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1 Účel dokumentu 

V tomto dokumentu je vyhodnoceno fungování centralizovaného zadávání v resortu Ministerstva financí – 

Česká republika za rok 2016. Zpracováním tohoto dokumentu je plněna informační povinnost stanovená 

v čl. VII Minimálních požadavků na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných 

zakázek České republiky schválených vládou České republiky jako Příloha č. 1 usnesení ze dne 18. ledna 

2016 č. 24 (dále jen „Minimální požadavky“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Základní identifikační údaje 

Identifikace zpracovatele dokumentu 

Zpracovatel dokumentu: 

Mgr. Oldřich Sekyra, oddělení 6602, MF, 

Ing. Jiří Trejbal, MBA, oddělení 6602, MF 

 

Kontaktní osoba pro dotazy MMR k údajům ve zprávě: 

Mgr. Oldřich Sekyra, MF, odd. 6602 Realizace veřejných zakázek  

tel.: 257043051, e-mail: oldrich.sekyra@mfcr.cz 

Ing. Jiří Trejbal, MBA, MF, odd. 6602 Realizace veřejných zakázek 

tel.: 257042680, e-mail: jiri.trejbal@mfcr.cz. 

Identifikace resortního systému centralizovaného zadávání (dále je „RS CZ“) 

Název ústředního orgánu státní správy:  Česká republika - Ministerstvo financí 

IČO ústředního orgánu státní správy: 00006947 

Kontaktní údaje na ústřední 
orgán státní správy: 

Název útvaru: Odbor 66 – Veřejné zakázky 

Jméno a příjmení: Mgr. Oldřich Sekyra 

Telefon: 257043051 

E-mail: oldrich.sekyra@mfcr.cz 

Počet podřízených organizací v resortu: 6 

Počet podřízených organizací zapojených do RS CZ: 3 

Datum ustanovení RS CZ:  1. května 2012 

Centrální zadavatel 
v resortu: 

  

Název organizace, která plní roli 
centrálního zadavatele, včetně 
názvu konkrétního útvaru: 

Česká republika - Ministerstvo 
financí, 

Odbor 66 – Veřejné zakázky v roli 
administrátora 

 
Komodity, pro které je 
útvar/organizace centrálním 
zadavatelem: 

Kód z číselníku 
NIPEZ 

Název z číselníku 
NIPEZ 

09310000 - 5 Elektrická energie 

 09120000 - 6 Plynná paliva 

 34110000 - 1 Osobní vozidla 

 15 Nábytek 

 11 
Kancelářské 
potřeby 

 64200000 - 8 
Telekomunikační 
služby 

 03 
Kancelářská 
technika a zařízení 

mailto:oldrich.sekyra@mfcr.cz
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 06 
Počítače a stroje na 
zpracování dat 

Počet pověřujících zadavatelů: 3 

Počet udělených výjimek: 0 

Pozn.: Podřízenou organizací je myšlena organizační složka státu řízená ústředním orgánem státní správy 

(ÚOSS) či právnická osoba, která je zřízena ÚOSS nebo v níž má ÚOSS majetková práva nebo v níž vykonává 

vliv na řízení. Příslušná organizační složka státu či právnická osoba musí být zároveň veřejným zadavatelem 

podle § 4 odst. 1 písm. a), c) či e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Počet podřízených organizací zapojených do RS CZ a pověřujících zadavatelů v resortu 

Ministerstva financí (dále jen „MF“) se v roce 2016 oproti předcházejícímu roku nezměnil. 

Centrálním zadavatelem pro jednu komoditu bylo vždy MF. Do RS CZ jsou dle vnitřního předpisu 

MF zapojeni tři pověřující zadavatelé a další tři organizace se účastní formou dobrovolného 

zapojení. 

Centralizované zadávání není podmíněno účastí všech podřízených organizací v resortu MF. 

Zapojení do RS CZ je upraveno smlouvou o centralizovaném zadávání s jednotlivými pověřujícími 

zadavateli, ve kterých centrální zadavatel může v rámci centralizovaného zadávání pořizovat 

poptávanou komoditu i pro sebe. Jednotlivé obecné smlouvy o centralizovaném zadávání jsou 

uzavírány s pověřujícími zadavateli na dobu neurčitou pro všechny povinné komodity a resortní 

komodity. 

Vnitřní předpis MF upravující centrální zadávání vyjmenovává všechny resortní organizace MF 

a ukládá jim plnit stanovené povinnosti.  

Centralizované nákupy jsou v rámci resortu zajišťovány odbory Veřejné zakázky, Centrální 

harmonizační jednotka a dále tzv. Zadavatelským útvarem, který dle vnitřního předpisu vykonává 

ve vztahu k plnění pořizovanému pro MF roli příkazce operace. Počet zaměstnanců, kteří se 

zabývají centralizovanými nákupy v rámci celého resortu, je vždy proměnlivý v závislosti na 

nakupované komoditě a aktuálních kapacitních možností daného útvaru.   

Identifikace schválených výjimek 

V roce 2016 nebyla schválena žádná výjimka. Zůstává v platnosti výjimka z roku 2012 pro ÚZSVM a 

STC. 



