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Smlouva č.j. MV-119141- <5 A/Z-2016

o úpravě vzájemných práv a povinností mezi centrálním zadavatelem 
a pověřujícím zadavatelem v souvislosti s centralizovaným zadáváním

1. Česká republika -  Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34,
Zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek
a centrálních nákupů
IČO: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Tel. 974816710
E-mail: stanislav.loskot@mvcr.cz 
dále jen („centrální zadavatel “)

a

2. Česká republika -  Správa základních registrů

Se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Michalem Peškem, ředitelem Správy základních registrů
IČO: 72054506
DIČ: CZ72054506
Tel. 225 514 751
E-mail: michal.pesek@szrcr.cz
dále jen („pověřující zadavatel“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a § 9 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), tuto smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním (dále jen „Smlouva“).
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Článek 1

Preambule

1. Centrální zadavatel je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci.

2. V resortu Ministerstva vnitra je v souladu s příslušnými usneseními vlády České 
republiky a navazujícími interními akty řízení ustaven systém centralizovaného 
zadávání. Komodity uvedené v příloze č. 1 Smlouvy jsou komodity zařazené do 
tohoto systému. Pro komodity uvedené v příloze č. 1 Smlouvy je zástupcem 
centrálního zadavatele ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů. 
Podmínkou realizace systému centralizovaného zadávání je uzavření Smlouvy.

3. Smluvní strany si přejí v souladu s § 9 zákona vymezit ve Smlouvě vzájemná 
práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.

Článek 2

Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností centrálního zadavatele 
a pověřujícího zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 
s realizací systému centralizovaného zadávání.

2. Předmětem zadávacích řízení realizovaných v systému centralizovaného 
zadávání a veřejných zakázek zadávaných v systému centralizovaného 
zadávání je pořizování komodit uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

3. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona svým 
jménem, na účet svůj a účet pověřujícího zadavatele centralizované zadávání 
týkající se realizace zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek, jejichž 
předmět je vymezen v Článku 2 odst. 2 Smlouvy.

4. Centrální zadavatel bude ohledně komodit, které mají být pořizovány 
prostřednictvím rámcových dohod, na základě výsledků realizovaného 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, uzavírat rámcové dohody, jimiž 
budou ujednány rámcové podmínky týkající se zejména ceny a jiných podmínek 
plnění veřejných zakázek spočívajících v pořizování komodit ve smyslu Článku 
2 odst. 2 Smlouvy. Jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové dohody, 
buď postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo 
postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo 
kombinací obou postupů, bude zadávat, a jednotlivé smlouvy s vybraným 
účastníkem rámcové dohody bude uzavírat pověřující zadavatel.



5. Centrální zadavatel bude ohledně komodit, které mají být pořizovány 
prostřednictvím zavedeného dynamického nákupního systému, zavádět 
dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejnou zakázku v zavedeném 
dynamickém nákupním systému na účet pověřujícího zadavatele.

6. Centrální zadavatel bude ohledně komodit, které mají být pořizovány na 
komoditní burze, pořizovat tyto komodity jménem a na účet pověřujícího 
zadavatele na komoditní burze, a to na základě podané centrální poptávky.

7. Smlouva používá pojmy definované nařízením Ministerstva vnitra o resortních 
pravidlech centralizovaného zadávání a centrálního nákupu.

Článek 3

Povinnosti centrálního zadavatele při centralizovaném zadávání 
prostřednictvím rámcových dohod

1. Centrální zadavatel
a) provádí zadávací řízení na uzavření rámcové dohody,
b) předkládá pověřujícímu zadavateli návrh zadávací dokumentace ke 

stanovisku, to neplatí v případě zrušení zadávacího řízení a následně 
zahajovaného zadávacího řízení s obdobným předmětem plnění,

c) pověřuje komise k provádění úkonů podle zákona, v souladu s nařízením 
Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek, do těchto komisí mohou 
být začleněny osoby navržené pověřujícím zadavatelem,

d) odůvodní výběr jmenovaných členů komisí k provádění úkonů podle zákona, 
pokud do těchto komisí nebyly jmenovány osoby navržené pověřujícím 
zadavatelem,

e) zajišťuje místo pro podání nabídek a pro jednání komisí, pověřených 
v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek 
k provádění úkonů podle zákona,

