
Pokyn kvestora č. 10/2010 

Elektronické zadávání veřejných zakázek  

na Masarykově univerzitě 
(ve znění účinném od 2. 7. 2010)

 
Podle čl. 5 odst. 2.5. Organizačního řádu Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn: 
 

Článek 1 
Předmět úpravy  

 

(1) Tento pokyn upravuje postup při zadávání zakázek pomocí elektronického nástroje 
(dále také jen E-ZAK).  

(2) E-ZAK umožňuje plně elektronický postup při zadávání veřejných zakázek na 
Masarykově univerzitě a je atestován v souladu s § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 326/2006 Sb., o 
atestačním řízení pro elektronické nástroje. 

(3) Účelem tohoto pokynu je postupovat při zadávání veřejných zakázek (dále také VZ) 
v souladu se: 

a) zásadami Smlouvy o založení ES (tj. volný pohyb zboží, volný pohyb služeb, 
právo usazování, rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost, 
proporcionalita a vzájemné uznávání osvědčení);  

b) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů; 

c) kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; 

d) Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK, zejména kap. 7 (Postupy 
pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací 
z prostředků finanční podpory OP VK) v aktuálním znění dostupném na 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk 

e) Směrnicí rektora − Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (v den účinnosti 
tohoto pokynu č. 8/2007); 

f) Pokynem kvestora − Zavedení jednotné evidence veřejných zakázek na 
Masarykově univerzitě (v den účinnosti tohoto pokynu č. 1/2009); 

g) Pokynem kvestora − Podávání žádostí o podporu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v den účinnosti tohoto pokynu č. 
13/2009); 

h) Pokynem kvestora – Zadávání veřejných zakázek v projektech OP VK (v den 
účinnosti tohoto pokynu č. 1/2010); 

i) Pokynem kvestora Řízení projektů Operačního programu VaV pro inovace 
(v den účinnosti tohoto pokynu č. 6/2010); 

j) Pokynem kvestora Základní zásady plánování a řízení staveb v OP VaVpI 
(v den účinnosti tohoto pokynu č.18/2009); 

k) Směrnicí rektora Používání elektronického podpisu pro vnější komunikaci 
Masarykovy univerzity (v den účinnosti tohoto pokynu č. 9/2007); 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/Pokyn_kvestora_18-2009.doc


l) Pokynem kvestora - Použití datových schránek (v den účinnosti tohoto 
pokynu č. 20/2009).  

 

Článek 2 
Zadávání veřejných zakázek 

 

(1) Při zadávání zakázek pomocí E-ZAK se postupuje podle tohoto pokynu a shora 
uvedených předpisů, zásad a kritérií.  

(2) Při zadávání zakázek pomocí E-ZAK není třeba souběžně s elektronickými 
dokumenty vyhotovovat listinné dokumenty.  

(3) Výjimečně je možné vyhotovit při zadávání zakázek pomocí E-ZAK místo 
elektronického dokumentu listinný dokument, je-li to v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách či jiným předpisem, podle kterého se postupuje. Listinný 
dokument je třeba naskenovat a vložit do E-ZAK.  

 

Článek 3 
Práva v E-ZAK 

 

(1) Vedoucí hospodářského střediska, případně tajemník, stanovuje pracovníky daného 
hospodářského střediska pracující s veřejnými zakázkami, a dále určí pracovníka/-y 
odpovědné za zadávání veřejných zakázek na daném hospodářském středisku 
(manažer veřejných zakázek). Těmto pracovníkům udělí minimálně jedno 
z následujících práv:  

- Správa organizace – uživatel smí nastavovat kontaktní údaje organizace a 
administrovat ostatní uživatele (hesla atp.); 

- Správce veřejných zakázek – uživatel dohlíží nad všemi zakázkami, může u všech 
VZ nastavovat uživatelům jejich oprávnění (viz příloha č. 1); 

