Elektronická tržiště v novém
E-tržiště představují webové aplikace umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek. Jsou určena
pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit v omezeném finančním rozsahu.
V rámci realizace vládní strategie boje proti korupci došlo prostřednictvím usnesením vlády č. 343/2010,
ve znění pozdějších předpisů, ke vzniku nového systému e-tržišť. Jak je nový systém vymezen a jaké změny
přinese zadavatelům?
Nový systém e-tržišť je součástí soustavy NIPEZ (Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek), jejímž cílem
je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ). Je postaven na dvou základních režimech,
ve kterých se používá, a to v režimu povinného používání (povinnost používat e-tržiště je stanovena pro vyjmenované zadavatele,
ve vztahu k vyjmenovaným komoditám a k vyjmenovaným řízením) a v režimu dobrovolného používání (pro zadavatele, na které se
povinnost používat e-tržiště nevztahuje).
Nová e-tržiště fungují na principu PPP – provozovatel investu-

ny uživatele hradit poplatky za používání základních služeb

je do vytvoření softwaru a provozuje e-tržiště na své náklady

e-tržišť v plné výši již v této fázi. Základní podmínkou spuštění

a přebírá obchodní riziko. Vytváří se tak konkurenční prostře-

každého e-tržiště je úspěšné absolvování akceptačních testů.

dí, které motivuje provozovatele k rozvoji. Všichni provozovatelé ovšem musí splňovat stejné základní podmínky1) zadané

Provozovatelé e-tržišť nabídnou zadavatelům vždy základ-

Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR ČR), které je

ní služby, které umožňují realizovat veškeré potřebné kroky

zároveň správcem systému e-tržišť. MMR ČR hradí provozo-

a úkony zadavatele v zadávacím řízení v minimální hodno-

vatelům e-tržišť pouze poplatky za užívání tzv. základních slu-

tě 5 000 Kč, vedle nich však mohou nabízet i aditivní služ-

žeb zadavateli a dodavateli. Za užívání tzv. aditivních služeb

by. Základní služby jsou pro uživatele poskytovány zdarma,

hradí poplatky provozovatelům jejich uživatelé (tedy zadava-

za využívání aditivních služeb platí uživatelé poplatky určené

telé a dodavatelé).

provozovatelem.

Pro následující období pěti let vybralo MMR ČR v koncesním

Podle usnesení vlády č. 343/2002 musí e-tržiště využívat

řízení na vytvoření a provoz e-tržišť pět provozovatelů: Českou

ústřední orgány státní správy (dále jen ÚOSS) a jejich podří-

poštu, Český trh, sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal. Jejich

zené organizace, kteří jsou veřejnými zadavateli dle ustanove-

stručné představení najdete níže v článku. Seznam těchto pro-

ní § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ. ÚOSS musí prostřednictvím

vozovatelů je uveden na webovém portálu o veřejných zakáz-

e-tržiště zadávat 100 % finančního objemu vynakládaného

kách www.portal-vz.cz. Dle usnesení vlády č. 933/2011 měli

ze strany ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komo-

svá e-tržiště provozovatelé spustit k 1. 4. 2012, povinnost spuš-

dity, podřízené organizace jednotlivých ÚOSS alespoň 50 %

tění e-tržišť však byla posunuta na 1. 7. 2012 z důvodu pozd-

kumulativně. Ostatní zadavatelé mohou e-tržiště používat

ního schválení novely Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

zcela dobrovolně v souladu s Pravidly2). Územní samosprávní

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelé však

celky na úrovni krajů a statutárních měst, příp. obce mají pou-

mohou svá e-tržiště spustit i dříve, MMR ČR bude za všech-

žívání e-tržiště doporučeno.

1)

Základní podmínky jsou formulovány v dokumentu „Závazné
minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržiště veřejné
správy (technická specifikace e-tržišť)“.

