
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. července 2011 č. 563 

 
k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek  

ústředních orgánů státní správy 
 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí Analýzu možností závazku vlády a podřízených organizací 
realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb, obsaženou 
v části III materiálu č.j. 732/11, 
 
            II. schvaluje Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek, obsažené v materiálu č.j. 732/11       
(dále jen „Minimální požadavky“); 
 
           III. pověřuje Ministerstvo pro místní rozvoj vykonávat roli správce 
centralizovaného zadávání; 
 
            IV. ukládá  
 
                1. ministru pro místní rozvoj  
 
                    a) vytvořit do dvou měsíců od přijetí tohoto usnesení seznam ústředních 
orgánů státní správy, jimi řízených organizačních složek státu a právnických osob, 
které jsou zřízeny ústředními orgány státní správy nebo v nichž mají ústřední orgány 
státní správy majetková práva nebo v nichž vykonávají vliv na řízení, které jsou 
veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „podřízené organizace“), 
 
                    b) předložit vládě do 31. října 2011 návrh minimálního povinného 
seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele 
v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání v souladu s Minimálními 
požadavky, 
 
                    c) vydat do 31. prosince 2011 metodiku vyčíslování úspor dosažených 
v rámci resortního systému centralizovaného zadávání v souladu s Minimálními 
požadavky, 
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                    d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky, 
 
                    e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů   
a orgány obcí, 
 
                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jimiž 
řízené orgány či úřady mají alespoň dvě podřízené organizace 
 
                    a) poskytnout ministru pro místní rozvoj součinnost při plnění úkolu 
uvedeného v bodě IV/1a tohoto usnesení, 
 
                    b) ustanovit do 30. dubna 2012 v souladu s Minimálními požadavky 
resortní systémy centralizovaného zadávání, 
 
                    c) postupovat od 1. července 2012, při zahájení zadávacího řízení na 
nákup komodit uvedených v resortním seznamu komodit, s využitím institutu 
centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání, 
 
                    d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky, 
 
                    e) zajistit, aby jim podřízené organizace postupovaly v souladu s bodem 
IV/2c, d tohoto usnesení, 
 
                3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jimiž 
řízené orgány či úřady budou mít alespoň dvě podřízené organizace po přijetí tohoto 
usnesení 
 
                    a) poskytnout ministru pro místní rozvoj součinnost při plnění úkolu 
uvedeného v bodě IV/1a tohoto usnesení, 
 
                    b) ustavit do šesti měsíců ode dne, kdy budou mít alespoň dvě podřízené 
organizace, nejdříve však do 30. dubna 2012, v souladu s Minimálními požadavky, 
resortní systémy centralizovaného zadávání, 
 
                    c) postupovat do dvou měsíců od ustavení resortního systému 
centralizovaného zadávání při zahájení zadávacího řízení na nákup komodit, 
uvedených v resortním seznamu komodit, s využitím institutu centrálního zadavatele 
v rámci resortního systému centralizovaného zadávání, 
 
                    d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky, 
 
                    e) zajistit, aby jim podřízené organizace postupovaly v souladu s bodem 
IV/3c, d tohoto usnesení; 
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           V. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům 
statutárních měst a starostům obcí postupovat v souladu s Minimálními požadavky. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních  
orgánů státní správy 
 
Na vědomí: 

hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst 
starostové obcí 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas 

v z. Karel Schwarzenberg, v. r. 
1. místopředseda vlády 

 
 