f) rozhoduje o výběru dodavatele nebo dodavatelů a po uzavření rámcové 
dohody zasílá bezodkladně pověřujícímu zadavateli kopii uzavřené rámcové 
dohody,

g) plní povinnosti vůči informačnímu systému o veřejných zakázkách 
definovanému v § 224 zákona,

h) umožní pověřujícímu zadavateli nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv 
a dalších dokumentů týkajících se konkrétního zadávacího řízení na 
uzavření rámcové dohody realizovaného na základě Smlouvy,

i) bezodkladně pověřujícímu zadavateli písemně oznámí zrušení zadávacího 
řízení na uzavření rámcové dohody realizovaného na základě Smlouvy, 
pokud bylo zadávací řízení ve smyslu § 127 zákona zrušeno,



j) umožní pověřujícímu zadavateli v souladu se zásadou hospodárnosti, aby
v případě postupu podle § 135 zákona komoditu pořizovanou
prostřednictvím centralizovaného zadávání pořídil od jiného dodavatele než 
od účastníka příslušné rámcové dohody, pokud pověřující zadavatel 
prokáže, že bude předmětnou komoditu pořizovat ekonomicky výhodněji, ve 
smyslu pravidel pro hodnocení nabídek stanovených pro postup podle 
§ 135 zákona v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření 
rámcové dohody, než nabídl vybraný účastník rámcové dohody v rámci 
postupu podle § 135 zákona,

k) je povinen vynakládat prostředky spojené s realizací zadávacích řízení na 
uzavření rámcové dohody vždy hospodárným, efektivním a účelným 
způsobem.

2. Centrální zadavatel po uzavření rámcové dohody na základě realizovaného
zadávacího řízení
a) rezervuje pověřujícímu zadavateli jeho plánované plnění, případně upravuje 

plánované potřeby pověřujícího zadavatele, pokud dojde k jejich změně 
oproti původnímu plánu,

b) schvaluje žádost pověřujícího zadavatele o povolení nestandardního 
nákupu,

c) dohlíží, aby plnění, poskytované dle smlouvy uzavřené na základě 
realizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody a veřejné 
zakázky zadané na základě rámcové dohody, odpovídalo uzavřené 
smlouvě, na tomto dohledu se spolupodílejí příslušní zaměstnanci 
pověřujícího zadavatele či oprávněné osoby činné pro pověřujícího 
zadavatele,

d) vyhodnocuje centrální nákupy za využití metodiky pro vyčíslování úspor 
stanovené správcem resortního systému centralizovaného zadávání.

Článek 4

Povinnosti pověřujícího zadavatele při centralizovaném zadávání 
prostřednictvím rámcových dohod

1. Pověřující zadavatel
a) pořizuje centralizované zadávanou komoditu od účastníka rámcové dohody 

způsobem uvedeným v rámcové dohodě,
b) předkládá centrálnímu zadavateli výzvu k podání nabídky adresovanou 

jinému dodavateli než účastníku rámcové dohody, včetně prokázání 
kvalifikace tohoto jiného dodavatele a návrhu smlouvy, jež má být uzavřena 
s tímto jiným dodavatelem, v případě, kdy hodlá komoditu pořizovanou 
prostřednictvím centralizovaného zadávání pořídit od jiného dodavatele než 
od účastníka příslušné rámcové dohody, a prokázat, že bude předmětnou



komoditu pořizovat ekonomicky výhodněji, ve smyslu pravidel pro 
hodnocení nabídek stanovených pro postup podle § 135 zákona v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, než nabídl 
vybraný účastník rámcové dohody v rámci postupu podle § 135 zákona; 
v takovém případě pověřující zadavatel nepostupuje podle písm. a) tohoto 
odstavce; centrální zadavatel pověřujícímu zadavateli bezodkladně sdělí 
své stanovisko k výběru jiného dodavatele,

c) informuje neprodleně centrálního zadavatele o všech podstatných 
skutečnostech majících vliv na průběh realizovaného zadávacího řízení na 
uzavření rámcové dohody nebo zadávání veřejné zakázky na základě 
uzavřené rámcové dohody a jejich zákonnost,

d) eviduje v aktuálním čase celý proces zadávání veřejné zakázky zadávané 
na základě rámcové dohody v evidenčním modulu nebo Národním 
elektronickém nástroji (dále jen „elektronické nástroje“) a na vyžádání 
předkládá řídícímu orgánu další podklady pro vyhodnocení centrálního 
nákupu (např. výpisy z účetních systémů),

e) předkládá centrálnímu zadavateli žádost o schválení nestandardního 
nákupu, centrální zadavatel zašle pověřujícímu zadavateli stanovisko 
bezodkladně po obdržení této žádosti,

f) je povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit centrálnímu 
zadavateli veškeré skutečnosti nutné k vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu § 98 zákona,

g) je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou 
k realizaci prohlídky místa plnění, pokud je v rámci realizovaného 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody nutná.

