
 

343/2010 (UV)  
 

USNESENÍ 
 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
 

ze dne 10. května 2010  
 

k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků  
 
Změna: 451/2011  
Změna: 933/2011  
Změna: 222/2012  
Změna: 981/2013 
 
  
 Vláda 
 
  
 
  
 I. bere na vědomí Strategii používání e-tržiště pro veřejnou správu podle opatření J.6 Národního plánu 
zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek, uvedenou v části III materiálu č.j. 438/10;  
  
 
  
 II. schvaluje Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a 
obměně určených komodit, uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla");  
  
 
  
 III. ukládá  
  
 1. ministru pro místní rozvoj  
  
a) zpracovat a vydat do 31. srpna 2010 závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku 
elektronických tržišť veřejné správy,  
  
b) zajistit finanční zdroje na provoz elektronických tržišť v rámci návrhu rozpočtu kapitoly MMR na rok 2012 v 
souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a předložit jej do 30. června 2011 ministru 
financí současně s aktualizací střednědobého výhledu kapitoly MMR tak, aby v ní byly zajištěny finanční 
prostředky na provoz elektronických tržišť i v letech 2013 a 2014,  
  
c) zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2010 návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a 
obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště a Vzorový provozní řád elektronického tržiště,  
  
d) bez zbytečného odkladu organizačně zajistit a provést výběr provozovatelů elektronických tržišť veřejné 
správy,  
  
e) zahájit ke dni 1. května 2012 provoz elektronických tržišť pro veřejnou správu a zajišťovat jejich správu,  
  
f) zpracovat a vládě do 31. prosince 2012 předložit návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
a souvisejících právních předpisů, který by navrhl kontrolní a sankční mechanismus fungování elektronických 
tržišť veřejné správy a stanovil podmínky používání systému elektronických tržišť veřejné správy veřejnými 
zadavateli,  
  
g) předkládat vládě každoročně do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování elektronických 
tržišť veřejné správy v období za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat shrnutí činnosti 



Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu 
elektronických tržišť veřejné správy a identifikační údaje jejich provozovatelů, údaje o finančních prostředcích, 
které byly vynaloženy na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím elektronických tržišť, a to ve vazbě na 
použité způsoby výběru dodavatele, přehled výjimek z povinnosti používat elektronické tržiště veřejné správy a 
případně návrh na změnu seznamu standardizovatelných komodit nebo návrh na realizaci určitého opatření v 
oblasti systému elektronických tržišť veřejné správy s tím, že první zpráva bude předložena za rok 2012  
  
h) předkládat vládě návrhy na udělení výjimky z povinnosti postupovat podle Pravidel pro veřejného zadavatele, 
který provozuje elektronický nástroj splňující uvedené podmínky technické charakteristiky průběžně od nabytí 
účinnosti tohoto usnesení s tím, že pro udělení výjimky se za elektronický nástroj, kterým je možné nahradit 
elektronické tržiště, nepovažuje národní elektronický nástroj (NEN), který je vytvářen v rámci infrastruktury 
NIPEZ,  
  
 2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zajistit  
  
a) aby bylo od 1. července 2012 v jimi řízených orgánech postupováno při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných 
na základě rámcové smlouvy postupem podle § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
jejichž předmětem jsou komodity obsažené v Seznamu komodit, v souladu s Pravidly,  
  
b) aby jim podřízené orgány a organizace, které jsou veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, postupovaly v případě veřejných zakázek malého rozsahu, 
veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na 
základě rámcové smlouvy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při pořizování a obnově 
komodit ze Seznamu komodit dle bodu III/1c, v souladu s Pravidly; 
  
  

IV. doporučuje veřejným zadavatelům ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, aby při pořizování a obnově komodit obsažených v Seznamu komodit postupovali od 1. května 2012 
v souladu s Pravidly,  
  
 
  
 V. zrušuje s účinností od 1. května 2012 usnesení vlády ze dne 26. června 2002 č. 683, o opatřeních ke 
koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie.  
  
 
Provedou: 
 
  
ministři 
  
vedoucí ostatních ústředních  
  
orgánů státní správy  
  
 


