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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 2016. 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 poddodavatele  (dále také 

„zadávací postupy“), a to jak podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také 

„ZZVZ“), tak i podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele. 

Jako podklady pro zpracování Zprávy o fungování NEN  za rok 2016 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 a 2015; 

 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016  

až 2020 za rok 2016;  

 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, statistické výstupy atd.), státem garantované elektronické zadávací 

moduly (Elektronická tržiště veřejné správy a Národní elektronický nástroj) i případná komerční řešení 

(tzv. individuální elektronické nástroje). 



Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání  
veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 

 

4 
 

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). 

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 novelizací nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

nebo 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 zadávání veřejných zakázek, ale i veřejné 

zakázky malého rozsahu, evidovat průzkumy 

trhu, předběžné tržní konzultace a připravovat 

podklady pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek. Nedílnou součástí NEN 

je i podpora elektronických aukcí, rámcových 

smluv (RS) a dohod (RD), dynamického 

nákupního systému (DNS). 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 zadávání veřejných 

zakázek 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;  

 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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Spuštěním NEN do ostrého provozu dne 1. srpna 2015 učinilo MMR významný krok v procesu 

podpory elektronického zadávání veřejných zakázek v České republice. Realizací a spuštěním NEN 

zároveň Česká republika zajistila splnění požadavků Evropské unie a naplnění povinnosti 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 všem uživatelům na internetové adrese: 

https://nen.nipez.cz .
1
   

Zadávací postupy v něm realizované jsou administrovány v režimu zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek
2
, který vstoupil v účinnost dne 1. října 2016 a nahradil zákon  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 139/2006 Sb.,  

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

V souvislosti s touto významnou změnou legislativy bylo nezbytné, aby byl NEN jako elektronický 

nástroj určený k procesování zadávacích řízení upraven tak, aby odpovídal požadavkům nové národní 

i evropské legislativy. Jednalo se o významnou a technicky nejnáročnější úpravu systému NEN, která 

byla v průběhu roku 2016 realizována. Dne 13. února 2017 získal NEN certifikaci, která potvrdila, že 

splňuje všechny požadavky stanovené vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších 

podmínek týkající se elektronických nástrojů. Certifikaci vydal jediný akreditovaný orgán v České 

republice společnost Relsie spol. s r.o. 

V roce 2016 bylo využívání NEN při zadávání veřejných zakázek ponecháno zcela na základě 

dobrovolnosti s tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj se snažilo 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 

plánováno 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“).
3
 V září 2016 bylo v této souvislosti zahájeno meziresortní připomínkové řízení 

k materiálu, kterým se uloží vybraným zadavatelům povinnost využívat NEN. Do konce roku 2016 toto 

připomínkové řízení nebylo ukončeno, a to vzhledem k množství zásadních připomínek a jejich 

vzájemné neslučitelnosti. 

 

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 2016 

pokračovalo v činnostech zahájených v předešlých letech a realizovalo zejména následující aktivity. 

 

                                                           
1
 Referenční „testovací“ prostředí (tzv. pískoviště) je dostupné na adrese https://nen-ref.nipez.cz 

 
2
 Zadávací postupy zahájené v NEN přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou administrovány podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
3
 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
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 Aktivity Správce NEN při úpravě systému NEN dle ZZVZ 

o Kontrola předaných výstupů ve spolupráci s autory zákona o zadávání veřejných 

zakázek a externí odbornou podporou 

o Testování a retestování aplikace 

o Tvorba metodiky Řízení změnových požadavků za účelem optimalizace systému. 

Účelem dokumentu je detailní nastavení procesu realizace změnových požadavků 

NEN a to včetně odpovědností zainteresovaných subjektů. Dále specifikace šablon 

evidence procesu realizace změnových požadavků a zásad při informování 

zainteresovaných subjektů.  Dokument je závazný pro subjekty podílející se na 

realizaci změnových požadavků, tj. Správce NEN, Provozovatele NEN (včetně 

metodické podpory), Technickou podporu NEN (či jiného realizátora požadavků)  

a případný odborný dozor Správce NEN. 

 Administrativně – informační podpora zadavatelů při používání NEN  

o Poskytnutí informací a výzvy k aktivnímu používání NEN pro realizaci zadávacích 

řízení formou dopisu ministryně pro místní rozvoj na jednotlivé resorty 

 

o Výzvy k zahájení využívání NEN formou dopisu ministryně pro místní rozvoj na resorty, 

které dosud NEN nevyužívají 

 

o Tiskové zprávy, reakce a aktuality uveřejněné na internetových stránkách MMR  

 http://www.mmr.cz 

 http://www.portal-vz.cz 

 

o Správa provozních informací a novinek na úvodní stránce NEN  

 nen.nipez.cz 

 

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 v rutinním provozu uživatelům, tedy zadavatelům, 

externím administrátorům a dodavatelům  

o Aktualizace uživatelských příruček ve spolupráci s Provozovatelem NEN  

o Realizace dílčí interní a externí školící kampaně, v rámci níž bylo proškoleno celkem 

1071 osob z řad zadavatelů z resortů obrany a vnitra a Justiční akademie, Národního 

památkového ústavu, Českého statistického úřadu, Generálního ředitelství cel, 

Akademie věd ČR a dalších. Taktéž zahrnovala školící kampaň interní školení pro 69 

zaměstnanců MMR. Pro dodavatele bylo realizováno otevřené školení v prostorách 

Akademie veřejného investování v Praze s kapacitou 100 míst. Školení se zúčastnilo 

15 osob z řad dodavatelů.  

 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.  Za rok 2016 bylo do konce záruční doby  

(tj. do 15. 6. 2016) nahlášeno ze strany MMR 20 reklamovaných vad  

http://www.portal-vz.cz/
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 Správa změnových požadavků uživatelů (rozhodnutí o akceptaci či zamítnutí 

změnových požadavků) 

 Činnost Pracovní skupiny pro funkčnost NEN zahájené dne 12. 5. 2016. Tato 

skupina má za cíl systémově řídit rozvoj NEN s ohledem na požadavky 

jednotlivých zadavatelů. Skupina je vedena pracovníky OEVZK MMR a jejími 

členy jsou zástupci odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR, a dále 

zástupci všech ministerstev, Řízení letového provozu, Úřadu Vlády ČR, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Univerzity Hradec Králové, Kraje Vysočina, 

JUDr. Poremská s.r.o., a Státního fondu dopravní infrastruktury. Pracovní 

skupina probírá Požadavky na změnu systému, které jsou uživateli NEN 

vkládány do ServiceDesk NEN. Následně probíhá hlasování ohledně toho, 

jestli daný požadavek bude do NEN zapracován či nikoliv. Požadavek je 

řešen jednak z pohledu funkčnosti, tak i z pohledu ekonomické výhodnosti 

jeho zapracování.  Do 31. 12. 2016 bylo realizováno celkem 6 pracovních 

skupin, na nichž se hlasovalo o 97 požadavcích na změnu funkcionalit 

systému. Z těchto požadavků bylo 52 akceptováno a 5 požadavků na změnu 

implementováno.  

 

 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 aktualizovaného Provozní řádu NEN a Pravidel elektronické aukce pro rutinní 

provoz. 

 

2.2 ÚKOLY A OPATŘENÍ SPRÁVY NEN  

 

Ve sledovaném období MMR splnilo/nesplnilo nebo jsou rozpracovány níže uvedené úkoly/opatření 

v oblasti správy NEN v návaznosti na Zprávu o fungování NEN za rok 2015 a Zprávu o plnění 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016.  

