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Příloha č. 1 
usnesení vlády 
ze dne 18. ledna 2016 č. 24 

 

 

Minimální požadavky na provoz resortních systémů 
      centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky 

 

ČÁST PRVNÍ - ÚČEL A PŮSOBNOST 

 

Čl. I. 

 

Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro ústřední 
orgány státní správy a jejich podřízené organizace 

 

Vláda ČR stanovila usnesením vlády č. 563 ze dne 20. července 2011 k resortním 
systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní 
správy, členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jimiž 
řízené orgány či úřady mají alespoň dvě podřízené organizace, povinnost nejpozději do 
30. dubna 2012 ustanovit resortní systémy centralizovaného zadávání. Tyto Minimální 
požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
zohledňují skutečnost, že v současné době jsou resortní systémy centralizovaného 
zadávání ustanoveny a ústřední orgány státní správy postupují při zadávání veřejných 
zakázek pro stanovené komodity v souladu s určenými postupy. Tyto Minimální 
požadavky zároveň zohledňují skutečnost, že na základě usnesení vlády č. 924 ze dne 
12. listopadu 2014 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády 
v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu, usnesení č. 289 ze dne 22. dubna 
2015 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup 
státu a usnesení č. 913 ze dne 9. 11. 2015 k Informaci o stavu příprav centrálního 
nákupu státu a harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020, jsou 
zaváděny centrální nákupy státu.  

 

Čl. II. 

Vymezení pojmů 

Pro účely těchto Minimálních požadavků se rozumí: 
 

a) centralizovaným zadáváním veřejných zakázek postup zadávání veřejné zakázky dle 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele 
pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně 
prodává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či 
služby pořízeny, nebo kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává 
veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících 
zadavatelů, 
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b) centrálním zadavatelem zadavatel, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona 
provádí centralizované zadávání veřejných zakázek, a který je v resortu určen 
rozhodnutím vedoucího pracovníka řídicího subjektu jako centrální zadavatel; určeno 
může být zároveň více centrálních zadavatelů v resortu, 

c) centrálním zadavatelem státu zadavatel, který provádí centralizované zadávání 
veřejných zakázek vybraných standardizovaných komodit na nadresortní úrovni, 

 
d) centrálním nákupem státu (CNS) centrální nákup, který je realizován prostřednictvím 

centrálního zadavatele státu, 

 
e) číselníkem NIPEZ číselník komodit a komoditních kategorií s návazností na stávající 

hierarchii položek klasifikace CPV
i
; číselník NIPEZ spravuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, 

 
f) komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce; komoditou se rozumí  

i skupina spolu souvisejících komodit, 

 
g) minimálním povinným seznamem komodit seznam komodit povinně nakupovaných 

v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání dle přílohy Minimálních 
požadavků na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
ČR 

 
h) Minimálními požadavky Minimální požadavky na provoz resortních systémů 

centralizovaného zadávání veřejných zakázek, schválené Vládou ČR, 

 
i) nadresortní koordinační skupinou skupina, která na meziresortní úrovni provádí 

činnost pro přípravu a realizaci centrálního nákupu státu, 

 
j) NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek, 

 
k) podřízenou organizací organizační složka státu řízená řídicím subjektem nebo 

právnická osoba, která je zřízena řídicím subjektem nebo ve které má řídicí subjekt 
majetková práva nebo v ní vykonává vliv na řízení, a která je veřejným zadavatelem 
podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona, 

 
l) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je 

zahrnut do příslušného resortního systému centralizovaného zadávání veřejných 
zakázek, 

 
m) prováděcí smlouvou písemná smlouva, na základě které je poskytováno konkrétní 

plnění dodavatelem, 

 
n) rámcovou smlouvou písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči 

uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných 
zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným 
předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde 

                                                           

