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1 Účel dokumentu 

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

Česká republika za rok 2017. 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 čl. I usnesení ze dne 18. ledna 2016 

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

Součástí dokumentu je povinně zpracovaná příloha č. 1 - Přehled realizovaných VZ a příloha č. 2 – 

Vyčíslení dosažených úspor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Základní identifikační údaje 

Identifikace zpracovatele dokumentu 

Zpracovatel dokumentu: 

Mgr. Oldřich Sekyra, Ministerským rada, oddělení 6602, MF, 

Ing. Jiří Trejbal, MBA, Ministerský rada, 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 jen „RS CZ“) 

<Vyplňte následující tabulku.  

V tabulce uveďte nejen informace týkající se komodit stanovených minimálním povinným seznamem komodit 

schváleným usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24, ale také resortních komodit, které byly v resortu 

určeny k centralizaci nákupů nad rámec minimálního povinného seznamu komodit.> 

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: 7 

Počet podřízených organizací zapojených do RS CZ: 5 

Datum ustanovení RS CZ:  1. května 2012 

Centrální 
zadavatel/é 
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 
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 64200000 - 8 
Telekomunikační 
služby 

 03 
Kancelářská 
technika a zařízení 

 06 
Počítače a stroje na 
zpracování dat 

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 

  
06 Počítače a stroje na 

zpracování dat 

Počet pověřujících zadavatelů: 3 

Počet udělených výjimek: 28 

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 2017 oproti předcházejícímu roku nezměnil. 

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

MF zapojeni čtyři pověřující zadavatelé. Další dvě resortní organizace se účastní formou 

dobrovolného zapojení do RS CZ na základě udělené částečné výjimky ministra financí.  

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.   

 

<V následujících případech uveďte odůvodnění/upřesnění: 



 

 

 pokud se liší počet podřízených organizací v resortu, podřízených organizací zapojených do RS CZ 

a/či pověřujících zadavatelů, 

 pokud je pro jednu komoditu ustanoven více než jeden centrální zadavatel.> 

<Dále prosím okomentujte následující skutečnosti: 

 Jakým způsobem dochází v rámci Vašeho resortu k uzavírání smluv o centralizovaném zadávání 

(např. zda je uzavřeno obecné zmocnění centrálního zadavatele pro všechny povinné komodity, zda 

jsou smlouvy o centralizovaném zadávání uzavírány vždy pro jednotlivou připravovanou veřejnou 

zakázku, zda jsou smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřeny na dobu určitou nebo na dobu 

neurčitou atp.). 

 Jak jsou v rámci Vaší organizace centralizované nákupy zajištěny organizačně (např. zda je 

vytvořeno speciální oddělení, které má centralizované nákupy na starosti, zda jsou tyto činnosti 

vykonávány některým z existujících útvarů, např. útvarem veřejných zakázek atp.). 

 Kolik zaměstnanců (ve fyzickém i přepočteném stavu) se centralizovanými nákupy zabývá 

(u centrálního zadavatele i v rámci celého resortu).> 

Identifikace schválených výjimek 

V roce 2017 byly schváleny níže uvedené výjimky.  



 

 

 

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 číselníku 
NIPEZ 

Název  z číselníku 
NIPEZ 

GFŘ 2017 
34115200-8 Motorová vozidla pro 

přepravu méně než 10 lidí  z RSCZ 

GFŘ 2017 39122100-4 Skříně  z RSCZ 

GFŘ 2017 
39110000-6 Sedadla, židle a související 

výrobky jejich díly 
 z RSCZ 

GFŘ 2017 30197320-5 Sešívačky  z RSCZ 
GFŘ 2017 30123500-2 Děrovací stroje  z RSCZ 

GFŘ 2017 
30197000-6 Drobné kancelářské 

vybavení 
 z RSCZ 

GFŘ 2017 
30195600-8 Vývěskové tabule a 

příslušenství 
 z RSCZ 

GFŘ 2017 39151100-6 Regály  z RSCZ 
GFŘ 2017 39132000-6 Archivační systémy  z RSCZ 
GFŘ 2017 39121100-7 Psací stoly  z RSCZ 

GFŘ 2017 
39143110-0 Postele, ložní prádlo a 

speciální čalounění 
 z RSCZ 

GFŘ 2017 30132200-5 Počítačky bankovek  z RSCZ 

GFŘ 2017 30232150-0 Inkoustové tiskárny  z RSCZ 

GFŘ 2017 30232130-4 Ploterry  z RSCZ 
GFŘ 2017 48820000-2 Servery  z RSCZ 

GFŘ 2017 
30233141-1 Vícenásobné diskové pole 

nezávislých disků  z RSCZ 

  39112000-0                                                                              Židle                                                                               

