VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

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
Vláda
I. bere na vědomí informace o zahájení uzavřeného zkušebního provozu národního
elektronického nástroje (dále jen „NEN“) ke dni 1. dubna 2014 pro Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství, uvedené v materiálu
č.j. 656/14;
II. ukládá ministryni pro místní rozvoj
1. zahájit ke dni 5. srpna 2014 otevřený zkušební provoz NEN, v rámci něhož
budou moci zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ustanovení § 2 zákona
č. 139/2006 Sb., koncesní zákon (dále jen „koncesní zákon“), testovat funkčnost NEN
ve zkušebním prostředí,
2. vydat do 5. srpna 2014 Provozní řád NEN a Pravidla používání NEN při realizaci
zadávacích postupů prostřednictvím NEN a zajišťovat jejich aktualizaci,
3. zahájit ke dni 1. ledna 2015 rutinní provoz NEN, v rámci něhož budou moci
zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 zákona a ustanovení § 2 koncesního zákona zadávat
prostřednictvím NEN veřejné zakázky a subdodávky a uzavírat koncesní smlouvy, využívat
profil zadavatele v NEN a využívat další funkce NEN pro elektronizaci a automatizaci
zadávacích agend,
4. předložit vládě do 31. října 2014 strukturovaný návrh povinného používání NEN
a aktualizovaná Pravidla používání NEN,
5. zapracovat v rámci transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (dále jen „Směrnice 2014/23“),
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice 2014/24“) a
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (dále jen „Směrnice 2014/25“)
do vládního návrhu zákona povinnost zadavatelů používat NEN podle čl. 29, 33, 34 Směrnice
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2014/23, čl. 22 Směrnice 2014/24, čl. 40 Směrnice 2014/25, a to ode dne účinnosti
tohoto zákona,

6. předložit vládě v rámci transpozice směrnic podle bodu II/5 tohoto usnesení
návrh koncepce využívání NEN pro veřejné zakázky, které nebudou zahrnuty do povinnosti
zadavatelů používat NEN podle bodu II/5 tohoto usnesení,
7. předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu
o fungování NEN v období za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat shrnutí
činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti správy NEN, identifikační údaje
provozovatele NEN, údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek,
soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv, výběrů subdodavatele podle zákona a výběrů
třetích osob podle koncesního zákona (dále jen „zadávací postupy“), a to ve vazbě na použité
způsoby výběru dodavatele, přehled výjimek z povinnosti používat NEN s tím, že první
zpráva bude předložena za rok 2014,
8. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;
III. doporučuje zadavatelům ve smyslu ustanovení § 2 zákona a ustanovení § 2
koncesního zákona, aby
1. od 5. srpna 2014 testovali funkce NEN za účelem seznámení se s NEN a
za účelem přípravy na možnost používat NEN,
2. od 1. ledna 2015 využívali při realizaci zadávacích postupů NEN za účelem
přípravy na povinné používání NEN podle bodu II/5 tohoto usnesení.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