Nařízení komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky 
(CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při 
zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV. 
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o cenu a množství; na základě rámcové smlouvy není dodavatelem na rozdíl od 
prováděcí smlouvy poskytováno konkrétní plnění, 

 
o) resortem soustava organizačních složek státu a/nebo právnických osob, mezi kterými 

existují vztahy podřízenosti a nadřízenosti; v každém resortu existuje jeden řídicí 
subjekt,  

 
p) resortním seznamem nakupovaných položek evidence informací o vysoutěžených 

komoditách v resortním systému centralizovaného zadávání, která slouží především pro 
efektivní komunikaci mezi pověřujícími zadavateli a centrálním zadavatelem, 

 
q) resortním seznamem komodit seznam komodit, které budou nakupovány 

centralizovaně v rámci daného resortního systému centralizovaného zadávání; tento 
seznam bude obsahovat minimálně komodity z minimálního povinného seznamu 
komodit, 

 
r) resortním systémem centralizovaného zadávání (RS CZ) soustava zadávacích 

postupů a pravidel v rámci jednoho resortu, jež jsou vymezeny zejména subjektem, 
který plní funkci centrálního zadavatele, výčtem pověřujících zadavatelů a výčtem 
komodit, které jsou zadávány centralizovaně v rámci tohoto resortního systému, 

 
s) resortními pravidly pravidla pro fungování resortního systému centralizovaného 

zadávání, která jsou vytvořena v každém resortu, v němž bude resortní systém 
centralizovaného zadávání ustanoven, 

 
t) resortním vzorem vzor zadávacích podmínek, vzor smlouvy o centralizovaném 

zadávání či vzor jakéhokoliv jiného dokumentu, u kterého bylo provedeno řádné 
připomínkové řízení v součinnosti všech zadavatelů, kterých se daný vzor týkal v době 
procesu připomínkování, 

 
u) řídícím subjektem ústřední orgán státní správy, 

 
v) smlouvou o centralizovaném zadávání smlouva mezi centrálním zadavatelem  

a dvěma či více pověřujícími zadavateli upravující vzájemná práva a povinnosti 
související s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek, 

 
w) standardizovanou komoditou komodita, která byla na základě jednání nadresortních 

koordinačních skupin určena jako komodita s příslušným standardem pro centrální 
nákup státu, schválená příslušným usnesením Vlády ČR, 

 
x) zadávacím řízením způsob výběru dodavatele, jehož cílem je zadání veřejné zakázky 

postupem podle zákona nebo závazných postupů, 

 
y) zadavatelem centrální nebo pověřující zadavatel, 

 
z) zákonem zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 
aa) závaznými postupy postupy při centralizovaném zadávaní veřejných zakázek  

v resortu, včetně zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obsahující zejména 
pravomoci a odpovědnosti centrálního a pověřujících zadavatelů a postupy, 
prostřednictvím nichž bude zajištěno splnění zásad dle § 6 zákona a principů 3E, 
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bb) zprávou o hodnocení zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného 

zadávání předkládaná vládě ČR. 

Čl. III. 

Působnost a rozsah použití Minimálních požadavků 

Těmito Minimálními požadavky jsou povinni se řídit: 

 
a) ústřední orgány státní správy, které mají 2 a více podřízených organizací, a jim 

podřízené organizace, 

 
b) jakýkoliv jiný zadavatel, který přistoupí do kteréhokoliv existujícího resortního systému 

centralizovaného zadávání, či centrálních nákupů státu. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI 

 

Čl. IV. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídá v rámci resortních systémů centralizovaného 
zadávání zejména za následující činnosti: 

 
a) vydává a spravuje Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného 

zadávání, 

 
b) spravuje seznam resortních systémů centralizovaného zadávání, 

 
c) uchovává resortní pravidla a ostatní dokumentaci k resortním systémům 

centralizovaného zadávání předanou řídícími subjekty, 

 
d) vydává a spravuje číselník NIPEZ ve vztahu k centralizovaně nakupovaným 

komoditám, 

 
e) provádí kontrolu souladu resortních pravidel s Minimálními požadavky; v případě 

nesouladu o této skutečnosti bezodkladně informuje řídicí subjekt a vyzývá ho 
k odstranění nesouladu, 

 
f) vydává a spravuje Metodiku vyčíslování úspor spojených s resortními systémy 

centralizovaného zadávání, 

 
g) dodržuje mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem datům a informacím, které se dozví 

od řídicích subjektů, a které nejsou určeny k uveřejnění, 
 

h) využívá data a informace předaná řídicími subjekty pouze pro výkon činností 
upravených v těchto Minimálních požadavcích, 
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i) předává Ministerstvu financí podklady pro zpracování zprávy o hodnocení centrálních 
nákupů státu a RS CZ (zejména výstupy z kontroly dle bodu e) tohoto článku) vždy do 
30. 4. aktuálního roku za předchozí období. 
 

