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č. j.: MF-31913/2017/6601-6 

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a v souladu 

s § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon“), a v souladu se směrnicí č. 5/2017 ministra financí o centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), 

(dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany: 

Název:    Česká republika – Ministerstvo financí 

IČO:    00006947 

Sídlo:    Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Zastoupená:   JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., ministryní financí 

ID datové schránky:  xzeaauv 

(dále jen „Centrální zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“) 

a 

Název:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. 

IČO:  03630919 

Sídlo:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,  

Zastoupená: Mgr. Jakubem Richterem, ředitelem úseku právních služeb a 

1. zástupcem generálního ředitele Státní pokladny Centrum sdílených 

služeb, s. p. 

ID datové schránky: ag5uunk 

 (dále jen „Pověřující zadavatel“) 

 (společně jako „Smluvní strany“, každý jako „Smluvní strana“) 

ČLÁNEK 1 

PREAMBULE 

1.1 Ministerstvo financí upravilo Směrnicí pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek, 

v rámci kterých jsou za podmínek ve Směrnici a této Smlouvě stanovených sdružovány 

a následně uspokojovány potřeby zadavatelů v resortu i mimo resort Ministerstva financí na 

pořízení dále určených komodit formou veřejných zakázek centralizovaně zadávaných 

Ministerstvem financí. Nezbytným předpokladem pro provedení centralizovaného zadávání je 

podle Zákona a Směrnice uzavření této či obdobné smlouvy o centralizovaném zadávání mezi 

pověřujícími zadavateli a Ministerstvem financí. 
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ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele 

a Pověřujícího zadavatele ve smyslu § 9 odst. 4 Zákona pro potřeby centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek na pořízení komodit vymezených v odst. 2.4 této Smlouvy a úprava dalších 

služeb poskytovaných Centrálním zadavatelem spojených se zadáváním veřejných zakázek. 

2.2 Centrální zadavatel bude na základě této Smlouvy provádět pro Pověřujícího zadavatele 

v souladu se Směrnicí centralizované zadávání veřejných zakázek podle § 9 odst. 1 Zákona 

spočívající v tom, že bude provádět zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté 

Zákona, v nichž: 

a) bude pořizovat komodity vymezené v odst. 2.4 této Smlouvy, které následně přenechá 

Pověřujícímu zadavateli za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo 

b) Pověřující zadavatel bude pořizovat komodity vymezené v odst. 2.4 této Smlouvy. 

2.3 Centralizované zadávání může být na základě dalších obdobných smluv uzavřených s jinými 

pověřujícími zadavateli prováděno současně i pro jiné pověřující zadavatele. Provedení 

centralizovaného zadávání není podmíněno účastí všech ani více pověřujících zadavatelů. 

Centrální zadavatel může v rámci centralizovaného zadávání pořizovat poptávanou komoditu 

i pro sebe. 

2.4 Centrální zadavatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě provádět 

centralizované zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou: 

a) komodity povinně stanovené v seznamu komodit schváleném usnesením vlády České 

republiky č. 24 ze dne 18. ledna 2016, k resortním systémům centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu, či dalšími 

návaznými usneseními vlády České republiky; tyto komodity jsou ke dni uzavření této 

Smlouvy vymezeny v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

b) komodity povinně stanovené Směrnicí, které jsou určeny rozhodnutím ministra financí; 

tyto komodity jsou ke dni uzavření této Smlouvy vymezeny v Příloze č. 1 této Smlouvy;  

c) dobrovolné komodity stanovené touto Smlouvou; dobrovolné komodity jsou ke dni  

uzavření této Smlouvy vymezeny v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „dobrovolné 

komodity“);  

d) jiné komodity stanovené v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „jiné komodity“); 

a to vše v rozsahu, který ve vztahu ke komoditám pořizovaným pro Pověřujícího zadavatele 

určí dle svých potřeb Pověřující zadavatel, případně také v rozsahu stanoveném Centrálním 

zadavatelem, budou-li se komodity pořizovat i pro potřeby Centrálního zadavatele nebo jiných 

pověřujících zadavatelů. 
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2.5 Centralizované zadávání komodit podle písm. a) a písm. b) odst. 2.4 této Smlouvy dále jen 

(„komodity z resortního seznamu komodit“) a dobrovolných komodit bude prováděno 

v resortním systému centralizovaného zadávání Ministerstva financí, jehož závazná pravidla 

fungování jsou upravena Směrnicí, nebo v rámci centrálního nákupu státu, ve smyslu usnesení 

vlády České republiky č. 924 ze dne 12. listopadu 2014, k informaci o plnění úkolu 

z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu, 

a dalších návazných usnesení vlády České republiky. 

