
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha č.1 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 19. září 2012 č. 687 

 
 

Statut 
 

meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek  
podaných v rámci dynamického nákupního systému 

k nadlimitní veřejné zakázce Poskytování služeb komunikační  
infrastruktury ve řejné správy 2013 až 2017 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 (1) Komise je ustanovena na základě ustanovení § 74 odst. 6 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 55/2012 Sb., za účelem 
posouzení předběžných nabídek v rámci zavádění dynamického nákupního systému, 
kdy zadavatel postupuje podle pravidel otevřeného řízení, a proto analogicky a 
přiměřeně využívá za účelem provedení posouzení předběžných nabídek komisi.    

 (2) Komise je nezávislý orgán centrálního zadavatele, kterým je Česká 
republika - Ministerstvo vnitra, zastoupená Janem Kubicem, ministrem vnitra. 

 (3) Komise je zřízena jako dočasná a její činnost končí podepsáním zprávy 
o posouzení předběžných nabídek a jejím předáním centrálnímu zadavateli. 

 

Čl. 2 

Činnost komise 

 Komise provádí: 
 
a) posouzení kvalifikace uchazečů, 
b) posouzení předběžné nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek pro zařazení 

do dynamického nákupního systému, 
c) sepsání protokolu o jednání komise, 
d) pořízení zprávy o posouzení předběžných nabídek. 

 

Čl. 3 

Složení komise 

 (1) Komise má devět členů, kterými jsou předseda komise, 1. místopředseda 
komise, 2. místopředseda komise a další členové komise. Členy komise tvoří zástupci 
Ministerstva vnitra,  Ministerstva  dopravy, Ministerstva financí,  Ministerstva práce  a 
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sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti, 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

 (2) Za každého člena komise je vládou ve stejném pořadí jmenován jeho 
náhradník. 

 (3) Členství v komisi vzniká na základě ustanovení vládou a končí: 

a) vyloučením člena komise z důvodu podjatosti1, 
b) ukončením činnosti komise, 
c) úmrtím člena komise, 
d) ukončením pracovního poměru člena komise k Ministerstvu vnitra, případně 

k jinému ministerstvu uvedenému čl. 3 odst. 1 tohoto statutu, 
e) zahájením řízení o zrušení platnosti osvědčení člena komise podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 4 

Předseda komise 

(1) Předseda komise svolává a řídí jednání komise. 

(2) Předsedu komise zastupuje v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda 
komise a v době nepřítomnosti předsedy komise a zároveň 1. místopředsedy komise 
2. místopředseda komise. 

 

Čl. 5 

Povinnosti členů komise 

 Členové komise mají povinnost se zúčastnit jednání komise. Nemohou-li se 
jednání zúčastnit, jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit předsedovi 
komise a není-li to možné 1. místopředsedovi komise (případně 2. místopředsedovi 
komise), nebo centrálnímu zadavateli2. 
 
 

                                                           
1 § 74 odst. 7 a 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 55/2012 Sb. 
2 § 75 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 


