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1 Úvod
Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) s účinností od 1. dubna 2012.
Veřejným zadavatelům byla uložena nová povinnost dle § 96, odst. 5 ZVZ, použít
elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím
právním předpisem. Stále však platí, že veřejný i sektorový zadavatel je oprávněn využít
všech možností pro postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které poskytuje § 23
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, viz zejména
zadávání veřejných zakázek na dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách. Pro
zpracování tohoto prováděcího předpisu bude jako podklad využit „Seznam komodit
vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce“.
Úkol zpracovat a předložit Vládě ČR „Seznam komodit vhodných pro automatickou
metodu hodnocení a elektronické aukce“ byl Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen
„MMR“), jako gestoru ZVZ, uložen usnesením vlády č. 468 ze dne 26. června 2012- Návrh
plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí
2013.
Elektronická aukce (dále jen „e-aukce“) představuje nástroj, pomocí kterého lze po
standardně provedeném předběžném hodnocení nabídek hodnotit/umožnit optimalizovat
nabídky uchazečů na základě nově předkládaných hodnot (nejedná se o samostatné zadávací
řízení). Toto hodnocení může být prováděno rovněž v několika na sebe navazujících kolech,
mezi nimiž jednotliví uchazeči na základě jim sdělených informací upravují ("vylepšují") své
nabídky. Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí
nabídek je stanovováno průběžně v reálném čase, a to na základě zadavatelem stanovených
hodnotících kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná
elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky
a zadavatel sleduje vývoj pořadí a hodnot kritérií. Elektronickou aukci je možné realizovat
pouze za použití elektronických prostředků.
Díky elektronické aukci může zadavatel získat od uchazečů mnohem výhodnější
nabídku (snížení výsledné ceny i/nebo vylepšení nabízených podmínek), než pouze na
základě klasického hodnocení nabídek, zejména díky možnosti dodavatelů reagovat
v reálném čase na anonymní nabídky ostatních účastníků e-aukce. E-aukce tak představují
jednu z cest, jak posílit konkurenční prostředí při zadávání veřejných zakázek (dále jen „VZ“).
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2 Vymezení komodit vhodných pro
automatickou metodu hodnocení a
elektronické aukce
Kód

Název

01

Paliva a elektrická energie, pára a horká voda1

09110000-3

Tuhá paliva

09111000-0

Uhlí a paliva vyrobená z uhlí

09111100-1

Uhlí

09111200-2

Tuhá paliva vyrobená z uhlí

09111210-5

Černé uhlí a černouhelné brikety

09111220-8

Brikety

09111300-3

Fosilní paliva

09111400-4

Paliva na bázi dřeva

09112000-7

Lignit a rašelina

09112100-8

Hnědé uhlí a lignit hnědouhelné brikety

09112200-9

Rašelina

09113000-4
09120000-6

Koks
Plynná paliva

09121000-3

Svítiplyn, plyn pro rozvodnou síť nebo podobné plyny

09121100-4

Svítiplyn nebo podobné plyny

09122000-0

Propan a butan

09123000-7

Zemní plyn

09135000-4

Palivové oleje

09135100-5

Topné oleje

09135110-8

Lehké topné oleje

09310000-5

Elektrická energie

09330000-1

Solární energie

09331000-8

Solární panely

09331100-9

Solární kolektory pro výrobu tepla

09331200-0

Solární fotovoltaické moduly

03

Kancelářská technika a zařízení

30120000-6

Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení

30121000-3

Zařízení fotokopírování a termokopírování

30121100-4
1

4

Komoditní povinnost se nevztahuje na pohonné hmoty

Fotokopírovací stroje

30121200-5

Zařízení pro fotokopírování

30121300-6

Rozmnožovací zařízení

30121400-7

Rozmnožovací stroje

30121430-6
30140000-2

Počítací a účtovací stroje

30141000-9

Počítací stroje

30141100-0

Kapesní elektronické kalkulačky

30141200-1

Stolní kalkulačky

30141300-2

Kalkulačky s tiskem

30142000-6

Účtovací stroje a pokladny

30142100-7

Účtovací stroje

30142200-8

Pokladny

30150000-5

Psací stroje

30151000-2

Elektrické psací stroje

04

Spotřební materiál pro kancelářskou techniku

30125000-1

Části a příslušenství fotokopírovacích strojů

30125100-2

Zásobníky tonerů

30125110-5

Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje

30125120-8

Tonery pro fotokopírovací stroje

30125130-1

Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumná a dokumentační střediska

30152000-9

Součásti a příslušenství psacích strojů

30192113-6

Inkoustové náplně

06

Počítače a stroje na zpracování dat a média

30200000-1

Počítače

30210000-4

Stroje na zpracování dat (technické vybavení)

30211000-1

Sálové počítače

30211200-3

Technické vybavení pro sálové počítače

30211300-4

Počítačové platformy

30211400-5

Počítačové konfigurace

30213000-5

Osobní počítače

30213100-6

Přenosné počítače

30213200-7

Tablety (PC)

30213300-8

Stolní počítač

30213400-9

Centrální řídící jednotky pro osobní počítače

30213500-0

Kapesní počítače

30214000-2

Pracovní stanice

30215000-9

Mikropočítačové technické vybavení

30215100-0
30216000-6
30230000-0

Centrální řídící jednotky pro mikropočítače
Magnetická nebo optická čtecí zařízení
Zařízení související s počítači

30231000-7
30231100-8

5

Digitální rozmnožovací stroje

Počítačové monitory a konzoly
Počítačové terminály

30231200-9

Konzoly

30231300-0

Zobrazovací jednotky

30231310-3

Ploché monitory

30231320-6

Dotykové monitory

30232000-4

Periferní vybavení

30232100-5

Tiskárny a kresliče

30232110-8

Laserové tiskárny

30232120-1

Jehličkové tiskárny

30232130-4

Barevné grafické tiskárny

30232140-7

Kresliče

30232150-0

Inkoustové tiskárny
Archivovací a čtecí zařízení

30233000-1
30233100-2

Počítačové paměťové jednotky

30233110-5

Magnetické kartové paměťové jednotky

30233120-8

Magnetické páskové paměťové jednotky

30233130-1

Magnetické diskové paměťové jednotky

30233131-8

Disketové jednotky

30233132-5

Diskové jednotky

30233140-4

Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD)