 

Tabulka 1 – Úkoly / opatření Správy NEN pro rok 2016 

ID Úkoly/opatření Termín Stav a způsob splnění 

 N.7 Předkládat vládě vždy do 30. dubna 

každého kalendářního roku zprávu o 

fungování NEN v období za 

předcházející kalendářní rok 

30. 4. 2017 

Červenec 

2017 

Nesplněno – MMR předložilo vládě 

Zprávu o fungování NEN za rok 2016 

 na základě usnesení vlády č. 628 k 

používání Národního elektronického 

nástroje v rámci národní 

infrastruktury pro elektronické 
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zadávání veřejných zakázek ze dne 

30. července 2014 s ohledem na 

vypořádání meziresortního 

připomínkového řízení a 

provázanosti se Zprávou o plnění 

strategie  za rok 2016 v pozdějším 

termínu. 

N.9 Zajistit analýzu a implementaci 

plánované změny ZVZ do NEN 

2015/2016 Splněno – V průběhu roku 2016 byla 

na základě veřejné zakázky 

s názvem „Analýza, aktualizace 

technické specifikace NEN a 

implementace zákona o zadávání 

veřejných zakázek do IS NEN“  

provedena analýza a 

implementovány změny ZZVZ do 

systému NEN.   

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 2016 až 2020 za rok 

2016“, která byla v průběhu května 

tohoto roku  projednána vládou ČR. 

A.1 Upravit technickou specifikaci 

Národního elektronického nástroje v 

souvislosti se zavedením nových 

evropských směrnic do národní 

legislativy 

31. 3. 2016 

Prosinec 

2016 

Splněno v pozdějším termínu - 

Technická specifikace Národního 

elektronického nástroje  

v souvislosti se zavedením nových 

evropských směrnic do národní 

legislativy byla upravena (viz 

opatření N.9) a stala se v prosinci 

2016 vstupem pro certifikaci NEN 

nezávislou certifikační autoritou, 

která certifikátem shody prokázala 

soulad NEN se ZZVZ  

a prováděcí vyhláškou č. 260/2016 

Sb. 

Splnění v pozdějším termínu bylo 

způsobeno skutečností, že ke dni 

původního termínu nebyla známa 

konečná podoba ZZVZ. 

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 Splněno - V roce 2016 bylo 

realizováno 25 termínů školení,  

na nichž bylo proškoleno celkem 922 

osob z resortů obrany a vnitra  

a Justiční akademie (řádově stovky 

osob z každé výše uvedené 

organizace) a jednotlivci z řad 

pracovníků Národního památkového 
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ústavu, Českého statistického úřadu, 

Generálního ředitelství cel a 

Akademie věd ČR. 

Školení byla zaměřena na splnění 

požadavků jednotlivých organizací, 

nejčastěji se jednalo o obecné 

představení NEN a jeho základních 

funkcionalit (elektronický nástroj, 

elektronické tržiště, profil 

zadavatele). Předvedeno bylo 

zadávání veřejných zakázek v NEN 

(od plánování po uzavření smlouvy) 

nebo nastavení interních pravidel  

u veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

V roce 2016 byly realizovány  

2 termíny otevřeného školení pro 

zadavatele, na nichž bylo proškoleno 

celkem 80 osob. Obsahem školení 

dne 2. 3. 2016 bylo obecné 

představení NEN a jeho základních 

funkcionalit. Předvedena byla správa 

organizace v NEN a průchod 

vybraným zadávacím řízením. 

Obsahem školení dne 19. 10. 2016 

bylo seznámení s novou legislativou 

a dalšími předpisy upravující práci 

s NEN a představení novinek v NEN 

na základě implementace zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

Dále bylo realizováno interní školení 

pro 69 zaměstnanců MMR. 

A.3 Zajištění technické podpory NEN  

v souvislosti se zavedením nových 

evropských směrnic do národní 

legislativy 

31. 3. 2016 

Nový termín 

31. 12. 2018 

Nesplněno – MMR muselo během 

roku 2016 v rámci zajištění technické 

podpory NEN velice detailně 

posuzovat související licence, 

zejména otázky týkající se jejich 

vlastnictví, a to s ohledem na 

dodržení zásad 3E.  

Zadávací řízení na zajištění 

technické podpory NEN nebylo do 

konce roku 2016 dokončeno.  

A.8 Používání NEN při realizaci 

centrálních nákupů státu 

Průběžně V realizaci – proběhl sběr požadavků 

na úpravu NEN v oblasti centrálních 

nákupů státu.  
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Ministerstvo financí ani MMR v roce 

2016 nevyužilo NEN v oblasti 

centralizovaného zadávání. 

A.10 Navrhnout postup udělování výjimek 

z povinného využívání NEN 

31. 12. 2016 

Nový termín 

31. 12. 2017 

Nesplněno -  schváleno prodloužení 

termínu pro splnění opatření 

v návaznosti na proces vypořádání 

připomínek ke stanovení Národního 

elektronického nástroje centrálním 

státním tržištěm. 

MMR rozeslalo do meziresortního 

připomínkového řízení dne 6. září 

2016 materiál Návrh usnesení vlády 

o stanovení Národního 

elektronického nástroje centrálním 

státním tržištěm. Původní termín 

nemohl být splněn vzhledem ke 

složitosti jednání se 

zainteresovanými stranami a 

k množství vzájemně protichůdných 

zásadních připomínek. 

A.11 Zajištění plné funkcionality NEN pro 

nadresortní centralizované zadávání 

31. 12. 2016 

Nový termín 

31. 12. 2017 

Nesplněno – pro MMR bylo v roce 

2016 prioritou zajištění transpozice 

nových evropských zadávacích 

směrnic do nového ZZVZ. Opatření 

A. 11 mělo být realizováno 

v návaznosti na nový zákon. 

Vzhledem k zákazu plnění ze 

smlouvy týkající se rozvoje NEN ze 

strany Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (prvoinstanční 

rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 12. 

2016, rozhodnutí o zamítnutí 

rozkladu ze dne 8. 2. 2017) nebylo 

možné toto opatření realizovat v roce 

2016 a termín pro splnění byl 

prodloužen, a to vzhledem k tomu, že 

k realizaci navrhovaných úprav 

nebylo možné uzavřít smluvní vztah. 

Ministerstvo financí  se účastnilo 

příslušných jednání k rozvoji NEN  

a na samostatných jednáních  

k centralizovanému, případně 

resortnímu nákupu, přispívalo svými 

náměty na úpravy funkcionalit NEN. 

A.12 Vytvoření Meziresortní pracovní 

skupiny pro funkčnost NEN a 

zajištění jejích pravidelných jednání 

30. 6. 2016 Splněno - Meziresortní pracovní 

skupina pro funkčnost Národního 

elektronického nástroje (také též PS 
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nebo Pracovní skupina) byla zřízena 

v souladu s bodem  

č. 7 statutu meziresortní řídicí 

skupiny pro implementaci Strategie 

elektronizace zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2016 až 2020 

schváleném coby příloha  

č. 1 Rozhodnutí ministryně ze dne  

8. března 2016 č. 28 o ustavení 

Řídící skupiny pro realizaci Strategie 

elektronizace 2016 až 2020 a vydání 

jejího statutu. 

Pracovní skupina byla oficiálně 

ustavena dne 29. 3. 2016 během  

1. jednání Řídící skupiny pro realizaci 

Strategie elektronizace 2016 až 

2020, současně byl schválen statut 

této Pracovní skupiny.  

A.13 Realizovat opatření s cílem zvýšit 

počet dodavatelů registrovaných 

v NEN 

31. 12. 2016 

Nový termín 

Průběžně 

V realizaci  - Dne 7. 12. 2016   MMR 

v prostorách Akademie veřejného 

investování v Praze zajistilo otevřené 

školení pro dodavatele.  

Obsahem školení bylo seznámení  

s novou legislativou a dalšími 

předpisy upravující práci s NEN  

a představení novinek v NEN na 

základě implementace zákona  

č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek.  

