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Podrobné výsledky statistik: 

Zahájená zadávací řízení na veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota 
dosahuje 5 000 Kč bez DPH 

Zadávací řízení na VZ, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje 5 000 Kč bez DPH, bylo zahájeno u 3 853 
veřejných zakázek. V 83 % z nich (3 209 případech) byla veřejná zakázka zadána, tj. s dodavatelem byla 
uzavřena smlouva. Zrušeno bylo pouze minimum (4 %) ze zahájených řízení.  

 

Počet veřejných zakázek dle provozovatelů 

Ve sledovaném období byly v ostrém provozu pouze dvě e-tržiště - TENDERMAKET (provozovatel 
Sdružení E-TENDERS) a Gemin.cz (provozovatel Syntaxit, s.r.o.). Na e-tržišti provozovaném sdružením  
E-TENDERS bylo zadáno celkem 86 % veřejných zakázek, na e-tržišti provozovaném společnosti Syntaxit, 
s.r.o. bylo zadáno celkem 14 % veřejných zakázek.  
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Veřejné zakázky dle kategorie veřejného zadavatele  

Povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržišti mají vyjmenovaní veřejní zadavatelé. Ve sledovaném 
období bylo 2 944 veřejných zakázek (tj. cca 92 % všech zadaných veřejných zakázek) zadáno veřejnými 
zadavateli, kteří jsou v kategorii Česká republika (viz § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ).  

 

 

Pozn.: 

Veřejným zadavatelem je dle § 2 ZVZ Česká republika, resp. příslušné organizační složky státu, státní 
příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele 
vykonává územní samosprávný celek, a jiná právnická osoba. 
Organizační složkou státu se dle § 3 ZMČR rozumí: 

> ministerstva a jiné správní úřady státu,  
> Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství,  
> Nejvyšší kontrolní úřad,  
> Kancelář prezidenta republiky,  
> Úřad vlády ČR,  
> Kancelář veřejného ochránce práv,  
> Akademie věd ČR,  
> Grantová agentura ČR  
> a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis.  

Obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 
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Nejčastější zadavatelé  

Nejčastějším zadavatelem bylo v období červenec – září 2012 Ministerstvo obrany (kategorie Česká 
republika), které zadalo prostřednictvím e-tržiště celkem 38 % (1 217) veřejných zakázek.  

Druhý největší počet VZ zadala Nemocnice Na Homolce (kategorie Státní příspěvková organizace), která 
prostřednictvím e-tržiště zadala 3 % (84) veřejných zakázek.  

Mezi pětici nejčastějších zadavatelů dále patří: 
> Vězeňská služba České republiky (79),  
> Národní památkový ústav (59),  
> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (51).  

Celkem zadala pětice největších zadavatelů na e-tržištích ve sledovaném období 47 % (1 490) veřejných 
zakázek z celkového počtu 3 209 zadaných veřejných zakázek.  
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Počet VZ zadaných ÚOSS 

Ve sledovaném období zadaly ÚOSS, které mají od 1. 7. 2012 povinnost zadávat veřejné zakázky na 
vybrané komodity prostřednictvím e-tržiště, 45 % (1 443) z celkového počtu 3 209 veřejných zakázek 
zadaných prostřednictvím e-tržiště. V rámci ÚOSS zadalo prostřednictvím e-tržiště nejvíce veřejných 
zakázek Ministerstvo obrany (1 217).  

 

 

 

mailto:komunikace@mmr.cz�
http://www.mmr.cz/�


 
 
 
 

5 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor komunikace, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1  
tel.: +420 224 861 177, email: komunikace@mmr.cz, http://www.mmr.cz 

Počet zadaných VZ dle druhu  

Zadavatelé zadali ve sledovaném období prostřednictvím e-tržišť nejvíce veřejných zakázek na dodávky 
(2 241), následně na služby (861).  

Nejméně byla e-tržiště využita pro nákup stavebních prací (86) zadaných veřejných zakázek, což vyplývá 
z nízkého počtu položek v kategorii „stavební práce“, které jsou na seznamu komodit povinně zadávaných 
prostřednictvím e-tržiště, a z povahy stavebních prací, které nejsou vždy vhodné pro elektronické zadávací 
postupy. Nízký počet VZ na stavební práce tak nelze hodnotit negativně.   
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Nejčastěji nakupované komodity 

Nejčastěji nakupovanou komoditou na e-tržišti byly ve sledovaném období Tonery pro laserové tiskárny 
(20 %) z kategorie komodit Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat. Ze 
stejné kategorie je i druhá nejčastěji nakupovaná komodita – inkoustové náplně (5 %).  