- Smí zakládat veřejné zakázky – uživatel smí do E-ZAKu vkládat nové VZ; 
- Auditor veřejných zakázek organizace – uživatel má přístup ke všem VZ a 

informacím, ale nesmí nic měnit; 
- Uživatel, který má založen účet, ale nemá žádné globální oprávnění – může 

pracovat na konkrétní VZ v rozsahu, který se mu nastaví (viz příloha č. 1), 
 
přičemž  
 
- správu organizace – vykonává Odbor veřejných zakázek (OVZ), případně vedoucí 

hospodářského střediska nebo tajemník; 
- správce veřejných zakázek – vykonává Odbor veřejných zakázek (OVZ) nebo 

tajemník nebo vedoucí hospodářského střediska; 
- „smí zakládat veřejné zakázky“ – uživatel, který je odpovědný za zadávání 

veřejných zakázek na daném hospodářském středisku (manažer veřejných 
zakázek); 

- auditor veřejných zakázek organizace – vykonává Odbor Interního auditu nebo 
jiné pracoviště s kontrolními pravomocemi, případně vedoucí hospodářského 
střediska; 

- uživatel, který má založen účet, ale nemá žádné globální oprávnění – uživatel, 
který připravuje podklady pro veřejnou zakázku (např. technické podmínky), 
případně administruje zadávací řízení, anebo jen nahlíží do E-ZAK, aby získal 
informaci pro svou práci (např. Investiční odbor při zadávání veřejné zakázky na 
stavební práce). 

 



Článek 4 
Organizace zadávání veřejných zakázek a zakázek v dynamickém nákupním systému 

 

(1) Vedoucí hospodářských středisek stanoví organizační postup na daném hospodářském 
středisku při zadávání zakázek a zakázek v dynamickém nákupním systému (dále 
také DNS).  

(2) Doporučený organizační postup při zadávání veřejných zakázek a zakázek v DNS je 
uveden v příloze č. 3. 

(3) Seznam plnění (komodit), které budou nakupovány centrálně z úrovně Rektorátu na 
základě požadavků z hospodářských středisek a časové fáze sběru požadavků jsou 
uvedeny v příloze č. 2. Rektorát shromažďuje požadavky hospodářských středisek 
pomocí programu v INET. 

(4) Při zadávání veřejných zakázek a zakázek v DNS se použije základního hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídková cena. Použít hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
lze jen se souhlasem kvestora, popř. rektora. Dílčí kritéria musí být jednoznačně 
stanovena, aby nabídka mohla být hodnocena. Doporučuje se stanovovat 
kvantifikovatelná kritéria, např. 80% nabídková cena, ostatní dílčí kritérium/-a ve 
výši 20%, např. záruční doba.  

(5) Fakulta nebo hospodářské středisko, které není fakultou, pořizuje plnění (komodity) v 
dynamickém nákupním systému, pokud pro dané plnění (komoditu) byl DNS zaveden. 
Jestliže plnění (komodity) v DNS nepořizuje anebo DNS nebylo pro danou komoditu 
zavedeno, jedná se o plnění pouze pro danou fakultu nebo hospodářského středisko, 
které není fakultou. V tomto případě předmět zakázky určí fakulta tak, že vezme 
v úvahu všechna obdobná, věcně, místně, funkčně a časově spolu související plnění 
(komodity), která zamýšlí fakulta pořídit (včetně plnění v rámci projektů z Evropských 
strukturálních fondů). Hospodářská střediska, která nejsou fakultami, postupují 
obdobně, s tím rozdílem, že při určení předmětu zakázky musí vzít v úvahu všechna 
plnění (včetně plnění v rámci projektů z Evropských strukturálních fondů), která mají 
být pořízena nefakultními hospodářskými středisky. Pokud fakulta nebo hospodářské 
středisko, které není fakultou, plnění (komodity) v DNS nepořizuje, byť DNS pro dané 
plnění (komoditu) bylo zavedeno, musí osoba, která plnění požaduje, vyhotovit 
odůvodnění v souladu s právními předpisy a vnitřními normami, které předkládá 
vedoucímu hospodářského střediska po jeho písemném odsouhlasení poskytovatelem 
dotace. 

