
Odbor: 

Funkce: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 

ÚKZ 

koordinátor veřejných zakázek II. T13 - vte:.rAIV.' ~ 

Číslo z katalogu prací: 1.04.02.13.1 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 
Pracovní náplň: 

Přímá nadřízenost: 

Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci 
celostátních komplexních politik a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic 
s mezinárodními návaznostmi. 

Kontkrétně vykonává zejména tyto pracovní činnosti: 

- 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 

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 

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 
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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 qbá 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. 



Odbor: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 
ÚKZ 

Funkce: 

Číslo z katalogu prací: 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 
Pracovní náplň: 

koordinátor veřejných zakázek ll. Tl3 ~vh: ,{~" ve.~ 

1.04.02.13 . .1 

Přímá nadřízenost: 

Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci 
celostátních komplexních politik a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic 
s mezinárodními návaznostmi. 

Kontkrétně vykonává zejména tyto pracovní činnosti: 

- 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 

- 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 

- 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 
MZVČR 
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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. 



Pracovní náplň systemizovaného místa 

odbor: ÚKZ 

Funkce: vládní rada 

Číslo z katalogu prací: 1.1.4.12._.1 

Přímá podřízenost: 

Řediteli ÚKZ 

Popis pracovních činností: 

Přímá nadřízenost: 

Komplexní koordinace postupů zadavatele, který je povinen předběžně oznámit veřejné 
zakázky. 

• provádí kontrolu návrhů zakázek do 500 tis. Kč zadávaných útvary MZV a posuzuje 
záznamy o způsobu zadání zakázky; 

• podílí se na zadávání a vyhodnocování zakázek od 500 tis. do 2 mil. Kč a nad 2 mil. 
Kč zadávaných útvary MZV, zpracovává záznamy o zadání těchto zakázek; 

• účastní se komisí pro výběr dodavatelů zakázek a veřejných zakázek souvisejících 
s činností MZV; 

• zpracovává a předkládá k posouzení a podpisu dokumenty o průběhu a výsledku 
soutěží; 

• posuzuje smlouvy mezi MZV a subjektem zastupujícím MZV při organizaci soutěže; 

• zpracovává evidenci zakázek a podklady pro statistické výkaznictví; 

• zpracovává stanoviska k odborným materiálům jiných útvarů MZV; 

• podílí se na správě rozpočtu ÚKZ; 

• zajišťuje inventarizaci mobiliáře . 



Odbor: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 
ÚKZ 

Funkce: 

Číslo z katalogu prací: 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 

Pracovní náplň: 

referent veřejných zakázek Tll · nv.·,,, . .'d_a.."~J./ rc..d.A_ 

1.0 1.04.11. 3 

Přímá nadřízenost: 

Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek. 

Bližší specifikace agend: 

- vedení disponentury odboru 

- veřejné zakázky na právní služby 

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

informací o VZ, metodika 

- 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 

- 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 

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

- plní další úkoly odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. 



Odbor: 

Funkce: 

Pracovní náplň systemizovaného místa 
ÚKZ 

asistent T9 ~ "ol..~otn{ HM 

Číslo z katalogu prací: 1.01.03.9. 1 

Přímá podřízenost: 

řediteli ÚKZ 

Pracovní náplň: 

Přímá nadřízenost: 

Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u ústředních 
orgánů státní správy. 

Samostatné zajišťování asistenčních služeb vedoucímu útvaru, jakož 1 odborných, 
organizačních a evidenčních prací ÚKZ. 

příprava komplexních podkladových materiálů pro rozhodnutí ředitele, 

poskytování informací jiným útvarům MZV ve věci odborných agend ÚKZ, 

vyhotovování podkladů pro jednání hodnotících komisí a rozhodnutí zadavatele, 

evidence došlých, přidělených a průběžných spisů, 

přijímání, odesílání, archivace a skartace spisů, telegramů a faxů, 

vyřizování administrativních a provozních záležitostí ÚKZ, 

sjednávání schůzek pro ředitele, doprovod diplomatů a jiných návštěv, zajištění 
pohoštění, 

systematická práce s výpočetní technikou, Lotus Notes, Internet, 

zajištění archivace písemností ředitele a celého odboru, 

odpovědnost za inventář ÚKZ, 

vykonávání dalších prací na základě zadání ředitele, odpovídajících sjednanému 
druhu práce v pracovní smlouvě . 


