
USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 8. července 2019 č. 487 
 

o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů 
centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu 

 
Vláda 

I. schvaluje  

1. Zprávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného 
zadávání za rok 2018, obsaženou v části IV materiálu čj. 604/19, 

2. Pravidla Společného nákupu uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen „Pravidla“); 

II. ukládá 

1. členům vlády postupovat podle Pravidel, 

2. vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády, 
se dvěma a více resortními organizacemi postupovat podle Pravidel, 

3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí v součinnosti s 1. místopředsedou vlády a 
ministrem vnitra upravit do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení Statut Nadresortní 
koordinační skupiny podle čl. 5 a čl. 12 Pravidel, 

4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí předkládat vládě Hodnotící zprávu 
společného nákupu podle čl. 6 Pravidel, 

5. ministryni pro místní rozvoj  
a) zajistit do 30. června 2020 rozvoj Národního elektronického nástroje podle čl. 10 

Pravidel, 

b) aktualizovat do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení číselník NIPEZ podle položek 
definovaných čl. 2 odst. 2 Pravidel, 

6. povinným subjektům podle bodu II/1,2 tohoto usnesení zapracovat do šesti měsíců od 
přijetí tohoto usnesení obsah usnesení vlády do interního předpisu podle čl. 8 Pravidel; 

III. pověřuje 

1. místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

a) vyhlásit závazné standardy a jejich aktualizaci podle čl. 7 odst. 4 a čl. 7 odst. 7 Pravidel, 

b) vydávat stanoviska a doporučující postupy podle čl. 9 Pravidel, 

2. 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra vyhlásit závazné standardy a jejich aktualizaci 
podle čl. 7 odst. 5 a čl. 7 odst. 7 Pravidel; 
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IV. zrušuje 

1. usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 924, k Informaci o plnění úkolu 
z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu, 

2. usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289, o seznamu komodit určených pro 
standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu, 

3. usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913, k Informaci o stavu příprav centrálního 
nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 
2016-2020, 

4. usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24, k resortním systémům centralizovaného 
zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu, 

5. usnesení vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 520, o zprávě o hodnocení centrálního nákupu 
státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017; 

V. doporučuje vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí 
člen vlády, s jednou nebo žádnou resortní organizací postupovat podle tohoto usnesení 

Provedou 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 
 

Na vědomí: 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,  
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři statutárních měst 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