 

Článek 5 
Elektronický podpis v E-ZAK  

(1) Manažer vnitřní správy poskytuje podporu při vyřízení elektronického podpisu pro 
práci v E-ZAK.  

(2) Uživatel elektronického podpisu je odpovědný za používání elektronického podpisu 
v E-ZAK v souladu s platnými právními předpisy a relevantními shora uvedenými 
předpisy. Používání elektronického podpisu v E-ZAK odpovídá rozsahu pravomocí 
stanovených Organizačním řádem Masarykovy univerzity a pokud tomu tak není, 
pak by rozsah práv měl být stanoven písemně. Rozsah práv používání 
elektronického podpisu v E-ZAK určí vedoucí hospodářského střediska. 

 



 

Článek 6 
Vztah E-ZAK a jednotné evidence veřejných zakázek na Masarykově univerzitě 

 

(1) Jednotná evidence se vede v elektronické podobě v programu „Evidence veřejných 
zakázek MU“ o veřejných zakázkách zadávaných v listinné podobě a v elektronické 
podobě mimo E-ZAK. Zakázky zadávané v E-ZAK se do „Evidence veřejných zakázek 
MU“ pouze zaevidují bez nutnosti je doložit celou dokumentací o veřejné zakázce. 

 

Článek 7 
Archivace 

 

(1) E-ZAK uchovává dokumentaci o veřejné zakázce. Není třeba archivovat 
dokumentaci o veřejné zakázce i v listinné podobě. 

 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento pokyn zrušuje pokyn kvestora č. 7/2010. 

(2) Samostatnými přílohami tohoto pokynu jsou: 

Příloha č. 1 Ukázka nastavení oprávnění uživatelům  

Příloha č. 2 Seznam plnění (komodit), které budou nakupovány centrálně z úrovně 
Rektorátu na základě požadavků z hospodářských středisek a časové fáze sběru 
požadavků

Příloha č. 3 Doporučená organizace zadávání veřejných zakázek a zakázek v dynamickém 
nákupním systému
 

(3) Výklad tohoto pokynu poskytuje kvestor vyjma článků 1, 2, 6 a 7, kde je pověřen 
vedoucí Odboru veřejných zakázek. 

(4) Uživatelskou podporu E-ZAK podle tohoto pokynu poskytuje Odbor veřejných 
zakázek. Technickou podporu E-ZAK poskytuje jeho provozovatel společnost QCM, 
s.r.o. se sídlem Bellova 40, 623 00 Brno, IČ: 26262525, e-mail: podpora@qcm.cz. 

(5) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 

V Brně 2. července 2010 
Ladislav Janíček  

kvestor 
 

https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha1.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha2.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha2.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha2.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha3.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/pokynykvestora/PO10-10/Pokyn_kvestora_10-2010-priloha3.doc


Příloha č. 1  

Ukázka nastavení oprávnění uživatelům 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

Seznam plnění (komodit), které budou nakupovány pomocí DNS centrálně 
z úrovně Rektorátu na základě požadavků z hospodářských středisek a časové 
fáze sběru požadavků  

- Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby; sběr 
požadavků hospodářských středisek do: 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.  

- Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní kancelářské ICT 
vybavení; sběr požadavků hospodářských středisek do: 30. 4., 30. 9., 31. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 
Doporučená organizace zadávání veřejných zakázek a zakázek v dynamickém 
nákupním systému 

Vedoucí hospodářského střediska určí osobu/-y odpovědnou/-é za koordinaci a 
administraci veřejných zakázek a zakázek v DNS, přičemž může vycházet z uvedeného 
doporučeného postupu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


