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1 VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY 
 

1.1 ÚČEL DOKUMENTU 
 

Účelem předkládaného dokumentu je vyhodnotit fungování Národního elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015. 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)  

(dále jen „Zpráva o fungování NEN“) v období za předcházející kalendářní rok předkládá ministryně 

pro místní rozvoj vládě každoročně do 30. dubna následujícího roku.  Jejím obsahem je především 

shrnutí činnosti ministerstva pro místní rozvoj v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření 

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 také „zadávací postupy“), a to ve vazbě 

na použité způsoby výběru dodavatele. 

Jako podklady pro zpracování Zprávy o fungování NEN  za rok 2015 byly použity následující zdroje: 

 Platná legislativa a související strategické dokumenty; 

 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, 

vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť 

veřejné správy a návrh povinného používání NEN; 

 Zpráva o fungování NEN za rok 2014; 

 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů 

prostřednictvím národního elektronického nástroje; 

 Smlouva o zajištění provozu Národního elektronického nástroje (NEN); 

 Zdrojem pro statistická data byl systém NEN a ServiceDesk.  

  

1.2 VYMEZENÍ NEN V RÁMCI NIPEZ A JEHO POUŽÍVÁNÍ 
 

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) byla navržena  

a následně realizována jako modulárně členěná soustava stávajících i nových informačních systémů  

a komunikačního rozhraní podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek.  

NIPEZ zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností zadavatelů (Věstník veřejných zakázek), 

povinností MMR v rámci správy Informačního systému o veřejných zakázkách (vedení seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, statistické výstupy 

atd.), státem garantované elektronické zadávací moduly (Elektronická tržiště veřejné správy a Národní 

elektronický nástroj) i případná komerční řešení (tzv. individuální elektronické nástroje). 

Součástí NIPEZ je také rozhraní pro napojení na okolní informační systémy (interní informační 

systémy zadavatelů a dodavatelů, Úřední věstník Evropské unie TED, komoditní číselníky, systémy 

eGovernmentu). 
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Obrázek 1 - NIPEZ 

 

  

MMR prostřednictvím stejnojmenného projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek (NIPEZ) , reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384, vyvinulo 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 všem zadavatelům, nikoli pouze ústředním orgánům státní 

správy, a to do roku 2015 v souladu s cíli Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro 

období let 2011 až 2015.   

Samotný projekt NIPEZ byl ukončen k 31. 5. 2014 předložením závěrečné monitorovací zprávy včetně 

žádosti o platbu. Celkové náklady na realizaci projektu činily 261 229 432 Kč, přičemž při naplnění 

všech aktivit projektu bylo dosaženo úspor v celkové výši 38 770 568 Kč z plánovaného rozpočtu  

300 mil. Kč. 

Realizace NEN byla dokončena k datu 31. 3. 2014, kdy byl tento systém 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, 

celkem 136 898 000 Kč bez DPH (tj. 165 646 000 Kč vč. DPH). Za tvorbu technické specifikace NEN 

a následný autorský dozor při jeho vývoji bylo celkem uhrazeno 54 300 000 Kč bez DPH  

(tj. 65 518 000 Kč vč. DPH). 

Další rozvoj NEN (ať už v souvislosti s implementací nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

či následných novel, případně požadavků uživatelů) bude hrazen primárně ze státního rozpočtu 

z kapitoly MMR. V případě existence relevantních dotačních titulů ze strany EU bude MMR zvažovat  

i možnost spolufinancování konkrétních rozvojových projektů (například napojení na evropskou 

infrastrukturu) prostřednictvím ESI fondů.  
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                    Obrázek 2 - NEN 

Prostřednictvím NEN je možné zadávat nejen 

veřejné zakázky zadávané v režimu zákona  

o veřejných zakázkách, ale i veřejné zakázky 

malého rozsahu, realizovat koncesní řízení, 

provádět průzkumy trhu a připravovat podklady 

pro centralizované zadávání veřejných 

zakázek. Nedílnou součástí NEN je i podpora 

elektronických aukcí, rámcových smluv  

a dynamického nákupního systému. NEN je 

určen pro všechny subjekty účastnící se 

veřejného zadávání - pro zadavatele, 

dodavatele a také pro externí administrátory. 

Používání NEN je pro všechny uživatele 

zdarma, zpoplatněny jsou pouze úkony 

realizované třetími stranami (např. uveřejnění 

formulářů ve Věstníku veřejných zakázek či 

pořízení uznávaného elektronického podpisu). 

Součástí systému je i metodická nápověda, 

která obsahuje jak odkazy na příslušné 

paragrafy zákona o veřejných zakázkách 

a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, tak návod, jak vyplnit data na 

jednotlivých formulářích v průběhu zadávacího 

řízení. Provozovatel NEN rovněž poskytuje 

rozsáhlou uživatelskou podporu v podobě help 

desk a call centra.  

 

NEN tedy 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 

VVZ 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); 

 Metodickou podporu při realizaci veřejné zakázky prostřednictvím NEN; 

 Přehled nad všemi veřejnými zakázkami, které zadavatel realizoval v NEN; 

 Možnost tvorby uživatelských sestav a manažerských výstupů. 
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Ve sledovaném období probíhal do 31. 7. 2015 otevřený zkušební provoz, v rámci něhož mohli 

zadavatelé dle 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. 

Otevřený zkušební provoz byl zahájen dne 5. 8. 2014 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 a účastnilo se jej více jak 160 subjektů 

veřejné správy ze všech kategorií zadavatelů.  

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě výsledků ověřování a odstraňování zjištěných vad formou 

reklamace dodaného systému spustilo NEN do rutinního (ostrého) provozu dne 1. srpna 2015. 