Školení se zúčastnilo 15 osob (byť 

kapacita školení činila cca 100 míst). 

MMR tak bude pokračovat v realizaci 

opatření i v následujících letech 

s cílem zvýšit zájem dodavatelů  

o NEN. V roce 2017 je také 

plánováno zprovoznění e-learningu k 

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

31. 12. 2020 V roce 2016 nesplněno. 

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 V roce 2016 nesplněno. 

Implementace opatření byla řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

MMR rozeslalo do meziresortního 

připomínkového řízení dne 6. září 

2016 materiál návrh usnesení vlády  

o stanovení Národního 

elektronického nástroje centrálním 

státním tržištěm.  

Do konce roku 2016 nebyly s 

připomínkovými místy vypořádány 

zásadní připomínky a to vzhledem 

k jejich vzájemné neslučitelnosti.  

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 V roce 2016 nesplněno. 

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 V roce 2016 nesplněno. 

Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace.  

Informace o splnění bude předmětem  
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Zprávy o fungování NEN za rok 

2018. 

A.9 Usnesením vlády stanovit NEN jako 
centrální státní tržiště 

30. 6. 2017 V roce 2016 nesplněno. 

Implementace opatření byla řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Návrh usnesení vlády o stanovení 

Národního elektronického nástroje 

centrálním státním tržištěm“ byl MMR 

rozeslán do meziresortního 

připomínkového řízení dne 6. září 

2016.  

Do konce roku 2016 nebyly s 

připomínkovými místy vypořádány 

zásadní připomínky a to vzhledem k 

jejich vzájemné neslučitelnosti. 

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2017. 

A.14 Navrhnout podrobné technické 
požadavky na propojení IEN a NEN 

12 měsíců po 

zadání 

veřejné 

zakázky na 

další rozvoj 

NEN 

V roce 2016 nesplněno. 

Nové opatření ustanoveno 

oddělením z opatření A.10. 

Informace o plnění bude předmětem 

Zprávy o fungování NEN za rok 

2017. 

N.12 Zajistit integraci elektronické 
fakturace na NEN  

31. 10. 2018 V roce 2016 nesplněno. 

Implementace opatření bude řešena 

v rámci Řídící skupiny pro 

implementaci Strategie elektronizace. 

Informace o splnění bude předmětem  

Zprávy o fungování NEN za rok 

2018. 

3 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 
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činil 261 229 432,- Kč. Přezkoumány byly veřejné zakázky související s realizovaným projektem 

NIPEZ.   Výsledek kontroly byl předán 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“.     

 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 NKÚ včetně 

stanoviska MMR ke kontrolnímu závěru NKÚ byl projednán vládou ČR dne 7. 11. 2016, která ho vzala 

na vědomí svým usnesením č. 987. 

 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. S ohledem na dosud nezahájené šetření ze 

strany FÚ bude informace o výsledku a příp. výši vyměřené korekce podána v nadcházející Zprávě  

o fungování NEN za rok 2017. 

 Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

ÚOHS zahájil dne 15. 5. 2015 z moci úřední správní řízení u veřejné zakázky s názvem „Vývoj 
Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“. Dne 22. 6. 2015 bylo vydáno 

rozhodnutí, ve kterém ÚOHS konstatoval porušení  ZVZ a uložil pokutu ve výši 550 000,- Kč.  

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno v řízení o rozkladu rozhodnutím ze dne 17. 1. 2017. 
 

 Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

ÚOHS zahájil dne 17. 6. 2016 na návrh provozovatele konkurenčního elektronického nástroje z téhož 

dne a dne 19. 10. 2016 z moci úřední správní řízení u veřejné zakázky s názvem „Analýza, 

aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do  

IS NEN“.  Dne 8. 2. 2017 MMR obdrželo druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS. Tímto rozhodnutím ÚOHS 

byl MMR uložen zákaz plnění předmětné smlouvy ode dne 8. 12. 2016 a uložena pokuta ve výši 

500 000,- Kč.   
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4 PROVOZ NEN 

4.1 OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU NEN 

 

Provoz NEN zajišťuje 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 uzavřené Smlouvy o zajištění provozu 

Národního elektronického nástroje (NEN) ze dne 15. 9. 2014.    Provoz NEN byl tedy ve sledovaném 

období roku 2016 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  

 

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 o zajištění provozu NEN č. 1 Specifikace služeb, provozních  
a SLA parametrů 99, 7 %. Dostupnost aplikace NEN za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je 
zobrazena v níže uvedené tabulce. 
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Tabulka 5 - Dostupnost aplikace NEN za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Dostupnost 100,00% 

Výpadky 0 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. 1. 2016  
do 31. 12. 2016 je zobrazena v níže uvedené tabulce. 

 
Tabulka 6 - Dostupnost SD za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Dostupnost 99,9683% 

Výpadky 54 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. 1. 2016 do 31. 12. 2016 proběhla jedna plánovaná odstávka systému NEN 

v souvislosti s nasazením upravené verze systému dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  Odstávka trvala od 4. 10. 2016 0.00 do 5. 10. 2016 23.00, tj. 47 hodin. Po tuto 

dobu nebyl systém NEN uživatelům dostupný pro administraci veřejných zakázek, s výjimkou 

zachování dostupnosti profilu zadavatele NEN včetně uveřejněné dokumentace k veřejným zakázkám 

po celou dobu odstávky. 

 Z  důvodu nejvýznamnější a technicky nejnáročnější úpravy elektronického systému NEN si nasazení 

nové verze systému vyžádala výrazně delší časové období, po které nebyl systém dostupný.  

Při stanovení nejvhodnější doby, po kterou bude omezena dostupnost systému, MMR vycházelo 

z dlouhodobé analýzy chování zadavatelů před ukončením účinnosti stávající právní úpravy. Většina 

zadavatelů dle předpokladů MMR využila možnosti zahájit řízení dle „starého“ zákona, až do 

posledního možného okamžiku, a proto bylo rozhodnuto, že bude umožněno zadavatelům využívat 

plnou funkcionalitu NEN až do 30. září 2016 včetně.  

Uživatelé NEN byli v dostatečném časovém předstihu informováni o shora uvedené odstávce 

prostřednictvím interního mailboxu v NEN, uveřejněním informace na úvodní stránce NEN, portálu  

o veřejných zakázkách a taktéž na úvodní stránce Věstníku veřejných zakázek. 
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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 2016.
4
  

Graf 1 – Počet uživatelských přihlášení do NEN za všechny subjekty 

 

Celkem bylo zaznamenáno od ledna 2016 do konce minulého roku 23 397 uživatelských přístupů. 

Největší nárůst lze pozorovat v měsíci září, kdy se počet přihlášení uživatelů do NEN oproti měsíci 

lednu více než zčtyřnásobil a dosáhl výše 2916 uživatelských přístupů za měsíc.   

Graf č. 2 ukazuje počet uživatelských operací 
5
 provedených uživateli všech subjektů registrovaných 

v NEN za jednotlivé měsíce ostrého provozu v roce 2016.  

Graf 2 - Počet uživatelských operací za všechny subjekty 

  

                                                           
4
 Nejedná se o návštěvnost webových stránek. 

5
 Uživatelské operace jsou akce, které provádí uživatel v aplikaci NEN. 
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Celkem bylo realizováno 5 176 254 uživatelských operací v NEN, přičemž největší aktivita uživatelů  

v NEN byla zaznamenána v měsíci září (742 392 už. operací). Výsledky statistiky grafu  

č. 2 korespondují s předchozím grafem č. 1, který zobrazuje měsíční počet uživatelských přístupů  

do NEN. Vysokou aktivitu uživatelů v tomto měsíci lze přisuzovat snaze zadavatelů zahájit své veřejné 

zakázky v režimu „známého“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. před nabytím 

účinnosti „nového“ zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dne 1. října 2016.   