2)

Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné
správy při pořizování a obměně určených komodit

T r ž i š t ě

Zadavatelé, na které se vztahuje povinnost zadávat veřej-

ky některé z uvedených e-tržišť, nesplní pak povinnost vyplývající

né zakázky prostřednictvím e-tržiště, musí na e-tržišti zadávat

z usnesení vlády zadat veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržiš-

veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie

tě. Pokud dobrovolní zadavatelé chtějí využít základních služeb

komodit uvedené v Seznamu komodit (viz příloha č. 1 usnese-

e-tržišť zdarma (v rámci poplatků, které hradí MMR ČR), muse-

ní vlády č. 451/2011). Seznam komodit bude moci vláda ČR

jí také využít koncesované e-tržiště. Pokud bude zadavatel využí-

v průběhu používání e-tržišť upravovat, a to na základě návr-

vat pouze základní služby, může pro zadávání VZ používat jedno

hů správce nebo jednotlivých zadavatelů. Dobrovolně bude

nebo i více e-tržišť (správce doporučuje 1 e-tržiště). Bude-li využí-

možné e-tržiště využívat i pro nákup komodit, které nejsou

vat rovněž aditivní služby, musí dle předpokládané výše výdajů

v Seznamu komodit uvedeny.

za využívání aditivních služeb postupovat v rámci vnitřních předpisů zadavatele (v případě, že předpokládaná hodnota nepře-

Povinnost využívat e-tržiště se vztahuje na VZ zadávané jednak

sáhne výši 1 mil. Kč) nebo dle zákona o veřejných zakázkách.

mimo režim ZVZ (u veřejných zakázek malého rozsahu) a jednak v režimu ZVZ, a to pouze u podlimitních veřejných zaká-

Pokud resort v minulosti investoval prostředky na vytvoření vlast-

zek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřej-

ního systému elektronického zadávání VZ (resortní e-tržiště),

ných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více

může jej používat místo e-tržišť vybraných provozovatelů, pouze

uchazeči dle § 92 odst. 3 ZVZ. U veřejných zakázek zadáva-

splní-li resortní e-tržiště základní podmínky formulované v tech-

ných mimo ZVZ obsahují e-tržiště zadávací postupy, které bude

nické specifikaci e-tržišť a bude mu udělena výjimka z povinnos-

zadavatel využívat v závislosti na výši předpokládané hodnoty

ti používání e-tržišť vybraných provozovatelů. Za provoz resort-

veřejné zakázky. Pokud předpokládaná hodnota VZ nepřesáh-

ních e-tržišť však MMR ČR nehradí žádné poplatky. ÚOSS,

ne částku 50 000 Kč bez DPH, nejsou zadavatelé povinni e-trži-

který využívá resortní e-tržiště na základě udělené výjimky, však

ště používat. U veřejných zakázek zadávaných v režimu ZVZ

může na dobrovolné bázi využívat i nadále e-tržiště vybraných

obsahují e-tržiště zadávací postup pro zjednodušené podlimit-

provozovatelů, a to pro jednotlivé veřejné zakázky či opako-

ní řízení, postup pro zadávání dílčí veřejné zakázky na základě

vaně. To platí i pro organizace podřízené příslušnému ÚOSS.

rámcové smlouvy v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ a přímé zadání
podlimitní veřejné zakázky na základě výjimky dle ZVZ.

V orientaci v novém systému e-tržišť pomohou zadavatelům
i dodavatelům především školení, pořádaná správcem e-tržišť

Nový systém e-tržišť začne být povinně využíván od 1. 7. 2012.

MMR ČR (více informací na www.e-trziste-vzdelavani.cz) či

Tato povinnost se však nepromítne do veřejných zakázek již

jednotlivými provozovateli e-tržišť. Další informace o projektu

zahájených ve stávajícím systému e-tržišť. Veškerá zadáva-

NIPEZ a novém systému e-tržišť najdete také na stránkách správ-

cí řízení zahájená do 1. 7. 2012 ve stávajícím systému e-tržišť

ce na Portále veřejných zakázek na adrese www.portal-vz.cz.

budou moci zadavatelé dokončit v tomto stávajícím systému
i po uplynutí 1. 7. 2012. Po tomto datu musí být všechna nová
zadávací řízení zahájena již v novém systému e-tržišť.

