roce 2015 ukončí prověřování NEN a v závislosti na jeho výsledku bude realizovat dílčí 

úkoly/opatření  vyplývající zejména z usnesení vlády č. 628/2014, transpozice evropských zadávacích 

směrnic publikovaných 28. března 2014 v Úředním věstníku Evropské unie a aktuálního vývoje 
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legislativy (např. zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
4
) 

a souvisejících strategických dokumentů Egovernmentu ČR (např. materiál Rady vlády pro informační 

společnost - Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
5
). 

 

 

ID Úkoly/opatření Stav Způsob splnění 

N.1 Zahájit ke dni 5. srpna 2014 

otevřený zkušební provoz NEN 

Splněno Dne 5.8.2014 byl NEN zpřístupněn 

v režimu otevřeného zkušebního 

provozu a umožněna registrace do 

NEN. 

N.2 Vydat do 5. srpna 2014 

Provozní řád NEN a Pravidla 

používání NEN při realizaci 

zadávacích postupů 

prostřednictvím NEN a 

zajišťovat jejich aktualizaci 

Splněno Na informační desce NEN a na 

portále o veřejných zakázkách 

koncesích MMR byly oba dokumenty 

uveřejněny dne 5.8.2014. Termín 

další aktualizace Provozního řádu 

NEN a Pravidel používání NEN při 

realizaci zadávacích postupů 

prostředníctvím NEN byl stanoven na 

31.10.2015.  

N.3 Zahájit ke dni 1. ledna 2015 

rutinní provoz NEN 

Příprava MMR informovalo předsedu vlády o 

rozhodnutí  nespuštění NEN do 

rutinního provozu od 1.1.2015 a 

zároveň novém termínu spuštění 

k 1.8.2015.  

N.4 Předložit vládě do 31. října 

2014 strukturovaný návrh 

povinného používání NEN a 

aktualizovaná Pravidla 

používání NEN 

V realizaci Nový termín předložení 

strukturovaného návrhu povinného 

používání NEN a aktualizovaná 

Pravidla používání NEN je Vládou Čr 

stanoven na 31.10.2015. 

N.5 Zapracovat v rámci 

transpozice zadávacích 

Směrnic Evropského 

parlamentu a Rady do 

vládního návrhu zákona 

povinnost zadavatelů používat 

NEN 

Splněno V rámci transpozice směrnic 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2014/24,23,25/EU,  ze dne 26. 

února 2014 nebude nyní stanovena 

povinnost využívat NEN při 

elektronické komunikaci při zadávání 

veřejných zakázek v režimu zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

N.6 Předložit vládě v rámci Splněno V rámci transpozice směrnic 

                                            
4
 Zákon č. 181/2014 Sb. – o kybernetické bezpečnosti http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-

spolecnost.aspx  
5
 Rada vlády pro informační společnost - http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx  

http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
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transpozice směrnic podle 

bodu II/5 tohoto usnesení 

návrh koncepce využívání 

NEN pro veřejné zakázky, 

které nebudou zahrnuty do 

povinnosti zadavatelů používat 

NEN podle bodu II/5 tohoto 

usnesení 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2014/24,23,25/EU,  ze dne 26. 

února 2014 nebude nyní stanovena 

povinnost využívat NEN při zadávání 

veřejných zakázek mimo režim 

zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

N.7 Předkládat vládě vždy do 30. 

dubna každého kalendářního 

roku zprávu o fungování NEN 

v období za předcházející 

kalendářní rok 

V realizaci MMR předloží vládě do 30. června 

2015 zprávu o fungování NEN za rok 

2014. 

N.8 Zahájit školení budoucích 
uživatelů NEN    

Příprava Příprava realizace dalších školení 

před spuštěním NEN do rutinního 

provozu  

N.9 Zajistit analýzu a implementaci 
plánované změny ZVZ do NEN  

Příprava Realizace v návaznosti na přípravu a 

schvalování paragrafového znění 

návrhu  nového zákona o zadávacích 

řízeních 

N.10 Zajistit schvalení zpracované 
novely vyhlášky č. 133/2012 
Sb., o uvěřejňování vyhlášení 
pro účely ZVZ a náležitostech 
profilu zadavatele  

Příprava Novela vyhlášky je v současné době 

na posouzení u Legislativní rady 

vlády 

N.11 Sledovat, analyzovat a 
vyhodnocovat změnu 
související legislativy a 
strategie Egovermentu 
s dopadem do NEN  

Průběžně - 
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Příloha č. 1 – Přehled registrovaných zadavatelů v NEN 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

ČEPRO, a.s. 

