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ZÁPIS Z PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE  

 
konané dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 K ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY MELIORAČNÍCH STAVEB 
 

 

     ZADAVATEL: 

 

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel 

IČO / DIČ 01312774 / CZ 01312774 

Internetová adresa profilu 

zadavatele:  
https://zakazky.spucr.cz 

ID Datové schránky: z49per3 

Č. j.    /   spis. zn.: SPU 273306/2021 / SZ SPU 208295/2021 

 
 
Zadavatel dne 2. 7. 2021 oslovil prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky téměř 380 
dodavatelů k účasti na předběžné tržní konzultaci k zavedení dynamického nákupního 
systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb. Seznam 
oslovených dodavatelů je uveden na profilu zadavatele na adrese: Veřejné zakázky - E-ZAK 
SPÚ (spucr.cz). 
Kromě Výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále také „PTK“) obdrželi dodavatelé 
také webový odkaz na profil zadavatele, kde byla uveřejněna pracovní verze zadávací 
dokumentace k zavedení DNS spolu s řadou příloh.  
 
 
Cílem předběžné tržní konzultace bylo: 

• seznámit potenciální dodavatele s dynamickým nákupním systémem 

(dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou 

letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních 

staveb, se kterými je Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) příslušný 

hospodařit, a to v celkové předpokládané hodnotě cca 30 000 000 Kč 

bez DPH; 

• stanovit zadávací podmínky veřejných zakázek na údržby melioračních 

staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené s cílem podpořit malé a 

střední podnikání. 

V rámci PTK uspořádal SPÚ on-line setkání, které se konalo dne  
19. 7. 2021 v 10:00 hodin prostřednictvím MS Teams. Setkání zahájili z pověření Státního 
pozemkového úřadu zástupci firmy KPMG Česká republika s. r. o. a úvodním slovem uvítali 
všechny on-line připojené účastníky. Všichni zaregistrovaní účastníci tohoto setkání v MS 
Teams svou registrací vyjádřili souhlas s pořízením videozáznamu z průběhu jednání. 

https://zakazky.spucr.cz/contract_display_34251.html
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_34251.html
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Po úvodním slovu prezentovala Ing. Jana Vokřálová, ředitelka Odboru veřejných zakázek 
DNS na provádění údržby melioračních staveb, který SPÚ plánuje zavést. Stručně vysvětlila 
postup zavedení DNS a způsob zadávání jednotlivých zakázek v zavedeném DNS, 
představila jednotlivé kategorie DNS a princip rozdělení do kategorií včetně požadavku 
zadavatele na základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci dodavatelů 
v jednotlivých kategoriích. 
 
Pan Jiří Dobčák, zástupce firmy QCM s. r. o., která provozuje elektronický nástroj E-ZAK, 
předvedl přímo on-line krok po kroku: 

• postup při registraci do FEN, prostřednictvím kterého získá dodavatel přístup 

nejen do  

E-ZAKu SPÚ, ale i na profily jiných zadavatelů; uvedl postup při registraci i 

v případě, že dodavatel nedisponuje elektronickým podpisem; vyjmenoval 

potřebné doklady k ověření identity dodavatele;  

• postup dodavatele při podání žádosti o účast na konkrétní DNS;  

• postup při zadávání veřejné zakázky v rámci zavedeného DNS. 

 
K výše uvedenému nebyly ze strany účastníků žádné dotazy, proto bylo zástupci firmy KPMG 
Česká republika s. r. o. v 10.45 hod. on-line jednání ukončeno. 
 
V rámci PTK neobdržel SPÚ žádnou písemnou připomínku, námět ani dotaz k zadávacím 
podmínkám. 
 
V Praze dne 3. 8. 2021 
 
Zapsala: Ing. Jitka Kučerová, Odbor veřejných zakázek SPÚ 
 
 
Zápis odsouhlasila: Ing. Jana Vokřálová, Odbor veřejných zakázek  
 
 
 
 
 
 
 

 