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

2016 rutinního provozu NEN. Mezi 5 nejaktivnějších subjektů patřilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Správa Pražského hradu a Národní knihovna České 

republiky. 

Graf 3 - Nejaktivnější subjekty v NEN dle počtu uživatelských operací 

  

   

4.3 STATISTIKY TECHNICKÉ A METODICKÉ PODPORY UŽIVATELŮ NEN 

 

4.3.1 POČET PŘIJATÝCH POŽADAVKŮ   

 

Počet přijatých požadavků od uživatelů NEN byl za vyhodnocované období roku 2016 celkem 3781.   

Jednalo se zejména o uživatelské dotazy k aplikaci a službám NEN, požadavky na změnu funkcionalit 

nebo vlastností systému NEN, hlášení provozních událostí a incidentů a žádosti o další služby 

poskytované Provozovatelem či Správcem NEN v souvislosti s fungováním NEN. 

Uživatelé při zadávání požadavku/dotazu využívali všech komunikačních kanálů podpory NEN: 

 Email -  Hotline@nipez.cz 

 Telefon (kontaktní linka Helpdesk, resp. call-centra) +420 841 888 841 

 Webové rozhraní pro registrované uživatele ServiceDesk. 
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Níže uvedený graf č. 4 uvádí 5 subjektů, které měly v roce 2016 největší počet požadavků (tiketů) 

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

a metodickou podporu NEN bylo za rok 2016 s počtem 320 požadavků Ministerstvo vnitra. 

 

 

 Graf 4 - Subjekty s největším počtem požadavků v SD 

   

 

4.3.2 STRUKTURA A STAV ŘEŠENÍ PŘIJATÝCH POŽADAVKŮ  

 

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

stránce uvedena struktura všech uživatelských požadavků a stav jejich řešení ke dni 31. 12. 2016. 
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Tabulka 7 - Struktura a stav řešení přijatých požadavků 

Typ požadavku 

Stav k 31. 12. 2016 

Počet 
požadavků Uzavřen Akceptováno Zamítnuto 

Vyřešen 
na 2 UP 

Čeká 
se  

Předán 
správci 

NEN 
Přidělen 

Předáno 
výrobci 

Řešen 
jako 

změna 

Uživatelské dotazy k 
aplikaci a službám 
NEN 

2769 0 0 0 3 0 3 0 1 2776 

Hlášení provozních 
událostí a incidentů 

202 0 0 0 0 0 0 5 0 207 

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

119 0 0 0 0 0 1 0 0 120 

Požadavky na změnu 
funkcionalit nebo 
vlastností systému 

324 128 0 2 0 79 1 0 144 678 

CELKEM 3414 128 0 2 3 79 5 5 145 3781 

 

Z celkového počtu 3781 přijatých požadavků bylo 3414 uživatelských požadavků vyřešeno  

a uzavřeno. Celkem 145 požadavků na změnu funkcionalit nebo vlastností systému či dotazu bude 

řešeno jako změnové požadavky ze strany uživatelů a budou předány správci NEN k akceptaci  

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

či zapracovány v rámci budoucí optimalizace systému NEN.  U 3 požadavků čekala podpora na 

dodání zpětné vazby od uživatele, např. doplnění dotazu či požadavku o printscreen situace apod. 

Celkem 5 požadavků bylo eskalováno na 2. úroveň podpory, a to nejčastěji na  metodickou část 

podpory provozovatele NEN řešící právnické dotazy k NEN a dalších 5 požadavků bylo předáno  

a řešeno na 3. úrovni podpory, kterou zajišťují subjekty smluvně vázány MMR, např. dodavatel 

hardwaru a softwaru NEN.  

 

4.4 UŽIVATELSKÉ STATISTIKY NEN 

 

4.4.1 ZADAVATELÉ 

 

Ke dni  31. 12. 2016 bylo v rutinním provozu  NEN evidováno celkem 333 zadavatelů. Z tohoto počtu 

používalo 202 zadavatelů NEN jako svůj platný profil zadavatele a 78 subjektů administrovalo či 

evidovalo v NEN alespoň jednu veřejnou zakázku. Přehled zadavatelů registrovaných v NEN tvoří 

přílohu č. 1 Zprávy o fungování NEN.   

Tabulka 8 - Počet zadavatelů registrovaných v NEN 

Počet zadavatelů ke konci roku 2015 250 

Počet zadavatelů ke konci roku 2016 333 
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4.4.2 DODAVATELÉ 

 

Ke dni 31. 12. 2016 bylo v rutinním provozu NEN evidováno celkem 584 dodavatelů. Přehled 

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

Tabulka 9 - Počet dodavatelů registrovaných v NEN 

Počet dodavatelů ke konci roku 2015 98 

Počet dodavatelů ke konci roku 2016 584 

 

4.4.3 POČET UŽIVATELŮ 

 

Ke konci sledovaného období  bylo v NEN evidováno celkem 2217 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN.
6
 

Tabulka 10 - Počet uživatelů NEN 

Počet uživatelů ke konci roku 2015 868 

Počet uživatelů ke konci roku 2016 2217 

 

4.5 STATISTIKY ZADÁVACÍCH POSTUPŮ REALIZOVANÝCH V NEN 

 

4.5.1 DLE DRUHU   

 

Zadávacím postupem v NEN se rozumí zejména průzkum trhu, předběžná tržní konzultace, zadávací 

řízení u veřejných zakázek nebo jejich zadání na základě výjimky z postupu v zadávacím řízení, 

soutěž o návrh nebo výběr poddodavatele. Dle níže uvedeného grafu č. 5 je zřejmé, že zadavatelé 

v období od 1. 1. 2016 do konce roku 2016 v rutinním provozu NEN zejména realizovali nebo realizují 

zadávací postupy, jejichž účelem je zadání veřejné zakázky.  

Graf 5 - Zadávací postupy dle druhu 

 

                                                           
6
 Více informací o nastavení rolí a práv uživatelů v NEN lze nalézt v příručce „ZZVZ – Registrace a správa organizace a osob zadavatele“ dostupné na 

https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky 
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Celkem bylo v roce 2016 administrováno v NEN 1197 zadávacích postupů, přičemž z tohoto počtu 

bylo 254 zadávacích postupů administrováno dle ZZVZ.  V NEN nebyl administrován žádný průzkum 

trhu, výběr poddodavatele či soutěž o návrh.   

Zadavatelé v NEN využili při výběru dodavatele veřejné zakázky následujících zadávacích postupů 

v počtu dle zobrazení grafu č. 6: 

 ZP1 - Přímé zadání  

 ZP10 - Užší řízení 

 ZP11- Zjednodušené podlimitní řízení 

 ZP12 - Jednací řízení s uveřejněním 

 ZP13 - Jednací řízení s uveřejněním 

(bez uveřejnění) 

 ZP14 - Jednací řízení bez uveřejnění 

 ZP15 - Přímé zadání (v případě 

aplikace zákonné výjimky dle § 18 – 

20 ZVZ) 

 ZP17 - Zadávání VZ na základě RS 

s jedním uchazečem v režimu ZVZ 

 ZP18 - Zadávání VZ na základě RS 

s více uchazeči v režimu ZVZ 

 ZP2 - Uzavřená výzva 

 ZP3 - Otevřená výzva 

 ZP4 - E-aukce malého rozsahu 

 ZP5 - Zadávání VZ na základě RS 

s jedním uchazečem mimo režim ZVZ 

 ZP6  - Zadávání VZ na základě RS 

s více uchazeči mimo režim ZVZ 

 ZP7 - Otevřené řízení 

 ZP8  - Zavedení DNS v otevřeném 

řízení 

 

Graf 6 – Přehled zadávacích postupů v NEN 

 

 

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. 
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Obrázek 3 -  Ukázka životního cyklu zadávacího postupu v NEN 

 

 

Graf č. 7 zobrazuje rozdělení všech realizovaných 1196 veřejných zakázek dle stavu (fáze/podfáze 

ZP) v NEN ke dni 31. 12. 2016. 