Zakázky v něm realizované jsou administrovány v režimu zákona o veřejných zakázkách. Systém 

NEN je v ostrém provozu dostupný na internetové adrese: https://nen.nipez.cz .
1
 

V roce 2015 bylo využívání NEN při zadávání veřejných zakázek ponecháno zcela na základě 

dobrovolnosti s tím, že ministerstvo pro místní rozvoj bude motivovat zadavatele k využívání NEN 

formou školení, metodické a informační podpory. Zavedení povinnosti používat NEN při zadávání 

veřejných zakázek pro určité skupiny zadavatelů či určité skupiny veřejných zakázek je řešeno v rámci 

celkové Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016 - 2020, která byla předložena 

vládě a schválena dne 18. ledna 2016 usnesením vlády č. 25 (dále jen „Strategie elektronizace“).
2
  

2 PŘEHLED AKTIVIT MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V OBLASTI 

SPRÁVY NEN 
 

2.1 PŘEHLED VYKONANÝCH ČINNOSTÍ SPRÁVCE NEN 
 

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

fakturační, metodické a vzdělávací, analytické, rozvojové, informační a administrativní. V roce 2015 

pokračovalo v činnostech zahájených v předešlém roce 2014 a realizovalo zejména následující 

aktivity:  

 Představení a vysvětlení funkčnosti NEN potencionálním uživatelům, tedy zadavatelům  

a dodavatelům ve zkušebním provozu NEN (tj. do 31. 7. 2015)  

o Tvorba uživatelských příruček   

o Realizace dílčí části školící kampaně   

 Podpora uživatelů při využívání a testování NEN ve zkušebním provozu NEN 

o Administrativní činnosti a podpora uživatelů 

 

                                                           
1
 Testovací prostředí (tzv. pískoviště) je dostupné na adrese https://nen-ref.nipez.cz 

 
2 Více informací o povinnosti používat NEN je uvedeno v materiálu „Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 
až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného 
používání NEN“, který je dostupný na Portálu o veřejných zakázkách a koncesí  http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020 
 

https://nen.nipez.cz 
https://nen-ref.nipez.cz/
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020
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 Optimalizace funkčnosti NEN dle připomínek uživatelů ve zkušebním provozu NEN 

o Aktivity Správce NEN k optimalizaci systému NEN 

 Reklamace vad systému 

 Testování aplikace 

 Řízení změnových požadavků za účelem optimalizace systému 

 Administrativně – informační příprava a podpora uživatelů při přechodu ze zkušebního  

do rutinního provozu NEN  

o V rámci podpory uživatelů při přechodu ze zkušebního do ostrého provozu NEN 

dopisem Správce NEN na všechny uživatele NEN  

o Poskytnutí informací dopisem ministryně pro místní rozvoj v rámci meziresortního 

připomínkového řízení k materiálu Zpráva o fungování NEN za rok 2014 s následným 

předložením materiálu vládě ČR 

o Poskytnutí informací dopisem náměstka ministryně pro veřejné investování  

na jednotlivé resorty a Hospodářskou komoru ČR 

o Komunikace s uživateli v rámci realizovaných školení k NEN    

o V rámci individuální podpory uživatelů realizované dle uživatelských žádostí 

 Představení a vysvětlení funkčnosti NEN uživatelům, tedy zadavatelům, externím 

administrátorům a dodavatelům v rutinním provozu NEN (tj. od 1. 8. 2015)  

o Aktualizace uživatelských příruček 

o Realizace dílčí interní a externí školící kampaně 

 Optimalizace funkčnosti NEN dle připomínek uživatelů v rutinním provozu NEN 

o Rozvojové aktivity Správce NEN k optimalizaci systému NEN v rutinním provozu 

 Reklamace vad systému 

 Správa změnových požadavků uživatelů (akceptace a zapracování nebo 

zamítnutí změnových požadavků) 

 Kontrola reportů Provozovatele NEN ve vazbě na SLA parametry dle smlouvy o provozu NEN 

o Pravidelná provozně-monitorovací, kontrolní a fakturační činnost Správce NEN  

v  měsíčním intervalu 

 Činnosti Správce NEN vyplývající z Pravidel používání Národního elektronického nástroje při 

realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje (dále jen 

„Pravidla NEN“) 

o Vydání aktualizovaných Pravidel NEN pro rutinní provoz  

o Vydání Provozní řádu NEN a Pravidel elektronické aukce pro rutinní provoz. 
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2.2 ÚKOLY A OPATŘENÍ SPRÁVY NEN  
 

Ve sledovaném období MMR splnilo a realizovalo níže uvedené úkoly/opatření v oblasti správy NEN 

v návaznosti na Zprávu o fungování NEN za rok 2014:  

Tabulka 1 – Úkoly / opatření Správy NEN pro rok 2015 

ID Úkoly/opatření Termín Stav a způsob splnění 

N.3 Zahájit ke dni 1. ledna 2015 rutinní 

provoz NEN 

1 .1. 2015 

Nový termín: 

1. 8. 2015 

Splněno – MMR informovalo 
předsedu vlády o rozhodnutí  
nespuštění NEN do rutinního 
provozu od 1. 1. 2015 a zároveň  
na základě výsledků ověřování a 
odstraňování zjištěných vad formou 
reklamace dodaného systému bylo 
rozhodnuto o spuštění NEN do 
rutinního provozu od 1. 8. 2015.  

 Rutinní provoz NEN byl zahájen 

v uvedeném termínu dne  

1. 8. 2015. 

N.4 Předložit vládě do 31. října 2014 

strukturovaný návrh povinného 

používání NEN a aktualizovaná 

Pravidla používání NEN 

31. 10. 2014 

Nový termín: 

31. 12. 2015 

Splněno – Nový termín předložení 

strukturovaného návrhu povinného 

používání NEN a aktualizovaná 

Pravidla používání NEN byl vládou 

ČR stanoven na 31. 12. 2015 na 

základě dopisu ministryně 

předsedovi vlády ČR.  Návrh 

povinného používání NEN  

a aktualizovaná Pravidla používání 

NEN byla součástí strategického 

dokumentu Strategie elektronizace 

zadávání veřejných zakázek pro 

období 2016 – 2020. 

Úkol splněn předložením Strategie 

elektronizace veřejných zakázek pro 

období 2016 – 2020. 

 N.7 Předkládat vládě vždy do 30. dubna 

každého kalendářního roku zprávu o 

fungování NEN v období za 

předcházející kalendářní rok 

30. 4. 2016 V realizaci – MMR předloží vládě do 

30. dubna 2016 Zprávu o fungování 

NEN za rok 2015. 

