
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. března 2012 č. 222 

 
o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických 

tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť veřejné 
správy při pořizování a obměně určených komodit, uvedené v příloze tohoto usnesení; 
 
            II. mění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání 
elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, 
ve znění usnesení vlády, ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ze dne        
14. prosince 2011 č. 933, tak, že se 
 
                1. text bodu III/1e uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „e) zahájit ke dni 1. května 2012 provoz elektronických tržišť pro 
veřejnou správu a zajišťovat jejich správu,“, 
 
                2. text bodu III/1h uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „h) předkládat vládě návrhy na udělení výjimky z povinnosti postupovat 
podle Pravidel pro veřejného zadavatele, který provozuje elektronický nástroj splňující 
uvedené podmínky technické charakteristiky průběžně od nabytí účinnosti tohoto 
usnesení s tím, že pro udělení výjimky se za elektronický nástroj, kterým je možné 
nahradit elektronické tržiště, nepovažuje národní elektronický nástroj (NEN), který je 
vytvářen v rámci infrastruktury NIPEZ,“, 
 
                3. text bodu III/2a uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „a) aby bylo od 1. července 2012 v jimi řízených orgánech postupováno 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných 
ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě 
rámcové smlouvy postupem podle § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, jejichž předmětem jsou komodity obsažené v Seznamu komodit, v souladu 
s Pravidly,“, 
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                4. text bodu III/2b uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „b) aby jim podřízené orgány a organizace, které jsou veřejným 
zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, postupovaly od 1. července 2012 v případě veřejných zakázek malého 
rozsahu a veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a 
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy postupem podle § 92 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při pořizování a obnově 
komodit obsažených v Seznamu komodit, v souladu s Pravidly, a to nejméně v rozsahu 
50 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na vymezené 
komodity,“, 
 
                 5. text bodu IV uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „IV. doporučuje veřejným zadavatelům ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aby při pořizování a obnově komodit 
obsažených v Seznamu komodit postupovali od 1. května 2012 v souladu s Pravidly,“. 
 
                6. text bodu V uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „V. zrušuje s účinností od 1. května 2012 usnesení vlády ze dne             
26. června 2002 č. 683, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních 
prostředků na informační a komunikační technologie.“, 
 
                7. mění příloha uvedeného usnesení - Pravidla systému používání elektro-
nických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, tak, 
jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.  
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