2.6 Centralizované zadávání jiných komodit bude prováděno mimo resortní systém 

centralizovaného zadávání Ministerstva financí, jehož závazná pravidla upravená ve Směrnici 

se v takovém případě s výjimkou čl. 2 a části druhé Směrnice nepoužijí. Centrální zadavatel je 

oprávněn odmítnout realizovat centralizované zadávání jiných komodit i bez udání důvodu. 

2.7 Rozsah komodit podle odst. 2.4 této Smlouvy mohou Smluvní strany měnit písemným 

dodatkem, který nahradí příslušnou stávající Přílohu této Smlouvy novým zněním. 

2.8 Centrální zadavatel je pověřen k tomu, aby v rámci realizace centralizovaného zadávacího 

řízení nebo zvláštního postupu podle části šesté Zákona (oboje dále jen jako „centralizované 

zadávací řízení“) činil veškeré úkony zadavatele ve smyslu Zákona, není-li v této Smlouvě nebo 

ve Směrnici stanoveno jinak. 

2.9 Centrální zadavatel v rámci přípravy centralizovaného zadávání konkrétní veřejné zakázky 

vyzve Pověřujícího zadavatele ke sdělení, zda se bude připravovaného centralizovaného 

zadávacího řízení účastnit. Pověřující zadavatel je oprávněn kdykoliv před zahájením 

centralizovaného zadávacího řízení Centrálnímu zadavateli písemně sdělit, že se nebude 

takového centralizovaného zadávacího řízení účastnit, pověření podle odst. 2.8 této Smlouvy 

tak pozbude ve vztahu k připravovanému centralizovanému zadávacímu řízení účinnosti. 

V případě komodit z resortního seznamu komodit je Pověřující zadavatel oprávněn účast 

odmítnout, pouze pokud nemá potřebu dané komodity aktuálně pořizovat nebo za podmínek 

stanovených Směrnicí (tj. např. na základě řádného užití výjimek z povinnosti účastnit se 

centralizovaného zadávání), v případě dobrovolných komodit a jiných komodit je tak oprávněn 

učinit bez dalšího. 

2.10 Centrální zadavatel je v rámci centralizovaného zadávání oprávněn zavádět, spravovat 

a využívat dynamické nákupní systémy (dále jen „DNS“), které je za podmínek ve Směrnici 

stanovených oprávněn využít Pověřující zadavatel také samostatně. 

ČLÁNEK 3 

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

2.11 Komunikace v rámci centralizovaného zadávání bude mezi Centrálním zadavatelem 

a Pověřujícím zadavatelem probíhat na úrovni kontaktních osob, kterými jsou: 

a) za Centrálního zadavatele: ředitel odboru 66 – Veřejné zakázky; 

b) za Pověřujícího zadavatele:  Helena Špačková - referent oddělení veřejných zakázek 
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2.12 Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kontaktní osoby jednostranně, a to s účinností dnem 

následujícím po dni doručení písemného oznámení o změně kontaktní osoby druhé Smluvní 

straně. 

2.13 Smluvní strany budou vzájemně komunikovat primárně v písemné podobě. Za písemnou 

podobu komunikace bude považováno také poskytnutí informací nebo podkladů 

prostřednictvím vzdálených úložišť sdíleného obsahu (např. SharePoint), přičemž informace 

a podklady zde vložené budou považovány za závazné. V případě ústní komunikace je pro 

závaznost jejího obsahu nezbytné jeho následné písemné potvrzení s uvedením závazných 

skutečností. 

2.14 Kontaktní osoby jsou oprávněny pověřit ke komunikaci s druhou Smluvní stranou jiného 

odborného pracovníka Smluvní strany. Takové pověření, popř. jeho změna nebo zánik, je 

účinné od okamžiku doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně. Takové pověření je 

možné ve vztahu ke konkrétním komoditám učinit souhrnně v ročním plánu centralizovaného 

zadávání. Kontaktní osoby zajišťují aktuálnost takových pověření. 

ČLÁNEK 4 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.15 Smluvní strany se zavazují řádně plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a dodržovat 

pravidla centralizovaného zadávání upravená Směrnicí, a to za podmínek stanovených v této 

Smlouvě a ve Směrnici. 

2.16 Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti a poskytování všech informací nezbytných 

pro řádné plnění této Smlouvy a Směrnice a jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze 

Smlouvy a ze Směrnice tak, aby nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných či 

dohodnutých termínů. Smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy 

nebo Směrnice nebo pro realizaci centralizovaného zadávacího řízení a které se jakkoliv mohou 

dotýkat ochrany oprávněných zájmů Smluvních stran. 