N.8 Zahájit školení budoucích uživatelů 

NEN    

 Průběžně Splněno – MMR realizovalo interní  

a externí školení NEN v rámci 

zkušebního i rutinního provozu. 

MMR zajistilo během roku 2015 

proškolení v práci s NEN pro 368 

osob (z resortů MD, MPO, MSp, MV, 

MK, MO, Úřad vlády, z řad ostatních 
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organizací LOM Praha, Národní 

muzeum, Moravskoslezský kraj a 

NBÚ), dalších 95 osob bylo 

proškoleno interně v rámci MMR. 

Dne 23. 7. 2015 se uskutečnil 

vzdělávací seminář k bližšímu 

představení NEN pro Hospodářskou 

komoru ČR. 

N.9 Zajistit analýzu a implementaci 

plánované změny ZVZ do NEN 

2015/2016 V realizaci – Otevřené řízení na 

úpravu NEN s názvem „Analýza, 

aktualizace technické specifikace 

NEN a implementace zákona o 

zadávání veřejných zakázek do IS 

NEN bylo zrušeno a  MMR postupem 

v souladu se ZVZ zadalo veřejnou 

zakázku v JŘSU dle § 22 odst.2. 

Aktuálně probíhá plnění veřejné 

zakázky. 

N.10 Zajistit schválení zpracované novely 

vyhlášky č. 133/2012 Sb., o 

uvěřejňování vyhlášení pro účely 

ZVZ a náležitostech profilu 

zadavatele 

1. 8.  2015 Splněno – Od 1. 8. 2015 nabyla 

účinnosti vyhláška č. 171/2015 

Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 133/2012 Sb., o uveřejňování 

vyhlášení pro účely zákona o 

veřejných zakázkách a náležitostech 

profilu zadavatele.
3
 

N.11 Sledovat, analyzovat a vyhodnocovat 

změnu související legislativy a 

strategie eGovernmentu s dopadem 

do NEN 

Průběžně Splněno – MMR zpracovalo  „Zprávu 

o plnění Strategie elektronizace 

zadávání veřejných zakázek pro 

období let 2011 až 2015 za rok 

2015“, která bude v průběhu května 

tohoto roku  projednána vládou ČR. 

 

Pro nadcházející období jsou v  rámci Strategie elektronizace pro oblast NEN definovány následující 

opatření a úkoly související se správou NEN: 

Tabulka 2 - Úkoly / opatření Správy NEN na další období 

ID Úkoly/opatření Termín Stav a způsob splnění 

A.1 Upravit technickou specifikaci 
Národního elektronického nástroje v 
souvislosti se zavedením nových 
evropských směrnic do národní 
legislativy 

31. 3. 2016 Viz úkol/opatření N.9    

Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

                                                           
3
Vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a 

náležitostech profilu zadavatele je dostupná na http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-
Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z 
 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z
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A.2 Realizovat vzdělávací akce pro 
zadavatele veřejných zakázek a další 
subjekty účastnící se veřejného 
investování prováděné formou 
specializovaných seminářů, 
individualizovaných školení pro 
významné zadavatele k používání 
Národního elektronického nástroje 

Průběžně Informace o průběžném plnění bude 

předmětem nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

A.3 Zajištění technické podpory NEN  
v souvislosti se zavedením nových 
evropských směrnic do národní 
legislativy 

31. 3. 2016 Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy o fungování 

NEN za rok 2016. 

A.4 Zajištění realizace požadavků na 
integraci modulů NIPEZ s výstupy 
eSENS a dalších projektů EU 
určených k propojování infrastruktur 
členských států 

31. 12. 2020 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o splnění bude předmětem 

Zprávy o fungování NEN za rok 

2020. 

A.5 Stanovení povinnosti využívání NEN 
ústředními orgány státní správy 

30. 6. 2017 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2017. 

A.6 Stanovení povinnosti využívání 
profilu zadavatele NEN všemi 
zadavateli 

31. 12. 2018 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2018. 

A.7 Stanovení povinnosti využívání NEN 
všemi zadavateli dle zákona  
o zadávání veřejných zakázek s 
výjimkou těch, kterým bude udělena 
výjimka pro využívání individuálních 
elektronických nástrojů 

31. 12. 2018 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2018. 

A.8 Používání NEN při realizaci 
centrálních nákupů státu 

Průběžně Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o průběžném plnění bude 

předmětem nadcházející Zprávy o 

fungování NEN za rok 2016. 

A.9 Usnesením vlády stanovit NEN jako 
centrální státní tržiště 

30. 6. 2017 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 
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Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2017. 

A.10 Navrhnout postup udělování výjimek 
a podrobné technické požadavky na 
propojení IEN a NEN 

31. 12. 2016 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

A.11 Zajištění plné funkcionality NEN pro 
nadresortní centralizované zadávání 

31. 12. 2016 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

A.12 Vytvoření Meziresortní pracovní 
skupiny pro funkčnost NEN a 
zajištění jejích pravidelných jednání 

30. 6. 2016 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

A.13 Realizovat opatření s cílem zvýšit 
počet dodavatelů registrovaných 
v NEN 

31. 12. 2016 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem 

nadcházející Zprávy  

o fungování NEN za rok 2016. 

 

A.14 Zajistit integraci elektronické 
fakturace na NEN  

31. 10. 2018 Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2018. 
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3 KONTROLY NEN 

3.1 INTERNÍ KONTROLY NEN 
 

 Interní audit č. 62/14 resp. č. 2/15 

Na základě požadavku ministryně pro místní rozvoj a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v období  

od 12. 8. 2014 do 8. 12. 2014 realizováno na Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí 

MMR (dále jen „OEVZK“) auditní šetření č. 62/14, jehož předmětem bylo prověření průběhu zavádění 

informačních systémů NIPEZ/NEN. Auditní šetření zajišťovalo Samostatné oddělení interního auditu 

MMR. Na základě Souhrnné zprávy o zjištěních z interního auditu byl zpracován Akční plán 

s navrženými opatřeními a termíny jejich splnění. V rámci navazujícího interního auditu č. 2/15 

zahájeného dne 2. 12. 2015 bylo ověřováno splnění nápravných opatření směřujících ke zkvalitnění 

řídící kontroly na MMR ve smyslu shora uvedeného Akčního plánu. 