Čl. V. 

Ministerstvo financí 
 

a) spravuje seznam komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního 
zadavatele v rámci RS CZ a navrhuje vládě jeho aktualizaci, 

 
b) spravuje pro účely centrálních nákupů státu a  RS CZ seznam ústředních orgánů státní 

správy a jejich podřízených organizací, 

 
c) spolu s Ministerstvem vnitra (gesce v oblasti ICT komodit) vydává a spravuje vzorové 

a doporučené postupy a zadávací podmínky (tyto materiály mají pro resorty metodický, 
nikoliv závazný charakter), 

 
d) spolu s Ministerstvem vnitra (gesce v oblasti ICT komodit) vydává a spravuje technické 

standardy vybraných položek vhodných pro nadresortní standardizaci (tyto standardy 
mají pro resorty závazný charakter, ve smyslu Usnesení vlády č. 289 ze dne 22. dubna 
2015 svým pokynem ministr financí / ministr vnitra), 

 
e) spravuje spolu s Ministerstvem vnitra seznam a zdůvodnění výjimek z RS CZ 

schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády, 

 
f) spravuje spolu s Ministerstvem vnitra seznam a zdůvodnění výjimek ze závazných 

technických standardů CNS schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným 
členem vlády, 

 
g) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává a předkládá vládě 

souhrnnou Roční zprávu o hodnocení centrálních nákupů státu a RS CZ vždy 
nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku 

ii
, 

 
h) dodržuje mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem datům a informacím, které se dozví od 

řídicích subjektů, a které nejsou určeny k uveřejnění a 

 
i) využívá data a informace předaná řídicími subjekty pouze pro výkon činností 

upravených v těchto Minimálních požadavcích. 

 
 

Čl. VI. 

Pravomoci a odpovědnosti řídících subjektů 

 

Řídicí subjekt odpovídá za zachování a rozvoj svého resortního systému 
centralizovaného zadávání. V rámci ustanoveného resortního systému 
centralizovaného zadávání odpovídá zejména za následující činnosti: 

 

                                                           

iiPrvní Roční zpráva bude zpracována za rok 2016 
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a) provádí komoditní analýzu ve svém resortu za účelem optimalizace parametrů 
resortního systému centralizovaného zadávání při zohlednění logistických charakteristik 
resortu, 

 
b) odpovídá za identifikaci komodit vhodných pro nákup v rámci resortního systému 

centralizovaného zadávání nad rámec komodit z minimálního povinného seznamu 
komodit; pro vymezení komodit použije řídicí subjekt číselník NIPEZ, 

 
c) spravuje resortní pravidla dle těchto Minimálních požadavků a odpovídá za jejich soulad 

s ustanoveními Minimálních požadavků, 

 
d) předává Ministerstvu pro místní rozvoj resortní pravidla v úplném znění po každé jejich 

aktualizaci, 

 
e) připravuje a spravuje resortní vzory smluv používaných při centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek, 

 
f) připravuje a spravuje resortní vzory zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané 

komodity, 

 
g) spravuje resortní seznam nakupovaných položek, 

 
h) schvaluje výjimky z RS CZ

iii
 prostřednictvím člena vlády v čele příslušného resortu, či 

prostřednictvím vedoucího pracovníka dalších ústředních orgánů státní správy, jež 
vystupují v roli centrálního zadavatele; o těchto výjimkách a jejich zdůvodnění je 
povinen bezodkladně informovat Ministerstvo financí, 

 
i) předává Ministerstvu financí seznam podřízených organizací a bezodkladně informuje 

