
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. května 2012 č. 385 

 
o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb  

Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 
 
 
 
 

             Vláda 
 

             I. schvaluje 
 

                1. záměr nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury 
veřejné správy (dále jen „služby Komunikační infrastruktury veřejné správy“) v období 
po 27. březnu 2013, představující centralizovaný nákup s povinnou účastí všech       
orgánů státní správy pouze pro nákup datových přípojek Komunikační infrastruktury 
veřejné správy (KIVS) do Centrálního místa služeb (CMS) s tím, že nákup ostatních 
datových komoditních telekomunikačních služeb a hlasových komoditních telekomu-
nikačních služeb si budou moci orgány státní správy zajistit samostatně, 
 
                2. odůvodnění tzv. významné veřejné zakázky a odůvodnění stanovení    
předpokládané hodnoty veřejné zakázky na nákup služeb Komunikační infrastruktury 
veřejné správy v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,       
ve znění zákona č. 55/2012 Sb., a v souladu s usnesením 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, uvedené v části VII materiálu č. j. 475/12, a to jako nezbytnou 
podmínku pro zahájení zadávacího řízení; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru vnitra 
 
                    a) dopracovat do 13. června 2012 Koncepci nákupu služeb Komunikační 
infrastruktury veřejné správy podle bodu I/1 tohoto usnesení, 
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                    b) seznámit neprodleně všechny  orgány státní správy s Koncepcí nákupu 
služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy, zpracovanou podle bodu II/1a     
tohoto usnesení, 
 
                    c) postupovat při zajištění služeb Komunikační infrastruktury veřejné 
správy v souladu s Koncepcí nákupu služeb Komunikační infrastruktury veřejné    
správy, dopracované podle bodu II/1a tohoto usnesení,  
 
                    d) předložit vládě do 30. září 2012 připravovanou avizovanou změnu 
Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy, 
 
                    e) informovat vládu do 31. prosince 2012 o výsledku zadávacího řízení   
na služby Komunikační infrastruktury veřejné správy a o stavu realizace nákupu služeb 
Komunikační infrastruktury veřejné správy, připravené podle bodu II/1a tohoto      
usnesení, 
 
                    f) pravidelně pořádat CMS fóra (Centrální místo služeb) za účelem       
informování příslušných pracovníků orgánů veřejné správy o připravovaných           
projektech majících zásadní dopad na poskytování centralizovaných služeb pro orgány 
veřejné správy, 
 
                    g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů  
a orgány obcí, 
 
                2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, vedoucím 
organizačních složek státu v působnosti ministerstev a vedoucím příspěvkových      
organizací zřízených ministerstvy  
 
                    a) uzavřít s Ministerstvem vnitra do 20. června 2012 Dohodu o centralizo-
vaném zadávání podle vzoru, uvedeného v části VI materiálu č.j. 475/12, 
 
                    b) předložit a projednat s Ministerstvem vnitra do deseti pracovních dnů       
po obdržení výzvy k předložení podkladů požadavky týkající se rozsahu služeb        
Komunikační infrastruktury veřejné správy - Katalogové listy, 
 
                    c) nepodnikat do doby uzavření Dohody o centralizovaném zadávání 
podle bodu II/2a tohoto usnesení nekoordinované samostatné kroky v oblasti zajištění 
přípojek Komunikační infrastruktury do Centrálního místa služeb (CMS) veřejné    
správy s tím, že výjimky mohou vyplývat pro sítě zvláštního určení, které jsou         
zřizovány podle jiných bezpečnostních zásad; 
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           III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům 
statutárních měst a starostům obcí zvážit uzavření Dohody o centralizovaném zadávání 
podle vzoru uvedeného v bodě II/2a tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních  
správních úřadů 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři statutárních měst 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