Celkem 82 veřejných zakázek bylo ke konci roku 2016 ve fázi plánování a specifikace  

(tzn. nezahájených), samotné zadávací řízení probíhalo u 197 zahájených zakázek a 827 veřejných 

zakázek bylo zadaných. 

Graf 7 - Veřejné zakázky dle fáze 

 

4.5.3 DLE ZADAVATELŮ   

 

Níže uvedený graf č. 8 zobrazuje žebříček 15-ti největších zadavatelů v NEN vč. rozdělení 

realizovaných veřejných zakázek v NEN v závislosti na stavu veřejné zakázky ke dni 31. 12. 2016. 

Mezi tři nejaktivnější zadavatele, kteří prostřednictvím NEN administrovali největší počet veřejných 

zakázek, patří: 

 Statutární město Brno, 

 Moravskoslezský kraj, 

 Ministerstvo zahraničních věcí. 
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Graf 8 - Veřejné zakázky dle zadavatelů 
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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. 2016.   

Graf 9 - Veřejné zakázky dle finančního limitu 

 

Za rok 2016 zadavatelé prostřednictvím NEN zadali celkem 487 VZMR,  

74 podlimitních veřejných zakázek a 178 nadlimitních veřejných zakázek. Dále zadavatelé zadali  

88 veřejných zakázek, které zaevidovali do NEN bez stanoveného typu VZ.
7 

Celkový finanční objem veřejných zakázek v NEN, které byly ke konci roku 2016 ve stavu 

Zadán/Plnění, byl ve výši 4 469 287 889,10 Kč bez DPH. Z toho finanční objem zakázek 

administrovaných elektronicky prostřednictvím NEN byl ve výši 2 708 697 611,33 Kč bez DPH 

a  veřejných zakázek zaevidovaných v NEN činil 1 760 590 277,77 Kč bez DPH . 

 Tabulka 11 - Finanční objem zadaných VZ v NEN ke dni 31. 12. 2016  

VZ Zadané v NEN 2 708 697 611, 33 Kč bez DPH 

VZ Zaevidované v NEN 1 760 590 277, 77 Kč bez DPH 

VZ Celkem 4 469 287 889,10 Kč bez DPH 

 

 

 

 

                                                           
7
 Jedná se o zadávací řízení (veřejné zakázky), které byly do NEN zaevidovány (tzn.  administrovány mimo NEN s tím, že zadavatel v NEN  specifikoval zadávací řízení  

a následně zaevidoval výsledek jednotlivých úkonů zadávacího řízení). NEN umožňuje rozsah elektronizace VZ od evidence po plný elektronický postup.  Při evidenci 
zadávacího postupu do NEN není zadavatel povinen vyplňovat pole „Typ zadávacího postupu“.  

11 22 14 35 19 

107 
62 

9 

74 

178 

487 

88 

12 25 
53 

0 
0

100

200

300

400

500

600

Počet podlimitních
VZ

Počet nadlimitních
VZ

Počet VZMR Zaevidované ZP v
NEN bez

stanoveného typu
VZ

Veřejné zakázky dle finančního limitu 

plánované VZ

zahájené VZ

zadané VZ

zrušené VZ



Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání  
veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 

 

27 
 

5 ZÁVĚR 

 

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

a koncesí. Podporuje rozsah 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 ZZVZ, 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). 

V souvislosti s významnou změnou legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek byl NEN 

v průběhu roku 2016 upraven tak, aby odpovídal požadavkům nové národní i evropské legislativy. 

Zadávací postupy v něm realizované jsou administrovány v režimu zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost dne 1. října 2016 a nahradil zákon  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 139/2006 Sb.,  

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

NEN získal v únoru 2017 certifikaci, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené 

vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.   

V roce 2016 bylo využívání NEN při zadávání veřejných zakázek ponecháno zcela na základě 

dobrovolnosti s tím, že MMR  motivovalo zadavatele k využívání NEN formou školení, metodické  

a informační podpory. 

MMR zajistilo jako Správce NEN v roce 2016 realizaci vzdělávací a informační kampaně. Bylo 

proškoleno v práci s NEN 1071 osob z resortů obrany a vnitra, Justiční akademie, Národního 

památkového ústavu, Českého statistického úřadu, Generálního ředitelství cel, Akademie věd ČR  

a dalších. Z tohoto počtu bylo dále 69 osob proškoleno interně v rámci MMR. Dne 7. 12. 2016 se 

v prostorách Akademie veřejného investování v Praze uskutečnilo také otevřené školení pro 

dodavatele.  

Ke dni  31. 12. 2016 bylo v rámci  rutinního provozu  registrováno v NEN celkem 333 zadavatelů  

a 584 dodavatelů. Zadavatelé ve sledovaném období roku 2016 realizovali v NEN celkem  

1196 zadávacích řízení (veřejných zakázek), z toho 827 veřejných zakázek bylo do konce roku 

zadáno. 

Celkový finanční objem veřejných zakázek v NEN, které byly ke konci roku 2016 ve stavu 

Zadán/Plnění, byl ve výši 4 469 287 889,10 Kč bez DPH. 
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Příloha č. 1 Zprávy o fungování NEN 

ZADAVATELÉ REGISTROVANÍ V NEN K 31. 12. 2016 

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 - Kancelář Senátu 

ČESKÁ TELEVIZE 

Český metrologický institut 

Český statistický úřad 

ČEZ, a. s. 

ČEZ Distribuce, a. s. 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

ČEZ Energo, s.r.o. 

ČEZ ESCO, a.s. 

ČEZ ICT Services, a. s. 

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 

ČEZ Prodej, s.r.o. 

ČEZ Teplárenská, a.s. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47 

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 

Domov Na zámku, příspěvková organizace 

Drážní inspekce 

DUKASE s.r.o.  

Elektrárna Dětmarovice, a.s. 

Elektrárna Počerady, a.s. 

Elektrárna Tisová, a.s. 

Energocentrum Vítkovice, a. s. 

Energotrans, a.s. 

Environmental Energy, s.r.o. 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 
příspěvková organizace 

Generální finanční ředitelství 

Generální ředitelství cel 
 

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková 
organizace 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

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 Libereckého 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 

Institut umění - Divadelní ústav 

IP stav s.r.o. 

IREAS centrum, s.r.o. 

Jesenická nemocnice a.s. 

Justiční akademie 

Kancelář prezidenta republiky 

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 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem 
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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 

Krajský soud v Brně 

Krajský soud v Českých Budějovicích 

Krajský soud v Hradci Králové 

Krajský soud v Ostravě 

Krajský soud v Plzni 

Krajský soud v Praze 

Krajský soud v Ústí nad Labem 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Lesy České republiky, s.p. 

LOM PRAHA s.p. 

Město Aš 

Město Česká Kamenice 

Město Kutná Hora 

Město Nové Město na Moravě 

Město Nymburk 

Městské státní zastupitelství v Praze 

Městský obvod Pardubice II 

Městský obvod Pardubice III 

Městský obvod Pardubice IV 

Městský soud v Brně 

Městský soud v Praze 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Moravská galerie v Brně 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Moravské zemské muzeum 

Moravskoslezský kraj 

Moravský zemský archiv v Brně 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace 

Muzeum Policie České republiky 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 

Národní archiv 

Národní bezpečnostní úřad 

Národní divadlo 

Národní filmový archiv 

Národní galerie 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková 
organizace 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

Národní knihovna České republiky 

Národní muzeum 

Národní památkový ústav 

Národní technické muzeum 

Národní ústav lidové kultury 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

Nemocnice Na Bulovce 

Nová škola, o.p.s. 