2. V případě, že pověřující zadavatel postupuje při zadávání veřejných zakázek 
na základě rámcové dohody uzavřené s více účastníky způsobem podle § 132 
odst. 3 písm. b) zákona ve spojení s § 134 zákona, přičemž se žádným z 
účastníků rámcové dohody neuzavřel smlouvu, ačkoli si počínal v souladu se 
zákonem a podmínkami stanovenými v rámcové dohodě, požádá centrálního 
zadavatele o povolení nákupu mimo rámcovou dohodu. Centrální zadavatel 
sdělí pověřujícímu zadavateli stanovisko k požadovanému nákupu mimo 
rámcovou dohodu bezodkladně po obdržení této žádosti.

3. V případě, že pověřující zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě 
rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové 
dohody podle § 135 zákona, zvolí pro hodnocení nabídek taková kritéria 
hodnocení, která jsou stanovena v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na 
uzavření rámcové dohody.

4. V případě, že pověřujícímu zadavateli vznikne potřeba nákupu komodity 
dříve, než bude možno čerpat plnění ze smluv uzavřených na veřejné 
zakázky zadávané na základě rámcových dohod uzavřených v resortním



systému centralizovaného zadávání nebo v rámci centrálních nákupů státu, 
může pověřující zadavatel v těchto případech postupovat při uzavírání smluv 
mimo resortní systém centralizovaného zadávání v nezbytně nutném 
rozsahu tak, aby plnění poskytované pověřujícímu zadavateli na základě 
těchto smluv pokrývalo příslušné časové období do okamžiku, kdy již bude 
možné obdržet plnění ze smluv uzavřených na veřejné zakázky zadávané 
na základě rámcových dohod uzavřených v resortním systému 
centralizovaného zadávání nebo v rámci centrálních nákupů státu.

5. V resortním systému centralizovaného zadávání nemusí pověřující 
zadavatel pořizovat komoditu, je-li v konkrétním případě pořízení této 
komodity financováno či spolufinancováno z prostředků Strukturálních fondů 
Evropské unie nebo z jiného nástroje finanční podpory, kdy se pověřující 
zadavatel při pořizování dané komodity musí řídit specifickými postupy 
danými poskytovatelem finanční podpory.

6. Pokud pověřující zadavatel v souvislosti s realizovaným zadávacím řízením na 
uzavření rámcové dohody nebo zadáváním veřejné zakázky na základě 
uzavřené rámcové dohody poruší zákon, poskytnou si pověřující zadavatel 
a centrální zadavatel součinnost při komunikaci s orgánem dozoru nebo 
soudem, a to i v případě, kdy se tento orgán obrátí pouze na jednoho z nich. 
V případě neposkytnutí zmíněné součinnosti má strana Smlouvy, která má 
povinnost součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit 
případně vzniklou škodu.

Článek 5

Povinnosti centrálního zadavatele při zavádění dynamického nákupního 
systému a při zadávání veřejných zakázek v zavedeném dynamickém nákupním

systému

Centrální zadavatel

a) zavádí dynamický nákupní systém na vybrané komodity určené k centrálnímu 
nákupu,

b) vytváří manuál pro uplatnění požadavků pověřujícího zadavatele cestou 
elektronických nástrojů, a tento manuál zpřístupní pověřujícímu zadavateli,

c) zadává veřejnou zakázku v zavedeném dynamickém nákupním systému na 
účet pověřujícího zadavatele,

d) zasílá elektronickými prostředky pověřujícímu zadavateli kopii uzavřené 
smlouvy na veřejnou zakázku v zavedeném dynamickém nákupním systému 
bezodkladně po jejím uzavření,

e) při zadávání veřejné zakázky v zavedeném dynamickém nákupním systému 
vystupuje navenek vůči třetím osobám a vůči Informačnímu systému veřejných 
zakázek a plní veškeré povinnosti spojené s uveřejňováním informací vzniklých