o změně tohoto seznamu, 

 
j) předává nejpozději do 28. 2. Ministerstvu financí vyhodnocení fungování resortního 

systému centralizovaného zadávání dle náležitostí uvedených v Čl. VII, 

 
k) zajistí, aby centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v resortu postupovali v souladu s 

resortními pravidly, 

 
l) zajistí, aby centrální zadavatel při zadávání veřejných zakázek využíval NIPEZ,  

 
m) zajistí, aby centrální zadavatel definoval předmět centralizovaně zadávaných veřejných 

zakázek s využitím číselníku NIPEZ, 

 
n) je povinen poskytnout Ministerstvu financí součinnost při vyhodnocování resortních 

systémů centralizovaného zadávání,  

 
o) má možnost být členem nadresortní koordinační skupiny a podílet se tak 

na standardizaci komodit určených pro centrální nákupy státu. 

                                                           
iii
 Automatickou výjimku z RS CZ budou tvořit položky nakupované nadresortně, v rámci 

centrálních nákupů státu 
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Čl. VII. 

Požadavky na minimální strukturu pro vyhodnocení fungování resortního 
systému centralizovaného zadávání 

 

Řídící subjekt předává Ministerstvu financí dle Čl. VI, písm. k) informace o veřejných 
zakázkách zadaných centrálním zadavatelem v rámci resortního systému 
centralizovaného zadávání a dále o veřejných zakázkách zadaných pověřujícími 
zadavateli na základě centralizovaně uzavřených rámcových smluv v rámci resortního 
systému centralizovaného zadávání. Ke každé veřejné zakázce budou uvedeny 
následující informace: 

- název veřejné zakázky, 

- identifikace zadavatele veřejné zakázky s uvedením, byl-li v roli centrálního či 
pověřujícího zadavatele, 

- předmět veřejné zakázky definovaný s využitím číselníku NIPEZ,  

- druh veřejné zakázky (dodávky, služby, stavební práce), 

- druh zadávacího řízení dle § 21 zákona, v případě veřejných zakázek malého 
rozsahu postup zadání veřejné zakázky upravený v závazných postupech, 

- předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH, 

- celková cena plnění v Kč bez DPH uvedená ve smlouvě, nebo předpokládaná cena 
plnění v případě, že je ve smlouvě uvedena pouze jednotková cena plnění, 

- zda byla veřejná zakázka zadávána na základě rámcové smlouvy, 

- zda bylo výsledkem zadávacího řízení uzavření rámcové či prováděcí smlouvy, 

- v případě uzavření rámcové smlouvy – s kolika dodavateli byla rámcová smlouva 
uzavřena,  

- uzavřel-li rámcovou či prováděcí smlouvu centrální zadavatel či pověřující 
zadavatel, 

- platnost rámcové či prováděcí smlouvy (začátek a konec platnosti smlouvy), 

- vyčíslení dosažených úspor v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem pro 
místní rozvoj za všechny zadavatele účastnící se resortního systému 
centralizovaného zadávání podle jednotlivých kategorií nejvyšší úrovně číselníku 
NIPEZ. 
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ČÁST TŘETÍ 

 

FUNGOVÁNÍ RESORTNÍHO SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ 

 

Čl. VIII. 

Uzavírání smluv o centralizovaném zadávání, přistupování ke smlouvám  
o centralizovaném zadávání  

 
1) Řídící subjekt zajistí, aby byl návrh smlouvy o centralizovaném zadávání předán 

ke zpracování připomínek pověřujícím zadavatelům. 

 
2) Připomínky pověřujících zadavatelů dle odst. 1 je nutné zohlednit pro konečné znění 

smlouvy o centralizovaném zadávání. V případě, že připomínky do konečného znění 
smlouvy o centralizovaném zadávání budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí 
řídicí subjekt takový postup odůvodnit pověřujícím zadavatelům. 

 
3) V případě, že návrh smlouvy o centralizovaném zadávání byl připraven na základě 

resortního vzoru, povinnost předání ke zpracování připomínek dle odst. 1 platí pouze 
pro tu část návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání, která není resortním vzorem 
upravena. 

