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Pracovní náplň systemizovaného místa 
Odbor: ÚKZ 

Funkce: vládní rada Tl5 

Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15 . .-.... 1 

Přímá podřízenost: 

VŘSL 
Přímá nadřízenost: 

I pracovníkům ÚKZ 
Pracovní náplň: 

Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav 
mezinárodního práva a práva Evropské ume nebo nejsložitějších zákonných úprav 
s nejšíršími dopady na právní poměry ČR nebo jejich posusování v rámci legislativní 
činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena 
vlády. 

Konkrétně vykonává zejména tyto pracovní činnosti: 

• v připomínkovém řízení posuzuje odborné legislativní, administrativní či operativní 
materiály jiných resortů a zpracovává k těmto materiálům odborná stanoviska; 

• zpracovává zásadní právní výklady a stanoviska a stanovuje obecné postupy aplikace 
právních předpisů v oblasti zakázek a veřejných zakázek; 

• zastupuje MZV ČR při jednáních s jinými resorty a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže; 

• provádí posouzení, konzultace a poradenskou činnost v celém oboru služby 
ústředního správního orgánu, včetně zobecňování výsledků právních sporů; 

• tvůrčím způsobem zpracovává a posuzuje návrhy programů a koncepcí včetně 
koordinace meziresortních a mezistátních vztahů v rozsahu činnosti a působnosti 
útvaru koordinátora zakázek a veřejných zakázek; 

• řídí odbor ÚKZ a činnost jeho podřízených pracovníků; 

• ve smyslu příslušné Směrnice MZV ČR o veřejných zakázkách v platném zněm, 
vydané k provedení zákona o veřejných zakázkách, vykonává funkci koordinátora 
podle jejího čl. 3 a plní další úkoly vyplývající ze souvisejících ustanovení Směrnice 
v plném rozsahu; 

• předkládá k posouzení a schválení průběh jednotlivých soutěží a návrh rozhodnutí 
zadavatele o výsledku jednotlivých soutěží v souladu s interními normami MZV; 
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• zpracovává a realizuje systém osobní a mzdové agendy v rámci útvaru; 

• schvaluje návrhy na platové zařazení a mimořádné odměny pro pracovníky útvaru a 
v této souvislosti vypracovává hodnocení odměňovaných pracovníků; 

• kontroluje obsahovou a formální kvalitu výstupů útvaru z hlediska věcného, právního 
i ekonomického; 

• plní další úkoly na základě zadání jemu nadřízených vedoucích pracovníků MZV 
ČR; 

• připravuje resortní služební předpisy, týkající se působnosti útvaru; 

• účastní se výběrových řízení na obsazení systemizovaných míst v útvaru; 

• organizuje zvyšování odborných znalostí pracovníků útvaru prostřednictvím jejich 
účasti na různých formách vzdělávacích přednášek, seminářů, instruktáží a kurzů; 

• určuje k vyřízení došlou korespondenci'·a dohlíží na správnost a včasnost vyřízení; 

• na základě pověření ze strany jemu nadřízených vedoucích pracovníků MZV ČR se 
účastní komisí pro výběr dodavatelů zakázek a veřejných zakázek souvisejících 
s činností MZV a současně dbá na dodržování platné legislativy; 

• kontroluje vypracování podkladů pro statistické výkaznictví v oblasti zakázek 
a veřejných zakázek; 

• nařizuje a kontroluje provádění pravidelných ročních prověrek BOZP a PO v rámci 
útvaru; 

• spolupracuje s vedením ostatních útvarů MZV a podřízených organizací resortu při 
řešení problematiky, vztahující se k činnosti útvaru. 

• Plní další úkoly odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. 



MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 

PRACOVNÍ NÁPLŇ SYSTEMIZOV ANÉHO MÍST A 

zástupce ředitele útvaru koordinátora zakázek a veřejných zakázek 

samostatný útvar: ÚKZ 

Funkce: vládní rada 

Přímá podřízenost :řediteli útvaru 
koordinátora zakázek a veřejných zakázek 

Popis pracovních činností : 

Číslo z katalogu prací : 2.10. 1. 14.AA.1 
2.10.1.14.AS.5 
1.1.4.12 .. 1 

Přímá nadřízenost : pracovníkům útvaru 
koordinátora zakázek a veřejných zakázek 

• Tvoří návrhy koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností, nebo 
právních úprav věcí, dosud zákony neupravených, nebo je komplexně posuzuje 
v připomínkovém řízení, nebo zpracovává zásadní komplexní stanoviska k těmto 
předpisům. 

• Je pověřen zastupováním ředitele odboru v době jeho nepřítorrmosti 
• v připomínkovém řízení komplexně posuzuje, nebo zpracovává zásadní stanoviska 

k návrhům právních předpisů v oblasti zadávání zakázek a veřejných zakázek. 
• zastupuje MZV - ČR při jednáních s jinými resorty a s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže; 

• tvůrčím způsobem zpracovává a posuzuje návrhy programů a koncepcí včetně 
koordinace mezirezortních a mezistátních vztahů v rozsahu činnosti a působnosti 
útvaru koordinátora zakázek a veřejných zakázek; 

• posuzuje návrhy jiných resortů, které mají přímý, nebo nepřímý vztah k útvaru 
koordinátora zakázek a veřejných zakázek; 

• podílí se na tvorbě koncepce fmancovárú v působnosti ministerstva; 
• koncepčně řídí činnost útvaru koordinátora zakázek a veřejných zakázek 
• odpovídá za přípravu, zadávání a kontrolu procesu zadávárú a výběru zakázek a 

veřejných zakázek; 
• provádí kontrolu přípravy, zadávání a vyhodnocení zakázek, zadávaných na MZV -

ČR nad 500.000,- Kč; 
• vytváří zadávací podmínky, organizuje výběr dodavatele, posuzuje a vyhodnocuje 

předané nabídky a předkládá k odsouhlasení zadání zakázek MZV - ČR nad 
2.000.000,- Kč. 

• připravuje a realizuje smlouvy mezi MZV a příslušným subjektem při organizaci 
soutěže pro výběr zhotovitele veřejné zakázky; 

• ve spolupráci s jednotlivými odbory připravuje podklady pro realizaci zadávacího 
řízení a navrhuje způsob zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení jednotlivých 
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nabídek a hodnotících kritérií a vahách v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek , vyhláškou a směrnicemi MZV; 

• předkládá k posouzení a podpisu průběh jednotlivých soutěží a návrh rozhodnutí 
zadavatele o výsledku jednotlivých soutěží v souladu s interrúmi normami; 

• kontroluje obsahovou a formální kvalitu výstupů útvaru z hlediska věcného , právního 
i ekonomického; 

• plní další úkoly státního tajemníka, související s činností útvaru; 
• určuje k vyřízení došlou korespondenci a dohlíží na správnost a včasnost vyřízení; 
• účastní se komisí pro výběr dodavatelů zakázek a veřejných zakázek souvisejících 

s činností MZV a současně dbá na dodržování platné legislativy; 
• spolupracuje s vedením ostatních útvarů MZV a podřízených organizací resortu při 

řešení problematiky, vztahující se k činnosti útvaru. 
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Odbor: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 
ÚKZ 

Funkce: 

Číslo z katalogu prací: 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 
Pracovní náplň: 

vládní rada Tl4 

2.10.01.14.1 

Přímá nadřízenost: 

Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních 
úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní 
posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek 
k těmto předpisům. 

Pracovník 
- v připomínkovém řízení komplexně posuzuje nebo zpracovává zásadní stanoviska 

k návrhům právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek 

- tvůrčím způsobem zpracovává a posuzuje návrhy programů a koncepcí včetně 
koordinace meziresortních a mezistátních vztahů v rozsahu činnosti a působnosti 
útvaru 

- posuzuje návrhy jiných resortů, které mají přímý nebo nepřímý vztah k útvaru 

- zastupuje resort MZV při jednáních s jinými resorty ve věci zadávání veřejných 
zakázek a při jednáních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