v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky v zavedeném dynamickém 
nákupním systému podle zákona,

f) na žádost pověřujícího zadavatele umožní pověřujícímu zadavateli nahlížet 
do dokumentace k zavedenému dynamickému nákupnímu systému 
a k veřejné zakázce zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému,

g) bezodkladně písemně oznámí pověřujícímu zadavateli zrušení zadávacího 
řízení na zavedení dynamického nákupního systému, pokud bylo zadávací 
řízení ve smyslu § 127 zákona zrušeno,

h) vytváří a spravuje v elektronických nástrojích katalog položek zařazených do 
dynamického nákupního systému a posuzuje návrhy pověřujícího zadavatele 
dle článku 6 písm. f) Smlouvy,

i) posuzuje žádost pověřujícího zadavatele dle článku 6 písm. g) Smlouvy, a to 
bezodkladně po jejím obdržení, a na základě posouzení žádosti, a to 
bezodkladně po tomto posouzení, buď udělí výjimku k zadání veřejné zakázky 
mimo zavedený dynamický nákupní systém, nebo tuto žádost zamítne,

j) je oprávněn prověřovat s příslušnými zaměstnanci pověřujícího zadavatele 
či oprávněnými osobami činnými pro pověřujícího zadavatele, zda plnění 
poskytnuté pověřujícímu zadavateli na základě smlouvy na veřejnou zakázku 
zadanou v dynamickém nákupním systému odpovídá uzavřené smlouvě.

Článek 6

Povinnosti pověřujícího zadavatele při zavádění dynamického nákupního 
systému a při zadávání veřejných zakázek v zavedeném dynamickém nákupním

systému

Pověřující zadavatel

a) pořizuje cestou centrálního zadavatele centralizované zadávanou komoditu, 
pro niž je centrálním zadavatelem zaveden dynamický nákupní systém,

b) uplatňuje u centrálního zadavatele své požadavky na pořízení konkrétních 
položek cestou elektronických nástrojů postupem stanovených v manuálu dle 
článku 5 písm. b) Smlouvy; uplatněné požadavky, které v rámci elektronických 
nástrojů potvrdí, jsou pro něj závazné a po uzavření smlouvy centrálním 
zadavatelem je povinen tyto položky od vybraného dodavatele odebrat 
a uhradit za ně smluvenou cenu,

c) před potvrzením uplatněných požadavků dle písm. b) tohoto článku je povinen 
vystavit doklad o předběžné řídící kontrole,

d) eviduje v aktuálním čase v elektronických nástrojích údaje o plnění 
poskytnutém mu na základě uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku zadanou 
v zavedeném dynamickém nákupním systému, a proplacených fakturách za 
toto plnění,

e) na vyžádání předkládá centrálnímu zadavateli další podklady pro vyhodnocení 
centrálního nákupu (např. výpisy z účetních systémů),



f) předkládá centrálnímu zadavateli návrh o zařazení nové položky do katalogu 
položek zařazených do dynamického nákupního systému,

g) žádá centrálního zadavatele o schválení zadání veřejné zakázky mimo 
dynamický nákupní systém v případě, že se jedná o naléhavou potřebu 
pověřujícího zadavatele; žádost předkládá ve formě stanovené nařízením 
Ministerstva vnitra o resortních pravidlech centralizovaného zadávání a 
centrálního nákupu,

h) přijímá plnění poskytované mu na základě uzavřené smlouvy na veřejnou 
zakázku zadávanou v zavedeném dynamickém nákupním systému, poskytuje 
vybranému dodavateli úplatu za poskytnuté plnění a uplatňuje vůči němu 
sankce, reklamace či jiné nároky, vzniklé na základě smlouvy na veřejnou 
zakázku zadávanou v zavedeném dynamickém nákupním systému.

Článek 7

Zvláštní ustanovení o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem 
a pověřujícím zadavatelem v souvislosti s centralizovaným zadáváním 

týkajícím se pořizování komodit „elektrické energie“ a „zemního plynu“

1. Komodity „elektrická energie“ a „zemní plyn“ budou, za předpokladu, že se to 
se zřetelem ke všem relevantním skutečnostem bude pro obě strany Smlouvy 
jevit jako výhodné, pořizovány centrálním zadavatelem jménem a na účet 
pověřujícího zadavatele na komoditní burze, a to na základě podané centrální 
poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a 
plynu (dále jen „poptávka po elektřině a plynu“).

