
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. února 2013 č. 138 

 
k aktuálnímu stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb  

KIVS - 2013-2017 
 
             Vláda  
 
             I. bere na vědomí Informaci o aktuálním stavu zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Poskytování služeb KIVS - 2013-2017, obsaženou v části III materiálu 
č.j. 159/13; 
 
            II. stanoví, že při realizaci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační 
infrastruktury veřejné správy v letech 2013-2017 se bude i nadále postupovat podle 
usnesení vlády ze dne 30. května 2012 č. 385, o Koncepci nákupu datových a hlaso-
vých služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy po 27. březnu 2013, který 
představuje centralizovaný nákup s povinnou účastí všech orgánů státní správy pro 
nákup datových přípojek Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního 
místa služeb (CMS) a zajištění samostatného nákupu ostatních datových a hlasových 
komoditních telekomunikačních služeb;  
 
           III. schvaluje výjimku z postupu stanoveného v bodě I/2b usnesení vlády 
ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, ve znění 
usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 481, a to pro všechny subjekty, které budou 
zabezpečovat nákup datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné 
správy podle bodu IV/1a tohoto usnesení; 
 
           IV.  ukládá 
 
                1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů  
 
                    a) na období po 27. březnu 2013 zabezpečit nákup odpovídajících        
datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v souladu se    
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
lze uplatnit ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách jako krajně 
naléhavý případ, a to na dobu nezbytně nutnou, přičemž takto uzavřené smlouvy     
budou obsahovat ustanovení o možnosti výpovědi objednatele bez uvedení důvodu 
s tříměsíční výpovědní dobou, 
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                     b) informovat ministra vnitra do 30. října 2013 o výsledných cenách   
dosažených v zadávacím řízení podle bodu IV/1a  tohoto usnesení, 
 
                     c) po ukončení platnosti smluv uzavřených na podkladě zadávacích řízení 
podle bodu IV/1a tohoto usnesení postupovat při realizaci nákupu datových a           
hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v souladu s usnesením 
vlády ze dne 30. května 2012 č. 385, 
 
                2. ministru vnitra 
 
                    a) poskytnout maximální součinnost a metodickou podporu jednotlivým 
pověřujícím zadavatelům při realizaci zadávacích řízení podle bodu IV/1a tohoto   
usnesení,  
 
                    b) neprodleně poskytnout jednotlivým pověřujícím zadavatelům standardy 
pro připojení do CMS a technologické standardy datových a hlasových služeb               
Komunikační infrastruktury veřejné správy (tzv. katalogové listy) způsobem            
umožňujícím dálkový přístup, 
 
                    c) do 31. prosince 2013 podat vládě souhrnnou informaci o průběhu     
zadávacího řízení a o dosažených výsledných cenách v rámci jednotlivých               
resortů/úřadů v období po 27. březnu 2013 na základě informací získaných podle     
bodu IV/1b tohoto usnesení, 
 
                    d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů   
a orgány obcí. 
 
 
Provedou: 

ministři, 
vedoucí ostatních ústředních  
správních úřadů 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři statutárních měst, 
starostové obcí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.   

 