 

Pozn.: 
Povinnost nakupovat na e-tržišti se vztahuje na následující kategorie komodit: 
> Paliva a elektrická energie 
> Kancelářská technika a zařízení 
> Spotřební materiál pro kancelářskou techniku  

a média pro ukládání dat 
> Počítače a stroje na zpracování dat 
> Mobilní telefony a příslušenství 
> Telekomunikační zařízení a infrastruktura 
> Audiovizuální a fotografická technika 
> Kancelářské potřeby 
> Tiskařské výrobky 
> Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží 
> Nábytek 
> Zařízení a vybavení interiéru 
> Elektroinstalační materiál 

> Demolice, zemní práce, krajinné úpravy  
a zahradnické služby 

> Pronájem dopravních prostředků 
> Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních 

počítačů a telekomunikačních zařízení 
> Opravy a údržba motorových vozidel a 

příslušenství k nim 
> Opravy a údržba technických stavebních zařízení 
> Přepravní a jiné logistické služby 
> Telekomunikační a internetové služby 
> Poradenství a služby pro informační technologie 
> Pomocné a ostatní kancelářské služby 
> Vzdělávání a školení 
> Bezpečnostní služby 
> Úklidové a čistící služby 
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Finanční objem VZ  a počet VZ dle předpokládané hodnoty 
 
V případě dodávek a služeb bylo téměř 68 % veřejných zakázek (2 168) zadaných prostřednictvím e-
tržiště v intervalu předpokládané hodnoty 5 000–49 999,991

V případě stavebních prací bylo prostřednictvím e-tržitě zadáno nejvíce veřejných zakázek v intervalu 
předpokládané hodnoty 100 000–1 499 999 Kč bez DPH (42 VZ). 

 Kč bez DPH. Pro zadávání veřejných zakázek 
s předpokládanou hodnotou, jež dosahuje 500 tis. Kč bez DPH, jsou zatím e-tržiště zadavateli méně 
využívána. Těchto zakázek na dodávky a služby bylo ve sledovaném období zadáno na e-tržištích 75. 
Zadavatelé tak spíše nakupují dle svých aktuálních potřeb a neuzavírají dlouhodobější rámcové kontrakty. 
Zde vidí MMR prostor pro úspory do budoucna, kdy uzavírání smluv na delší období ve větších objemech 
bude mít za následek pokles jednotkových cen. Tímto směrem bude MMR vyvíjet metodickou a informační 
činnost směrem k zadavatelům. 

Celkem bylo prostřednictvím e-tržišť zadáno 3 102 VZ na dodávky a služby za celkových 213 314 562,- 
Kč bez DPH (143 121 063,- Kč bez DPH za dodávky, 70 193 499,- Kč bez DPH za služby). V případě 
stavebních prací bylo přes e-tržiště zadáno celkem 86 VZ v celkové hodnotě 50 796 352,- Kč bez DPH.  

 
 

 

                                                 
1 Pro lepší přehlednost jsou v grafech a dále v textu uváděny částky v celých korunách, tj. bez desetinných míst. 
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Pozn.: 

Zadavatelé jsou povinni používat pro zadávání veřejných zakázek e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky dosáhne částky 50 000,- Kč bez DPH, v případě VZ s nižší předpokládanou hodnotou je 
používání e-tržišť dobrovolné. Zadávání VZ s předpokládanou hodnotou nedosahující 5 000,- Kč bez DPH je 
aditivní službou, kterou nejsou provozovatelé povinni poskytovat. 
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Počet VZ dle druhu zadávacího řízení 

Ve sledovaném období byla e-tržiště využívána zejména pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(dále jen VZMR), tj. těch, které jsou zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.  

Nejčastěji používaným druhem zadávacího řízení byla otevřená výzva, ve které bylo zadáno 60 % (1 905) 
zadaných zakázek.  

Pouze 8 % (268) veřejných zakázek malého rozsahu bylo zadáno v zadávacím řízení uzavřená výzva.  

Pro zakázky zadávané v režimu ZVZ jsou e-tržiště zatím využívána pouze minimálně - ve sledovaném 
období bylo zadáno pouze 9 veřejných zakázek v zadávacích řízeních, která se řídí režimem zákona o 
veřejných zakázkách.   

 
Pozn.: 
Zadavatelé využívají e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek zadávaných: 

> mimo zákon o veřejných zakázkách (u VZ malého rozsahu), 
> podle zákona o veřejných zakázkách u: 

- podlimitních VZ zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
- VZ zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 ZVZ. 

 
U veřejných zakázek zadávaných mimo ZVZ obsahují e-tržiště funkcionalitu pro následující zadávací řízení: 

> přímé zadání - nedosáhne-li předpokládaná hodnota VZ částky 100 000,- Kč bez DPH, 
> uzavřená výzva - činí-li předpokládaná hodnota VZ alespoň 100 000,- Kč a nedosáhne 500 000,- Kč bez 

DPH v případě dodávek nebo služeb, nebo alespoň 100 000,- Kč a nedosáhne 1 500 000,- Kč bez DPH 
v případě stavebních prací, 

> otevřená výzva - činí-li předpokládaná hodnota VZ alespoň 500 000,- Kč a nedosáhne 1 000 000,- Kč 
bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo alespoň 1 500 000,- Kč a nedosáhne 3 000 000,- Kč bez 
DPH v případě stavebních prací, 
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> elektronická aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu - výše předpokládané hodnoty není pro 
použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu řízení je zcela v dispozici zadavatele, 

> minitendr - výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní, tento druh řízení 
se použije kdykoli, zadává-li zadavatel dílčí VZ na základě uzavřené rámcové smlouvy. 

