
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. ledna 2012 č. 50 

 
o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Informaci o stavu projektu Komunikační infrastruktura   
veřejné správy a programu základních registrů jako klíčových aktivit současného   
eGovernmentu, obsaženou v části V materiálu č.j. 39/12; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. změnu Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy, 
schválené usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1270, obsaženou v části IV   
materiálu č.j. 39/12, 
 
                2. výjimku z postupu stanoveného podle části I bodu 2 písm. b) usnesení 
vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a to 
pro všechny subjekty, které budou zabezpečovat nákup datových a hlasových služeb 
Komunikační infrastruktury veřejné správy podle bodu III/1 tohoto usnesení, 
 
                3. postup, kdy služby základních registrů budou publikovány prostřednictvím 
Centrálního místa služeb - Komunikační infrastruktury veřejné správy, a to jak         
prostřednictvím Internetu, tak i prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné 
správy, přičemž základní registry budou provozovány v prostředí Centrálního místa 
služeb - Komunikační infrastruktury veřejné správy na základě rozhodnutí svých 
správců; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 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) jako krajně    
naléhavý případ, a to na dobu 1 roku, tzn. od 28. března 2012 do 28. března 2013, 
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                2. ministru vnitra 
 
                    a) do 18. ledna 2012 zpracovat metodický pokyn, kterým se stanoví      
postup při zajištění nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury 
veřejné správy na období 1 roku, tzn. od 28. března 2012 do 28. března 2013 
a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 
                    b) zpracovat nový návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb 
v období po 28. březnu 2013 a předložit jej vládě ke schválení do 31. března 2012, 
 
                    c) stanovit do 18. ledna 2012 podmínky propojení infrastruktury           
poskytovatelů služeb elektronických komunikací s infrastrukturou Centrálního místa 
služeb tak, aby poskytovatelé služeb splňující tyto podmínky mohli poskytovat              
subjektům veřejné správy a ostatním subjektům, kterým je nutné zajistit připojení,    
datové a hlasové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy,  
 
                    d) zajistit do 29. února 2012 realizaci minimálních nezbytných             
technických úprav Centrálního místa služeb tak, aby mohla být jeho infrastruktura 
propojena s infrastrukturou poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří 
budou poskytovat datové a hlasové služby subjektům veřejné správy a ostatním       
subjektům, kterým je nutné zajistit připojení,  
 
                    e) předložit vládě do 31. března 2012 zprávu o stavu realizace úkolů     
uvedených v bodě III/2a-d) tohoto usnesení 
 
s tím, že výjimku budou tvořit sítě ministerstev zvláštního určení, které jsou zřizovány 
podle jiných bezpečnostních zásad. 
 
 
 
Provedou: 

ministři, 
vedoucí ostatních  
ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy,  
předseda Ústavního soudu, 
guvernér České národní banky 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  
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