 
4) Řídící subjekt je povinen umožnit svým podřízeným organizacím, které nebyly zařazeny 

do resortního systému centralizovaného zadávání, přistoupit k resortnímu systému 
centralizovaného zadávání. 

 
5) Řídící subjekt je oprávněn umožnit přistoupení k resortnímu systému centralizovaného 

zadávání i zadavatelům nespadajícím do resortu. 

 

 

Čl. IX. 

Obecná ustanovení k fungování resortního systému centralizovaného zadávání 

 
1) Centrální zadavatel je povinen stanovit pravidla pro součinnost pověřujících zadavatelů, 

zejména pravidla týkající se formátu a způsobu předávání dat o potřebách pověřujících 
zadavatelů, přiměřené lhůty pro předání požadavků, příp. informačního systému či 
webové aplikace, přes které budou požadavky sbírány apod. 

 
2) Při přípravě zadávacích podmínek se čl. VII odst. 1 až 3 těchto Minimálních požadavků 

použijí obdobně. 

 
3) Pro otevírání nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast, aukčních hodnot, návrhů 

v soutěži o návrh, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek budou 
ustanoveny osoby nebo komise v souladu se zákonem. Pověřující zadavatelé jsou 
oprávněni nominovat člena hodnotící komise. V takovém případě je centrální zadavatel 
povinen začlenit do hodnotící komise alespoň: 
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a) 2 členy nominované pověřujícími zadavateli, a to dvěma různými 
pověřujícími zadavateli v případě podlimitních a nadlimitních veřejných 
zakázek,  

 
b) 1 člena nominovaného pověřujícími zadavateli v případě veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

 
4) Pokud člena hodnotící komise navrhlo více pověřujících zadavatelů, je centrální 

zadavatel povinen odůvodnit výběr jmenovaných členů, pokud do hodnotící komise 
nebyly jmenovány všechny osoby navržené pověřujícími zadavateli. 

 
5) Pověřující zadavatelé mohou nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv a dalších písemných 

výstupů komisí nebo pověřených zaměstnanců centrálního zadavatele a činit si z nich 
opisy či výpisy. 

 
6) V případě, že s dodavateli uzavřel smlouvu centrální zadavatel, je centrální zadavatel 

povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího uzavření tuto smlouvu zaslat všem 
zadavatelům, v jejichž prospěch byla uzavřena. Pokud s dodavateli uzavírají smlouvu 
pověřující zadavatelé, centrální zadavatel je povinen nejpozději do dvou pracovních 
dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámit pověřujícím zadavatelům, 
že vznikla povinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 2 zákona a předat jim veškerou 
potřebnou dokumentaci. 

 
7) V případě, že bylo zadávací řízení zrušeno, je centrální zadavatel povinen vhodným 

způsobem tuto skutečnost oznámit pověřujícím zadavatelům. 

 
8) Centrální zadavatel je povinen uzavírat smluvní vztahy s dodavateli tak, 

aby nevyčerpání celého plnění nepředstavovalo pro veřejné rozpočty ekonomickou 
újmu či aby zadavatelé v resortu nebyli nuceni čerpat plnění, které nepotřebují. 

 
9) Řídící subjekt zajistí fungování resortního seznamu nakupovaných položek, který bude 

postupně naplňován informacemi o vysoutěžených komoditách v rámci resortního 
systému centralizovaného zadávání. Podrobné vymezení resortního seznamu 
nakupovaných položek a minimální požadavky na vytvoření a provozování resortního 
seznamu nakupovaných položek budou upraveny zvláštním metodickým pokynem. 

 
10) Pověřující zadavatelé v souladu se zásadou hospodárnosti mohou nakupovat 

centralizovaně zadávanou komoditu i od jiných dodavatelů, než se kterými byla 
uzavřena na základě centralizovaně zadané veřejné zakázky rámcová či prováděcí 
smlouva, pouze v případě, že pověřující zadavatel prokáže, že bude nakupovat 
komoditu za cenu nižší, než je cena dodavatele, se kterým byla uzavřena na základě 
centralizovaně zadané veřejné zakázky rámcová či prováděcí smlouva. 