 

 

 

Organizace  v resortu, 
pro kterou byla 

výjimka schválena 

Období, na které 
byla výjimka 

schválena 

Komodity, pro které byla výjimka schválena 
Datum, kdy byla výjimka 
schválena členem vlády 

v čele příslušného 
resortu 

Informace o tom, zda se 
jedná o výjimku z RSCZ 

nebo o výjimku ze 
závazných standardů 

Kód  z číselník
u NIPEZ 

Název  z číselníku NIPEZ 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Výše uvedené údaje slouží rovněž pro aktualizaci seznamu resortních systémů centralizovaného zadávání, který dle čl. V odst. b) Minimálních požadavků spravuje 

Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF“), dále k aktualizaci seznamu výjimek z RSCZ a seznamu výjimek ze závazných technických standardů CNS vedených 

Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra dle čl. V odst. e) a f) Minimálních požadavků. 

 



 

 

3 Informace o veřejných zakázkách 

Informace o veřejných zakázkách zadaných centrálním zadavatelem resortu MF v rámci RS CZ v roce 2016 

je uvedena ve formátu MS Excel v přiloženém souboru (na samostatném listu s názvem „Přehled 

realizovaných VZ“). Dodavateli resortu MF byly na základě centralizovaně uzavřených rámcových 

smluv/rámcových dohod ve stanoveném období v rámci RS CZ realizovány veřejné zakázky uvedené 

v Přehledu realizovaných VZ, jejichž předmětem byla dodávka osobních počítačů, kancelářské potřeb a 

kancelářského papíru. Prostřednictvím centrální zakázky realizované na komoditní burze byly zajištěny 

dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2016.  

Jedná se o veřejné zakázky na nákupy komodit z minimálního povinného seznamu komodit. 

 

 



 

 

4 Vyčíslení dosažených úspor 

V souladu s Metodikou vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného 

zadávání vydanou MMR (uveřejněném na Portále o veřejných zakázkách a koncesích - http://www.portal-

vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Dokumenty-ke-stazeni)  

je vyčíslení dosažených úspor uvedeno ve formátu MS Excel v přiloženém souboru (na samostatném listu 

s názvem „Vyčíslení úspor“). 

 

Centralizovaně zadávané veřejné zakázky:  

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva I. 

Relativní výše úspory a Absolutní výše úspory byla vypočítána pomocí metody benchmarkingu (viz 

příloha). Výpočet úspory u veřejné zakázky na nákup počítačů a monitorů je stanoven ve vztahu k jejich 

cenám bez DPH ze dne 4. 12. 2016, kdy většina pověřujících zadavatelů a Ministerstvo financí podepsali 

smlouvu na veřejnou zakázku. Celková cena vybraného dodavatele uvedená ve Vyčíslení úspor je snížena 

o cenu ve smlouvě uzavřené s posledním pověřujícím zadavatelem – Generálním ředitelstvím cel až dne 

10. 1. 2017.  

 

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí 

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky kancelářských potřeb, které jsou podrobně specifikovány 

po jednotlivých položkách v rozsáhlém Katalogu zboží objednatele, který obsahuje 461 položek. Rámcová 

smlouva mezi jediným dodavatelem a pověřenými zadavateli GFŘ, GŘC, ÚZSVM, KFA, SP CSS a MF byla 

uzavřeny dne 30. 6. 2016 na dobu 4 let. Kancelářské potřeby jsou dodávány na základě uzavřených 

jednotlivých kupních smluv podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů do 191 odběrných míst a 1 494 míst spotřeby. Dodávky jsou 

určovány individuální spotřebou a některé položky nemusí být fakticky požadovány. 

Vzhledem k rozsahu Katalogu zboží objednatele a zjištěním, že obdobné nákupy se před touto veřejnou 

zakázkou neuskutečnily, nemohou být uvedené dodávky porovnány s předchozím rokem. 

 

Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu 

Burzovní nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2016 se uskutečnil jako resortní centralizovaná veřejná 

zakázka, kde Ministerstvo financí vystupovalo jako centrální zadavatel a jako pověřující zadavatelé se 

účastnily resortní organizace Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových a Státní pokladna Centrum sdílených služeb, státní podnik. 

 

Dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů 

Postupné dodávky kancelářského papíru formátu A4 a A3 do kopírovacích strojů, laserových a 

inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk v kvalitě A, B a C pro Zadavatele 

sdružené na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání, v rozdělení na 8 částí podle územního členění 

NUTS2. 

 

Vyčíslení dosažených úspor je uvedeno ve formátu MS Excel v přiložené Příloze č. 2 – Vyčíslení úspor. 

Úspory byly vyčísleny v souladu s Metodikou vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému 

centralizovaného zadávání vydanou MMR. 

 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Centralizovane-zadavani-VZ/Dokumenty-ke-stazeni
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5 Doporučení změn v koncepci RSCZ pro MMR / CNS pro MF 

Centrální zadavatel dává ke zvážení možnost, aby Minimální pravidla v rámci úpravy udělování výjimek 

Řídícím subjektem do budoucna stanovovala demonstrativním výčtem i případy, kdy může být udělení 

výjimky vhodné.  

Dle našich zkušeností se může jednat zejména o situace, kdy má pověřující zadavatel vzhledem 

k charakteru svých úkolů, nebo v minulosti již pořízenému majetku specifické požadavky na komoditu 

pořizovanou v rámci centrálního zadávání, a to zejména v případech, kdy se výjimka týká množství 

komodity, které je ve vztahu k celkové předpokládané hodnotě odebírané komodity okrajové. 

 

Přílohy: 

č. 1 – Příloha k Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání (MS Excel) 

list č. 1 – Přehled veřejných zakázek 

list č. 2 – Vyčíslení dosažených úspor 

č. 2 – Příloha k Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání  

list č. 1 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu 

Ministerstva financí - Výzva I. 

list č. 2 a 3 – Benchmarking – vývoj cen počítačů a monitorů 

 


