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Česká pošta a eGovernment?

• Informační systém datových schránek

• Czechpoint

• Certifikační autorita (elektronický podpis a časová razítka)

• Centrum veřejných zakázek – Etržiště (nový produkt)
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Proč se zavadí systém elektronizace 
zadávání veřejných zakázek?
• Evropská komise vydala Akční plán provádění právního rámce v oblasti 

elektronického zadávání veřejných zakázek

• Cílem Strategie elektronizace je, aby 100 % zadavatelů mělo do konce roku 
2015 k dispozici elektronický nástroj umožňující komplexní podporu celého 
životního cyklu veřejné zakázky. 

• V ČR byla přijata strategie NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické
zadávání)

Hlavním cílem NIPEZ:
• snížení cen nakupovaných komodit
• snížení transakčních nákladů
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Východiska zavedení E-tržišť v ČR
E-tržištěm se dle UV č. 451/2011 rozumí elektronický nástroj ve smyslu §
odst. 2 ZVZ s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné
správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném správcem a jehož
prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky podle Pravidel.

E-tržiště je plně elektronický systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení
provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě

Systém E-tržišť je obsahově vymezen:
• okruhem zadavatelů, kteří používají e-tržiště
• rozsahem komodit, které mohou být prostřednictvím e-tržiště
• konkrétními druhy zadávacích řízení, které e-tržiště podporu

Přes e-tržiště budou zadávány kromě VZ malého rozsahu také podlimitní VZ 
ve zjednodušeném podlimitním řízení a VZ na základě rámcové smlouvy.
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Pro koho je nový systém E-tržišť závazný?

Etapa 1 – od 1. 7. 2012

 Všem ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-
tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany 
ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity, jejichž zadávání bude 
přes e-tržiště povinné.

Etapa 2 – začátek přibližně 1,5 roku po zahájení ostrého provozu E-tržišť
 Po vyhodnocení provozu E-tržišť bude rozhodnuto o potencionálním 

rozšíření povinnosti používat e-tržiště i na další kategorie zadavatelů (města 
a obce), příp. další komodity. Rozšíření povinnosti používat e-tržiště si 
vyžádá novelizaci ZVZ.
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E-tržiště v rámci infrastruktury NIPEZ

Soustava NIPEZ obsahuje následující moduly:
• elektronická tržiště
• národní elektronický nástroj (NEN),
• individuální elektronické nástroje (IEN)

E-tržiště není vhodné pro centralizované nákupy z důvodu zaměření na operativní
nákupy (centralizované zadávání vyžaduje rozsáhlou funkcionalitu – např.
sledování čerpání centralizovaně zadaných smluv)

E-tržiště jsou vhodná pouze pro standardizovatelné komodity, u kterých je možné
použít automatizovanou metodu hodnocení
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Cíle zavedení E-tržišť - co mi to přinese?
• Snížení cen nakupovaných komodit 

• Snížení transakčních nákladů

• Podpořit transparentnost zadávání VZ

• Zvýšit konkurenční prostředí mezi dodavateli za současného udržení

standardů spolehlivosti a kvality dodávek

• Zavést ucelenější evidenci VZ za účelem analytických a statistických 

vyhodnocení (např. výdajové analýzy)

• Zlepšit přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám
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www.centrumvz.cz
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E-tržiště se musí použít pří nákupu uvedených 
komodit?
• Paliva a elektrická energie
• Veškerá paliva - tuhá, plynná, kapalná, elektrická energie z různých zdrojů
• Kancelářská technika a zařízení
• Kalkulačky, psací stroje a další kancelářská technika a zařízení kromě počítačů a jejich příslušenství
• Spotřební materiál pro kancelářskou techniku, média
• Počítače a stroje na zpracování dat 
• Počítače a veškeré periferie PC (vstupní i výstupní)
• Mobilní telefony a příslušenství
• Mobilní telefony a příslušenství k nim
• Telekomunikační zařízení a infrastruktura
• Telekomunikační zařízení a potřebná infrastruktura kromě mobilních telefonů
• Audiovizuální a fotografická technika
• Audiovizuální technika, fotografické přístroje a potřeby
• Kancelářské potřeby
• Veškerý spotřební materiál pro kancelář - papírenské zboží, psací potřeby, razítka apod.
• Čistící prostředky a jiné drogistické zboží
• Prostředky, přístroje a nástroje používané k čištění, úklidu a pro osobní péči
• Nábytek
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Seznam komodit, které musí být nakupovány prostřednictvím e-tržiště, je uveden    v Příloze č. 1 
UV č. 451/2011



E-tržiště podporuje zadávací řízení pro VZ:

• mimo ZVZ (u veřejných zakázek malého rozsahu)
o Přímé zadání (alespoň 50 tis. a nedosáhne 100 tis.)
o Uzavřená výzva (alespoň 100 tis. a nedosáhne 500 tis. - u dod. a služ.) 
o Otevřená výzva (alespoň 500 tis. a nedosáhne 1 mil. . - u dod. a služ.)
o Elektronická aukce malého rozsahu (záleží na zadavateli)
o Minitendr (výše předpokládané hodnoty nerozhoduje)

• podle ZVZ u:
o podlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním 

řízení a 
o veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči 

dle § 92 odst. 3 ZVZ

• Jiná zadávací řízení nelze v rámci E-tržiště použít!!!
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Kdo platí za užívání E-tržišť?

• Vytvoření a provoz E-tržišť zajišťují provozovatelé E-tržišť na své náklady

• MMR platí provozovatelům E-tržišť za každou veřejnou zakázku, která bude 

prostřednictvím jejich e-tržiště zadána 

• Zadavatelé a dodavatelé nic neplatí – Výjimka = ADITIVNÍ SLUŽBY 
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Základní vs. aditivní služby
• Základní služby – veškeré operace, které umožňují zadavateli  zadat 

veřejnou zakázku na e-tržišti. Základní služby jsou u všech provozovatelů

e-tržišť stejné a jsou poskytovány zdarma.

• Aditivní služby – takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a 

účelné zadání veřejné zakázky, a které nabízí provozovatel  nabízí na

e-tržišti jako doplňkovou službu. Je na rozhodnutí provozovatele, zda a jaké

bude aditivní služby nabízet, tyto službu můžou být zpoplatněny.
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Plánovaný budoucí rozvoj E-tržišť

• Plánovaný rozvoj E-tržišť bude spočívat v následujících aspektech:

o Rozšíření okruhu povinných zadavatelů

o Upravení Seznamu komodit

o Zavedení kontrolního a sankčního mechanismu

• Vše záleží především na rozvoji legislativy (MMR)
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Děkuji za pozornost

RNDr. Vít Příkaský
Prikasky.Vit@cpost.cz