- provádí kontrolu správnosti smluvních dokumentů vzniklých v procesu zadávání 
veřejných zakázek jednotlivými útvary MZV 

- odpovídá za přípravu, zadávání a kontrolu procesu zadávání a výběru veřejných 
zakázek 

- provádí kontrolu přípravy, zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek do 500 000,
Kč všech útvarů MZV ČR a posuzuje záznamy o způsobu zadání veřejných zakázek 

- provádí kontrolu přípravy, zadávání a vyhodnocení a předkládá rozhodnutí o výběru 
dodavatele veřejných zakázek nad 500 000,- Kč všech útvarů MZV ČR a připravuje 
záznamy o způsobu zadání veřejných zakázek 

- vytváří zadávací podmínky, organizuje výběr dodavatele, posuzuje a vyhodnocuje 
nabídky a předkládá k rozhodnutí zadání veřejných zakázek MZV nad I 000 000,
Kč 



2 

připravuje, posuzuje a realizuje smlouvy mezi útvary MZV a příslušným subjektem 
při organizaci soutěže pro výběr dodavatele veřejné zakázky 

ve spolupráci s útvary MZV připravuje podklady pro realizaci zadávacího řízení a 
navrhuje způsob zadání veřejné zakázky, použití hodnotících kritérií a způsob 
posuzování a hodnocení nabídek v souladu s platnou legislativou a směrnicemi MZV 
ČR 

zpracovává stanoviska k odborným legislativním, administrativním či operativním 
materiálům jiných útvarů MZV 

účastní se jednání komisí pro výběr dodavatelů veřejných zakázek souvisejících 
s činností MZV a dbá na dodržování platné legislativy 

spolupracuje s ostatními útvary MZV a podřízenými organizacemi pn resení 
problematiky, vztahující se k činnosti útvaru, včetně centralizovaného zadávání 

plní další úkoly odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. 
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Odbor: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 
ÚKZ 

Funkce: 

Číslo z katalogu prací: 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 
Pracovní náplň: 

výkonnýauditorl. T14 vi. .. :)l,.._' .r;..W 

2.10.01.14.1,..2. 

Přímá nadřízenost: 

1. 

Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních 
úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní 
posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek 
k těmto předpisům. 

Komplexní tvorba systému elektronické publikace právních předpisů České republiky včetně 
spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie. 

Bližší specifikace agend: 

- zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (VZ), uveřejňování 

informací o VZ, metodika 

- zastupuje resort MZV při jednáních s jinými resorty ve věci zadávání veřejných 
zakázek a při jednáních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

- odpovídá za přípravu, zadávání a kontrolu procesu zadávání a výběru veřejných 
zakázek 

- provádí kontrolu přípravy, zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek do 500 000,
Kč všech útvarů MZV ČR a posuzuje záznamy o způsobu zadání veřejných zakázek 

- provádí kontrolu přípravy, zadávání a vyhodnocení a předkládá rozhodnutí o výběru 
dodavatele veřejných zakázek nad 500 000,- Kč všech útvarů MZV ČR a připravuje 
záznamy o způsobu zadání veřejných zakázek 

- vytváří zadávací podmínky, organizuje výběr dodavatele, posuzuje a vyhodnocuje 
nabídky a předkládá k rozhodnutí zadání veřejných zakázek MZV nad 1 000 000,
Kč 
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ve spolupráci s útvary MZV připravuje podklady pro realizaci zadávacího řízení a 
navrhuje způsob zadání veřejné zakázky, použití hodnotících kritérií a způsob 
posuzování a hodnocení nabídek v souladu s platnou legislativou a směrnicemi MZV 
ČR 

zpracovává stanoviska k odborným legislativním, administrativním či operativním 
materiálům jiných útvarů MZV 

účastní se jednání komisí pro výběr dodavatelů veřejných zakázek souvisejících 
s činností MZV a dbá na dodržování platné legislativy 

spolupracuje s ostatními útvary MZV a podřízenými organizacemi při řešení 

problematiky, vztahující se k činnosti útvaru, včetně centralizovaného zadávání 

plní další úkoly odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě . 
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