 
U zakázek zadávaných podle ZVZ obsahují e-tržiště funkcionalitu pro následující zadávací řízení: 

> zjednodušené podlimitní řízení - činí-li předpokládaná hodnota VZ alespoň 1 000 000,- Kč a nedosáhne 
3 256 000,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo alespoň 3 000 000,- Kč a nepřesáhne 
10 000 000,- Kč bez DPH v případě stavebních prací, 

> minitendr (zadává-li zadavatel dílčí VZ uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s 
§ 92 odst. 3 ZVZ) - výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní, tento 
druh řízení se použije kdykoli, zadává-li zadavatel dílčí VZ na základě uzavřené rámcové smlouvy, 

> přímé zadání podlimitní veřejné zakázky na základě výjimky dle ZVZ - činí-li předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky alespoň 1 000 000,- Kč a nedosáhne 3 256 000,- Kč bez DPH v případě dodávek a 
služeb, nebo alespoň 3 000 000,- Kč a nepřesáhne 10 000 000,- Kč bez DPH v případě stavebních 
prací. 

Zadavatel může použít přísnější (tj. transparentnější) režim zadání, než který je dán předpokládanou hodnotou 
VZ, kterou zadává. 

 

Počet VZMR zadaných v přísnějším režimu, než zadavatelé museli 

Z celkového počtu2

> 230 VZ z celkového počtu 245 VZ na služby do 499 999,99 Kč zadaných v otevřené výzvě, 

 1905 veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) byla použita otevřená výzva namísto 
přímého zadání či uzavřené výzvy (tj. zadavatel využil přísnější režim zadání VZ) v případě: 

> 1 559 VZ z celkového počtu 1598 VZ na dodávky do 499 999,99 Kč zadaných v otevřené výzvě. 

V případě stavebních prací do 1 499 999,99 Kč bylo z celkového počtu 62 zadaných veřejných zakázek 
na stavební práce 18 veřejných zakázek zadáno v otevřené výzvě jako přísnějším zadávacím režimu, což 
činí 21 % z celkového počtu zadaných veřejných zakázek na stavební práce. 

 

                                                 
2 Jedná se o celkový počet veřejných zakázek malého rozsahu, u kterých byl znám druh veřejné zakázky.    
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Počet VZ dle použití parametrů Číselníku NIPEZ 

E-tržiště v sobě obsahují funkcionalitu, která zadavatelům umožňuje pro definování předmětu veřejných 
zakázek používat jednotný systém klasifikace komodit – Číselník NIPEZ. Používání Číselníku NIPEZ je pro 
zadavatele používající e-tržiště povinné. Zadavatelé musí při specifikaci veřejné zakázky uvést kód 
Číselníku NIPEZ.  

Uvedení parametrů (vlastností) s použitím Číselníku NIPEZ je v současné době pro zadavatele 
dobrovolné, nicméně snahou MMR ČR je, aby zadavatelé vlastnosti Číselníku NIPEZ uváděli, neboť se 
tím zprůhlední zadávání veřejných zakázek a zrychlí se komunikace v rámci zadávacího procesu 
(dodavateli bude jasné, co poptává zadavatel, centrálnímu zadavateli bude jasné, co poptává pověřující 
zadavatel a veřejnosti bude zřejmé, za co jsou vynakládány veřejné výdaje). Ve sledovaném období 
využilo parametry uvedené v číselníku NIPEZ pouze 1 % zadavatelů. 

Pro posílení používání Číselníku NIPEZ, který má zásadní přínosy pro zadávací praxi,3

 

 připravuje MMR 
metodické, koncepční a informační iniciativy zaměřené na zadavatele i dodavatele. 

 

 

                                                 
3 Jednotný systém klasifikace komodit je ulehčením pro všechny účastníky zadávacího procesu, a to nejen přímo při 
zadávání veřejné zakázky. Číselníku lze zároveň využít pro následné vyhodnocení a tvorbu pokročilých výdajových 
analýz a statistik důležitých další pro strategické plánování, pro snadné vyhodnocování trhu veřejných zakázek z 
komoditního aspektu, či sledování vývoje cenové hladiny a dalších. Jasná, jednotná klasifikace komodit navíc 
zprůhlední veřejné zakázky tak, že veřejnosti bude zřejmé, za co jsou vynakládány veřejné výdaje. 
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