30233141-1

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

30233150-7

Optické diskové jednotky

30233151-4

Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD)

30233152-1

Zařízení pro čtení/vypalování DVD

30233153-8

Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD

30233160-0

Páskové jednotky

30233161-7

Zařízení pro manipulaci s kazetami

30233170-3

Karuselové jednotky

30233180-6

Archivační zařízení flash paměť

30233190-9

Řídící jednotka diskové paměti

30236000-2

Různé počítačové vybavení

30236100-3

Rozšíření paměti

30236110-6

Paměť RAM

30236111-3

Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM)

30236112-0

Statická paměť s přímým přístupem (SRAM)

30236113-7

Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM)

30236114-4

Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM)

30236115-1

Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM)
Paměť pouze pro čtení (ROM)

30236120-9
30236121-6

Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM)

30236122-3

Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM)
Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení

30236123-0
30236200-4

6

(EEPROM)
Zařízení pro zpracovávání dat

30237200-1

Počítačová příslušenství

30237210-4

Ochrana proti vyzařování monitorů

30237220-7

Podložky pod myš

30237230-0

Vyrovnávací paměti

30237240-3

Webová kamera

30237250-6

Čisticí příslušenství k počítačům

30237251-3

Čisticí sady k počítačům

30237252-0

Rozprašovače se stlačeným vzduchem

30237253-7

Protiprachové kryty počítačového zařízení

30237260-9

Rameno pro upevnění monitoru na zeď

30237270-2

Pouzdra na přenosné počítače

30237280-5

Síťové příslušenství

30237290-8

Podložky zápěstí ke klávesnici

30237295-3

Ochranné kryty klávesnice

30237300-2

Doplňky k počítačům

30237310-5

Paměťová kazeta s fonty pro tiskárny

30237320-8

Diskety

30237330-1

Kazety DAT

30237340-4

Kazety DLT

30237350-7

Datové kazety

30237360-0

Kazety LTO

30237370-3

Záznamové kazety

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Příslušenství pro vkládání dat

30237410-6

Počítačová myš

30237420-9

Pákové ovladače

30237430-2

Světelná pera

30237440-5

Kulové ovládače

30237450-8

Grafické tablety

30237460-1

Počítačové klávesnice

30237461-8
30234000-8

Média pro ukládání dat

30234100-9

Magnetické disky

30234200-0

Optické disky

30234300-1

Kompaktní disky (CD)

30234400-2

DVD

30234500-3

Paměťová archivační média

30234600-4

Flash paměť

30234700-5

Magnetické pásky

08

Mobilní telefony a příslušenství

32250000-0

Mobilní telefony

32251000-7

7

Programovatelné klávesnice

Telefony do automobilů

32251100-8

Sada hands-free

32252000-4

GSM telefony

32252100-5

Hands-free mobilní telefony

32252110-8
09

Telekomunikační zařízení a infrastruktura

32500000-8

Telekomunikační přístroje na přenos dat

32550000-3

Telefonní zařízení

32551000-0

Telefonní kabely a příbuzné zařízení

32551100-1

Telefonní spojky

32551300-3

Telefonní sluchátkové sady

32551500-5

Telefonní kabely

32552000-7

Elektrické přístroje pro telefony nebo telegrafické

32552100-8

Telefonní sady

32552110-1

Bezdrátové telefony

32552120-4

Nouzové telefony

32552150-3

Telefony pro zrakově postižené

32552160-6

Telefony pro sluchově postižené

32552300-0

Telefonické nebo telegrafické spínací přístroje

32552320-6

Multiplexery

32552330-9

Telefonní spínací přístroje

32552400-1

Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu

32552410-4

Modemy

32552420-7

Kmitočtové konvertory

32552430-0

Kódovací zařízení

32552500-2
32552520-8
32552600-3
32553000-4
10

Teletextové přístroje
Telexové zařízení
Vstupní telefony
Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístrojů
Audiovizuální a fotografická technika
Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační
přístroje

32300000-6
32310000-9

Rozhlasové přijímače

32320000-2

Televizní a audiovizuální přístroje

32321000-9

8

Hands-free mobilní telefony (bezdrátové)

Videoprojektory

32321100-0

Filmové přístroje

32321200-1

Audiovizuální přístroje

32321300-2

Audiovizuální materiály

32322000-6

Multimediální přístroje

32323000-3

Video monitory

32323100-4

Barevné video monitory

32323200-5

Černobílé video monitory

32323300-6

Videopřístroje

32323400-7

Přehrávací videopřístroje

32324000-0

Televize

32324100-1

Barevné televize

32324200-2

Černobílé televize

32324300-3

Televizní přístroje

32324310-6
32324400-4

Televizní antény

32324500-5

Voliče kanálů

32324600-6

Set-top-boxy

32330000-5

Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu

32331000-2

Točny

32331200-4

Přehrávače kazet

32331300-5

Zvukové reprodukční přístroje

32331500-7

Přístroje pro nahrávání rekordéry

32331600-8

MP3 přehrávače

32332000-9

Magnetofony

32332100-0

Diktafony

32332200-1

Telefonní záznamníky

32332300-2

Přístroje pro záznam zvuku

32333000-6

Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu

32333100-7

Videorekordéry

32333200-8

Videokamery

32333300-9

Přístroje pro reprodukci obrazu

32333400-0

Videopřehrávače

32340000-8

Mikrofony a reproduktory

32341000-5

Mikrofony

32342000-2

Reproduktory

32342100-3

Hlavová sluchátka

32342200-4

Sluchátka

32342300-5

Sady mikrofonů a reproduktorů

32342400-6

Akustické přístroje
32342411-6

Minireproduktory

32342412-3

Běžné reproduktory

32344000-6

Přijímací přístroje pro radiotelefonii a radiotelegrafii

32344200-8
32344280-2

Radiopřijímače
Přenosná rádia
Části zvukového a video zařízení

32350000-1
32351000-8
32351300-1
32351310-4
32354000-9

9

Satelitní antény

Příslušenství pro zvuková a video zařízení
Příslušenství audiosystémů
Audiokazety
Filmové výrobky

32354300-2

Film pro fotografii

32354600-5

Video kazety

32360000-4

Interkomunikační zařízení

38650000-6

Fotografické vybavení

38651000-3

Fotografické přístroje

38651100-4

Objektivy

38651200-5

Těla fotografických přístrojů

38651600-9

Digitální fotografické přístroje

38652000-0

Kinematografické promítací přístroje

38652100-1

Promítací přístroje

38652120-7
38653000-7

Video projektory
Zařízení pro fotografické laboratoře

38653100-8

Blesky

38653110-1

Fotografické bleskové žárovky

38653111-8

Fotografické bleskové kostky

38653400-1

Projekční plátna

11
22800000-8

Kancelářské potřeby
Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo
lepenky

22810000-1

Rejstříky z papíru nebo lepenky

22813000-2

Účetní knihy

22814000-9

Bloky stvrzenek

22815000-6

Zápisníky

22816000-3

Bloky

22816100-4

Poznámkové bloky

22816200-5

Stenografický blok

22816300-6

Samolepicí bločky

22817000-0

Diáře nebo osobní kalendáře

22819000-4

Adresáře

22830000-7

Sešity

22831000-4

Náhradní vložky do školních poznámkových bloků

22832000-1

Školní papír

30190000-7

Různé kancelářské zařízení a potřeby

30191000-4

Kancelářské zařízení mimo nábytku

30191100-5

Zařízení pro archivaci dokumentů

30191110-8

Karuselový systém na vizitky

30191120-1

Stojany na časopisy

30191130-4

Svorkový držák na spisy

30191200-6

Zpětné projektory

30191400-8

Skartovačky

30192000-1

Kancelářské potřeby a různý papírový materiál

30192100-2

Mazací pryž

30192110-5

10

Inkoustové výrobky

30192111-2

Razítkové polštářky

30192112-9

Barvící pásky

30192121-5

Kuličková pera

30192122-2

Plnící pera

30192123-9

Pera s plstěným hrotem

30192124-6

Fixy

30192125-3

Značkovače

30192126-0

Technická pera

30192127-7

Držáky na pera

30192130-1

Tužky

30192131-8

Tužky mechanické

30192132-5

Náhradní tuhy do tužek

30192133-2

Ořezávátka tužek

30192134-9

Držáky na tužky

30192150-7
30192151-4

Pečetidla

30192152-1

Nastavitelná číselná razítka

30192153-8

Textová razítka

30192154-5

Náhradní razítkové polštářky

30192155-2

Držáky na kancelářská razítka

30192160-0

Korektory

30192170-3

Nástěnky

30192200-3

Měřící pásma

30192300-4

Inkoustové pásky

30192310-7

Pásky do psacích strojů

30192320-0

Pásky do tiskáren

30192330-3

Pásky a kotouče do kalkulaček

30192340-6

Faxové pásky

30192350-9

Pásky do pokladen

30192600-7

Kreslicí tabule

30192700-8

Papírnické zboží

30192800-9

Samolepící štítky

30192900-0

Korekční prostředky

30192910-3

Korekční pásky

30192920-6

Korekční tekutina

30192930-9

Korekční pera

30192940-2

Náplně do korekčních per

30193000-8
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Nastavitelná datovací razítka

Organizéry a příslušenství

30193100-9

Dělicí přepážky do zásuvek

30193200-0

Přihrádky na dopisy nebo organizéry

30193300-1

Závěsné organizéry

30193400-2

Zarážky na knihy

30193500-3

Stojany na tiskoviny

30193600-4

Stojánky na diáře nebo kalendáře

30193700-5

Krabice na ukládání spisů

30193800-6

Držáky na vzkazy

30193900-7

Držáky kopií

30194000-5

Rýsovací potřeby

30194100-6

Křivítka

30194200-7

Pásky filmy a jiné pomůcky na přilepení výkresů

30194210-0

Pásky a jiné pomůcky na přilepení výkresů

30194220-3

Lepicí filmy

30194300-8

Rýsovací soupravy sady a papíry

30194310-1

Rýsovací soupravy nebo sady

30194320-4

Rýsovací papíry

30194400-9

Kryty rýsovacích stolů

30194500-0

Pomůcky pro psaní písmen

30194600-1

Úhloměry

30194700-2

Šablony

30194800-3

Příložníky a trojúhelníky

30194810-6

Příložníky

30194820-9

Trojúhelníky

30194900-4

Ochranné kryty pracovní plochy

30195000-2

Tabule

30195100-3

Plánovací tabule a příslušenství

30195200-4

Elektronické tabule a příslušenství

30195300-5

Listové tabule a příslušenství

30195400-6

Suché stírací tabule a příslušenství

30195500-7

Křídové tabule a příslušenství

30195600-8

Vývěskové tabule a příslušenství

30195700-9

Čistící sady na tabule a příslušenství

30195800-0

Závěsné věšáky a držáky

30195900-1

Bílé a magnetické tabule

30195910-4

Bílé tabule

30195911-1

Příslušenství k bílým tabulím

30195912-8

Stojany k bílým tabulím

30195913-5

Stojany k flipchartům

30195920-7

Magnetické tabule

30195921-4
30196000-9

Plánovací systémy

30196100-0

Plánovače porad

30196200-1

Termínové kalendáře a náhradní vložky

30197000-6

Drobné kancelářské vybavení

30197100-7
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Stírací pomůcky k magnetickým tabulím

Sešívací svorky cvočky napínáčky

30197110-0

Sponky

30197120-3

Cvočky

30197130-6
30197200-8

Kroužkové vazače a kancelářské sponky

30197210-1

Kroužkové vazače

30197220-4

Sponky na papír

30197221-1
30197300-9
30197310-2

Otevírače dopisů

30197320-5

Sešívačky

30197330-8

Odstraňovače sešívacích svorek
Děrovačky

30197400-0

Navlhčovač známek

30197600-2

Zpracovaný papír a lepenka

30197610-5

Vrstvený papír a lepenka

30197620-8

Papír určený k psaní

30197621-5

Bloky k flipchartům

30197630-1

Papír určený k tisku

30197640-4

Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír

30197641-1

Termografický papír

30197642-8

Fotokopírovací a xerografický papír

30197643-5

Fotokopírovací papír

30197644-2

Xerografický papír

30199000-0
30199100-1

Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
Uhlový papír přímopropisovací papír papírové rozmnožovací blány
a samopropisovací papír

30199110-4

Uhlový papír

30199120-7

Přímopropisovací papír

30199130-0

Samopropisovací papír

30199140-3

Papírové rozmnožovací blány

30199200-2

Obálky dopisnice a korespondenční lístky

30199210-5

Dopisnice

30199220-8

Korespondenční lístky

30199230-1

Obálky

30199240-4

Dopisní sady

30199300-3

Ražený nebo perforovaný papír

30199310-6

Ražený nebo perforovaný papír určený k tisku

30199320-9

Ražený nebo perforovaný papír určený k psaní

30199330-2

Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální formě

30199340-5

Papír v kontinuální formě

30199400-4
30199410-7
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Držáky na kancelářské sponky
Otevírače dopisů sešívačky a děrovačky

30197321-2

39260000-2

Napínáčky

Gumovaný nebo lepicí papír
Samolepicí papír

30199500-5

Pořadače přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky

30199600-6

Přihrádky na kancelářské potřeby
Schránky na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů

39261000-9

Schránky na ukládání papírů

39263000-3

Vybavení pracovních stolů

39263100-4

Sady na pracovní stoly

39264000-0

Součásti rychlovazačů nebo pořadačů

39265000-7

Háčky a očka
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Čistící prostředky a jiné drogistické zboží

33710000-0

Parfémy, toaletní potřeby a kondomy

33711000-7

Parfémy a toaletní potřeby

33711900-6

Mýdlo

33760000-5

Toaletní papír kapesníky ruční utěrky a ubrousky

33761000-2

Toaletní papír

33762000-9

Papírové kapesníky

33763000-6

Papírové ruční utěrky

33764000-3

Papírové ubrousky

33770000-8

Papírové hygienické výrobky

33771000-5

Hygienické papírové výrobky

33772000-2

Papírové výrobky na jedno použití

39224000-8

Kartáčnické výrobky různých typů

39224100-9

Košťata

39224200-0

Kartáče
Čisticí a lešticí výrobky

39800000-0
39810000-3

Vonné přípravky a vosky

39811000-0

Přípravky pro parfemování nebo deodoraci místností

39811100-1
39811110-4
39811200-2
39812000-7

Dávkovače osvěžovačů vzduchu
Dezinfektanty vzduchu
Leštidla a krémy

39812100-8

Leštidla na podlahu

39812300-0

Leštící vosky

39812400-1

Prostředky na zametání
Čisticí pasty a prášky

39813000-4
39820000-6

Organické povrchově aktivní prostředky

39821000-3

Čpavkové čisticí prostředky

39822000-0

Žíravé čisticí prostředky
Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží

39830000-9
39831000-6
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Osvěžovače vzduchu

Prací prostředky

39831100-7

Olejové dispergovadlo

39831200-8

Detergenty

39831210-1

Detergenty do myček na nádobí

39831220-4

Odmašťovací činidla

39831230-7

Pohlcovače tuku

39831240-0

Čisticí směsi

39831250-3
39831300-9

Čisticí prostředky na podlahy

39831400-0

Čisticí prostředky na monitory a obrazovky

39831500-1

Čisticí prostředky pro automobily

39831600-2

Čisticí prostředky pro WC

39831700-3

Automatické dávkovače mýdla

39832000-3

Prostředky na mytí nádobí

39832100-4

Prášek na mytí nádobí

39833000-0

Prostředky proti prachu
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Zařízení a vybavení interiéru

39220000-0

Kuchyňské zařízení domácí potřeby a zařízení pro pohostinství

39221000-7

Kuchyňské zařízení

39221100-8

Kuchyňské nádobí

39290000-1

Různé vybavení interiérů

39291000-8

Zařízení pro prádelny

39292000-5

Školní tabule a nástroje k psaní nebo kreslení

39292100-6

Školní nástěnné tabule

39292110-9

Stírací pomůcky na tabule

39292200-7

Tabulky na psaní

39292300-8

Kreslicí náčiní

39292400-9

Psací náčiní

39292500-0

Pravítka

39293000-2

Umělé výrobky

39293400-6

Umělý trávník

39299000-4

Skleněné výrobky

39299200-6

Bezpečnostní sklo

39299300-7

Skleněná zrcadla

39700000-9

Domácí spotřebiče

39710000-2

Elektrické přístroje pro domácnost

39711000-9

Elektrická zařízení domácnosti pro použití v kontaktu s potravinami

39711100-0

Chladničky a mrazničky

39711110-3

Kombinovaná chladící a mrazící zařízení

39711120-6

Mrazničky

39711121-3

Pultové mrazničky

39711122-0

Mrazničky pro domácnosti

39711123-7

Mrazničky skříňového typu

39711124-4

Průmyslové mrazničky

39711130-9
39711200-1

39711211-1
39711300-2

Chladničky
Kuchyňské roboty

39711210-4
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Máchací roztoky

Mixéry
Kuchyňské mixéry
Elektrotepelné přístroje

39711310-5

Elektrické přístroje na přípravu kávy

39711320-8

Elektrické přístroje na přípravu čaje

39711330-1

Elektrické opékače topinek

39711340-4

Ohřívače talířů

39711350-7

Waflovače

39711360-0

Trouby

39711361-7

Elektrické trouby

39711362-4

Mikrovlnné trouby

39711400-3

Opékače ohřívací tělíska varné desky a varná tělíska

39711410-6

Opékače

39711420-9

Ohřívací tělíska

39711430-2

Varné desky

39711440-5

Varná tělíska

39711500-4

Otvíráky na konzervy

39712000-6

Elektrická zařízení domácnosti pro užití v kontaktu s lidským tělem

39712300-9

Vysoušeče rukou
Elektrická zařízení domácností pro čištění a žehlení

39713000-3
39713100-4

Myčky na nádobí

39713200-5

Pračky a sušičky na prádlo

39713210-8

Pračky spojené se sušičkou

39713211-5

Sušící a žehlící jednotky

39713300-6

Drtiče odpadků

39713400-7

Stroje pro údržbu podlah

39713410-0

Stroje na čištění podlah

39713420-3

Leštiče podlah

39713430-6

Vysavače

39713431-3
39713500-8
39713510-1
39714000-0

Elektrické žehličky
Napařovací žehličky
Ventilační nebo recyklační kryty

39714100-1
39714110-4
39715000-7

Ventilátory
Odsávací ventilátory
Ohřívače vody a vytápění budov instalatérská zařízení

39715100-8

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače

39715200-9

Topenářské zařízení

39715210-2

Zařízení pro ústřední vytápění

39715220-5

Elektrické topné odpory

39715230-8

Elektrické přístroje pro vytápění půdy

39715240-1

Elektrické přístroje pro vytápění prostoru

39715300-0
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Příslušenství k vysavačům

Instalatérská zařízení

39716000-4

Součásti elektrických zařízení domácností

39717000-1

Větráky a klimatizační zařízení

39717100-2

Větráky

39717200-3

Klimatizační zařízení

39720000-5

Neelektrické stroje pro domácnost

39721000-2

Zařízení domácnosti pro vaření nebo topení

39721100-3

Přístroje na vaření používané v domácnostech

39721200-4

Plynové ledničky

39721300-5

Neelektrické ohřívače vzduchu a výměníky

39721310-8

Ohřívače vzduchu

39721320-1

Vzduchové vysoušeče

39721321-8

Kompresorové vysoušeče

39721400-6

Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody

39721410-9

Plynová zařízení

39721411-6
39722000-9

Plynové ohřívače
Části sporáků vařičů ohřívačů talířů a domácího příslušenství

39722100-0

Části sporáků

39722200-1

Části vařičů
Části ohřívačů talířů

39722300-2
38

Elektroinstalační materiál

31400000-0

Akumulátory galvanické články a baterie
Galvanické články

31410000-3
31411000-0
31420000-6

Galvanické baterie

31421000-3

Olověné baterie

31422000-0

Jednotky bateriových zdrojů

31430000-9

Elektrické akumulátory

31431000-6

Olověné akumulátory

31432000-3

Nikl-kadmiové akumulátory

31433000-0

Ocelo-niklové akumulátory

31434000-7

Lithiové akumulátory

31440000-2

Baterie

31500000-1

Elektrické zdroje světla a svítidla

31510000-4

Elektrické žárovky

31512000-8

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem

31512100-9

Halogenové žárovky lineární

31512200-0

Halogenové žárovky dvoukolíčkové

31512300-1

Halogenové žárovky dichroické

31514000-2

Výbojky

31517000-3

Obloukové lampy

31519000-7

Žárovky a neonové žárovky

31520000-7
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Alkalické baterie

31519100-8

Žárovky

31519200-9

Neonové žárovky
Lampy a svítidla

31521000-4

Lampy

31521100-5

Stolní lampy

31521200-6

Stojací lampy

31521300-7

Přenosná elektrická svítidla

31521320-3

Elektrické svítilny

31521330-6

Nabíjející přenosná elektrická svítidla

31524000-5

Stropní a nástěnná svítidla

31524100-6

Stropní svítidla

31524120-2

Stropní světla

31527000-6

Bodové reflektory

31527200-8

Venkovní svítidla

31527210-1

Lucerny

31527260-6

Osvětlovací systémy

31527270-9

Osvětlení nástupišť
Části lamp a osvětlovacího zařízení

31530000-0
31531000-7

Žárovkové baňky

31531100-8

Elektrické trubice
Části lamp a svítidel

31532000-4
31532100-5

Trubicová svítidla

31532110-8

Trubicové zářivky

31532120-1

Kompaktní zářivky

31532200-6

Kruhová svítidla

31532210-9

Kruhové zářivky

31532300-7

Kulaté žárovky

31532310-0

Kulaté kompaktní zářivky

31532400-8

Zástrčky svítidel

31532500-9

Spouštěče svítidel

31532510-2
31532600-0

Tlumivky

31532700-1

Stínidla

31532900-3

Zářivková osvětlení

31532910-6

Zářivkové trubice

31532920-9

Žárovky a zářivky
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Zdravotnický spotřební materiál
33140000-3

Zdravotnický spotřební materiál
Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno
použití

33141000-0
33141100-1
33141110-4
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Spouštěče zářivek

Obvazy; svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
Obvazy

33141111-1

Adhesivní obvazy

33141112-8

Náplasti

33141113-4

Obvazy, obinadla

33141114-2

Zdravotnická gáza
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33141115-9

Zdravotnický savý materiál

33141116-6

Obvazové svitky

33141117-3

Vata

33141118-0

Tampóny

33141119-7

Tlakové obvazy

3 Současný stav používání e-aukcí
3.1 Využití e-aukce v Evropské unii
Studie PWC2 z roku 2011 ukazuje, že mezi lety 2006-2010 bylo průměrné využití
elektronické aukce v zemích EU 0,6% co do počtu (z celkového počtu zadávacích řízení 0,6%
řízení využilo e-aukci) a 0,9% co do finančního objemu veřejných zakázek. V roce 2010
přitom znatelně vzrostla hodnota finančního objemu zakázek hodnocených e-aukcí. Ta
vzrostla z 1% (2009) na 3%. Počet provedených elektronických aukcí se také zvedl, a to ze
zhruba 0,8% (2009) na 1,2% (2010). Nejvíce jsou e-aukce využívány v rámci veřejných
zakázek na dodávky. Mezi státy, které mají stanovenou určitou povinnost používat e-aukce,
patří Švédsko, Dánsko, Rumunsko či Slovensko. Ostatní mají upraveny právní předpisy
v souladu se směrnicí 2004/18/ES Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání veřejných
zakázek, která využití e-aukce upravuje, a zároveň stanovuje další náležitosti jejího využití.

3.2 Využití e-aukce v ČR
Využívání e-aukce jako jeden ze způsobů hodnocení nabídek v posledních letech
roste. Každoročně dosahované hodnoty shodné s evropským průměrem. Aplikace metody
hodnocení e-aukce u zadávacích řízení realizovaných na základě zákona byla v letech 2006 až
2011 spíše výjimečnou (s výjimkou let 2010 a 2011 nepřesahuje v celkovém objemu 1 %
počtu zadávacích řízení i objemu prostředků) tak, jak ukazují následující dvě tabulky. V letech
2010 až 2011 lze však u dodávek sledovat růstovou tendenci, a to jak v případě veřejných,
tak i sektorových zadavatelů. Přesto jsou však vykazované hodnoty stále velmi nízké a
z pohledu celkového trhu veřejných zakázek marginální.
Tabulka 1: Použití elektronických aukcí v zadávacích řízeních veřejných zadavatelů
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dodávky
% zadávacích řízení
0,1
0,1
0,8
0,9
2,5
7,5
3
% prostředků
0,0
0,0
0,6
2,3
5,2
4,4
Služby
% zadávacích řízení
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,6
% prostředků
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
Stavební práce
% zadávacích řízení
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,4
% prostředků
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,9
Celkem
% zadávacích řízení
0,0
0,1
0,2
0,2
0,7
2,3
% prostředků
0,0
0,0
0,1
0,3
0,9
2,0
2
3
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Tabulka 2: Použití elektronických aukcí v zadávacích řízeních sektorových zadavatelů4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dodávky
% zadávacích řízení
0,0
0,6
1,8
1,3
1,8
2,1
% prostředků
0,0
0,0
1,6
0,1
5,5
13,3
Služby
% zadávacích řízení
0,0
0,0
0,5
0,0
0,4
1,3
% prostředků
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
Stavební práce
% zadávacích řízení
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% prostředků
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Celkem
% zadávacích řízení
0,0
1,3
1,0
0,5
1,0
1,5
% prostředků
0,0
0,5
0,5
0,0
1,8
8,0

MMR provedlo dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální využívání a rozsah
zkušeností s institutem e-aukce při zadávání veřejných zakázek, a to na vzorku, který tvořil
1. kvartil zadavatelů5 (346 z celkových 1387), kteří zadali v období listopad 2010 – říjen 2011
alespoň jednu veřejnou zakázku dle ZVZ a byli seřazeni dle počtu zadaných zakázek od
největšího po nejmenší.
Dotazník obsahoval otázky týkající se využívání e-aukcí
v organizacích zadavatele, zkušeností s e-aukcemi, typů zadávaných komoditních kategorií či
otázky týkající se výhod a nevýhod při používání e-aukcí.
Návratnost dotazníku dosáhla 20%. Zadavatelé, kteří v dotazníku uvedli, že e-aukce
využívají, představují 39,5%. Téměř většina zadavatelů, kteří e-aukce využívají, nemají
zakotvenu povinnost vzhledem k využívání e-aukcí ve svých vnitřních předpisech. Využívání
e-aukcí je tedy dobrovolné a závisí na znalostech, zkušenostech a rozhodnutí každého
zadavatele, zda e-aukci využije či ne.
Zadavatelé v e-aukci spatřují zejména možnost realizace hodnocení veřejné zakázky
transparentním způsobem s pozitivním efektem dosažení nižších pořizovacích cen resp.
úspory finančních prostředků. Za nevýhodou je považována eliminace menších dodavatelů
z důvodu nezkušenost a neznalosti problematiky či neochota dodavatelů se e-aukcí účastnit,
snížení ceny pod hranici možného provedení předmětu plnění VZ, hrozba nízké kvality plnění
či snaha dodat výrobky nižší kvality, vyšší náročnost na přípravu a administraci či absence
informační podpory. Vhodnost použití e-aukce byla identifikována u komodit, jejichž
předmět lze dobře vyspecifikovat, jejichž kvalita je neměnná, které jsou snadno
standardizovatelné, což odpovídá způsobu, jakým byl seznam vhodných komodit pro
automatickou metodu hodnocení a e-aukce zpracován.
4
5
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Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách; www.isvz.cz
Kontaktní osoba byla převzata ze zadávacích formulářů F03, F06 a F13

4 Přístup ke kategorizaci komodit
vhodných pro automatickou metodu
hodnocení a elektronické aukce
4.1 Volba taxonomie pro definici komodit
Na základě analýzy číselníků a taxonomie pro popis komodit byla jako báze pro
definici komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-aukce zvolena klasifikace CPV.
CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) představuje jednotný klasifikační systém
pro veřejné zakázky, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé
a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek. Klasifikace CPV je
provozována Evropskou komisí. CPV se skládá z hlavního slovníku, který slouží pro určení
předmětu zakázky, a doplňkového slovníku, který se využívá při zadávání dalších
kvalitativních informací.
Hlavní slovník je založen na stromové struktuře obsahující kódy s maximálně 9
číselnými znaky (8místný číselný kód plus jedna kontrolní číslice), které souvisí se slovním
popisem druhu dodávky, stavebních prací nebo služeb představujících předmět zakázky.
První dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y);
• První tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y);
•

První čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y);

•

Prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y);

Každá z posledních tří číslic odpovídá vyššímu stupni přesnosti v rámci každé kategorie.
Devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic.

Doplňkového slovníku lze použít k rozšíření popisu předmětu zakázky. Položky jsou
tvořeny alfanumerickým kódem s příslušným slovním popisem umožňujícím přidání dalších
podrobností vztahujících se ke specifické povaze nebo určení zboží, které má být zakoupeno.
Alfanumerický kód tvoří:
• první úroveň obsahující písmeno odpovídající oddílu;
•
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druhá úroveň obsahující čtyři číslice, z nichž první tři označují pododdíl a poslední z nich
slouží pro ověřování

Hlavní komoditní kategorie pro e-aukce byly vymezeny na úrovni tříd (tj. s použitím 4
nul). K CPV kódům byl doplněn pozitivní výčet (slovní popis na úrovni dílčích komoditních
kategorií) a negativní výčet (slovní popis a CPV kód) na úrovni komodit.

4.2 Volba parametrů pro kategorizaci komodit
Pro posouzení vhodnosti komodit pro zadávání prostřednictvím e-aukce bylo
vycházeno z míry jejich standardizovatelnosti. Platí přitom základní předpoklad, že čím je
komodita standardizovatelnější (zaměnitelnější) a vymezení předmětu veřejné zakázky
jednodušší, tím méně je nezbytná vzájemná komunikace a vazba mezi zadavatelem
a dodavatelem a tím jednodušší a vhodnější je zadávání veřejné zakázky prostřednictvím
e-aukce. Příkladem takové velmi dobře standardizovatelné komodity může být mazací pryž,
DVD, pneumatiky či obálky – jedná se o předměty, u kterých není předpokládána žádná
zvláštní preference, co se týče konkrétního dodavatele či uzpůsobení předmětu nákupu
specifickým potřebám zadavatele.

Míra standardizovatelnosti komodit byla hodnocena na základě následujících pěti
klíčových atributů:

Míra substituce
dodavatele

1

Nutnost budování
partnerství
2
s dodavatelem

5
Míra standardizovatelnosti
komodity

3
Negativní dopad
selhání dodavatele

Míra
komoditizovatelnosti
předmětu nákupu

4
Míra znalostí nutná
pro definici
předmětu nákupu

Obrázek 1 Klíčové atributy stanovení míry standardizovatelnosti komodit

1. Míra substituce dodavatele
Čím více dodavatelů na trhu dodává danou komoditu, tím je pro zadavatele snazší
provést změnu dodavatele. V závislosti na této míře je u standardizovaných komodit
možné téměř okamžitě substituovat dodavatele bez dalších vyvolaných nákladů. Tato
možnost klesá přímo úměrně s klesající mírou standardizace komodit.
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2. Nutnost budování partnerství s dodavatelem
Čím více je nutné s dodavatelem dlouhodobě spolupracovat a budovat společné knowhow, aktiva s vysokou přidanou hodnotnou, příp. patenty, tím je komodita méně
standardizovatelná. Předmět nákupu, který splňuje požadavky nejmenší
standardizovatelnosti, je např. kolaborativní design a vývoj útočných, obranných
a bezpečnostních systémů.
3. Negativní dopad selhání dodavatele
Čím větší je finanční újma (vyjádřená v penězích) nebo společenská újma (vyjádřená
např. v znečištění životního prostředí nebo zhoršením bezpečnosti) spojená s případným
selháním vybraného dodavatele, tím méně je komodita standardizovatelná.
4. Míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu
Čím komplexnější znalosti a zkušenosti jsou nezbytné pro definici předmětu nákupu, tím
méně je komodita standardizovatelná.
5. Míra komoditizovatelnosti předmětu nákupu
Čím jednodušeji lze popis předmětu nákupu v celé jeho úplnosti specifikovat do
detailního rozpočtu (tabulky) ve formě jednotlivých nákupních položek s případnými
odkazy na nákresy a technické specifikace, tím více je komodita standardizovatelná.
Naceněním jednotlivých položek je získána celková cena.

4.3 Kategorizace komodit dle zvolených parametrů
V tomto kroku došlo k posouzení komodit definovaných na základě zvoleného
způsobu popisu dle výše uvedených pěti atributů standardizovatelnosti (míra substituce
dodavatele, nutnost budování partnerství s dodavatelem, negativní dopad selhání
dodavatele, míra znalostí nutná pro definici předmětu nákupu a míra komoditizovatelnosti
předmětu nákupu).

4.3.1 Postup kategorizace
Pro kategorizaci byl zvolen následující postup:
1. Byly vyloučeny komodity, které nejsou vhodné pro veřejný sektor (např. průmyslové
dodávky, drahokamy a polodrahokamy, kožešinové výrobky, videotextové terminály)
a komodity, které jsou zastaralé a jejich nákup již není pravděpodobný (gramofony).
2. Byly určeny komodity, které jsou „velmi dobře standardizovatelné“.
3. Komodity, které nebyly zvoleny jako velmi dobře standardizovatelné, byly označeny jako
„ostatní“.
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4.3.2 Odůvodnění zvolených velmi dobře definovaných komodit
Tato podkapitola dokumentuje míru standardizovatelnosti komodit u hlavních
komoditních kategorií, které byly na základě kategorizace vybrány jako velmi dobře
standardizovatelné.
Míra standardizovatelnosti komodit byla stanovena pro každou hlavní komoditní
kategorii na základě 5 dílčích atributů standardizovatelnosti (míra substituce dodavatele,
nutnost budování partnerství s dodavatelem, negativní dopad selhání dodavatele, míra
znalostí nutná pro definici předmětu nákupu a míra komoditizovatelnosti předmětu nákupu),
které byly ohodnoceny na škále 1-5 (1 – nejméně standardizovatelné, 5 – nejvíce
standardizovatelné).
Škála nastavení vah pro hodnocení parametrů standardizovatelnosti je uvedena
v následující tabulce:
Hodnota atributu
Atribut
standardizovatelnosti
1
2
3
4
5
Existuje
Počet
Počet
Počet
Trh dodavatelů
Míra substituce
monopol
na
dodavatelů
je
dodavatelů
je
dodavatelů
je
je
blízko
dodavatele
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straně nabídky,
tj. velmi
omezená
možnost výběru
(maximálně 3
dodavatelé)

výrazně
omezený.
Dodavatelé
udržují
konstantní ceny
–
nekonkurenční
trh.

omezený,
nicméně
postačující pro
konkurenci.

dostatečný –
trh je
konkurenční.

dokonalé
konkurenci –
existuje téměř
neomezený
počet firem.

Nutnost budování
partnerství
s dodavatelem

Existuje
nezbytnost
budování
dlouhodobé
spolupráce. Bez
ní není možné
záměr
realizovat.

Existuje silná
potřeba
budování
dlouhodobé
spolupráce. Bez
ní hrozí vážnější
komplikace.

Dlouhodobá
spolupráce je
výhodná,
nicméně není
nutná.

Dlouhodobá
spolupráce je
v dílčích
aspektech
výhodná,
nicméně není
nutné budovat
dlouhodobé
partnerství,

S dodavatelem
není potřeba
budovat
jakékoli
partnerství.

Negativní dopad
selhání dodavatele

Selhání
dodavatele má
velmi závažné
dopady
dlouhodobé
dopady vč.
externích vlivů
(např.
společenské
dopady, životní
prostředí)

Selhání
dodavatele má
závažné dopady
dovnitř
organizace,
nicméně je bez
externích vlivů
(např.
společenské
dopady, životní
prostředí).

Selhání
Selhání
dodavatele má dodavatele
krátkodobé
nemá přímý
negativní vlivy dopad na
dovnitř
náklady,
organizace na nicméně
provoz, náklady. krátkodobě
komplikuje
provoz.

Selhání
dodavatele
nemá žádný vliv
na provoz a
náklady nebo
externí dopadů.

Míra znalostí nutná
pro definici
předmětu nákupu

Definice
vyžaduje
rozsáhlou
komoditní
expertízu –
např. vzdělání a
delší praxi
v oboru.

Definice
předmětu VZ
vyžaduje
určitou
komoditní
expertízu

Pro definici není
nezbytně nutné
disponovat
specifickou
expertízou,
postačí např.
všeobecná
nákupní praxe.

Definice
předmětu
nevyžaduje
žádnou
komoditní
expertízu.
Nákupní
zkušenost je
vhodná.

Pro definici není
nutné mít
jakoukoli
specifickou
znalost nebo
zkušenost.

Míra
komoditizovatelnosti
předmětu nákupu

Předmět nelze
v žádném
případě popsat
zadávací
tabulkou. Nutné
jsou specifické a
rozsáhlé studie,
analýzy apod.

Předmět nelze
popsat zadávací
tabulkou. Pro
jeho definici je
zapotřebí
zpracovat
analýzy a
studie.

Předmět lze
popsat zadávací
tabulkou. Ta je
rozsáhlá a její
vypracování je
náročné a
komplikované.

Předmět lze
popsat zadávací
tabulkou. Její
vypracování je
náročnější.

Předmět lze
jednoznačně
popsat
jednoduchou
zadávací
tabulkou,
případně i
katalogizovat.

Zatímco u prvního a posledního atributu platí přímá úměra (čím větší je míra
substituce dodavatele a komoditizovatelnosti předmětu nákupu, tím větší je
standardizovatelnost komodity), u zbývajících tří atributů platí úměra nepřímá (čím větší je
nutnost budování dlouhodobého partnerství s dodavatelem, možný negativní dopad selhání
dodavatele a míra znalostí nutná pro specifikaci předmětu nákupu, tím menší je
standardizovatelnost komodity).
Celková míra standardizovatelnosti komodit byla následně shrnuta prostým
aritmetickým průměrem za všech 5 dílčích atributů tak, aby mohlo dojít ke vzájemnému
srovnání celkové míry standardizovatelnosti mezi jednotlivými hlavními komoditními
kategoriemi. Jako velmi dobře standardizovatelné byly označeny ty komoditní kategorie,
jejichž celková míra standardizovatelnosti je vyšší než 4 a které u žádného ze
sledovaných atributů standardizovatelnosti nevykázaly nižší hodnotu než 4 (pakliže
kategorie u některého z dílčích atributů standardizovatelnosti vykázala hodnotu 3 a nižší,
byla automaticky vyřazena). Následně byla posuzována míra standardizace v souladu
s ustanovením ZVZ pouze pro dodávky.
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5 Závěr
Schválený seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení
a elektronické aukce bude sloužit jako podklad pro vytvoření prováděcího právního předpisu
stanovujícího rozsah zboží, u jejichž zadávání budou zadavatelé povinni použít elektronickou
aukci. Stále však platí, že veřejný i sektorový zadavatel je oprávněn využít všech možností pro
postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které poskytuje § 23 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, viz zejména zadávání veřejných zakázek
na dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách.
Zpracování prováděcího právního předpisu k § 96, odst. 5 ZVZ je realizováno
v souladu s plánem legislativních prací 1. pol. 2013, jehož účinnost je navázána na realizaci
Národního elektronického nástroje, který bude sloužit jako informační podpora všem
zadavatelům, kteří budou mít povinnost zadávat stanovené komodity za použití elektronické
aukce.
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