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ZÁPIS Z PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE 

Forma jednání Osobní/Vzdáleně prostřednictvím Microsoft Teams  

Č.j. 7232/SFDI/310157/13164/2020 

Zadavatel Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

 Projekt 
Zajištění úhrady časového poplatku prostřednictvím komerčních e-
shopů a dalších online prodejních kanálů 

Předmět předběžné 
tržní konzultace 

Představení systému a podmínek pro zajištění úhrady časového 
poplatku 

Datum a čas konání: Místo: Zpracoval: 

26. 08. 2020  
14:05 - 15:00 hod. 

Státní fond dopravní 
infrastruktury, Sokolovská 
1955, Praha 9  

dne 26. 08. 2020 
Ing. Jan Fančo, SFDI 

ÚČASTNÍCI PTK 

Účastníci Příloha č. 1 – Seznam účastníků  

Moderátor  Lukáš Beran (CENDIS, s.p.) 

Úvod 

Státní fond dopravní infrastruktury jako zadavatel v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 14. 08. 

2020 oznámil záměr o provedení předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) s odborníky a 

dodavateli v souvislosti s přípravou projektu „Zajištění úhrady časového poplatku 

prostřednictvím komerčních e-shopů a dalších online prodejních kanálů“ (dále jen „projekt“). 

Cílem PTK je seznámit případné zájemce s podmínkami, za kterých budou moci zajišťovat 

úhradu časového poplatku, resp. elektronické dálniční známky prostřednictvím svých 

prodejních kanálů a získat relevantní informace nezbytné pro správné nastavení smluvních 

podmínek a podmínek spolupráce pro výše uvedený projekt.  

Moderátor PTK Lukáš Beran (dále jen „LB“) přivítal účastníky a představila jednotlivé 

zástupce zadavatele, kteří se podíleli na přípravě dokumentů k PTK.  

Účastníci byli seznámeni, že v souladu s § 211 zákona bude průběh osobního jednání 

zaznamenán a bude z něj pořízen audiozáznam. Zúčastněné osoby svojí účastí vyjádřili 

souhlas s pořízením záznamu. Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Moderátor dále uvedl, že na tomto kole PTK se nebude odpovídat na dotazy – ty bude 

možné zaslat následně po tomto jednání a bude na ně odpovězeno v dalším kole PTK. 
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Průběh PTK 

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, přivítal účastníky PTK a 

poděkoval jim za jejich účast. 

Ondřej Zaoral (Inoxive, s.r.o.) zahájil první část prezentace se základními informacemi 

o projektu, viz prezentace, jež je přílohou tohoto zápisu – první část prezentace obsahuje 

základní informace o elektronické úhradě časového poplatku, obchodních podmínkách, 

přístupovém procesu, zpracování osobních údajů zákazníků, finančním vypořádání a 

zajištění. 

Zástupce DEVMASTERS s.r.o. se zeptal, zda soukromé e-shopy opravdu neobdrží provizi. 

Ing. Lucie Bartáková (SFDI): Ano, je tomu přesně tak. 

Lukáš Beran přešel k druhé části prezentace, obsahující základní informace o API.  

Závěr PTK 

Dotazy k informacím uvedeným v prezentaci mohou účastníci zaslat do 08. 09. 2020. Druhé 

kolo PTK, na kterém budou zaslané dotazy zodpovězeny, a na kterém proběhne diskuze, 

proběhne dne 14. 09. 2020, bližší informace budou vyvěšeny na profil zadavatele, webovou 

stránku www.edalnice.cz. 

Prezentace a popis API budou veřejně dostupné na webové stránce 

https://edalnice.cz/2020/08/26/elektronicka-distribuce-podminky-spoluprace/. 

LB: S dotazy prosíme také o informaci, jaký objem úhrad časového poplatku v rámci Vašeho 

řešení předpokládáte a informaci, zda předpokládáte, zda budete úhradu časového poplatku 

poskytovat jako samostatný produkt nebo jako součást akcí. 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Seznam účastníků 

Příloha č. 2 - Prezentace  

Příloha č. 3 – Popis API 

 
Schválila: Ing. Lucie Bartáková 

 

…………………………………… 
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