RNDr. Jiří Svoboda, ředitel Odboru veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zadavatelé, kteří mají povinnost zadávat VZ prostřednictvím e-tržiště, musejí k tomu účelu využít e-tržiště provozovaná v rámci koncesní smlouvy. Pokud zadavatel nevyužije k zadání veřejné zakáz-

s t r.
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E-TRŽIŠTĚ, KTERÁ BYLA VYBRANÁ NA NÁSLEDUJÍCÍCH 60 MĚSÍCŮ

Centrum veřejných zakázek

pro dodavatele (uchazeči o jednotlivé veřejné zakázky). V pří-

Provozovatelem Centra veřejných zakázek je Česká pošta.

padě řešení Centra veřejných zakázek tak, jak ho představu-

Ta již dlouhou dobu není jen tradičním poštovním operáto-

je Česká pošta, se jedná o maximálně jednoduché a intuitiv-

rem s celonárodní působností. Reaguje na vývoj trhu a potře-

ní prostředí, které navede zadavatele přesně k těm službám,

by svých obchodních partnerů a nabízí celou řadu dalších

jež pro realizaci elektronického zadávání zakázek skutečně

služeb. Jednou z oblastí, na které se specializuje, je e-gover-

potřebují.

nment, kde sleduje cíl zjednodušit kontakt veřejnosti se státní
správou a pomoci státní správě vykonávat efektivně její činnos-

Centrum veřejných zakázek disponuje týmem vyškolených

ti. S podobným projektem, např. Centrální adresou, má společ-

operátorů, kteří budou zadavatelům i dodavatelům nápomoc-

nost Česká pošta velmi bohaté zkušenosti a tyto poznatky tak

ni při celém procesu zadávání či naopak vyhledávání konkrét-

využívá při vytváření dalšího řešení, jímž je právě e-tržiště Cen-

ních veřejných zakázek. Školení uživatelů proběhne v průbě-

trum veřejných zakázek.

hu měsíce května 2012. Jednotlivá školení budou zaměřena
na všechny typy možných případů, které se v průběhu zadá-

Samotný systém Centra veřejných zakázek bude postaven

vání veřejných zakázek mohou naskytnout, a budou vedena

na ověřeném řešení IBM ACM – nástroji pro realizaci obchod-

profesionálními školiteli.

ních procesů – Business Process Manager, BPM. Páteřním subsystémem Centra veřejných zakázek je ACM Advanced Case

Spuštění systému do běžného provozu proběhne k 1. 6. 2012.

Manager, uskupení software IBM, které je hlavním správ-

Informace k připravovanému tržišti jsou k dispozici na adrese

cem veškerých elektronických procesů, dokumentů a transak-

www.centrumvz.cz.

cí celého elektronického tržiště. Toto řešení nabízí maximálně transparentní, jednoduchý a 100% bezpečný způsob jak
pro zadavatele veřejných zakázek (subjekty státní správy), tak

T r ž i š t ě

Český trh

zadávání dotazů k podmínkám výběrového řízení – položená

Společnost Český trh, a.s., vznikla jako provozovatel elektro-

otázka se zobrazí všem uchazečům až v okamžiku, kdy na ni

nického tržiště už v roce 2002. Od té doby působí v oblasti

zadavatel odpoví a zajistí, aby jak otázka, tak odpověď byly

nákupních procesů. Činnost společnosti byla zpočátku zamě-

zobrazeny všem účastníkům ve stejném čase pro zajištění rov-

řena na provozování elektronického tržiště pro státní a veřej-

ného přístupu k informacím ve smyslu ZVZ.

nou správu a postupně i ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR i pro malé a střední podniky. Jeho hlavní předností