 

3.2 EXTERNÍ KONTROLY NEN 
 

 Veřejnosprávní kontrola č. 12/2015/15/I 

V období od 5. 2. 2015 do 22. 6. 2015 probíhala veřejnosprávní kontrola č. 12/2015/I. Kontrolním 

orgánem byl Řídící orgán Integrovaného operačního programu MMR (dále jen „ŘO IOP“). Kontrola se 

zaměřila na ověření způsobilosti výdajů vynaložených na vytvoření IS Národní elektronický nástroj 

(dále jen „IS NEN“) z pohledu dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, dodržení pravidel  

3E (hospodárnost, účelnost a efektivita) při vynakládání veřejných finančních prostředků a na 

posouzení změn IS NEN provedených v průběhu jeho implementace. Objem kontrolovaných výdajů 

činil 261 229 432,- Kč. Přezkoumány byly veřejné zakázky související s realizovaným projektem 

NIPEZ.  V průběhu veřejnosprávní kontroly byla identifikována 3 zjištění, která byla předána k dalšímu 

šetření orgánu finanční správy (dále také „FÚ“). Po ověření kontrolním orgánem FÚ bylo potvrzeno  

1 zjištění a vyměřena 5% korekce u veřejné zakázky malého rozsahu „Příprava podkladů zadávacích 

podmínek pro výběr provozovatelů e-tržišť“. MMR podalo odvolání proti rozhodnutí správce daně. 

Případné finanční dopady budou hrazeny z rozpočtu MMR do státního rozpočtu a Národního fondu 

ČR. Dosud není odvolací řízení ukončeno, o výsledku bude podána informace v nadcházející Zprávě 

o fungování NEN za rok 2016. 

 

 Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č.15/10  

V období od 8. 4. 2015 do 20. 11. 2015 probíhala na MMR kontrolní akce Nejvyššího kontrolního 

úřadu (dále jen „NKÚ“) č. 15/10  s názvem „Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu 

pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím“. Dne  

20. 11. 2015 byl předán MMR kontrolní protokol kontrolní akce č. 15/10 proti jehož závěrům podalo 

MMR dne 4. 12. 2015 námitky. Následující odvolání proti Rozhodnutí o námitkách podalo MMR dne  

4. 1. 2016. Usnesení kolegia NKÚ obdrželo MMR dne 19. 1. 2016. Kontrolní závěr nebyl dosud 

projednán vládou ČR. Případné finanční dopady budou hrazeny z rozpočtu MMR do státního rozpočtu 

a Národního fondu ČR. O výsledku a přijatých opatřeních bude podána informace v nadcházející 

Zprávě o fungování NEN za rok 2016. 
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 Mimořádný audit Ministerstva financí České republiky č. IOP/2015/MO/010 

V období od 8. 6. 2015 do 18. 12. 2015 probíhal mimořádný audit Auditního orgánu Ministerstva 

financí České republiky č. IOP/2015/MO/010, jehož předmětem byla kontrola výdajů uvedených  

v žádostech o platbu k projektu číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06384 s názvem „Národní infrastruktura pro 

elektronické zadávání veřejných zakázek“. V průběhu auditu operace byly ověřovány celkové 

certifikované výdaje ve výši 261 229 432,- Kč. Dne 11. 11. 2015 obdrželo MMR Návrh Zprávy o auditu 

operace č. IOP/2015/MO/010, k jehož závěrům podalo dne 30. 11. 2015 stanovisko. Na základě 

posouzení stanoviska MMR Auditním orgánem Ministerstva financí došlo k částečnému snížení 

finančního dopadu nezpůsobilých výdajů. Výše korekce činí 25 % z hodnoty veřejné zakázky „Vývoj 

Národního elektronického nástroje (NEN) - systémový integrátor„. V rámci auditu identifikovaná 

zjištění byla ŘO IOP předána orgánu finanční správy. Případné finanční dopady budou hrazeny 

z rozpočtu MMR do státního rozpočtu a Národního fondu ČR. S ohledem na dosud nezahájené 

šetření ze strany FÚ bude informace o výsledku a výši vyměřené korekce podána v nadcházející 

Zprávě o fungování NEN za rok 2016. 

 Veřejnosprávní kontrola na místě č. 78/2015 

Dne 24. 9. 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola na místě projektu „Národní infrastruktura pro 

elektronické zadávání veřejných zakázek“ (NIPEZ), CZ.1.06/1.1.00/07.06384 ze strany zástupců 

zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra České republiky. Kontrolní závěr byl bez zjištění.  

Při kontrole na místě nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje a udržitelnost projektu probíhá dle 

harmonogramu. 

4 PROVOZ NEN 

4.1 OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU NEN 
 

Od 1. 1. 2015 zajišťuje provoz NEN řádný provozovatel, tj. sdružení společností Tesco SW, a.s.  

a O2 Czech Republic, a.s., jakožto vítěz otevřeného zadávacího řízení „Výběr provozovatele NEN na 

období 5 let“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 7. 2013 a uveřejněno ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 11. 7. 2013 pod ev. č. 351814.  

Technicky zajistilo MMR provoz NEN prostřednictvím smlouvy na zajištění provozu NEN. Smlouva  

o zajištění provozu Národního elektronického nástroje (NEN) (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena  

15. 9. 2014 s výzvou k zahájení plnění smlouvy k 1. 10. 2014.  Provoz NEN byl tedy ve sledované 

době zajištěn řádným provozovatelem NEN, který služby provozu realizoval dle stanovených 

provozních parametrů definovaných pro rutinní provoz. Roční náklady na provoz systému jsou  

43 331 472 Kč s DPH. 

