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Jasná terminologie
Horizontální spolupráce – co je a co není

Jasná terminologie
Horizontální spolupráce – podmínky zavedení
Horizontální spolupráce je již dnes možná na základě rozhodovací praxe
SDEU a platných směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU
Musí být splněny následující podmínky
Musí být smluvně podchycena smlouvou, která zakládá nebo provádí spolupráci mezi
veřejnými zadavateli za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k
zajišťování veřejných potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé zajišťovat (společné cíle
ve veřejném zájmu)
Rozsah aktivit horizontálně spolupracujích veřejných zadavatelů v činnostech, kterých
se spolupráce týká, tvoří na trhu méně než 20 % (méně než 20 % trhu)
Podrobně viz §11 návrhu ZZVZ (reference na nový ZoZVZ)
Platí rovněž i podmínky pro vertikální zadávání VZ mezi MV a ČPOZ resp. MF a SP –
CSS (splnění podmínek pro vertikální spolupráci)

… je horizontální spolupráce jedním z možných řešení pro ICT veřejné správy ?…

Důvody zavedení
Horizontální spolupráce zefektivní plnění
úkolů OVM tam, kde existují meziresortní
synergie
• Využití stávajících kapacit
• Nálezy NKÚ
• Kyberzákon
• Rozvoj sdílených služeb
• 3E principy
… je horizontální spolupráce jedním z možných řešení pro ICT veřejné správy ?…

Právní rámec
Definice společného cíle ve veřejném zájmu

Možnosti definování společného cíle ve veřejném zájmu
Ve strategickém dokumentu k rozvoji eGovernmentu (např. uvedení do Strategického
rámce rozvoje veřejné správy Česká republiky 2014 – 2020 (dále jen Strategie), Koncept
národního architektonického plánu (dále jen KNAP)) = okamžité řešení
Ve speciálním právním předpise / zákonu (např. zákon o ISVS, kybernetický zákon atp.)
= cílové řešení

… společný cíl je podmínka sine qua non pro realizaci záměru …

Právní rámec
Definice společného cíle ve veřejném zájmu
Definování společného cíle v užším a širším znění
Obdobné činnosti na úseku informačních a komunikačních technologií obstarávané
ústředními správními úřady pro splnění požadavků kybernetického zákona, resp.
zajištění příslušné infrastruktury jsou společným cílem směřujícím k zajišťování
veřejných potřeb = užší znění (pouze kyber požadavky a související infrastruktura)
Obdobné činnosti na úseku informačních a komunikačních technologií obstarávané
ústředními správními úřady při realizaci opatřeni dle Strategického rámce rozvoje veřejné
správy Česká republiky 2014 – 2020, zejména pro zajištění sdílených služeb
eGovernmentu, služeb datových center, komunikační infrastruktury nebo splnění
požadavků kybernetického zákona, jsou společným cílem směřujícím k zajišťování
veřejných potřeb = rozšířené znění (veškeré sdílené služby eGovernmentu

… společný cíl je podmínka sine qua non pro realizaci záměru …

Související kroky
Pro zavedení bude třeba spolupráce více OVM
MV (v součinnosti s MF, které se na aktuálních pracích aktivně podílí)
•
•

Zajistit překládání roční zprávu o zadávání veřejných zakázek formou horizontální
spolupráce v rámci veřejných zakázek mezi orgány veřejné moci vládě
prostřednictvím RVIS
Předložit vládě do 30.6. 2016 návrh novely zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů v rozsahu potřebném pro realizaci opatření pro
zavedení horizontální spolupráce

MMR
•

prostřednictvím RVIS předložit vládě do 2 měsíců od nabytí účinnosti nového zákona
o zadávání veřejných zakázek metodiku zadávání veřejných zakázek formou
horizontální spolupráce v rámci veřejných zakázek mezi orgány veřejné moci vč.
vzoru příslušné smlouvy o spolupráci

OSTATNÍ OVM (vázané UV a posléze zákonem č. 365/2000 Sb.)
•

postupovat v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 při spolupráci formou horizontální koordinace, a to
zejména při plnění úkolů při implementaci opatření podle zákona o kybernetické
bezpečnosti formou sdílení ICT kapacit a infrastruktury vč. datových center

Související kroky
Reakce MMR na návrh zaslaný ze strany RVIS
• Jediným vodítkem v této oblasti je rozhodovací praxe SDEU
• Nemůže jít o pouhou delegaci úkolů
• Musí existovat definovaný společný úkol ve veřejném zájmu
• Je nutné věnovat zvláštní pozornost kombinaci horizontální spolupráce s
tzv. vertikální spoluprací na základě in-house výjimky
• Realizace společného úkolu ve veřejném zájmu musí být v souladu s
obecnými 3E principy vč. zpracování analýzy ekonomické výhodnosti
• Respektování nejednoznačných zkušeností ŘO IROP s realizací projektů
na základě in-house výjimky v minulém programovém období
… ano, horizontální spolupráce může být přínosná pro využití sdílených kapacit…

Děkuji za pozornost!
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