2.17 Centrální zadavatel je oprávněn po dobu trvání této Smlouvy uveřejňovat a spravovat základní 

informace o resortním systému centralizovaného zadávání na adrese internetových stránek 

Ministerstva financí. Základní informace zahrnují zejména: 

a) identifikační údaje Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele, 

b) tuto Smlouvu, rámcové dohody a další smlouvy uzavřené na základě centralizovaného 

zadávacího řízení. 
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2.18 Centrální zadavatel se zavazuje plnit v rámci centralizovaného zadávacího řízení Zákonem 

stanovené povinnosti uveřejnění, a to ve vztahu k Věstníku veřejných zakázek, Úřednímu 

věstníku Evropské unie a profilu Centrálního zadavatele. Pověřující zadavatel se zavazuje 

předávat Centrálnímu zadavateli veškeré podklady k uveřejnění včas, tak aby byly dodrženy 

lhůty k uveřejnění stanovené Směrnicí nebo Zákonem. V případě veřejných zakázek 

zadávaných samostatně Pověřujícím zadavatelem plní povinnosti uveřejnění podle Zákona, 

včetně uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, Pověřující zadavatel. Pověřující 

zadavatel se v případě podle předchozí věty zavazuje Centrálnímu zadavateli poskytnout 

smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.  

Uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku v registru smluv provádí každý Pověřující 

zadavatel samostatně.  

2.19 Pověřující zadavatel se tímto zavazuje poskytovat Centrálnímu zadavateli při přípravě 

a realizaci centralizovaného zadávacího řízení veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohly 

být řádně plněny všechny povinnosti Centrálního zadavatele stanovené Zákonem, touto 

Smlouvou a Směrnicí. Pověřující zadavatel se zavazuje předávat Centrálnímu zadavateli 

veškeré příslušné podklady k uveřejnění včas, tak aby mohly být dodrženy lhůty stanovené 

Směrnicí nebo Zákonem. Pověřující zadavatel je také povinen poskytovat řádnou součinnost 

i jiným pověřujícím zadavatelům, bude-li to nezbytné pro přípravu a realizaci centralizovaného 

zadávacího řízení. 

2.20 Pověřující zadavatel je oprávněn v případech, kdy mu vznikne potřeba pořídit plnění zahrnuté 

do centralizovaného zadávání podle této Smlouvy, vyzvat Centrálního zadavatele, aby 

v přiměřené lhůtě provedl s ostatními pověřujícími zadavateli ve vztahu k tomuto plnění 

operativní analýzu jejich potřeb, a v případě, že zjistí, že je s přihlédnutím k potřebám 

Centrálního zadavatele nebo ostatních pověřujících zadavatelů vhodné připravit centralizované 

zadávací řízení, aby tak v přiměřené lhůtě učinil. Pověřující zadavatel je povinen zaslat výzvu 

podle předchozí věty v dostatečném předstihu před nutností pořízení plnění tak, aby bylo 

možné, i s přihlédnutím k potřebám Centrálního zadavatele a ostatních pověřujících 

zadavatelů, realizovat odpovídající centralizované zadávací řízení. Centrální zadavatel je 

oprávněn realizaci centralizovaného zadávacího řízení v přiměřené lhůtě odmítnout 

a Pověřujícímu zadavateli, který jej k přípravě centralizovaného zadávacího řízení vyzval, 

poskytnout písemné odůvodnění takového odmítnutí. 

2.21 Pověřující zadavatel bere na vědomí, že Centrální zadavatel je povinen při přípravě a realizaci 

centralizovaného zadávacího řízení respektovat své vnitřní předpisy, což může přinést 

související časové prodlevy. Centrální zadavatel se zavazuje počínat si tak, aby tyto časové 

prodlevy byly co nejkratší. 

2.22 Centrální zadavatel je povinen stanovit předmět a rozsah plnění centralizovaně zadávaných 

veřejných zakázek tak, aby byl dostatečný pro uspokojení potřeb Pověřujícího zadavatele. 