Tabulka 3  – Údaje o provozovateli NEN 

Období provozu Název provozovatele IČO Adresa 

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,  

PSČ 779 00  
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Tabulka 4 - Paušální měsíční náklady na Provoz NEN podle služeb 

Služba Cena s DPH 

Služby datových center 462 393 

Řízení a správa provozního prostředí 1 364 018 

Řízení lidských zdrojů 198 053 

Poskytování technické podpory a údržby 1 412 917 

Podpůrné provozní činnosti 170 308 

Zajištění plnění povinností příjemce podpory ze SF EU 3 267 

Celkem 3 610 956 

 

4.2 STATISTIKY TECHNICKÉ STRÁNKY PROVOZU NEN  

4.2.1 DOSTUPNOST NEN 

 
Dostupnost a spolehlivost aplikace NEN je garantována provozovatelem NEN. Minimální dostupnost 
systému NEN je dle přílohy Smlouvy č. 1 Specifikace služeb, provozních a SLA parametrů 99, 7 %. 
Dostupnost aplikace NEN za období od 1. 8. 2015 (tj. od zahájení rutinního provozu NEN) do 31. 12. 
2015 je zobrazena v níže uvedené tabulce. 
 
 
Tabulka 5 - Dostupnost aplikace NEN za období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 

Dostupnost 99,97% 

Výpadky 60 min 

 

ServiceDesk (SD) je komplexní systém k zajištění všech úrovní podpory pro správu uživatelských 
požadavků, incidentů a dotazů na systém NEN, atd. Uživatelům NEN je k dispozici přes webové 
rozhraní. Správci NEN slouží pro kontrolu a vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti procesů a systémů 
podpory a jejich SLA parametrů dle Smlouvy. Dostupnost systému SD za období od 1. 8. 2015  
(tj. od zahájení rutinního provozu NEN) do 31. 12. 2015 je zobrazena v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka 6 - Dostupnost SD za období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 

Dostupnost 99,9959% 

Výpadky 9 min 

 

4.2.2 ODSTÁVKY NEN 

 

Plánovaná odstávka je doba, kdy bude systém NEN uveden do stavu mimo provoz. Plánovaná 

odstávka musí být projednána a schválena MMR nejméně 1 kalendářní měsíc před odstavením 

systému NEN. Do plánovaných odstávek se nepočítají časy výpadku systému NEN způsobené 

chybou obsluhy, incidentem nebo havárií. 

V období od 1. 8. 2015 (tj. od zahájení rutinního provozu NEN) do 31. 12. 2015 neproběhla žádná 

odstávka systému NEN. 
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4.2.3 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ A UŽIVATELSKÝCH OPERACÍ 

 

Statistika uživatelských přístupů dle grafu č. 1 zobrazuje počet přihlášení registrovaných uživatelů do 

autentizované (neveřejné) části NEN za jednotlivé měsíce rutinního provozu NEN v roce 2015.
4
  

Graf 1 – Počet uživatelských přihlášení do NEN za všechny subjekty 

 

Celkem bylo zaznamenáno od zahájení rutinního provozu NEN do konce minulého roku 2 811 

uživatelských přístupů. V prvním měsíci rutinního provozu bylo identifikováno 303 uživatelských 

přihlášení do NEN. V následujícím měsíci září již vzrostl počet přihlášení o 294 na 597. Největší 

nárůst lze pozorovat v prosinci, kdy se počet přihlášení uživatelů oproti měsíci srpnu téměř 

ztrojnásobil a dosáhl výše 902 uživatelských přístupů za měsíc. 

Graf č. 2 ukazuje počet uživatelských operací provedených uživateli všech subjektů registrovaných 

v NEN za jednotlivé měsíce ostrého provozu v roce 2015.  

Graf 2 - Počet uživatelských operací za všechny subjekty 

 

                                                           
4 Nejedná se o návštěvnost webových stránek. 
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Celkem bylo realizováno 386 976 uživatelských operací v NEN, přičemž největší aktivita uživatelů  

v NEN byla zaznamenána v měsíci září (102 250 už. operací) a říjnu (110 273 už. operací), a poté 

uživatelská aktivita opět vzrostla v prosinci (90 794 už. operací). Výsledky statistiky grafu č. 2 

korespondují s předchozím grafem č. 1, který zobrazuje měsíční počet uživatelských přístupů do NEN.      

Níže uvedený graf č. 3 zobrazuje nejaktivnější subjekty v NEN dle počtu uživatelských operací za pět 

měsíců rutinního provozu NEN v roce 2015. Mezi 5 nejaktivnějších subjektů patřilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Česká 

televize. 

Graf 3 - Nejaktivnější subjekty v NEN dle počtu uživatelských operací 
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Níže uvedený graf č. 4 uvádí 5 subjektů, které měly v roce 2015 největší počet požadavků (tiketů) 

evidovaných v ServiceDesku v definované struktuře. Subjektem, který nejaktivněji využíval technickou 

a metodickou podporu NEN byl s počtem 200 požadavků za rok 2015 Úřad vlády ČR. 

 

Graf 4 - Subjekty s největším počtem požadavků v SD 

 

 

 

27 

120 

53 

0 

200 

36 

25 

28 

22 

111 

29 

24 

56 

0 

109 

3 

26 

2 

0 

31 

1 

25 

0 

0 

26 

0 50 100 150 200 250

Hlášení provozních událostí

Uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN

Požadavky na změnu funkcionalit nebo vlastností…

Žádosti o další služby poskytované…

CELKEM

Hlášení provozních událostí

Uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN

Požadavky na změnu funkcionalit nebo vlastností…

Žádosti o další služby poskytované…

CELKEM

Hlášení provozních událostí

Uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN

Požadavky na změnu funkcionalit nebo vlastností…

Žádosti o další služby poskytované…

CELKEM

Hlášení provozních událostí

Uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN

Požadavky na změnu funkcionalit nebo vlastností…

Žádosti o další služby poskytované…

CELKEM

Hlášení provozních událostí

Uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN

Požadavky na změnu funkcionalit nebo vlastností…

Žádosti o další služby poskytované…

CELKEM

Ú
řa

d
 v

lá
d

y 
Č

R
M

M
R

Č
EZ

, a
.s

.
M

o
ra

vs
ko

sl
ez

sk
ý 

kr
aj

M
in

is
te

rs
tv

o
 o

b
ra

n
y

Subjekty s největším počtem požadavků 

Počet záznamů



Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání  
veřejných zakázek (NEN) za rok 2015 

 

18 
 

4.3.2 STRUKTURA A STAV ŘEŠENÍ PŘIJATÝCH POŽADAVKŮ  

 

Ve vazbě na celkový počet přijatých požadavků dle předchozí kapitoly je v následující tabulce 

uvedena struktura všech uživatelských požadavků a stav jejich řešení ke dni 31. 12. 2015. 

