
Statut Nadresortní koordinační skupiny 

pro Společný nákup  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Nadresortní koordinační skupina (dále také „NKS“) je ustanovena v čl. 5 Pravidel Společného 
nákupu (dále také „Pravidla“), která tvoří Přílohu č. 1 usnesení vlády č. 487 ze dne 8. července 
2019 (dále také „usnesení vlády“). 

(2) NKS v souladu s čl. 5 odst. 3 Pravidel koordinuje a řídí Společný nákup. 
 

Článek 2 
Působnost NKS 

(1) Nadresortní koordinační skupina 
a) rozhoduje o rozsahu komodit a služeb v podpoložkách hlavních skupin NIPEZ, uvedených 

v čl. 2 odst. 2 Pravidel, které jsou předmětem Resortního společného nákupu, včetně možnosti 
rozšířit rozsah komodit a služeb v této kapitole neuvedených, 

b) rozhoduje o rozsahu standardizace komodit a služeb uvedených v čl. 7 Pravidel, včetně 
možnosti standardizovat i další komodity nebo služby v této kapitole neuvedené, 

c) schvaluje technické standardy komodit nebo položek zahrnutých v rámci dané komodity 
určených v čl. 2 odst. 2 Pravidel, 

d) schvaluje aktualizaci standardů postupem dle čl. 5 Jednacího řádu NKS, 

e) spolupracuje s orgány veřejné správy, profesními sdruženími a odbornou veřejností v oblasti 
Společného nákupu, 

f) projednává podklady z Komoditních standardizačních skupin,  

g) rozhoduje o způsobu hodnocení úspěšnosti Společného nákupu v Hodnotících zprávách 
Společného nákupu a frekvenci předkládání Hodnotících zpráv vládě,  

h) rozhoduje o rozsahu dat, které Resorty předkládají pro potřebu zpracování Hodnotící zprávy, 
a termínech předložení dat ministerstvu financí, 

i) projednává návrh Hodnotící zprávy Společného nákupu vypracovaný ministerstvem financí, 

j) informuje vládu o své činnosti a doporučuje vládě návrhy dílčích i systémových opatření 
v oblasti Společného nákupu, 

k) rozhoduje o věcné působnosti a činnosti Komoditních standardizačních skupin, 

l) rozhoduje o zřízení Komoditních standardizačních skupin nebo pracovních skupin mimo ty, 
které jsou definované v odst. 4 a odst. 5 čl. 5 Pravidel. 

 

Článek 3 
Členové NKS 

(1) NKS se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a ostatních členů. 

(2) Činnost NKS řídí její předseda, kterého jmenuje se souhlasem ministra vnitra ministr financí. 
V době nepřítomnosti předsedy ho zastupuje pověřený místopředseda NKS. 



(3) Místopředsedy NKS jsou zástupci ministerstva financí a ministerstva vnitra. 

(4) Členy NKS a místopředsedy NKS jmenuje předseda NKS na návrh ústředních orgánů státní 

správy, v jejichž čele stojí člen vlády, a na návrh Úřadu vlády. Předseda NKS může delegovat 

pravomoc jmenování členů NKS na tajemníka NKS. 

a) Předseda NKS jmenovaný za ministerstvo financí a místopředseda NKS jmenovaný za 
ministerstvo vnitra jsou členy NKS s hlasovacím právem, místopředseda NKS jmenovaný za 
ministerstvo financí může hlasovací právo nabýt zmocněním předsedy NKS.  

b) Dále každý ústřední orgán státní správy řízený členem vlády a Úřad vlády má jednoho 
jmenovaného člena NKS s hlasovacím právem a jednoho zástupce člena NKS s hlasovacím 
právem.  

c) V případě nepřítomnosti člena NKS s hlasovacím právem přechází jeho práva a povinnosti na 
jeho stálého zástupce, případně na jiného ad hoc zástupce, který k tomu byl členem NKS 
zmocněn. 

(5) Členy NKS bez hlasovacího práva mohou být jmenováni i zástupci ostatních ústředních orgánů 

státní správy. Při jejich jmenování se použije postup podle odst. 4 tohoto článku.  

(6) Členství v NKS je čestnou funkcí. Členové se aktivně účastní jeho jednání a přispívají svými 

znalostmi a odborností k naplňování úkolů v rámci její působnosti uvedené v čl. 2 Statutu. 

 

Článek 4 
Tajemník NKS 

(1) Za koordinaci činnosti analytických útvarů centrálních zadavatelů, kteří realizují Společný nákup, 

mezi jednotlivými jednáními NKS je odpovědný tajemník NKS. 

(2) Tajemník NKS je zaměstnancem ministerstva financí.  

(3) Tajemníka NKS jmenuje a odvolává předseda NKS. 

(4) Tajemník NKS poskytuje součinnost předsedovi NKS, zejména: 

a) zajišťuje po administrativní stránce činnost předsedy NKS, 

b) shromažďuje podklady pro činnost NKS a jejího předsedy, 

c) sleduje plnění závěrů z jednání NKS, 

d) koordinuje ve spolupráci s členy NKS plán činností NKS, 

e) zabezpečuje evidenční činnosti související s činností NKS, 

f) organizačně zajišťuje jednání NKS,  

g) informuje předsedy Komoditních standardizačních skupin o schválení aktualizace standardů 
pro potřeby jejich vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 



Článek 5 
 Komoditní standardizační skupiny 

 
(1) Činnost Komoditní standardizační skupiny řídí její předseda, který je jmenován NKS na návrh 

předsedy NKS. 

a) Předseda Komoditní standardizační skupiny předkládá příslušnému ministerstvu technické 
standardy a aktualizaci technických standardů k vyhlášení a stanovení data závaznosti 
standardu poté, co proběhne schválení standardů nebo schválení aktualizace standardů. 

 

(2)   Komoditní standardizační skupiny zejména: 

a) navrhují položky komodit nebo služeb vhodné pro zpracování technického standardu 
a komodity nebo položky zahrnuté v rámci dané komodity vhodné pro realizaci nadresortních 
zadávacích řízení, 

b) vypracovávají technický standard komodit, služeb nebo položek zahrnutých v rámci komodity 
nebo služby, 

c) vypracovávají aktualizaci technických standardů komodit, služeb nebo položek zahrnutých 

v rámci dané komodity nebo služby. Pro aktualizaci standardů Komoditní standardizační 

skupinou platí následující pravidla:  

i. aktualizace technických standardů je odsouhlasena na jednání příslušné Komoditní 
standardizační skupiny, 

ii. aktualizace technických standardů je předkládána NKS ke schválení na řádném 
jednání nebo formou „per rollam“ hlasování,  

d) navrhují úpravy v rozsahu standardizace, identifikují související rizika a navrhují způsob jejich 
řízení, 

e) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy, profesními sdruženími a odbornou 

veřejností v oblasti Společného nákupu pro danou skupinu komodit, 

f) připravují podklady pro jednání NKS a předkládají NKS ve významných bodech návrhy 

usnesení, 

g) informují NKS o své činnosti a předkládají jí návrhy opatření, 

h) plní další úkoly uložené NKS. 

(3) Ministerstvo financí předsedá Komoditním standardizačním skupinám: 

a) Komoditní standardizační skupina Vozový park a pohonné hmoty, 

b) Komoditní standardizační skupina Energie a správa budov, 

c) Komoditní standardizační skupina Doprava a ubytování, 

d) Komoditní standardizační skupina Kancelářské potřeby. 

(4) Ministerstvo vnitra předsedá Komoditní standardizační skupině ICT komodity.  

 
Článek 6 

Členové Komoditní standardizační skupiny 
(1) Členy Komoditní standardizační skupiny jmenuje tajemník NKS na návrh příslušných ústředních 

orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády.  



(2) V případě potřeby mohou předsedové Komoditních standardizačních skupin využít pro svou činnost 

spolupráci s analytickými útvary centrálních zadavatelů. 

 

Článek 7 
Přizvaní odborníci 

(1) NKS i Komoditní standardizační skupiny mohou k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci 

fyzické osoby, které nejsou členy NKS a Komoditní standardizační skupiny, ale jsou odborníky na 

vybranou problematiku (tzv. přizvaní odborníci). 

(2) K účasti na jednání NKS nebo Komoditní standardizační skupiny mohou být přizváni odborníci a 

hosté, tito mohou být požádáni o zpracování písemného stanoviska. 

Článek 8 
Jednací řád 

(1) Jednací řád NKS vydává ministerstvo financí se souhlasem ministerstva vnitra. 

(2) Pro rozhodování Komoditních standardizačních skupin se v případě potřeby přiměřeně použijí 
ustanovení jednacího řádu NKS. V případě pochybností stanoví konkrétní postup předseda NKS 
nebo pověřený místopředseda. 

 

Článek 9 
Náklady na činnost 

(1) Náklady na činnost NKS jsou hrazeny z rozpočtu ministerstva financí. 

(2) Přizvaným odborníkům, kteří nemají uzavřen pracovní poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 

s Českou republikou nebo územním samosprávným celkem, přísluší odměna za práci, kterou 

pro NKS nebo Komoditní standardizační skupiny prokazatelně vykonávají, na základě objednávky 

(tedy jako službu) nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o 

provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Součástí dohody o provedení práce nebo o pracovní 

činnosti bude dohoda o mlčenlivosti. Přizvaným odborníkům mohou být rovněž přiznány náhrady 

cestovních výdajů v souladu s platnými právními předpisy a předpisy ministerstva financí. 

 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Statut byl NKS přijat dne 28. 11. 2019 

(2) Tento Statut byl schválen ministrem financí a ministrem vnitra dne…………. 

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dne ………… 

(4) Dnem účinnosti tohoto Statutu pozbývá účinnosti Statut schválený ministryní financí a ministrem 
vnitra dne 12.3.2018 č.j. MF-32928/2017/4702. 

(5) Změny a doplňky tohoto Statutu schvaluje ministerstvo financí se souhlasem ministerstva vnitra. 

(6) Tento Statut vč. doplňků a změn je přístupný na internetové stránce ministerstva financí. Na 
internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné účinné znění Statutu. 

V Praze, dne ……….. 