Centrální zadavatel je povinen pro stanovení předmětu a rozsahu takových veřejných zakázek 

povinen vycházet z údajů, které mu pro účely provedení centralizovaného zadávacího řízení 

poskytne Pověřující zadavatel. Rozsah předmětu plnění bude Centrálním zadavatelem 

stanoven před zahájením centralizovaného zadávacího řízení. 
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2.23 Pověřující zadavatel je v přiměřeně stanovené lhůtě povinen Centrálnímu zadavateli 

poskytnout veškeré informace a podklady nutné pro řádnou realizaci centralizovaného 

zadávacího řízení, a to zejména relevantní informace a podklady potřebné ke specifikaci 

zadávacích podmínek jako technické a obchodní podmínky nebo návrh smlouvy na veřejnou 

zakázku. Pověřující zadavatel je za tyto poskytnuté informace a podklady odpovědný, přičemž 

Centrální zadavatel není povinen je kontrolovat. Poskytne-li Pověřující zadavatel nedostatečné, 

neúplné či chybné informace nebo podklady, odpovídá Centrálnímu zadavateli nebo jiným 

pověřujícím zadavatelům za škodu vzniklou na základě takových informací a podkladů. 

Pověřující zadavatel je odpovědný také za to, že poskytnuté informace a podklady jsou 

v souladu s principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků. 

2.24 Centrální zadavatel se zavazuje zpracovat v přiměřené lhůtě návrh zadávacích podmínek 

centralizovaně zadávané veřejné zakázky a tyto zaslat Pověřujícímu zadavateli k připomínkám. 

2.25 Pověřující zadavatel se zavazuje zaslat Centrálnímu zadavateli připomínky k návrhu zadávacích 

podmínek centralizovaně zadávané veřejné zakázky ve lhůtě přiměřeně stanovené Centrálním 

zadavatelem. Jestliže Pověřující zadavatel nedoručí své připomínky v této lhůtě, platí, že 

k návrhu nemá připomínek. Pokud byl návrh připraven s využitím resortního vzoru, je 

Pověřující zadavatel oprávněn zaslat připomínky pouze v rozsahu, ve kterém znění návrhu 

neodpovídá resortnímu vzoru, či v rozsahu, ve kterém návrh neodpovídá údajům poskytnutým 

Pověřujícím zadavatelem za účelem provedení příslušného centralizovaného zadávacího řízení. 

2.26 Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit Centrálnímu 

zadavateli veškeré skutečnosti nutné k vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 a § 99 Zákona. 

2.27 Pověřující zadavatel je povinen poskytnout Centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou 

k realizaci prohlídky místa plnění, je-li v centralizovaném zadávacím řízení nutná. 

2.28 Pověřující zadavatel se zavazuje akceptovat obchodní podmínky rámcové dohody nebo 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, která byla součástí zadávacích podmínek centralizovaně 

zadávané veřejné zakázky a která má být uzavřena s vybraným dodavatelem, a vykonávat ve 

vztahu k dodavateli odpovídající práva a povinnosti. V případech nečinnosti odpovídá 

Pověřující zadavatel za veškerou škodu, která jeho konáním nebo opomenutím vznikne. 

2.29  Pověřující zadavatel se zavazuje zajistit dostatečné finanční prostředky na financování části 

veřejné zakázky odpovídající požadavkům, které před zahájením centralizovaného zadávacího 

řízení předal Centrálnímu zadavateli. 

2.30 Centrální zadavatel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s centralizovaným 

zadávacím řízením ve smyslu § 216 Zákona. Pověřující zadavatel je povinen uchovávat 

dokumentaci podle předchozí věty ve vztahu k veřejným zakázkám, které Pověřující zadavatel 

zadával samostatně. 
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2.31 Běžné administrativní náklady spojené s realizací centralizovaného zadávacího řízení hradí 

Centrální zadavatel. Shodnou-li se Smluvní strany na potřebě vynaložení mimořádného výdaje 

souvisejícího s přípravou či realizací centralizovaného zadávacího řízení (např. odborný 

posudek), každá Smluvní strana se zavazuje uhradit část vzniklého nákladu v poměrné výši 

podle podílu požadovaného objemu na celkovém množství dané centralizovaně pořizované 

komodity. Náklady spojené s poskytnutím informací a jakékoliv součinnosti Pověřujícím 

zadavatelem Centrálnímu zadavateli na základě této Smlouvy nese Pověřující zadavatel. 

2.32 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se Smluvní strany zavazují při přípravě 

a realizaci centralizovaného zadávání řídit Směrnicí. Centrální zadavatel je oprávněn 

kontrolovat dodržování Směrnice ze strany Pověřujícího zadavatele. 

2.33 Smluvní strany mohou ve vztahu ke konkrétnímu centralizovanému zadávacímu řízení uzavřít 

k této Smlouvě prováděcí smlouvu, ve které si detailněji upraví svá práva a povinnosti. 

V případě rozporu Smlouvy a prováděcí smlouvy se použijí ustanovení prováděcí smlouvy. 