Tabulka 7 - Struktura a stav řešení přijatých požadavků 

Typ požadavku 

Stav k 31. 12. 2015 

Počet 
požadavků Uzavřen Akceptováno Zamítnuto 

Předáno na 
Správce 

NEN 

Čeká 
se  

Předáno  
na 2 UP 

Řešení  
na 3 UP 

Uživatelské 
dotazy k 
aplikaci a 
službám NEN 

684 0 0 0 1 2 5 692 

Hlášení 
provozních 
událostí a 
incidentů 

146 0 0 0 1 1 6 154 

Žádosti o další 
služby 
poskytované 
Provozovatelem 
či Správcem v 
souvislosti s 
fungováním 
NEN 

6 0 0 0 0 0 0 6 

Požadavky na 
změnu 
funkcionalit 
nebo vlastností 
systému 

118 128 9 0 0 0 0 255 

CELKEM 954 128 9 0 2 3 11 1107 

 

Z celkového počtu 1107 přijatých požadavků bylo 954 uživatelských požadavků vyřešeno a uzavřeno. 

Dalších 128 požadavků bylo ze strany Správce NEN akceptováno a budou řešeny či zapracovány 

v rámci budoucí optimalizace systému NEN, dále bylo 9 požadavků ze strany Správce NEN 

zamítnuto, což znamená, že byly shledány nerelevantními k zapracování nebo k řešení.  

U 2 požadavků čekala podpora na dodání zpětné vazby od uživatele, např. doplnění dotazu  

či požadavku o printscreen situace apod. Celkem 3 požadavky byly eskalovány na 2. úroveň podpory,  

a to nejčastěji na  metodickou část podpory provozovatele NEN řešící právnické dotazy k NEN  

a zbývajících 11 požadavků bylo předáno a řešeno na 3. úrovni podpory, kterou zajišťují subjekty 

smluvně vázány MMR, např. dodavatel hardwaru a softwaru NEN. 
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4.4 UŽIVATELSKÉ STATISTIKY NEN 
 

4.4.1 ZADAVATELÉ 

 

V roce 2015 se nově oproti roku 2014 registrovalo do NEN celkem 93 subjektů z řad zadavatelů.  

Ke dni  31. 12. 2015 bylo v rutinním provozu  NEN evidováno celkem 250 zadavatelů. Z tohoto počtu 

používalo 21 zadavatelů NEN jako svůj platný profil zadavatele. Přehled zadavatelů registrovaných 

v NEN tvoří přílohu č. 1 Zprávy o fungování NEN.   

Tabulka 8 - Počet zadavatelů registrovaných v NEN 

Celkem nových zadavatelů v roce 2015 93 

Celkem zadavatelů ke konci roku 2015 250 

 

4.4.2 DODAVATELÉ 
 

V roce 2015 se nově registrovalo do NEN celkem 93 subjektů z řad dodavatelů.  Ke dni 31. 12. 2015 

bylo v rutinním provozu NEN evidováno celkem 98 dodavatelů. Přehled dodavatelů registrovaných 

v NEN tvoří přílohu č. 2 Zprávy o fungování NEN. 

Tabulka 9 - Počet dodavatelů registrovaných v NEN 

Celkem nových dodavatelů v roce 2015 93 

Celkem dodavatelů ke konci roku 2015 98 

 

4.4.3 POČET UŽIVATELŮ 
 

Ke konci sledovaného období  bylo v NEN evidováno celkem 868 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN. 

Tabulka 10 - Počet uživatelů NEN 

Počet nových uživatelů za rok 2015 557 

Počet uživatelů ke konci roku 2015 868 

 

4.5 STATISTIKY ZADÁVACÍCH POSTUPŮ REALIZOVANÝCH V NEN 
 

4.5.1 DLE DRUHU   
 

Zadávacím postupem v NEN se rozumí průzkum trhu, zadávací řízení u veřejných zakázek, koncesní 

řízení u koncesních smluv, soutěž o návrh nebo výběr subdodavatele.  Dle níže uvedeného grafu č. 5 

je zřejmé, že zadavatelé v období od 1. 8. 2015 do konce roku 2015 v rutinním provozu NEN 

realizovali nebo realizují zadávací postupy, jejichž účelem je zadání veřejné zakázky. V NEN nebylo 

administrováno žádné koncesní řízení, soutěž o návrh, průzkum trhu ani výběr subdodavatele. 
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Graf 5 - Zadávací postupy dle druhu 

 

Zadávacím řízením v NEN je postup při výběru dodavatele veřejné zakázky podle ZVZ nebo veřejné 

zakázky malého rozsahu mimo režim ZVZ. Zadavatelé v NEN využili při výběru dodavatele veřejné 

zakázky následujících druhů zadávacích řízení v počtu dle zobrazení grafu č. 6: 

 ZP 1 – Přímé zadání u VZMR 

 ZP 2 – Uzavřená výzva 

 ZP 3 – Otevřená výzva 

 ZP 4 – E-aukce malého rozsahu 

 ZP 7 – Otevřené řízení 

 ZP 8 – Zavedení DNS v otevřeném řízení 

 ZP 11 – Zjednodušené podlimitní řízení 

 ZP 14 – Jednací řízení bez uveřejnění 

 ZP 15 – Přímé zadání (v případě aplikace zákonné výjimky dle § 18 – 20 ZVZ). 

 

Graf 6 - Zadávací řízení dle druhu 
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4.5.2 DLE FÁZE  

 

Celý životní cyklus zadávacích postupů administrovaných v NEN je rozdělen do několika hlavních fází, 

a to do fáze plánování, specifikace a samotného zadávacího řízení, které je ukončeno uzamčením 

zadávacího postupu. 

Obrázek 3 -  Ukázka životního cyklu zadávacího postupu v NEN 

 

 

Graf č. 7 zobrazuje rozdělení všech realizovaných 109 veřejných zakázek dle stavu (fáze/podfáze ZP) 

v NEN ke dni 31. 12. 2015. 

Celkem 18 veřejných zakázek bylo ke konci roku 2015 ve fázi plánování a specifikace  

(tzn. nezahájených), samotné zadávací řízení probíhalo u 25 zahájených zakázek a 64 veřejných 

zakázek bylo zadaných. 

Graf 7 - Veřejné zakázky dle fáze 
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4.5.3 DLE ZADAVATELŮ   
 

Níže uvedený graf č. 8 zobrazuje rozdělení všech realizovaných veřejných zakázek v NEN dle 

jednotlivých zadavatelů v závislosti na stavu veřejné zakázky ke dni 31. 12. 2015. 

Graf 8 - Veřejné zakázky dle zadavatelů 
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Mezi tři nejaktivnější zadavatele, kteří prostřednictvím NEN administrovali největší počet veřejných 

zakázek, patří: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

4.5.4 DLE FINANČNÍHO LIMITU 
 

Statistika veřejných zakázek dle finančního limitu uvádí počet VZMR, podlimitních a nadlimitních VZ   

v závislosti na jejich stavu (fázi/podfázi ZP) ke dni 31. 12. 2015.   

Graf 9 - Veřejné zakázky dle finančního limitu 

 

Za půl roku rutinního provozu zadavatelé prostřednictvím NEN zadali celkem 10 VZMR,  
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Celkový finanční objem veřejných zakázek v NEN, které byly ke konci roku 2015 ve stavu 

Zadán/Plnění, byl ve výši 81 892 506,14 Kč bez DPH. Z toho finanční objem zakázek 

administrovaných elektronicky prostřednictvím NEN byl ve výši 21 242 535,- Kč bez DPH  

a  veřejných zakázek zaevidovaných v NEN činil 60 649 971,14 Kč bez DPH. 

 Tabulka 11 - Finanční objem zadaných VZ v NEN ke dni 31. 12. 2015  

VZ Zadané v NEN 21 242 535,- Kč bez DPH 

VZ Zaevidované v NEN 60 649 971,14 Kč bez DPH 

VZ Celkem 81 892 506,14 Kč bez DPH 

 

5 ZÁVĚR 
 

NEN představuje v rámci NIPEZ klíčový modul pro elektronické zadávání veřejných zakázek  

a koncesí. Podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacího postupu po plně 

elektronické postupy.  

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). 

Realizace vývoje NEN byla dokončena k datu 31. 3. 2014, kdy byl tento systém ministerstvem pro 

místní rozvoj akceptován a převzat do vlastnictví. MMR spustilo NEN do rutinního provozu dne  

1. 8. 2015. Zakázky v něm realizované jsou administrovány v režimu zákona o veřejných zakázkách. 

Rutinnímu provozu předcházel do 31. 7. 2015 zkušební provoz, v rámci něhož se mohli zadavatelé se 

systémem seznámit a testovat jeho funkčnost. 

Spuštěním NEN do ostrého provozu učinilo MMR významný krok v procesu podpory elektronického 

zadávání veřejných zakázek v České republice. Realizací a spuštěním NEN zároveň Česká republika 

zajistí splnění požadavků Evropské unie a naplní povinnost vycházející z nových zadávacích směrnic, 

které dávají členským státům za úkol zabezpečit a realizovat plně elektronickou komunikaci při 

zadávání veřejných zakázek nejpozději do října 2018. 

Systém NEN je v ostrém provozu dostupný na internetové adrese: https://nen.nipez.cz . Provoz je 

zajištěn od 1. 1. 2015 řádným provozovatelem NEN, kterým je sdružení společností O2 Czech 

Republic, a.s., a TESCO SW, a.s. 

MMR zajistilo jako Správce NEN v roce 2015 realizaci vzdělávací a informační kampaně. Bylo 

proškoleno v práci s NEN 368 osob (z resortů MD, MPO, MSp, MV, MK, MO, Úřad vlády, z řad 

ostatních organizací LOM Praha, Národní muzeum, Moravskoslezský kraj a NBÚ), dalších 95 osob 

bylo proškoleno interně v rámci MMR. Dne 23. 7. 2015 se uskutečnil vzdělávací seminář k bližšímu 

představení NEN pro Hospodářskou komoru ČR. 

Ke dni  31. 12. 2015 bylo v rámci  rutinního provozu  registrováno v NEN celkem 250 zadavatelů  

a 98 dodavatelů. Zadavatelé v období od 1. 8. 2015 do konce roku 2015 realizovali v NEN celkem  

109 zadávacích řízení (veřejných zakázek), z toho 64 veřejných zakázek bylo do konce roku zadáno. 

Celkový finanční objem veřejných zakázek v NEN, které byly ke konci roku 2015 ve stavu 

Zadán/Plnění, byl ve výši 81 892 506,14 Kč bez DPH. 

https://nen.nipez.cz 
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MD Ministerstvo dopravy 
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MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO Ministerstvo obrany 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

MV Ministerstvo vnitra 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

NEN Národní elektronický nástroj 

NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

SD ServisDesk   

SLA  
SLA (service-level agreement) definuje klíčové provozní parametry 
sjednaných služeb mezi MMR a Poskytovatelem provozu NEN 
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Příloha č. 1 Zprávy o fungování NEN 

ZADAVATELÉ REGISTROVANÍ V NEN K 31. 12. 2015 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Bytová správa Ministerstva vnitra, státní příspěvková 
organizace 

Centrum sportu Ministerstva vnitra 

ČEPRO, a.s. 

Česká agentura na podporu obchodu 

Česká filharmonie 

Česká národní banka 

Česká republika - Generální ředitelství cel 

Česká republika - Kancelář Senátu 

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 - Úřad vlády České republiky 

Česká republika - Vrchní soud v Olomouci 

Česká republika - Vrchní státní zastupitelství v Praze 

Česká Republika Okresní soud v České Lípě 

Česká televize 

Český statistický úřad 

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 

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47 

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 

Generální finanční ředitelství 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Husitské muzeum v Táboře 

Institut klinické a experimentální medicíny 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Institut pro veřejnou správu Praha 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana 

Kraj Vysočina 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem 
ve Zlíně 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
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Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Krajské státní zastupitelství v Brně 

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích 

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 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Lesy České republiky, s.p. 