 
11) Řídící subjekt zajistí, aby nákupy centralizovaně zadané komodity od jiných dodavatelů, 

než se kterými byla uzavřena rámcová či prováděcí smlouva na základě centralizovaně 
zadané veřejné zakázky dle předchozího odstavce, byly evidovány včetně uvedení 
předmětu veřejné zakázky definovaného s využitím číselníku NIPEZ a ceny, za kterou 
byla daná komodita pořízena. 

 
12) V případě, že dojde k nákupu komodity od jiného dodavatele dle odst. 10,  

a zároveň nepůjde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní 
cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu, je 
řídicí subjekt povinen zajistit, aby bylo příslušným centrálním zadavatelem zahájeno 
zadávací řízení na nákup komodity, která byla pověřujícím zadavatelem nakoupena za 
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nižší cenu, než je cena dodavatele, se kterým byla uzavřena na základě centralizovaně 
zadané veřejné zakázky rámcová či prováděcí smlouva. Pověřující zadavatel je povinen 
informovat centrálního zadavatele o nákupech dle předchozí věty.  

 
13) Řídicí subjekt zajistí, aby účetní záznamy související s pořizováním veškerých komodit 

vedené jednotlivými účetními jednotkami v resortu obsahovaly údaje o charakteristice 
pořizované komodity v takové podrobnosti, která bude umožňovat jednoznačnou 
identifikaci pořizované komodity v resortním seznamu komodit. Jednoznačnou 
identifikací pořizované komodity se rozumí jednoznačné zařazení pořizované komodity 
do jedné z kategorií nejvyšší úrovně číselníku NIPEZ. Řídicí subjekt je v této souvislosti 
povinen zajistit, aby jednotlivé účetní jednotky v resortu používaly v účetních 
záznamech identické analytické znaky charakterizující pořizované komodity. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

VÝJIMKY, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. X. 

Výjimky z povinnosti účastnit se centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
v rámci resortního systému centralizovaného zadávání 

 
1) Řídící subjekt dle Čl. VI, písm. h) těchto Minimálních požadavků schvaluje výjimky 

z RS CZ
iv
, aby některá z jeho podřízených organizací podle čl. III písm. a) těchto 

Minimálních požadavků nemusela být zcela, či částečně zapojena do resortního 
systému centralizovaného zadávání prostřednictvím člena vlády v čele příslušného 
resortu, či vedoucího ostatních ústředních správních úřadů podřízených vládě. 
Částečná výjimka pro podřízenou organizaci znamená udělení výjimky pro nákup 
určitých komodit dle přílohy č. 2 usnesení vlády č. 24/2015 k resortním systémům 
centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu, 

 
2) V případě schválení výjimky je příslušný resort povinen o dané výjimce bezodkladně 

informovat Ministerstvo financí. Nedílnou součástí této informace je řádné zdůvodnění 
schválení výjimky z RS CZ. 

 
3) V resortním systému centralizovaného zadávání nemusí být realizován nákup, který je 

financován či spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie nebo 
z jiného nástroje finanční podpory, kdy se zadavatel musí řídit specifickými postupy 
danými poskytovatelem finanční podpory. 

 

                                                           
iv
 Automatickou výjimku z RS CZ budou tvořit položky nakupované nadresortně, v rámci 

centrálních nákupů státu 
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Čl. XI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1) Tyto Minimální požadavky nabývají účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma Čl. V, 

písm. g) a Čl. VI, písm. j), jež nabývají účinnosti od 1.1.2017. 

 
2) V případě, že zadavatelům vznikne potřeba nákupu komodity dříve, než bude možno 

čerpat plnění ze smluv uzavřených v resortním systému centralizovaného zadávání 
nebo uzavřených v rámci centrálních nákupů státu, mohou zadavatelé v těchto 
případech postupovat při uzavírání smluv mimo resortní systém centralizovaného 
zadávání v nezbytně nutném rozsahu tak, aby takto získané plnění pokrývalo období do 
okamžiku, kdy bude možnost využít plnění ze smluv uzavřených v resortním systému 
centralizovaného zadávání. 

  

 

 