Obec Chaloupky 

Obec Hruška 

Obec Mikulovice 

Obec Mířkov 

Obec Patokryje 

Obec Přísnotice 

Obec Slepotice 

Obec Staříč 

Obec Tlustice 

Obec Zámrsk 

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 
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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 Brno - venkov 

Okresní soud Jeseník 

Okresní soud Plzeň - jih 

Okresní soud Plzeň - město 

Okresní soud Plzeň - sever 

Okresní soud Praha - východ 

Okresní soud Praha - západ 

Okresní soud v Benešově 

Okresní soud v Berouně 

Okresní soud v Blansku 

Okresní soud v Bruntále 

Okresní soud v Břeclavi 

Okresní soud v Chebu 

Okresní soud v Chomutově 

Okresní soud v Chrudimi 

Okresní soud v České Lípě 

Okresní soud v Českém Krumlově 

Okresní soud v Českých Budějovicích 

Okresní soud v Děčíně 

Okresní soud v Domažlicích 

Okresní soud v Havlíčkově Brodě 

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 

Okresní soud v Karlových Varech 

Okresní soud v Karviné 

Okresní soud v Kladně 

Okresní soud v Klatovech 

Okresní soud v Kolíně 

Okresní soud v Kroměříži 

Okresní soud v Kutné Hoře 

Okresní soud v Liberci 

Okresní soud v Litoměřicích 

Okresní soud v Lounech 

Okresní soud v Mělníku 

Okresní soud v Mladé Boleslavi 

Okresní soud v Mostě 

Okresní soud v Náchodě 

Okresní soud v Novém Jičíně 

Okresní soud v Nymburce 

Okresní soud v Olomouci 

Okresní soud v Opavě 

Okresní soud v Ostravě 

Okresní soud v Pardubicích 

Okresní soud v Pelhřimově 

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 Sokolově 

Okresní soud v Šumperku 

Okresní soud v Táboře 

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 Strakonicích 

Okresní soud ve Svitavách 

Okresní soud ve Vsetíně 

Okresní soud ve Zlíně 

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 

Poliklinika Tachov, příspěvková organizace 

Povodí Vltavy, státní podnik 

Pražská teplárenská a.s. 
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Pražský filharmonický sbor 

Probační a mediační služba 

Puncovní úřad 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

RECOSA Pardubice, s.r.o. 

Rejstřík trestů 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

Servisinvest s.r.o. 

Severočeské doly a.s. 

Slezské zemské muzeum 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. 

Společnost na ochranu sněhuláků 

Správa Pražského hradu 

Správa státních hmotných rezerv 

Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

Správa základních registrů 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Státní fond kinematografie 

Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik 

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 

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci 

Statutární město Brno 

Statutární město Brno 

Statutární město Brno 

Statutární město Děčín 

Statutární město Most 

Statutární město Pardubice 

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  

Technické muzeum v Brně 

Technologická agentura ČR 

Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. 

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace 

Tiskárna Ministerstva vnitra 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze  

Univerzita Hradec Králové 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad vlády České republiky 

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 lázeňská a rekreační zařízení 

Vojenská nemocnice Brno p. o. 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Vrchní soud v Olomouci 

Vrchní soud v Praze 

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 

Vrchní státní zastupitelství v Praze 

VTP Brno, a.s. 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, 
základní škola a školní jídelna 
 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední 
škola 

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 a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

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

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci 

Zemský archiv v Opavě 

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 

Zotavovna Vězeňské služby České republiky, PRAHA 

Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední 
Labská 
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 Příloha č. 2 Zprávy o fungování NEN 

DODAVATELÉ REGISTROVANÍ V NEN K 31. 12. 2016 

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

A G I HK spol. s r.o. 

AB Facility a.s. 

AB plus CZ s.r.o. 

ABB s.r.o. 

ABM architekti, s.r.o. 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. 

ACTIVA spol. s r.o. 

Adam Rujbr Architects s.r.o. 

ADASTRA, s.r.o. 

ADJUST ART, spol. s r.o. 

ADS LangLinx, s.r.o. 

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o. 

AEROPROFIL, s.r.o. 

AGORA plus, a.s. 

AGROZET České Budějovice, a.s. 

AKan cz, spol. s r.o. 

AKANT ART, v.o.s. 

AKONTEXT, společnost s ručením omezeným 

AKR1 s.r.o. 

Albion development, s.r.o. 

Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. 

ALEF NULA,a.s. 

ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. 

ALGON, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s. 

Altais, s.r.o. 

ALTRON Business Solutions, a.s. 

ALWIL Trade, spol. s r.o. 

AMI Praha a.s. 

AMON System s.r.o. 

ample.cz s.r.o. 

ANAMET s.r.o. 

ANECT a.s. 

Anopress IT, a.s. 

APS Energia Czech s.r.o. 

AQE advisors, a.s. 

ARBYD CZ s.r.o. 

ARCHA - inženýrská agentura, a.s. 

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 

ARCHATT, s.r.o. 

Arch.Design, s.r.o. 

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 

ARCO OFFICE s.r.o. 

ARGUS, spol. s r.o. 

Artlingua, a.s. 

Artspect a.s. 

ASAGRAPH s.r.o. 

ASE, s.r.o. 

Askin  & Co. s. r. o. 

ASP GROUP s.r.o. 

Asseco Solutions, a.s. 

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 

ASTRON studio CZ, a.s. 

ATELIER 90 s.r.o. 

ATELIER 90 s.r.o. 

Ateliéry tapisérií s.r.o. 

ATICO s r.o. 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

ATLAS software a.s. 

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

ATS-TELCOM PRAHA a.s. 

ATTN Consulting s.r.o. 

AUDIO PARTNER s.r.o. 

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. 

AUTO IN s.r.o. 

AUTO JAROV, s.r.o. 

Auto Palace Spořilov s.r.o. 

AutoCont CZ a.s. 

Autosalon Klokočka Centrum a.s. 

AV MEDIA, a.s. 

AV Medical Consulting s.r.o. 

AVAR-YACHT, s.r.o. 

AXENTA a.s. 

Azenet s.r.o. 

A4E s.r.o. 

B. Braun Medical s.r.o. 

Bartoň a Partner s.r.o. 

BAUING KV s.r.o. 

BDO CA s.r.o. 

BDO IT a.s. 

BDSTAV MORAVA s.r.o. 
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BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 

Benpra servis s.r.o. 

BERGER BOHEMIA a. s. 

BERINGEI, s.r.o. 

BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o. 

BIOMEDICA ČS, s.r.o. 

BIONIK Stapro Group s.r.o. 

BIT SERVIS spol. s r.o. 

Bohemia Müller s.r.o. 

B&P INTERIÉRY s.r.o. 

BRAIN computers s.r.o. 

BROCHIER s.r.o. 

BRYVECASTA s.r.o. 

BTL zdravotnická technika, a.s. 

BÜROPROFI s.r.o. 

Bursík Holding, a.s. 

Bursík Jaroslav, JUDr., advokát 

C SYSTEM CZ a.s. 

Caledonian Languages, s.r.o. 

Caleum a.s. 

Can 21 s.r.o. 

Carter\reproplus s.r.o. 

CATEGORY a.s. 

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. 

CAUTUS PROJECTS a.s. 

CENTR GROUP, a.s. 

CGB - Consult,s.r.o. 

Chironax, spol. s r.o. 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

Clarima, s.r.o. 

Clarystone s.r.o. 

CleverMaps, a.s. 

CLIMART, spol. s r.o. 

CNS a.s. 

COLAS CZ, a.s. 