  39113100-8                                                                               Křesla                                                                                

GŘC 

do okamžiku, kdy 
bude možné využít 
plnění ze smluv 
uzavřených v RSCZ 
MF 

39130000-2  Kancelářský nábytek                                                       

13. 11. 2017                             
č.j. MF-27602/2017/66- 

výjimka z RSCZ 

  39140000-5  Domácí nábytek                                                                         



 

 

  39150000-8  Různý nábytek a vybavení                                                

  
39120000-9  Stoly, skříně, psací stoly a 

knihovny 
  

GŘC pro rok 2017 34110000-1  Osobní vozidla 
4. 7. 2017                                        
č.j. MF-19616/2017/6601-5 

výjimka z RSCZ a ze 
závazných standardů 

GŘC  pro rok 2017 34110000-1  Osobní vozidla 
30. 6. 2017                                    
č.j. MF-19616/2017/6601-3 

výjimka z RSCZ a ze 
závazných standardů 

STC doba neurčitá 
03 Kancelářská technika a 

zařízení 9. 5. 2017 výjimka z RSCZ 

STC doba neurčitá 
06 Počítače a stroje na 

zpracování dat 9. 5. 2017 výjimka z RSCZ 

STC doba neurčitá 34110000-1 Osobní vozidla 9. 5. 2017 výjimka z RSCZ 

STC doba neurčitá 15 Nábytek 9. 5. 2017 výjimka z RSCZ 

STC doba neurčitá 11 Kancelářské potřeby 9. 5. 2017 výjimka z RSCZ 

SPCSS 2017 
03 Kancelářská technika a 

zařízení 9. 5. 2017 RSCZ 

SPCSS 2017 
06 Počítače a stroje na 

zpracování dat 9. 5. 2017 RSCZ 

SPCSS 2017 34110000-1 Osobní vozidla 9. 5. 2017 RSCZ 

SPCSS 2017 NIPEZ 15 Nábytek 9. 5. 2017 RSCZ 

 

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 Doporučení změn v koncepci RSCZ pro MMR / CNS pro MF 

<V této kapitole uveďte podněty, návrhy a připomínky, které máte jako ústřední orgán státní správy 

k dosavadní úpravě centralizovaného zadávání, a to jak směrem k RSCZ, tak i směrem k Centrálnímu nákupu 

státu. Doporučení se mohou týkat např. následujících oblastí: 

 Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek 

 Minimální povinný seznam komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního 

zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

 Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání 

 Vzorové smlouvy pro centralizované zadávání uveřejněné na Portále o veřejných zakázkách 

a koncesích 

 Číselník NIPEZ 

 Pravidla, nastavení a fungování Centrálního nákupu státu> 

 

Zpracovatel dává ke zvážení zrušení povinnosti zpracovávat výroční vyhodnocování resortního systému 

centrálního zadávání, či alespoň razantní zjednodušení jeho struktury.  

 



 

 

4 Informace o meziresortní spolupráci 

Uvedení skutečnosti, zda se resort nebo podřízené organizace zapojily do VZ dalších resortů a to mimo 

centrální nákup státu. Je možné uvést konkrétní detaily k příslušné VZ, přínosy takové spolupráce, počet 

zapojených podřízených organizací ad., dle uvážení zpracovatele. 

Zpracovatel konstatuje, že resort Ministerstva financí ani jeho podřízené organizace nebyly v roce 2017 

zapojeny do veřejných zakázek dalších resortů. 

 

Přílohy: 

 Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu (MS 

Excel) 

 Příloha č. 1 – Přehled rámcových dohod 

 Příloha č. 1 – Přehled prováděcích smluv 

 Příloha č. 1 – Přehled VZ v rámci DNS 

 Příloha č. 2 – Vyčíslení dosažených úspor (použitá metoda) 

 Příloha č. 2 – Vyčíslení dosažených úspor 

 Příloha č. 3 – Výpočet úspor metodou Benchmarking s vývojem prodejních cen 

 list č. 1 – Výpočet úspor u VZ Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017 s vývojem 

prodejních cen  

 list č. 2 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva II 

s vývojem prodejních cen  

 list č. 3 - Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva III 

s vývojem prodejních cen  

 list č. 4 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva IV 

s vývojem prodejních cen  

 list č. 5 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – 

Výzva V s vývojem prodejních cen  

 list č. 6 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva VI 

s vývojem prodejních cen  

 list č. 7 – Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva VII 

s vývojem prodejních cen  

 list č. 8 - Výpočet úspor u VZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT – Výzva VIII 

s vývojem prodejních cen  

 

 


