
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. listopadu 2014 č. 924

k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády 
v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

             Vláda

             I. bere  na  vědomí  Informaci  o  plnění  úkolu  z  programového  prohlášení  vlády 
v souvislosti  se  zavedením  centrálního  nákupu  státu,  obsaženou  v části  III  materiálu 
č.j. 1281/14;

            II. ukládá

                1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí 

                    a) zahájit  

                        aa) přípravu centrálního nákupu na úrovni státní správy,

                        ab) pro  komodity  nakupované  v  rámci  resortních  systémů  centralizovaného 
zadávání tvorbu doporučených standardů a vzorových nákupních postupů,

                        ac) pro  vybrané  komodity  centrální  nákup  státu  podle  schváleného 
harmonogramu a stanovených standardů,

                    b) předložit vládě 

                        ba) do 31.  března  2015 ke schválení  návrh seznamu komodit  určených pro 
centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu,

                        bb) do  31.  října  2015  ke  schválení  harmonogram  centrálně  zadávaných 
veřejných  zakázek  pro  období  2016-2020  spolu  s  informací  o  stavu  příprav  centrálního 
nákupu státu včetně informace o technickém řešení IT podpory centrálního nákupu státu,

                    c) zajistit  ve  spolupráci  s  ministryní  pro  místní  rozvoj  technické  řešení  IT 
podpory centrálního nákupu státu,



                    d) připravit ve spolupráci se zástupci dotčených ústředních orgánů státní správy 

                        da) definici standardů komodit určených pro centrální nákup státu,

                        db) harmonogram  centrálně  zadávaných  veřejných  zakázek  pro  období 
2016-2020,

                    e) provést  v  návaznosti  na  definované  standardy  analýzu  potřeb  jednotlivých 
dotčených  ústředních  orgánů  státní  správy  a  jejich  podřízených  organizací  pro  komodity 
stanovené v harmonogramu centrálně zadávaných veřejných zakázek k realizaci v roce 2016,

                2. členům vlády 

                    a) poskytnout  1. místopředsedovi  vlády  pro  ekonomiku  a  ministru  financí 
součinnost při plnění úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení,

                    b) určit  na vyžádání  1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra  financí 
členy meziresortních pracovních skupin k definici standardů komodit určených pro centrální 
nákup státu a přípravě harmonogramu centrálně zadávaných veřejných zakázek pro období 
2016-2020 za jimi řízený resort. 

Provedou:

členové vlády

Na vědomí:

vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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