
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. dubna 2015 č. 289

o seznamu komodit určených pro standardizaci 
a o pravidlech pro centrální nákup státu

Vláda

I. bere na vědomí

1. Analýzu praxe a zkušeností s realizací centrálního nákupu státu ve vybraných státech 
Evropské unie, uvedenou v části IV materiálu čj. 368/15,

2. Analýzu  provozních  výdajů  na  úrovni  státní  správy,  uvedenou  v části  V  materiálu 
čj. 368/15;

II. schvaluje

1. Seznam komodit určených pro standardizaci, uvedený v části III/I materiálu čj. 368/15,

2. Pravidla centrálního nákupu státu na bázi dobrovolnosti realizovaného Ministerstvem  
financí pro kategorie komodit 2, 3, 4 a 5 podle seznamu komodit uvedeného v bodě II/1 
tohoto usnesení a Ministerstvem vnitra pro kategorii komodity 1 podle seznamu komodit 
uvedeného v bodě II/1 tohoto usnesení, jako centrálními zadavateli státu, uvedená v části  
III/II materiálu čj. 368/15;

III. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru vnitra zahájit  do 
30. června 2015 činnost meziresortních standardizačních skupin,

2. 1.  místopředsedovi  vlády pro ekonomiku a ministru  financí  a ministru vnitra předložit 
vládě do 31. října 2015 rámcový harmonogram včetně návrhu konkrétních položek, pro 
které bude v letech 2016 až 2020 formou meziresortních pracovních skupin definován 
standard a následně připravováno a realizováno nadresortní zadávací řízení,

3. ministryni  pro  místní  rozvoj  zpracovat  ve  spolupráci  s 1.  místopředsedou  vlády  pro 
ekonomiku a ministrem financí a ministrem vnitra a vládě do 31. prosince 2015 předložit 
návrh  aktualizace  platných  usnesení  vlády  k  resortním  systémům  centralizovaného 
zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu,

4. členům vlády poskytnout 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a 
ministru  vnitra  součinnost  při  stanovování  závazného  technického  standardu  komodit 
určených pro standardizaci;



IV. pověřuje 1.  místopředsedu  vlády  pro  ekonomiku  a  ministra  financí  a  ministra  vnitra 
stanovením závazného technického standardu komodit určených pro standardizaci.

Provedou:
členové vlády

Na vědomí:
předsedové 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, 
Českého báňského úřadu, 
Úřadu průmyslového vlastnictví, 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
Správy státních hmotných rezerv, 
Národního bezpečnostního úřadu, 
Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
předsedkyně Českého statistického úřadu,
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
Energetického regulačního úřadu,
vedoucí Úřadu vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády, v. r. 
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