V rámci aditivních služeb budou mít zadavatelé možnost využít

byla možnost implementace interních nákupních katalogů se

provedení prvotní analýzy pro implementaci procesů a nástro-

systémem schvalovacího workflow, které umožňovalo sjednání

jů elektronického nákupu do prostředí organizace a vytvoření

obchodů pomocí elektronických nákupních aukcí.

potřebných metodik, vytváření strukturovaných reportů a statistik nákupů pro dodavatele napříč všemi podřízenými orga-

Řešení vychází z platformy xTender společnosti NESS Czech.

nizacemi pro účely zvyšování efektivity nákupů, či upozorňo-

Na této platformě je realizován projekt SEPO pro Ministerstvo

vání registrovaných dodavatelů na relevantní výběrová řízení.

obrany ČR s více než 6letou úspěšnou historií. Systém elektronických aukcí je realizován na platformě PROe.biz s více než 8letou

V rámci školení nabídne zadavatelům kromě prezenčních ško-

bezkonkurenční historií. Obě řešení jsou ověřena v provozu u více

lení, která budou přizpůsobena požadavkům klientů, a to pře-

než 10 000 aktivních dodavatelů a více než 1 000 zadavate-

devším z hlediska termínů, možnost absolvovat proškolení

lů. V roce 2010 bylo prostřednictvím těchto řešení obchodováno

práce s aplikací Českého trhu pomocí e-learningu nezávisle

33 000 obchodních případů za více než 1,8 mld. Kč bez DPH.

na místě a čase podle individuálních možností a potřeb každého konkrétního uživatele.

Jako přidanou hodnotu pro uživatele nabízí Český trh propracovaný systém hodnocení dodavatelů sloužící jako vodít-

Český trh bude spuštěn do testovacího provozu 1. 4. 2012,

ko pro průzkum trhu a výběr důvěryhodných dodavatelů,

do běžného provozu pak 1. 6. 2012. E-tržiště najdou zájemci

možnost kombinace klesajících i rostoucích položek nákup-

od 1. 4. 2012 na adrese http://e-trziste.ceskytrh.cz.

ního seznamu pro multikriteriální hodnocení v rámci jednoho
výběrového řízení a v neposlední řadě diskusní fórum, v rámci
něhož budou moci registrovaní uživatelé klást dotazy a sdílet
své zkušenosti. Tato funkcionalita bude rovněž využívána i pro

s t r.
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TENDERMARKET

kého představení produktu. Jako základní předpoklad spoko-

Provozovatelem elektronického tržiště TENDERMARKET je

jenosti uživatelů spatřuje tržiště TENDERMARKET uživatelsky

konsorcium právnických osob E-TENDERS. Lídrem konsorcia

srozumitelné a intuitivní aplikační prostředí.

je společnost GORDION, s.r.o. – jeden z nejvýznamnějších
poskytovatelů elektronických nástrojů pro zadávání veřejných

Prvořadým cílem společnosti je uvést do provozu kvalitní a funkč-

zakázek v České republice a poradenská agentura v oblasti

ní systém v rozsahu základní funkcionality, přičemž jednotlivé adi-

veřejného investování. Dalšími členy jsou společnosti ample.cz

tivní služby budou nabízeny po řádném spuštění e-tržiště v co

s.r.o. a Seznam.cz, a.s., které se zabývají vývojem a provozo-

možná nejkratším termínu. Zadavatelům bude nabídnuta inte-

váním internetových aplikací.

grace s ostatními informačními systémy (spisová služba, datové
schránky, ostatní elektronické nástroje), dodavatelům např. repor-

Technologie aplikačního serveru je platforma nezávislá na ope-

ting nových obchodních příležitostí a související praktické služby.

račním systému (Unix, Linux, MS Windows), stejně tak i na databázovém serveru (MS SQL server, Oracle, Postgres) vzhledem

Nebude chybět ani možnost pravidelných školení - provozova-

k použití nástroje pro mapování objektově orientovaných dat

tel nabídne uživatelům z řad zadavatelů i dodavatelů sérii ško-

do relační struktury „Hibernate“. Pro vlastní produkční prostře-

lení v druhé polovině března, a to v Praze a v Brně. Pro zada-

dí pak byla použita taková konfigurace, která umožňuje kom-

vatele budou pořádány i pravidelné kurzy pro osvojení práce

patibilitu se všemi běžně dostupnými internetovými prohlížeči.

s aplikací, popř. individuální kurzy dle dohody. Konkrétní termíny budou uvedeny na webových stránkách e-tržiště.