COLMEX s.r.o. 

COLORIT spol. s r.o. 

Colsys s.r.o. 

COMIMPEX spol. s r.o. 

COMPAREX  CZ  s. r.o. 

Compet Consult s.r.o. 

COMP`S, spol. s r.o. 

Com-Sys TRADE spol.s r.o. 

COMTESYS, spol. s r.o. 

Consulting 4U, s.r.o. 

ContiTrade Services s.r.o. 

COPYMAT spol. s r.o. 

Corpus Solutions a.s. 

CORTIS Consulting s.r.o. 

Cosmotron Bohemia, s.r.o. 

COST CONTROL s.r.o. 

CS-PROJECT spol. s r.o. 

ČEPRO, a.s. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group 

Česká pojišťovna a.s. 

Česká pošta, s.p. 

České Radiokomunikace a.s. 

Český institut interních auditorů, z.s. 

Český nábytek a.s. 

DAIN s.r.o. 

Dáňa Jan, Mgr., advokát 

DANTER - reklama a potisk, s.r.o. 

DATA ELPOCOM s.r.o. 

DATA-INTER spol. s r.o. 

DataSpring s.r.o. 

DATASYS s.r.o. 

DATECO,s.r.o. 

DATERA s.r.o. 

David Rájecký 

DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Deloitte Advisory s.r.o. 

DEVA F-M. s.r.o. 

DEVELOP MOST s.r.o. 

DEZADATA  GROUP  spol. s  r. o. 

DEZADATA spol. s r.o. 

Diestra consulting CZ, s.r.o. 

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. 

Dimension Data Czech Republic s.r.o. 

Disig, a.s. 

Ditcom s.r.o. 

DKK Stav s.r.o. 

DN FORMED Brno s.r.o. 

DOBRÉ PNEU s.r.o. 

Doxycom s.r.o. 

d-PROG s.r.o. 

Dräger Safety s.r.o. 

Dřevozpracující výrobní družstvo 
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EBIS, spol. s r.o. 

EDN s.r.o. 

EGEM s.r.o. 

eIdentity a.s. 

EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o. 

EKOSYSTEM spol. s r.o. 

Ekotechnika spol. s r.o. 

Elanor spol. s r.o. 

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. 

Elektroprim - Koutník, a.s. 

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 

ELTEP s.r.o. 

ELTES,s.r.o. 

ELVAC a.s. 

EMPORO, s.r.o. 

Energetické opravny, a.s. 

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. 

ENERGON Dobříš, s.r.o. 

enovation s.r.o. 

ENPRAG, s.r.o. 

ENUS MEDICAL s.r.o. 

EQOS Energie Česko spol. s r.o. 

Equica, a.s. 

Ernst & Young, s.r.o. 

ETNA spol. s r.o. 

Euroshooting, s.r.o. 

EUROSPEED czech s.r.o. 

EUROVIA CS, a.s. 

Eurovision, a.s. 

Everesta, s.r.o. 

exe, a.s. 

Fa Podrazil s.r.o. 

FADOMA DATA spol. s r.o. 

Falcon security, s.r.o. 

FARA spol.s r.o. 

Fénix Brno, spol. s r.o. 

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. 

FLAME System s.r.o. 

Flux, spol. s r.o. 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

forensee s.r.o. 

Fox Media Czech Republic s.r.o. 

Frank Bold advokáti, s.r.o. 

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. 

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

FUBAR a.s. 

Fuchs Miroslav, Ing. 

Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 

FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. 

G - Team Progres, spol. s r.o. 

Gabriel s.r.o. 

Gating Services, a.s. 

GAVI a.s. 

GC System a.s. 

GD CZECH s.r.o. 

GE Power s.r.o. 

GEOSAN GROUP a.s. 

GfK Czech, s.r.o. 

GINA Software s.r.o. 

GKR STAVBY s.r.o. 

GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 

Gommeur s.r.l. 

GPD a.s. 

Grant Thornton Advisory s.r.o. 

GravaStar s.r.o. 

GRINEX ADVISORY s.r.o. 

G4S Secure Solutions (CZ), a.s. 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Havas Worldwide Prague a.s. 

HD GEO s.r.o. 

HESPERIA s.r.o. 

HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

Hi-Tech Services, spol. s r.o. 

HOCHTIEF CZ a. s. 

HOMOLA a.s. 

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. 

HOPE GROUP s.r.o. 

HOSPIMED, spol. s r.o. 

HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o. 

HP Inc Czech Republic s.r.o. 

Huatech a.s. 

HUČÍK - průmyslové nátěry s.r.o. 

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

Hyundai Motor Czech s.r.o. 

I N T E C O N spol. s r.o. 

IBA CZ, s.r.o. 

IBG Česko s.r.o. 

IBM Česká republika, spol. s r.o. 
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Icontio CR, s.r.o. 

ICT Pro s.r.o. 

ICZ a.s. 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 

INEX Česká republika, s.r.o. 

ING Bank N.V. 

Ing. Jan Stiebitz 

Ing. Josef Pelant 

Ing. Martin Stybor, Ph.D. 

Ing. Petr Vlášek 

Ing. Rostislav Trlida 

Ing.arch. CIBIK RICHARD 

ing.arch.tomáš bílek - tbi.architekti. 

INGTOP, s.r.o. 

INNOVA Int. s.r.o. 

INOWIT a.s. 

INSTAMA, s.r.o. 

INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie z.s. 

INTAR a.s. 

INTEREXPO BRNO, spol. s r.o. 

Interier Říčany a.s. 

INTERIER TECH s.r.o. 

INVESTSERVIS, spol. s r.o. 

iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

IREAS centrum, s.r.o. 

IREAS-HakoningDHV 

ISPRESS, s.r.o. 

IS4 Technologies s.r.o. 

ITAGE, spol. s r.o. 

ITTEC, s.r.o. 

IVENT PRO s.r.o. 

IVEP, a.s. 

IVEXI s.r.o. 

Jan Mikuláštík 

Jan Vytopil 

JANUS spol. s r.o. 

Jaroslav Zastoupil 

JIMI CZ, a.s. 

Jindřich Vála 

Jiří Klimek 

Josef Moravec 

JOSTAV spol. s r.o. 

JS stroje s.r.o. 

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář 

JUDr. Jiří Solil, advokátní kancelář 

JUDr. Poremská s.r.o. 

J3AG, s.r.o. 

K O D E X Hořovice s.r.o. 

KALAHA a.s. 

KARASKO CZ s.r.o. 

KARFO velkoobchod s.r.o. 

KAR-mobil s.r.o. 

KART, spol. s r.o. 

KELCOM International, spol. s r.o. 

KLEMENT a.s. 

KLIMA - CLASSIC s.r.o. 

Knowlimits s.r.o. 

KODEX, a.s. 

KOLOVRAT, ČM spol. s r.o. 

KOMCENTRA s.r.o. 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

KP projekt s.r.o. 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

KPMG Česká republika, s.r.o. 

KROS - stav,a.s. 

KSP Computer & Services, s.r.o. 

KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o. 

KVADOS, a.s. 

LAKA CZ s.r.o. 

LAW CZ s.r.o. 

LEXMAN, s.r.o. 

LM Engineering s.r.o. 

LT PROJEKT a.s. 

LUING PYREX, spol. s r.o. 

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

M Computers s.r.o. 

M E P,spol.s r.o. 

M 3000, a.s. 

MABI Information Security Systems s.r.o. 

Machovský mapy s.r.o. 

MADISSON, s.r.o. 

Maktoms s.r.o. 

MANAG, a.s. 

MANLOMKA s.r.o. 

MARTIA a.s. 

Masák  & Partner, s.r.o. 

MATEX HK s.r.o. 
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MC Systems & Services s.r.o. 

Mechanik, spol. s r.o. 

