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občanské sdružení 
 

V Brně dne 11. března 2013 
 Č. j.: PDCJ 592/2013  

 
 

Sdělení o poskytnutí informace 
 

Vážení,   

svým podáním ze dne 4. 3. 2013, jste se na Kancelář veřejného ochránce práv dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, obrátili s žádostí o poskytnutí následujících informací: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace, 

týkající se projektu e-tržiště. Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:  

Vaše organizační složka státu popřípadě i vám podřízené příspěvkové organizace) 

a) užívá služeb pouze jednoho provozovatele e-tržiště nebo vícero 

provozovatelů e-tržišť nasmlouvané a hrazené z prostředků Ministerstva pro 

místní rozvoj a kterého z nich (název, IČ) anebo užíváte služeb tzv. resortního 

e-tržitě a poplatky za e-tržiště si hradíte z vlastního rozpočtu? V případě, že 

hradíte poplatky za e-tržiště sami, uveďte prosím dosud uhrazené poplatky za 

užívání e-tržiště (měsíční částky za období červenec 2012 až leden 2013 

včetně). 

b) užívá pouze základní nebo i aditivní služby e-tržiště? 

c) zadává pomocí e-tržiště pouze komodity, které jsou uvedeny v seznamu 

komodit, který tvoří Přílohu č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 (tzv. povinné 

zadávání pomocí e-tržiště), nebo i jiné komodity (tzv. dobrovolné zadávání 

pomocí e-tržiště)? V případě, že pomocí e-tržiště zadáváte i jiné než povinné 

komodity, uveďte prosím které. 



d) zadává pomocí e-tržiště i zakázky, jejichž předpokládaná hodnota 

nepřesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, popřípadě od jaké částky zadává 

Vaše organizační složka (příspěvkové organizace) povinně přes e-tržiště? 

e) pro případ, že zadáváte přes e-tržiště i zakázky, jejichž předpokládaná 

hodnota sice přesahuje 5.000,- Kč, ale zároveň nedosahuje částky 50.000,- 

Kč bez DPH, uveďte prosím měsíční objemy (v Kč) takto zadaných veřejných 

zakázek za období červenec 2012 až leden 2013 včetně, a dále informaci v 

jakém řízení byly tyto zakázky zadávány (přímé zadání, uzavřená výzva, 

otevřená výzva, zadáno formou e-aukce, minitendr) 

f) existuje vnitřní předpis, který upravuje povinnost zadávání veřejných 

zakázek přes e-tržiště? V případě jeho existence žádáme o poskytnutí tohoto 

předpisu. 

Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode 
dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře....................... Je-li to možné, 
žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky sdružení, 
popřípadě na emailovou adresu. 
 
 Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 
 
Kancelář veřejného ochránce práv jako organizační složka státu: 
 

a) užívá služeb pouze jednoho provozovatele e-tržiště nasmlouvané a hrazené z 
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, a to  B2B Centrum, a.s. se sídlem 
Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4, Praha-Chodov, IČ: 25591339, využití 
uvedeného e-tržiště je v minimálním rozsahu (jednorázově pouze 3 poptávky), 
usnesení vlády ČR č. 451/2011 ze dne 15. 6. 2011 a usnesení vlády č. 343 ze dne 
10. května 2010 je pro naši organizační složku pouze doporučující nikoliv 
závazné, s ohledem na negativní zkušenost s realizací výše uvedených poptávek, 
kdy nejnižší cenová nabídka na e-tržišti převýšila nabídku realizovanou nákupem 
v e-shopu na internetu a přímým nákupem od dodavatele, jsme od využívání e-
tržiště ustoupili, 
 
b) užívá pouze základní služby výše uvedeného e-tržiště, 
 
c) zadávala pomocí výše uvedeného e-tržiště pouze komodity, které jsou uvedeny 
v seznamu komodit, který tvoří Přílohu č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 ze dne 15. 
6. 2011 (tzv. povinné zadávání pomocí e-tržiště),  
 
d) zadala pomocí výše uvedeného e-tržiště pouze zakázky, jejichž předpokládaná 
hodnota nepřesáhla částku 50.000,- Kč bez DPH,  
e) s ohledem na minimální využití e-tržiště (pouze jednorázově – celkový objem 
cca 55.000,- Kč bez DPH v jednom měsíci) nelze uvést měsíční objemy nákupů 
na e-tržišti, 
 
f) vnitřní předpis, který upravuje povinnost zadávání veřejných zakázek přes e-
tržiště, není v Kanceláři veřejného ochránce práv vydán, neboť usnesení vlády ČR 



č. 451/2011 ze dne 15. 6. 2011 a usnesení vlády č. 343 ze dne 10. května 2010 je 
pro naši organizační složku pouze doporučující nikoliv závazné a výše uvedenou 
povinnost ho vydat nemáme. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Josef Svoboda 
vedoucí Odboru vnitřní správy 
Kanceláře veřejného ochránce práv 
 