2. Veřejné zakázky ve smyslu předchozího odstavce budou centrálním 
zadavatelem zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 64 písm. 
c) zákona a v souladu s pravidly komoditní burzy.

3. Pověřující zadavatel bere na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený 
na komoditní burze na základě ustanovení tohoto článku a s ní související 
poptávky po elektřině a plynu zadané centrálním zadavatelem zakládá smluvní 
vztah mezi pověřujícím zadavatelem a příslušným dodavatelem elektřiny a 
plynu.

4. Komplexní realizaci podání poptávky po elektřině a plynu na komoditní burze 
zajistí centrální zadavatel, a to na účet pověřujícího zadavatele v rozsahu 
vymezeném tímto článkem. Pověřující zadavatel zašle burzovnímu dohodci, 
s nímž bude mít za účelem pořizování komodit „elektrické energie“ a „zemního 
plynu“ centrální zadavatel uzavřenu smlouvu o zprostředkování burzovních 
obchodů, na vyzvání burzovního dohodce závazné aktualizované údaje 
odběrných míst pro burzovní obchod elektřiny a plynu.

5. Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za pověřujícího zadavatele navenek 
vůči třetím osobám v souvislosti s pořizováním komodit ve smyslu tohoto 
článku, a to vůči komoditní burze i vůči burzovnímu dohodci.



6. Pověřující zadavatel pověřuje centrálního zadavatele k podání žádosti o 
zařazení do příslušné evidence vedené komoditní burzou a souhlasí s archivací 
svých údajů v této evidenci.

7. Pověřující zadavatel pověřuje centrálního zadavatele k vystavení plné moci 
burzovnímu dohodci k zastupování centrálního zadavatele při všech úkonech 
učiněných na komoditní burze v souvislosti s pořizováním komodit ve smyslu 
tohoto článku.

8. Pověřující zadavatel pověřuje centrálního zadavatele k zadání jeho poptávky 
po elektřině a plynu do obchodně informačního systému komoditní burzy.

9. Pověřující zadavatel bude spolupracovat s centrálním zadavatelem, komoditní 
burzou a burzovním dohodcem a bude jim poskytovat veškerou nezbytnou a 
požadovanou součinnost, a to jak při zařazení centrálního zadavatele a 
pověřujícího zadavatele do příslušné evidence vedené komoditní burzou ve 
smyslu odstavce 6, tak při přípravě přihlášky poptávky po elektřině a plynu.

10. Pověřující zadavatel bude informovat centrálního zadavatele o všech 
podstatných skutečnostech majících vliv na pořizování komodit ve smyslu 
tohoto článku.

11. Veškeré náklady spojené se zařazením do evidence vedené komoditní burzou 
ve smyslu odstavce 6, poplatek za udělení vstupenky na burzovní shromáždění 
komoditní burzy jakož i poplatek burzovnímu dohodci uhradí centrální 
zadavatel.

12. Pověřující zadavatel uhradí v poměru svých podílů nakoupené elektřiny a plynu 
poplatky z celkového finančního objemu obchodů uzavřených dle poptávky po 
elektřině a plynu na komoditní burze, vyjma poplatků dle předchozího odstavce.

13. V případě, kdy se pořizování komodit ve smyslu tohoto článku na komoditní 
burze nebude se zřetelem ke všem relevantním skutečnostem pro strany 
Smlouvy jevit jako výhodné, budou komodity „elektrická energie“ a „zemní plyn“ 
pořizovány na základě předchozí dohody stran Smlouvy podle jiných 
ustanovení Smlouvy.

Článek 8 

Zásady jednání

Strany Smlouvy prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž 
se seznámily v souvislosti s realizací zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek 
na základě Smlouvy a které nejsou povinny uveřejnit v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona či jiných účinných právních předpisů.



Článek 9

Možnost smluvního zastoupení

Strany Smlouvy se dohodly, že centrální zadavatel se může ve smyslu § 43 zákona 
při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními realizovanými na základě 
Smlouvy nechat smluvně zastoupit jinou osobou. Tím není dotčena odpovědnost 
centrálního zadavatele za dodržení pravidel stanovených zákonem, jakož i za plnění 
povinností centrálního zadavatele stanovených ve Smlouvě.

