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ZÁPIS Z PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE 

Forma jednání Vzdáleně prostřednictvím Microsoft Teams  

Č.j. 7232/SFDI/310157/14227/2020 

Zadavatel Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

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

Předmět předběžné 
tržní konzultace Zodpovězení zaslaných dotazů a diskuze 

Datum a čas konání: Místo: Zpracoval: 

14. 09. 2020  
14:00 - 14:50 hod. 

Státní fond dopravní 
infrastruktury, Sokolovská 
1955, Praha 9  

dne 14. 09. 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 28. 08. 

2020 oznámil záměr o provedení 2. kola 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 2. kola PTK je zodpovězení e-mailových dotazů zájemců, projednání 

připomínek, návrhů alternativních řešení a následná diskuse nad podmínkami, včetně těch 

smluvních, za kterých budou případní zájemci moci zajišťovat úhradu časového poplatku, 

resp. elektronické dálniční známky prostřednictvím svých prodejních kanálů. 

Moderátor PTK Lukáš Beran (dále jen „LB“) přivítal účastníky a představil 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 audio a video záznam. Zúčastněné osoby svojí účastí 

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

zápisu. 
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Průběh PTK 

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

poděkoval jim za jejich účast. 

LB dále popsal, jak bude jednání probíhat – bude přečten dotaz, následně odpověď a pak 

bude možné se k danému dotazu dále doptávat. 

Odpovědi na dotazy, které SFDI ve lhůtě obdržel, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zápisu – 

Prezentace. Do přílohy č. 2 -  Prezentace budou doplněny také nové dotazy položené na 

tomto jednání a odpovědi na tyto dotazy. 

Na jednání zazněly tyto nové dotazy: 

a) K dotazu č. 2 – jaký je důvod k rozdílnému přístupu? Proč se u fyzické distribuce 

zajištěné Česko poštou a Čeprem také nejedná jen o doplňkový prodej? Odpověď: 

V rámci distribuce bylo potřeba zajistit také fyzická obchodní místa jako možnost pro 

občany, kteří nebudou chtít pro úhradu časového poplatku využívat elektronická 

média. Doplňkový dotaz: Jaká je výše vysoutěžené provize? Odpověď: Výše provize 

je 2,3%. 

b) K dotazu č. 4 – otázka byla myšlena tak, proč nebyla vypsána soutěž také na 

soukromý e-shop – tedy proč byl zvolen jiný postup než u fyzické distribuce. 

Odpověď: Fyzickou distribuci není stát schopen zajistit vlastními zdroji, a musela tak 

být zajištěna prostřednictvím veřejné soutěže. Naopak na elektronickou distribuci 

bude vybudován státní e-shop. Není tedy zamýšleno hradit další náklady v rámci 

elektronické distribuce. Elektronická distribuce prostřednictvím soukromých e-shopů 

je myšlena jako doplňková. 

c) K dotazu č. 28 – registrace bude probíhat jakým certifikátem, bude se na úhradu 

časového poplatku vztahovat EET? Odpověď: Jedná se o poplatek, dle nás by na to 

EET vztahovat nemělo. Informaci o certifikátu poskytneme v rámci uveřejnění závěrů 

z této PTK. 

d) Zákazník je teď zvyklý kupovat známky na čerpacích stanicích. Nebylo by přívětivé 

připojit i další čerpací stanice? Odpověď: Zákon o zadávání veřejných zakázek 

umožňuje vybrat pouze jednoho vítěze v jednom výběrovém řízení. Proto existují také 

tyto podmínky pro připojení se. Pokračování v dotazu: Musí se jednat o elektronickou 

distribuci? Odpověď: Za uvedených podmínek je možné poskytovat také fyzickou 

distribuci. 

Závěr 2. kola PTK 

Závěry z tržní konzultace budou uveřejněny do 21. 9. 2020 na webu SFDI, webu edalnice.cz 

a profilu zadavatele SFDI v elektronickém nástroji Tender arena. 



 

 

Ing. Zbyněk Hořelica vyzval účastníky ke sdělení informace, zda by měli zájem se do 

elektronické distribuce zapojit, a sdělení informace o časovém rámci napojení se na systém 

IS EDAZ. Kontaktní informace pro sdělení těchto informací budou uveřejněny společně se 

závěry z PTK. 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Seznam účastníků 

Příloha č. 2 - Prezentace  

 
 

 

Schválila: Ing. Lucie Bartáková 

 

…………………………………… 

 


		2020-09-21T11:32:03+0000
	Praha
	Ing. Lucie Bartáková
	podpis dokumentu




