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Návrh seznamu komodit, které budou od 1. července 2012 povinně 
nakupovány s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci 
resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
v souladu s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz 
resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
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Seznam komodit, které budou od 1. července 2012 povinně nakupovány s využitím institutu 
centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
v souladu s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného 
zadávání veřejných zakázek je stanoven pomocí číselníku NIPEZ. Kompletní číselník NIPEZ je 
uveřejněn v Informačním systému http://www.isvz.cz/isvz/Ciselniky/CiselnikKomoditMMR.aspx. 

Povinnost se vztahuje na položky číselníku NIPEZ uvedené v následující tabulce a rovněž na 
položky jim podřízené. Povinnost spočívá ve využití centralizovaného zadávání tak, jak je 
definováno v Minimálních požadavcích na vytvoření a provoz resortních systémů 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek schválených usnesením vlády ze dne 20. července 
2011 č. 563 (dále jen „Minimální požadavky“). V Minimálních požadavcích je centralizované 
zadávání VZ definováno následovně: „centralizovaným zadáváním veřejných zakázek se rozumí 
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“. Z této definice vyplývá, že 
centralizovaného zadávání se musí účastnit centrální zadavatel a alespoň dva pověřující 
zadavatelé. Pokud některou položku číselníku NIPEZ v resortu ústředního orgánu státní správy 
nenakupují alespoň dva pověřující zadavatelé, nemůže být předmětem centralizovaného 
zadávání a není nutné ji zařadit do resortního seznamu komodit. 

 

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ 

09310000-5 Elektrická energie 
09120000-6 Plynná paliva 
64200000-8 Telekomunikační služby 

03 Kancelářská technika a zařízení 
06 Počítače a stroje na zpracování dat  
 

http://www.isvz.cz/isvz/Ciselniky/CiselnikKomoditMMR.aspx