Článek 10

Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 11

Náklady zadávacích řízení a odpovědnost za porušení zákona

Náklady spojené s realizací zadávacích řízení na základě Smlouvy, včetně nákladů 
spojených se zavedením dynamického nákupního systému a zadáváním veřejných 
zakázek v zavedeném dynamickém nákupním systému, jakož i odpovědnost za 
porušení zákona ve smyslu § 9 odst. 2 věta první zákona, nese centrální zadavatel. 
Pověřující zadavatel nese náklady související se zadáváním veřejných zakázek na 
základě rámcových dohod uzavřených dle Smlouvy, jakož i odpovědnost za porušení 
zákona ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zákona.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi stranami Smlouvy vzniklé na základě Smlouvy, neupravené 
přímo Smlouvou, se řídí účinnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma stranami Smlouvy.

3. Zánikem Smlouvy není dotčena odpovědnost stran Smlouvy, ani povinnost 
součinnosti dle Článku 4 odst. 6 Smlouvy.



4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
obdrží po jejím podpisu jeden stejnopis centrální zadavatel a jeden stejnopis 
pověřující zadavatel.

5. Smlouva nabývá platnosti, jakož i účinnosti dnem podpisu tou smluvní stranou, 
která ji podepíše jako poslední.

6. Strany Smlouvy se dohodly, že dnem nabytí účinnosti Smlouvy pozbývá 
účinnost smlouva č.j. MV-57773-59/VZ-2012 resp. SZR-271-3/2012, uzavřená 
stranami Smlouvy dne 10. 7. 2012 (dále jen „předchozí smlouva“) ve smyslu § 
3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Na postupy, které ve smyslu 
§ 273 zákona budou i po nabytí účinnosti zákona probíhat podle příslušných 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách, se nadále použijí příslušná 
ustanovení předchozí smlouvy.

7. Strany Smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že práva a povinnosti mezi 
centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním týkajícím se pořizování komodit „elektrické 
energie“ a „zemního plynu“ pro rok 2016 a 2017 jsou upravena zvláštní 
smlouvou (dále jen „zvláštní smlouva“), přičemž tyto komodity jsou pořizovány 
centrálním zadavatelem jménem a na účet pověřujícího zadavatele na 
komoditní burze na základě podané centrální poptávky po elektřině a plynu 
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu. Po dobu účinnosti zvláštní 
smlouvy, v případě, že zvláštní smlouva stanoví něco jiného než Smlouva, 
použije se zvláštní smlouva, s výjimkou odkazů zvláštní smlouvy na z hlediska 
zvláštní smlouvy již neúčinná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

V Praze, dne 1 0 V Praze, dne 11. 10.2016
A _



Příloha č. 1

Seznam komodit a určení centrálního zadavatele pro centralizované zadávaní
jednotlivých komodit

poř. č. N IP E Z /C P V název kom odity zástupce centrá ln ího  
zadavatele

1 11 Kancelářské potřeby ředitel odboru VZaCN

2 34350000-5 Pneumatiky pro lehkou i vysokou zátěž ředitel odboru VZaCN
3 09130000-9 Ropa a ropné destiláty ředitel odboru VZaCN
4 15 Nábytek ředitel odboru VZaCN
5 03 Kancelářská technika a zařízení ředitel odboru VZaCN

6 06
Počítače a stroje na zpracování dat 

a datová média
ředitel odboru VZaCN

7 79521000-2
Kopírovací služby 

(pronájem kopírovacích strojů)
ředitel odboru VZaCN

8 04 Spotřební materiál pro kancelářskou techniku ředitel odboru VZaCN

9 63
Finanční poradenství, finanční a pojišťovací 

Služby (zákonné a havarijní pojištění vozidel)
ředitel odboru VZaCN

10 09310000-5 Elektrická energie ředitel odboru VZaCN
11 09123000-6 Plynná paliva ředitel odboru VZaCN

12 34110000-1
Osobní vozidla

(vyjma specializovaných pro PČR a GŘ HZS)
ředitel odboru VZaCN

13 32250000-0 Mobilní telefony ředitel odboru VZaCN

14 79800000-2 Tiskařské a související služby ředitel odboru VZaCN

Vysvětlivky: *) = ředitel odboru VZaCN = ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů


