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Seznam centrálně zadávaných komodit na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a 

stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek  

 

Čl. I 

Předmět a účel úpravy 

(1) V souladu s článkem 2 odst. 9 opatření rektora k zadávání veřejných zakázek 
stanovuje JU komodity, které se budou zadávat centrálně (rektorátem) za celou JU. 
Předpokládaná hodnota u těchto komodit bude stanovena napříč všemi provozními 
jednotkami JU.  

(2) Smyslem centrálního zadávání je zajištění hospodárnosti a efektivnosti při pořizování 
níže uvedených komodit. Pořízení centrálně, nikoliv na úrovni provozních jednotek, zvyšuje 
možné úspory z rozsahu a snižuje administrativní náklady související s pořízením. 

(3) Kvestor JU má právo dle aktuální potřeby a podmínek na JU některou z komodit ze 
seznamu vyjmout nebo naopak seznam rozšířit o komodity uvedené v číselníku NIPEZ.  

(4) U VZ zadávaných centrálně (rektorátem JU) budou zaměstnanci pověření kvestorem 
povinni poskytnout součinnost při přípravě zadávacích podmínek.  

 

Čl. II 

Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto opatření se rozumí 

a) komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce. 

b) číselníkem NIPEZ
1 číselník komodit a komoditních skupin vytvořený v návaznosti na 

stávající hierarchii položek klasifikace CPV22; číselník NIPEZ spravuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“),  

c) NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání VZ. 

  

                                                             
1 Číselník NIPEZ je dostupný na adrese http://ciselnik.nipez.cz.   
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/20082 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 213/2008.   
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Čl. III 

Seznam komodit 

(1) Centrálně zadávanými komoditami jsou: 

Kód číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ 

09310000-5  Elektrická energie 

09123000-7  Zemní plyn 

64200000-8  Telekomunikační služby 
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly  
30213000-5 Osobní počítače  
30232000-4  Periferní vybavení  

30192000-1   Kancelářské potřeby 
90910000-9   Úklidové služby 

33700000-7 Hygienické potřeby 
79713000-5  Strážní služby 

79992000-4  Recepční služby 

79710000-4  Bezpečnostní služby 
66515200-5  Pojištění majetku 

66516000-0  Pojištění odpovědnosti za škodu 
90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady 

 

(2) Centrálně zadávanými komoditami jsou dále ty vybrané komodity, pro něž je trvale či 
dočasně zaveden dynamický nákupní systém.  
 

Čl. IV. 
Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek  

(3) Nařízením vlády č.471/2017 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona 
o zadávání veřejných zakázek se od 1.1.2018 stanovují následující finanční limity:  
 

a) Veřejná zakázka podlimitní: 
i. dodávky a služby od 2 000 000,- Kč do 5 944 000,- Kč. 3, 

ii. stavební práce od 6 000 000,- Kč do 149 224 000,- Kč.4 
b) Nadlimitní veřejná zakázka: 

i. dodávky a služby nad 5 944 000,- Kč, 
ii. stavební práce nad 149 224 000,- Kč. 

 

Vypracovala: Radka Madarová, Vedoucí ÚVZ 

                                                             
3 Finanční limity pro podlimitní a nadlimitní režim jsou stanoveny nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. 
Finanční limity se stanovují vždy na následující 2 kalendářní roky. Hodnota uvedená v  této příloze Opatření platí pro roky 2018 a 2019. 

 
4 Finanční limity pro podlimitní a nadlimitní režim jsou stanoveny nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. 
Finanční limity se stanovují vždy na následující 2 kalendářní roky. Hodnota uvedená v  této příloze Opatření platí pro roky 2018 a 2019. 

 
 