Cílem provozovatele e-tržiště TENDERMARKET bude poskytování nadstandardní uživatelské podpory, kdy tým provozo-

Předpokládaný termín spuštění do testovacího i běžného pro-

vatele disponuje dlouholetými zkušenosti z oblasti veřejných

vozu je duben 2012. Od ledna 2012 je v provozu informační

zakázek a elektronizace zadávacího procesu. Společnost pre-

portál na adrese www.tendermarket.cz.

feruje individuální přístup k uživatelům a prostřednictvím svých
konzultantů a obchodních zástupců se snaží zajišťovat osobní
schůzky za účelem uvedení do problematiky e-tržišť a praktic-

Gemin

které jsou implementovány tak, aby byl celý systém co nejjedno-

Provozovatelem e-tržiště Gemin je společnost Syntaxit, s.r.o.,

dušší z hlediska jeho funkčnosti a běžného používání.

která na českém trhu působí jako dodavatel webových aplikací, informačních technologií a jako poskytovatel konzultačních

Zákazníkům poskytne Gemin kompletní servis jak při náběhu sys-

služeb v oblasti ICT. Cílem společnosti je dlouhodobé partner-

tému, tak v jeho běžném provozu. Samozřejmostí je vysvětlení

ství se zákazníky s důrazem na skutečnou přidanou hodno-

celého systému a způsobu jeho fungování, zaškolení vybraných

tu služeb. Při realizaci jakéhokoliv projektu usiluje především

pracovníků uživatele a poskytování on-line podpory odborní-

o naplnění skutečných potřeb zákazníků a uplatnění dlouhole-

ky. Vedle standardních služeb bude e-tržiště nabízet i řadu dal-

tých zkušeností z oblasti veřejných zakázek.

ších rozšíření a služeb, které ještě více zefektivní nákupní procesy daných organizací. Mezi takové služby patří např. zavedení

Elektronické tržiště je webovou aplikací, která je provozována

schvalovacích workflow, které významně zefektivní celý nákup-

na moderní redundantní infrastruktuře tak, aby byl zabezpečen

ní proces, vytvoření parametrizovaných reportovacích nástrojů,

její nepřetržitý provoz a vysoká dostupnost i ve chvílích maxi-

které nabídnou komplexní a rychlý přehled o stavu a množství

málního vytížení. Datová komunikace je šifrována a elektronicky

veřejných zakázek organizace, včetně možné selekce jednotli-

zabezpečena proti zneužití pomocí nejmodernějších technologií

vých parametrů, napojení na interní systémy uživatele a mnoho

využívaných v obdobných informačních systémech. Tržiště Gemin

dalších. Díky spolupráci s jedním z největších českých interne-

splňuje veškeré zákonné požadavky dané koncesní smlouvou

tových portálů bude do systému zapojeno obrovské množství

a podmínkami pro získání certifikace elektronického nástroje,

dodavatelů, kteří vytvoří silné konkurenční prostředí. Mezi aditivní

T r ž i š t ě

služby tak bude patřit široká škála služeb do značné míry reflek-

Plánovaný termín spuštění e-tržiště do testovacího provozu je bře-

tující konkrétní požadavky a prostředí daného uživatele. Komplet-

zen 2012, termín spuštění do ostrého provozu pak duben 2012.

ní seznam aditivních služeb je uveden v Provozním řádu e-tržiště.
Veškeré informace k elektronickému tržišti Gemin naleznete
V rámci probíhajících informačních a marketingových kam-

na webových stránkách www.gemin.cz. V provozu je i středis-

paní připravil provozovatel e-tržiště Gemin celou řadu mate-

ko podpory na tel.: +420 538 702 739, nebo na e-mailové

riálů, které usnadní uživatelům první kroky v novém systému.

adrese podpora@gemin.cz.