LOM PRAHA s.p. 

Město Kutná Hora 

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 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Moravská galerie v Brně 

Moravské zemské muzeum 

Moravskoslezský kraj 

Moravský zemský archiv v Brně 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském 
Brodě 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace 

Muzeum Policie České republiky 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

Národní archiv 

Národní bezpečnostní úřad 

Národní filmový archiv 

Národní galerie 

Národní knihovna České republiky 

Národní muzeum 

Národní památkový ústav 

Národní technické muzeum 

Národní ústav lidové kultury 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Nemocnice Na Bulovce 

Obec Tlustice 

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace 

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková 
organizace 

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace 

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 Chebu 

Okresní soud v Chomutově 

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 Jablonci nad Nisou 

Okresní soud v Jičíně 

Okresní soud v Jihlavě 

Okresní soud v Jindřichově Hradci 
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Okresní soud v Karlových Varech 

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 

Okresní soud ve Frýdku Místku 

Okresní soud ve Svitavách 

Okresní soud ve Znojmě 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 

Okresní soud Vyškov 

Olomoucký kraj 

Památník Lidice 

Památník národního písemnictví 

Památník Terezín 

Policejní akademie České republiky v Praze 

Pražská teplárenská a.s. 

Probační a mediační služba 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rejstřík trestů 

Servisinvest s.r.o. 

Slezské zemské muzeum 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

Společnost na ochranu sněhuláků 

Správa Pražského hradu 

Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

Správa základních registrů 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích 

Státní oblastní archiv v Plzni 

Státní oblastní archiv v Praze 

Státní oblastní archiv v Třeboni 

Státní oblastní archiv v Zámrsku 

Statutární město Brno, městská část Brno - Královo 
Pole 

Statutární město Děčín 

Statutární město Most 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola 

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie 
Rumburk, příspěvková organizace 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší 
odborná škola požární ochrany  

Technologická agentura ČR 

Tiskárna Ministerstva vnitra 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i. 

Ústecký kraj 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 
nemocnice Praha 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm 

Vězeňská služba České republiky 

Vojenská nemocnice Brno p. o. 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Vrchní soud v Praze 

VTP Brno, a.s. 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Praze 

Záchranný útvar HZS ČR 

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 
příspěvková organizace 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

Zemský archiv v Opavě 
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 Příloha č. 2 Zprávy o fungování NEN 

DODAVATELÉ REGISTROVANÍ V NEN K 31. 12. 2015 

A && L soft, s.r.o. 

AGORA plus, a.s. 

AKONTEXT, společnost s ručením omezeným 

AKR1 s.r.o. 

Albion development, s.r.o. 

ALTRON Business Solutions, a.s. 

ample.cz s.r.o. 

ARCHA - inženýrská agentura, a.s. 

ARCO OFFICE s.r.o. 

ASAGRAPH s.r.o. 

Asseco Solutions, a.s. 

ATS-TELCOM PRAHA a.s. 

ATTN Consulting s.r.o. 

AXENTA a.s. 

A4E s.r.o. 

Caleum a.s. 

CAUTUS PROJECTS a.s. 

CENTR GROUP, a.s. 

Clarystone s.r.o. 

CleverMaps, a.s. 

CNS a.s. 

COMIMPEX spol. s r.o. 

Compet Consult s.r.o. 

Com-Sys TRADE spol.s r.o. 

CORTIS Consulting s.r.o. 

COST CONTROL s.r.o. 

CS-PROJECT spol. s r.o. 

DATA-INTER spol. s r.o. 

Diestra consulting CZ, s.r.o. 

Ekotechnika spol. s r.o. 

Elanor spol. s r.o. 

EMPORO, s.r.o. 

eNovation s.r.o. 

FLAME System s.r.o. 

Flux, spol. s r.o. 

Frank Bold advokáti, s. r. o. 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 

Fuchs Miroslav, Ing. 

Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 

GC System a.s. 

Grant Thornton Advisory s.r.o. 

GravaStar s.r.o. 

GRINEX ADVISORY s.r.o. 

Huatech a.s. 

ICZ a.s. 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 

Ing. Martin Stybor, Ph.D. 

IS4 Technologies s.r.o. 

ITAGE, spol. s r.o. 

JUDr. Poremská s.r.o. 

J3AG, s.r.o. 

Knowlimits s.r.o. 

KOLOVRAT, ČM spol. s r.o. 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

KPMG Česká republika, s.r.o. 

KSP Computer & Services, s.r.o. 

M A K R O - ND spol. s r. o. 

M Computers s.r.o. 

M solutions, s.r.o. 

M 3000, a.s. 

MEDIA  a.s. 

MEGAPIXEL s.r.o. 

MISE, s.r.o. 

MONTIS - ČR, a.s. 

NDC, s.r.o. 

NOSTA, s.r.o. 

Notes CS a.s. 

Nowire CZ, s.r.o. 

OPTYS, spol. s r.o. 

OTIDEA a.s. 

PERFECTED s.r.o. 

PhDr. Michal Šlachta 

PLUSPAP  s. r. o. 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

Processes a.s. 

ProTrade, s.r.o. 

QCM, s.r.o. 

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. 

SecTec Czech Republic, s.r.o. 

Service  & Support spol. s r.o. 

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. 

SOFTRONIC Praha, a.s. 
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S&T CZ s.r.o. 

STAV-ING s.r.o. 

SwissCentrum software, s.r.o. 

System4u s.r.o. 

TECHNICO Opava s.r.o. 

Technicom TECHNOLOGY s.r.o. 

TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. 

Tiskárna Ministerstva vnitra 

T-MAPY spol. s r.o. 

UNIS COMPUTERS, a.s. 

ÚRS PRAHA, a.s. 

VISITECH a.s. 

VKUS-BUSTAN s.r.o. 

Vydavatelství MAC, spol. s r.o. 

WOMAN AGENCY s.r.o. 

Zamazal ml. & spol., s.r.o. 
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