
Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní 
činnosti (pracovní náplň) každého zaměstnance, který provádí přípravu, zadávání a kontrolu 
veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem  
a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před 
jejich úhradou či zajišťuje centrální zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru, 
včetně použití system elektronických tržišť , a to jejich anonymizovanou kopií. Současně žádám 
o podání informace o obsahu předpisu, který stanovuje oprávnění k podpisování písemností 
jménem Ministerstva, včetně oddělení ekonomického (např. podpisový řád), a to jeho 
naskenovanou kopií. 

 



MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 30 - Personální
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111 Fax: 283 044144

V Praze dne '1-. května 2013
Čj. MF - 55670/2013/10/887 IK - D

I
Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodn~m přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Vašeho elektronického podání, které bylo doručeno Ministerstvu financí
dne 26. dubna 2013, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující vyjátlření.

K první části žádosti, na jejímž základě žádáte o podání informace o qbsahu popisu
pracovní činnosti (pracovní náplň) každého zaměstnance, který provádí přípravu, zadávání
a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy,
udržování, pronájem a provoz ministerstva, resp. kontroluje výslednou realizaci zakázek
podle smluvních ujednání před jejich úhradou či zajišťuje centrální zadáv{iní veřejných
zakázek v rámci působnosti odboru, včetně použití systému elektronickýcl} tržišť, Vám
zasíláme 14 charakteristik funkčních míst - zaměstnanců Ministerstva !financí, kteří
vykonávají činnosti v oblasti veřejných zakázek na Ministerstvu financí. Uvedené
charakteristiky jsou součástí přípojky k této zprávě. V souladu s Vaším požadiavkem a také
s ohledem na ochranu osobních údajů je zasíláme v anonymizované podobě.

K druhé části žádosti o podání informace o obsahu předpisu, který stanovuje
oprávnění k podpisování písemností jménem Ministerstva financí, připojujeme odkaz na
webové stránky htiP://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/orgstru.htrnl. na kterých lze
dohledat organizační strukturu ministerstva, působnost jeho odborů a h~avní činnosti
jednotlivých oddělení. V případě zaslaných charakteristik funkčních mJst se jedná
o zaměstnance oddělení 1301 - Ekonomické z odboru 13 - Hospodářská sp~'áva, oddělení
2302 - Zadávání veřejných zakázek z odboru 23 - Finanční a oddělení 3302 - Finanční
a smluvní zajištění ICT resortu z odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu.

http://htiP://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/orgstru.htrnl.


Zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu fmancí se řídí především zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy
Ministerstva financí.

Z vnitřních předpisů se jedná především o směrnici Č. 11/2006 ministra fmancí.
o zadávání veřeiných zakázek na Ministerstvu financí. ve znění dodatků.

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek (dále jen "VZ") jsou podle této
směrnice následující:

1. Nadlimitní VZ se rozumí VZ,
finančnímu limitu (rovna nebo vyšší)
a) u VZ na dodávky a na služby
b) u VZ na stavební práce

2. Podlimitní VZ se rozumí VZ,
finančnímu limitu (rovna nebo vyšší)
a) u VZ na dodávky a na služby
b) u VZ na stavební práce
a nedosáhne limitu pro nadlimitní VZ.

jejíž předpokládaná hodnota odpovídá nejméně

3 256 000 Kč bez DPH,
125265000 Kč bez DPH.

jejíž předpokládaná hodnota odpovídá nejméně

1 000 000 Kč bez DPH,
3 000 000 Kč bez DPH,

3. VZ malého rozsahu se rozumí VZ, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne
a) u VZ na dodávky a na služby 1 000 000 Kč bez DPH,
b) u VZ na stavební práce 3 000 000 Kč bez DPH.

4. Vyplývá-li z povahy předmětu VZ, že je možné předmět nadlimitní VZ na dodávky,
služby či stavební práce rozdělit na jednotlivé části, je MF oprávněno zadat tyto části
dodávek, služeb či stavebních prací postupem stanoveným pro podlimitní VZ za předpokladu,
že předpokládaná hodnota příslušné části v případě dodávek a služeb je nižší, než částka
odpovídající 80 000 EUR, a v případě stavebních prací nižší, než částka odpovídající 1 000
000 EUR, a dále za předpokladu, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných
částí nepřesáhne 20% předpokládané hodnoty předmětu celé VZ.

5. Významnou VZ se rozumí taková VZ, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně
300 000 000 Kč bez DPH.

Zaměstnanci vykonávající působnost zadavatele VZ na Ministerstvu fmancí jsou
určeni podle výše předpokládané hodnoty VZ takto:

1. ministr financí v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ přesáhne 200 mil. Kč
bez DPH,

2. ředitel odboru 23 - Finančního v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ
přesáhne lOmil. Kč bez DPH,

3. vedoucí oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek v případech, kdy výše
předpokládané hodnoty VZ bude rovna nebo přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, a rovněž
v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ nedosáhne uvedeného finančního
limitu, ale na VZ se vztahuje povinnost uveřejňování v informačním systému podle § 146
zákona (některá jednací řízení bez uveřejnění),
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4. příkazce operace z rozpočtu MF, tj. vedoucí zaměstnanec nadřízený správci položky
rozpočtu MF a správci položky rozpočtu FKSP, v případech, kdy výše předpokládané
hodnoty VZ nedosáhne 500 tis. Kč bez DPH.