K dispozici bude uživatelská příručka s popisem jednotlivých funkcionalit a postupů či jednoduchá kuchařka pro první
kroky v systému. Průběžně budou také doplňovány informace
na internetových stránkách o nejběžnější dotazy.

vortalGOV

Uživatelé mohou využít profesionálních národních call center.

Společnost VORTAL je jedním z největších evropských B2B

Uživatelům bude k dispozici i virtuální elektronický poradce

provozovatelů elektronických tržišť poskytovaných formou

„Smarty“, interní wikipedie, plně elektronická dokumentace či

„software jako služba“ pro oblast veřejného sektoru i komerce

video návody přímo v tržišti.

od roku 2003. Vortal aktivně působí v řadě zemí a získává tak
mezinárodní zkušenosti na trhu elektronického zadávání veřej-

Enterprise architektura umožňuje pokrytí individuálních

ných zakázek. Objem realizovaných zadání je více než 4 mld.

potřeb všech zadavatelů, včetně dostupnosti integrační

Eur. V České republice působí Vortal skrze svou dceřinou spo-

platformy vortalConnect. Naše datová centra podporují

lečnost ECONOMY.CZ, poskytovatele stávajícího tržiště veřej-

více než 35 000 uživatelů. Záruku bezpečnosti garantuje

né správy AllyTrade, již od roku 2003. Toto tržiště bude nahra-

certifikace ISO 27001.

zeno tržištěm nové generace vortalGOV.
V rámci aditivních služeb nabídne několik balíčků, jež umožVortalGOV je platforma, kterou lze využít nejen jako plnohod-

ní využívat např. pokročilý reporting, výdajové analýzy, rea-

notné e-tržiště, ale bez dodatečného vývoje ji lze nasadit i jako

lizaci dalších typů VZ, kalendář zadávacích řízení a dalších

individuální elektronický nástroj pro podporu všech typů veřej-

událostí, či začlenění dalších komodit. Možné bude i napojení

ných zakázek a zadavatelů, a to prostou parametrizací dle

na spisovou službu či využití specializovaných číselníků komo-

individuálních přání zadavatele. Díky architektuře „cloud com-

dit zadavatele.

puting“ umožňuje vortalGOV vytvořit instanci IEN či resortního
e-tržiště pro konkrétního zadavatele při minimálních investič-

V březnu 2012 nabízí vortalGOV individuální školení pro

ních nákladech a s možností nasadit jen vybrané funkce.

vybrané zadavatele, od dubna 2012 pak školení dle koncese
MMR pro zadavatele, dodavatele a administrátory. Nabídne-

VortalGOV je tedy již nyní koncipován jako IEN. Přidanou

me i účast v celoevropském vzdělávacím e-tendering progra-

hodnotou pro uživatele je možnost pokrytí i přípravných proce-

mu vortalAcademy a možnost konzultace s našimi administrá-

sů VZ, podpora všech typů zadávacích řízení či pokrytí nava-

tory VZ.

zujících procesů, jako např. řízení smluv či e-fakturace. Systém
podporuje centralizované zadávání, kde poskytuje procesní

Plánovaný termín spuštění e-tržiště do běžného provozu je

podporu, definice organizačních struktur, šablon a rámcových

duben 2012. Informace o e-tržišti jsou dostupné na adrese

smluv. VortalGOV nabízí unikátní a živou síť kvalitních českých

na www.vortalgov.cz.

i světových dodavatelů. Nabízí také řízenou práci s dodavateli, včetně možnosti jejich hodnocení. VortalGOV nabídne
i vlastní oborové kategorizace VORCAT (včetně NIPEZ, CPV).

s t r.
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