ČLÁNEK 5 

ODPOVĚDNOST 

2.34 Odpovědnost za dodržení Zákona nese při centralizovaném zadávání Centrální zadavatel, 

ledaže k porušení Zákona dojde v důsledku konání či opomenutí Pověřujícího zadavatele. 

Pověřující zadavatel však odpovídá za dodržení Zákona ve vztahu k veřejným zakázkám, které 

Pověřující zadavatel zadával samostatně. 

2.35 Vznikne-li při nebo po ukončení centralizovaného zadávacího řízení podezření z porušení 

Zákona je Pověřující zadavatel povinen poskytovat Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou 

součinnost při komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolním orgánem 

nebo soudem, a to ve věcech a v rozsahu v jakém se Pověřující zadavatel konkrétní 

centralizovaně zadávané veřejné zakázky účastnil. 

ČLÁNEK 6 

DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY 

2.36 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2.37 Pověřující zadavatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, přičemž 

výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Centrálnímu zadavateli. Pověřující zadavatel je 

však v takovém případě povinen uhradit Centrálnímu zadavateli a jiným pověřujícím 

zadavatelům částku odpovídající výši nákladů na jejich straně vzniklých v důsledku podání 

výpovědi. Pověřující zadavatel obdobně uhradí Centrálnímu zadavateli či jiným pověřujícím 

zadavatelům již vynaložené náklady, které byly zmařeny v důsledku podání výpovědi. 

2.38 Centrální zadavatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, avšak taková 

výpověď nemá účinky na centralizované zadávací řízení zahájené před jejím doručením. 
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ČLÁNEK 7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.39 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu a každá ze Smluvních 

stran obdrží dva výtisky. 

2.40 Smluvní strany se dohodly, že dnem následujícím po dni uzavření této Smlouvy pozbývá 

platnost a účinnost smlouva o centralizovaném zadávání uzavřená mezi Smluvními stranami 

dne 5. 11. 2015, č. j. MF-48300/2015/66-1. 

2.41 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni uzavření této Smlouvy. 

2.42 Zánikem této Smlouvy není dotčena odpovědnost ani povinnost součinnosti Smluvních stran 

uvedená v této Smlouvě. 

2.43 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci Smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

2.44 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 

zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 

a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu této Smlouvy nebo okolností, 

za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 

této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit toto neplatné, nevymahatelné 

či neúčinné ustanovení ujednáním platným, vymahatelným a účinným se shodným nebo 

obdobným obchodním a právním smyslem odpovídajícím účelu původního neplatného, 

nevymahatelného nebo neúčinného ustanovení. 

2.45 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato Smlouva je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

V Praze, dne 

 

Za Centrálního zadavatele: 

     V Praze, dne 

 

     Za Pověřujícího zadavatele: 

 

 

________________________________ 

 

 

       _________________________________ 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., 

ministryně financí 

Mgr. Jakub Richter 
ředitel úseku právních služeb,  

1. zástupce generálního ředitele 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
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Příloha č. 1 

Komodity z resortního seznamu komodit 

[odst. 2.4 písm. a) a b) této Smlouvy] 

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Převodový kód resortu MF 

Komodity podle odst. 2.4 písm. a) této Smlouvy 

09310000-5 Elektrická energie 01 

09120000-6 Plynná paliva 02 

64200000-8 Telekomunikační služby 03 

03 Kancelářská technika a zařízení 04 

06 Počítače a stroje na zpracování dat 05 

34110000-1 Osobní vozidla 06 

15 Nábytek 08 

11 Kancelářské potřeby 09 

Komodity podle odst. 2.4 písm. b) této Smlouvy 
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Příloha č. 2 

Dobrovolné komodity 

[odst. 2.4 písm. c) této Smlouvy] 

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Převodový kód resortu MF 
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Příloha č. 3 

Jiné komodity 

[odst. 2.4 písm. d) této Smlouvy] 

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Převodový kód resortu MF 

04 
Spotřební materiál pro kancelářskou 

techniku 
 

07 Software a informační systémy  

09 Telekomunikační zařízení a infrastruktura  

12 Tiskařské výrobky  

14 Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží  

22 Silniční motorová vozidla  

46 
Opravy a údržba vozidel a příslušenství 

k nim a související služby 
 

59 
Poradenství a služby pro informační 

technologie 
 

60 
Programování a vývoj software a 

programového vybavení 
 

63 
Finanční poradenství, finanční a pojišťovací 

služby 
 

69 Pomocné a ostatní kancelářské služby  

74 Vzdělávání a školení  

79710000-4 Bezpečnostní služby  

72410000-7 Poskytovatelské služby  

30237131-6 Elektronické karty  

90910000-9 Úklidové a čistící služby  

 

 