Dalším vnitřním předpisem vydaným pro oblast veřejných zakázek je smermce
č. 1/2012 ministra financí. o pravidlech centralizovaného zadávání veřeiných zakázek
v resortu Ministerstva financí.

Tato směrnice je vydána na základě pravidel v oblasti centralizovaného zadávání
veřejných zakázek - zavádění resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných
zakázek pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, která vláda schválila
usnesením č. 563 ze dne 20. července 2011 a usnesením č. 930 ze dne 14. prosince 2011
společně s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro ústřední orgány státní správy za účelem
posílení principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při zadávání VZ a s tím souvisejícím
dosažením finančních úspor ve veřejných rozpočtech.

Organizací činností v rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek je pověřen
vedoucí oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek z odboru 23 - Finanční. Zaměstnanci
vykonávající působnost centrálního zadavatele v resortu MF, tj. ti kteří jsou určeni
k rozhodovacím úkonům a k podpisu zákonem stanovených rozhodovacích dokumentů
v průběhu zadávacího řízení, jsou v rámci řídícího subjektu určeni podle výše předpokládané
hodnoty VZ:
1. ministr financí v případech, kdy výše předpokládané hodnoty centralizovaně zadávané

VZ přesáhne 200 mil. Kč bez DPH,
2. ředitel odboru 23 - Finanční v případech, kdy výše předpokládané hodnoty

centralizovaně zadávané VZ přesáhne lOmil. Kč bez DPH,
3. vedoucí oddělení 2302 - OZVZ v případech, kdy výše předpokládané hodnoty

centralizovaně zadávané VZ nepřesáhne finanční limit lOmil. Kč bez DPH.

Směrnice č. 3/2012 ministra financí. o používání elektronického tržiště při pořizování
a obměně určenÝchkomodit.

Tato směrnice je vydána na základě Pravidel systému používání elektronických tržišť
subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, která schválila vláda
usnesením č. 343 ze dne 10. května 2010, ve znění usnesení č. 451 ze dne 15. června 2011,
usnesení č.933 ze dne 14. prosince 2011 a usnesení č. 222 z 28. března 2012. Směrnice
upravuje podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných
elektronicky při zadávání veřejných zakázek a vztahuje se na zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, na zadávání podlimitních veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním
řízení a na zadávání veřejných zakázek v souladu s § 92 odst. 3 zákona na základě rámcových
smluv. Zadavatelé jsou povinni použít e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek ve všech
případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita uvedená v seznamu komodit
a zakázka přesahuje částku 50 000 Kč.

Podle této směrnice je zaměstnanec vykonávající působnost zadavatele určen podle výše
předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu přílohy, která je součástí tohoto vyjádření.
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Příkazce MF předkládá zadavateli - vedoucímu oddělení 2303 podklady pro iadání veřejné
zakázky na e-tržišti.

(

I
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1. Zadavatel - vedoucí OZVZ zadává VZ dle směrnice č. 3/2012:
Předpokládaná hodnota Kč bez DPH

od do
Podlimitní veře.iné zakázky
a) Zjednodušené podlimitní řízení

1. VZ na dodávky a služby 500 000,- 3 256 000,-
2. VZ na stavební práce 3 000000,- 10 000 000,-

b) Dílčí veřejné zakázky na základě rámcových smluv 500 000,- 3 256 000,-
Veřejné zakázky malého rozsahu
a) Uzavřená výzva

1. VZ na dodávky a služby 100000,- 500 000,-
2. VZ na stavební práce 500 000,- 1 500 000,-

b) Otevřená výzva
1. VZ na dodávky a služby 500 000,- 1 000000,-
2. VZ na stavební práce 1 500 000,- 3 000 000,-

c) Elektronická aukce
d) Minitendr na základě rámcové smlouvy

Příloha

2. Zadavatel - říkazce MF

Veře"né zakáz malého rozsahu
a) Přímé zadání - dobrovolně

- povinně
b) Uzavřená výzva - VZ na dodávky, služby, stavební ráce
c) Otevřená výzva - VZ na dodávky a služby na komodity lCT
d) Elektronická aukce malého rozsahu
e) Minitendr na základě uzavřené rámcové smlouvy

0-,
50 000,-

100000,-
500 000,-

do 50 000,-
100 000,-
500 000,-

1 000 000,-

3. Zadavatel - příkazce MF (příkazce operace z rozpočtu MF) zadává veřejné zakázky dle této směrnice - výjimky dle
§ 18 odst. 1 až 4 zákona:

PředpokládanáhodnotaKč bezDPH
od do

Podlimitníveřejné zakázky
Přímézadání(výjimkadle § 18 odst.1 až4 zákona) 500 000,- I 3 256 000,-
Veřejnézakázky maléhorozsahu
Přímézadání(výjimkadle § 18 odst. 1 až4 zákona) 0- I 500 000,-,
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