MEDIA  a.s. 

medisap,s.r.o. 

Mediset-Chironax s.r.o. 

Medtronic Czechia s.r.o. 

MEGAPIXEL s.r.o. 

MEGAS s.r.o. 

MENZO, a.s. 

METRODIS s.r.o. 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Metrostav a.s. 

Mgr. Arnold Kinkal 

Mgr. Jakub Trávníček, advokát 

Mgr. Michal Jarolímek 

MHM computer a.s. 

Mias OC spol. s r.o. 

MIBCON a.s. 

MICOS spol. s r.o. 

MILANNA - úklidový servis s.r.o. 

MIM, s.r.o. 

miraclIS, SE 

Miroslav Varga 

MISE, s.r.o. 

MOL Česká republika, s.r.o. 

MONTIS - ČR, a.s. 

MORALISONE s.r.o. 

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 

MOTO Jeans, s.r.o. 

Moudrý překlad, s.r.o. 

MSEM, a.s. 

Národní památkový ústav 

NDC, s.r.o. 

Netfox s.r.o. 

Network Security Monitoring Cluster, družstvo 

NEURIS,s.r.o. 

NEXIA AP a.s. 

Nextis Services s.r.o. 

NO + BL KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, s.r.o. 

NOSTA, s.r.o. 

Notes CS a.s. 

Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 

Nowire CZ, s.r.o. 

NSN CS, s.r.o. 

NUPSESO CZ, s.r.o. 

NUVIA a.s. 

ODEHNAL - STAVO s.r.o. 

Office Assistance s.r.o. 

OFFICE DEPOT s.r.o. 

OFFICE-CENTRUM s.r.o. 

OHL ŽS, a.s. 

OK GARDEN s.r.o. 

Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o. 

OKIM spol. s r.o. 

OKIN BPS, a.s. 

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

OMNIA projekt, s.r.o. 

OMNILINK Services a.s. 

OPTYS, spol. s r.o. 

ORGAMET s.r.o. 

ORZO SECURITY, spol. s r.o. 

OTIDEA a.s. 

OTIDEA avz s.r.o. 

OTIS a.s. 

OUTBREAK s.r.o. 

OVISION CZ a.s. 

O2 Czech Republic a.s. 

O2 IT Services s.r.o. 

P.DUSSMANN spol. s r.o. 

PE Retail CZ, s.r.o. 

Perfect Distribution a.s. 

PERFECTED s.r.o. 

PETROM STAVBY, a.s. 

PhDr. Michal Šlachta 

PLUSPAP  a.s. 

PNEU HNÍDEK s.r.o. 

Pody print s.r.o. 

POLYMED medical CZ, a.s. 

PORR a.s. 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

Power Systems s.r.o. 

P.P. Architects s.r.o. 

PragoData Consulting, s.r.o. 

PRENCARE distribuční, s.r.o. 

PREPSANO s.r.o. 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

PRO 8 s.r.o. 

Proact Czech Republic, s.r.o. 
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PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Processes a.s. 

PRODECO, a.s. 

PROFI EMG s.r.o. 

PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

ProTrade, s.r.o. 

První certifikační autorita, a.s. 

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 

První KEY - STAV, a.s. 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 

PSJ, a.s. 

Pyramida CS s.r.o. 

QCM, s.r.o. 

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. 

RADIX CZ s.r.o. 

REALPROGRES s.r.o. 

Rec 21 s.r.o. 

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 

REGMETIS spol. s r. o. 

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

RELSIE spol. s r.o. 

Renot s.r.o. 

REVYKO spol s r.o. 

RICOH Czech Republic s.r.o. 

ROBSTAV stavby k.s. 

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. 

RSOF s.r.o. 

RTS,a.s. 

RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o. 

Rudolf Havlíček 

Sabris CZ s.r.o. 

SaJ a.s. 

SATCA technic s.r.o. 

SCHELKALIN s.r.o. 

SCIENTICA AGENCY, s.r.o. 

Sdružení HaskoningDHV - IREAS 

SecTec Czech Republic, s.r.o. 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

SEFIRA spol. s r.o. 

Service  & Support spol. s r.o. 

Servisinvest s.r.o. 

Servodata a.s. 

sevendesign s.r.o. 

Siemens, s.r.o. 

Simac Technik ČR, a.s. 

SIRAPY s.r.o. 

SÍŤ, spol. s r.o. 

Skanska a.s. 

SKR stav, s.r.o. 

SKS s.r.o. 

SkyCom online s.r.o. 

SLA HOSTING s.r.o. 

S-medics, s.r.o. 

SMP CZ, a.s. 

Sodap system s.r.o. 

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. 

SOFTRONIC Praha, a.s. 

Software602 a.s. 

SOITRON s.r.o. 

SPECION, s.r.o. 

SPF Group, s.r.o. 

SPIN SERVIS s.r.o. 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Sprinx Consulting s.r.o. 

Spyron Design s.r.o. 

S&T CZ s.r.o. 

Stamiva spol.s r.o. 

STAMO, spol. s.r.o. 

STAMOZA, společnost s ručením omezeným 

Stargen EU s.r.o. 

Stavba a Interiér Praha s.r.o. 

STAVBY JOŽÁK  s. r. o. 

STAV-ING s.r.o. 

STEM/MARK, a.s. 

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. 

STRABAG a.s. 

STRIX Chomutov, a.s. 

Surgipa Medical, spol. s r.o. 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

SwissCentrum software, s.r.o. 

SYNER, s.r.o. 

System4u s.r.o. 

ŠKODA AUTO a.s. 

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 

TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. 

TECHNICO Opava s.r.o. 

TECHNISERV IT, spol. s r.o. 

TECHNISERV, spol. s r.o. 
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TELMO a.s. 

TEMAR spol. s r.o. 

TEMEX , spol. s r. o. 

TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. 

Tender Service, s.r.o. 

Tiskárna Ministerstva vnitra 

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 

TKF, spol. s r.o. 

T-MAPY spol. s r.o. 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

TOKA s.r.o. 

TOMAHO consulting s.r.o. 

Tomáš Havlíček 

TOMIreko, s.r.o. 

TR instruments spol. s r.o. 

Trade FIDES, a.s. 

Trias Consulting,s.r.o. 

TRIPLEX servis s.r.o. 

Truhlářství JPS s.r.o. 

T-SOFT a.s. 

T-Technology s.r.o. 

TULI - FORM s.r.o. 

TUWENTY s.r.o. 

TYP AGENCY s.r.o. 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

UNIPRESS spol. s r.o. 

UNIS COMPUTERS, a.s. 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

UPS Technology, spol. s r. o. 

ÚRS PRAHA, a.s. 

VARS BRNO a.s. 

VČE - montáže, a.s. 

VESNA INTERIORS, s.r.o. 

VF, a.s. 

Viktoria Medika s.r.o. 

VISITECH a.s. 

VITAPUR spol. s r. o. 

VKUS-BUSTAN s.r.o. 

Vladimír Mikulec Ing. - NOVATRONIC 

VLČEK Josef - elektro s.r.o. 

Vodafone Czech Republic a.s. 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným 

VOLTCOM, spol. s r.o. 

VUJO s.r.o. 

Vydavatelství MAC, spol. s r.o. 

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 

WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern 

WALLET s.r.o. 

WAY UP s.r.o. 

WOMAN AGENCY s.r.o. 

XANADU a.s. 

XERTEC a.s. 

XEVOS Solutions s.r.o. 

YOUR SYSTEM, spol.s r.o. 

Z + M Partner, spol. s r.o. 

ZAHAS s.r.o. 

Zahradní architektura Martinov s.r.o. 

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

Zdeněk Hybner 

Zdeněk Šimek 

ZPA Industry a.s. 

3E com s.r.o. 

 