Česká agentura na podporu obchodu 

Česká národní banka 

Česká republika - Generální ředitelství cel 

Česká republika - Kancelář Senátu 

Česká republika - Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina 

Česká republika - Krajský soud v Hradci 
Králové 

Česká republika - Městský soud v Praze 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Česká republika - Ministerstvo obrany 

Česká republika - Okresní soud v Klatovech 

Česká republika - Okresní soud v Liberci 

Česká republika - Okresní soud v Mladé 
Boleslavi 

Česká republika - Okresní soud v Táboře 

Česká republika - Okresní soud ve 
Strakonicích 

Česká republika - Okresní soud ve Vsetíně 

Česká republika - Správa státních hmotných 
rezerv 

Česká republika - Vrchní soud v Olomouci 

Česká republika - Vrchní státní zastupitelství v 
Praze 

Česká Republika Okresní soud v České Lípě 

Česká televize 

ČEZ, a. s. 

ČR - Krajský soud v Ústí nad Labem 

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

ČR - Okresní soud v Chrudimi 

ČR - Okresní soud v Kroměříži 

ČR - Okresní soud v Kutné Hoře 

ČR - Okresní soud v Novém Jičíně 

ČR - Okresní soud v Olomouci 

ČR - Okresní soud v Pelhřimově 

ČR - Okresní soud v Sokolově 

ČR - Okresní soud ve Zlíně 

ČR - Vrchní státní zastupitelství 

ČR-Krajský soud v Ostravě 

ČR-Okresní soud v Břeclavi 

ČR-Okresní soud v Havlíčkově Brodě 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Institut klinické a experimentální medicíny 

Kraj Vysočina 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se 
sídlem ve Zlíně 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

Krajské státní zastupitelství v Brně 

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 

Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

Krajské státní zastupitelství v Plzni 

Krajské státní zastupitelství v Praze 

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem 

Krajský soud v Brně 

Krajský soud v Českých Budějovicích 

Krajský soud v Plzni 

Krajský soud v Praze 

Lesy České republiky, s.p. 

LOM PRAHA s.p. 

Město Nové Město na Moravě 

Město Nymburk 

Městské státní zastupitelství v Praze 

Městský soud v Brně 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ministerstvo spravedlnosti 
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Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Moravskoslezský kraj 

Národní bezpečnostní úřad 

Národní muzeum 

Národní ústav lidové kultury 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Nemocnice Na Bulovce 

Obvodní soud pro Prahu 1 

Obvodní soud pro Prahu 10 

Obvodní soud pro Prahu 2 

Obvodní soud pro Prahu 3 

Obvodní soud pro Prahu 4 

Obvodní soud pro Prahu 5 

Obvodní soud pro Prahu 6 

Obvodní soud pro Prahu 7 

Obvodní soud pro Prahu 8 

Obvodní soud pro Prahu 9 

Okresní soud Beroun 

Okresní soud Brno - venkov 

Okresní soud Jeseník 

Okresní soud Plzeň - jih 

Okresní soud Plzeň - sever 

Okresní soud Plzeň-město 

Okresní soud Praha - západ 

Okresní soud Praha východ 

Okresní soud v Benešově 

Okresní soud v Blansku 

Okresní soud v Bruntále 

Okresní soud v Českém Krumlově 

Okresní soud v Českých Budějovicích 

Okresní soud v Děčíně 

Okresní soud v Domažlicích 

Okresní soud v Hodoníně 

Okresní soud v Hradci Králové 

Okresní soud v Chebu 

Okresní soud v Chomutově 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou 

Okresní soud v Jičíně 

Okresní soud v Jihlavě 

Okresní soud v Jindřichově Hradci 

Okresní soud v Karviné 

Okresní soud v Kladně 

Okresní soud v Kolíně 

Okresní soud v Litoměřicích 

Okresní soud v Lounech 

Okresní soud v Mělníku 

Okresní soud v Mostě 

Okresní soud v Náchodě 

Okresní soud v Nymburce 

Okresní soud v Opavě 

Okresní soud v Ostravě 

Okresní soud v Pardubicích 

Okresní soud v Písku 

Okresní soud v Prachaticích 

Okresní soud v Prostějově 

Okresní soud v Přerově 

Okresní soud v Příbrami 

Okresní soud v Rakovníku 

Okresní soud v Rokycanech 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 

Okresní soud v Semilech 

Okresní soud v Šumperku 

Okresní soud v Tachově 

Okresní soud v Teplicích 

Okresní soud v Trutnově 

Okresní soud v Třebíči 

Okresní soud v Uherském Hradišti 

Okresní soud v Ústí nad Labem 

Okresní soud v Ústí nad Orlicí 
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Okresní soud ve Frýdku Místku 

Okresní soud ve Svitavách 

Okresní soud ve Znojmě 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 

Olomoucký kraj 

Památník Lidice 

Pražská teplárenská a.s. 

Probační a mediační služba 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rejstřík trestů 

Statutární město Děčín 

Statutární město Most 

Technologická agentura ČR 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 
fakultní nemocnice Praha 

Vězeňská služba České republiky 

Vojenská nemocnice Brno p. o. 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Vrchní soud v Praze 

 

 

 


