
E-KATALOGY  
praktické využití
Nadlimitní dodávky za pár dní na vašem stole



Co je/není e-katalog?

▪ Sofistikovaná elektronická databáze umožňující jednotlivým součástem 
zadavatele interaktivní přístup k datům dodavatelů v reálném čase, vyžadující 
značné programátorské schopnosti a drahé elektronické nástroje pro provoz?

▪ Naskenovaná brožura nebo leták?

▪ Brožura v PDF nebo online?

▪ Online e-shop skládající se z detailů jednotlivých výrobků?

▪ Vyplněná tabulka v MS Excel?

▪ Textový soubor s uspořádanými detaily k jednotlivým výrobkům?

https://onlinecatalogue.ikea.com/CZ/cs/IKEA_Catalogue/?_ga=2.68207761.1401068146.1548059486-1025235394.1545051649
https://www.bike24.com/
https://is.muni.cz/auth/de/nvoracova/CN_KP_01-2019_Priloha_1-Technicka_specifikace_ostatni_podminky-Papera.xlsx
https://is.muni.cz/auth/de/nvoracova/CN_KP_01-2019_Priloha_1-Technicka_specifikace_ostatni_podminky-Papera.txt


Co JE e-katalog?

▪ Sofistikovaná elektronická databáze umožňující jednotlivým součástem zadavatele 
interaktivní přístup k datům dodavatelů v reálném čase, vyžadující značné 
programátorské schopnosti a drahé elektronické nástroje pro provoz?

▪ Naskenovaná brožura nebo leták

▪ Brožura v PDF nebo online?

▪ Online e-shop skládající se z detailů jednotlivých výrobků

▪ Vyplněná tabulka v MS Excel

▪ Textový soubor s uspořádanými detaily k jednotlivým výrobkům

▪ Obecně: jakékoli elektronické prostředí obsahující výrobky a služby - typicky velké 
množství položek včetně detailních informací v digitální podobě, které umožňuje 
položky třídit do různých kategorií

https://onlinecatalogue.ikea.com/CZ/cs/IKEA_Catalogue/?_ga=2.68207761.1401068146.1548059486-1025235394.1545051649
https://www.bike24.com/


E-katalogy a veřejné zakázky

E-SHOP
(nákupní katalog)

E-NÁSTROJ
(veřejná zakázka)

DODAVATEL
(prodejní katalog)



Proč a kde jsme se rozhodli jít cestou e-katalogů

▪ Objemy centrálních nákupů na MUZboží/Služby Roční objem* v EUR bez DPH Roční objem* v Kč bez DPH

IT 647.624 16.838.222,35

Tonery 236.842 6.157.880,24

Kancelářské potřeby 132.046 3.433.199,19

Drogerie 83.009 2.158.245,76

Tiskoviny 74.387 1.934.064,79



Proč a kde jsme se rozhodli jít cestou e-katalogů

▪ Nákupní prostředí na MU

▪ 9 fakult, 15 samostatných pracovišť

▪ 4 385 nakupujících (všichni zaměstnanci)

▪ Co nakupujeme: běžně dostupné zboží a služby určené především pro administrativu, 
pořizované opakovaně a napříč celou univerzitou

▪ PC a periferie

▪ Notebooky

▪ Tiskárny a drobná multifunkční zařízení

▪ Tonery

▪ Kancelářské potřeby

▪ Drogerie

▪ Tiskoviny (tisk vizitek, letáků, reklamních brožur)



Proč a kde jsme se rozhodli jít cestou e-katalogů

▪ Velké množství uživatelů 

▪ Velké množství položek

▪ Opakující se dodávky

▪ Běžně dostupné zboží

▪ Standardizovaný proces výběru dodavatele

▪ Zkušenosti dodavatelů s katalogizací položek

▪ Proces nákupu včetně workflow na vysokém stupni elektronizace



Co nám přineslo použití e-katalogů?

▪ Vybíráme konkrétní zboží za konkrétní cenu, ne kombinaci parametrů 

▪ Flexibilní doplňování katalogové nabídky

▪ Zkrácení procesu nákupu

▪ Zachovány možnosti vstupu nových dodavatelů

▪ Rozšíření počtu dodavatelů, kteří podávají nabídky

▪ Kupujícího se nijak nedotýká způsob vysoutěžení konkrétních položek, řeší 
pouze jednoduchou ekonomickou úvahu: jaké zboží a za jakou cenu?

▪ Kontrola efektivity a hospodárnosti nákupu je zachována (finanční kontrola), 
odpovědnost je přenesena na pracoviště, které nákup požaduje



Jak plníme e-katalog?

Veřejná zakázka

Soutěž
Dodavatelé podávají 
nabídky formou e-
katalogu

Výběr nejvhodnější 
nabídky v rámci každé 
položky

Uzavření 
smlouvy
Měřený kontrakt

Nákup

Výběr zboží
Skutečný výběr v e-
shopu

Finanční kontrola

Schválení konkrétního 
nákupu

Dodání



Příklad: VZ zadaná formou e-Katalogu

▪ Oznámení o zahájení ve věstníku veřejných zakázek:

▪ Výzva k podání nabídek

▪ „Nabídka na každou z částí veřejné zakázky bude mít formu elektronického katalogu platného po celou dobu, po 
kterou je dodavatel zařazen do dynamického nákupního systému. Po ukončení platnosti smlouvy o dodávkách 
uzavřené na základě této výzvy budou zařazení dodavatelé vyzývání k aktualizaci údajů v elektronickém katalogu 
v souladu s ustanovením § 215 odst. 3) ZZVZ.“

▪ Formát elektronického katalogu – lze stanovit přímo formulářem, který je přílohou zadávacích podmínek/výzvy



Příklad: stanovení formátu e-Katalogu



Příklad: VZ zadaná formou e-Katalogu

▪ Rozhodnutí o výběru dodavatele 

▪ spolu s rozhodnutím odeslány vybrané údaje z elektronického katalogu k věcné kontrole 
(§ 215 odst. 3) ZZVZ)

▪ V textu rozhodnutí uvedena tabulka jednotlivých položek s přiřazeným dodavatelem a 
nabídkovou cenou

▪ Uzavřena smlouva na určité období – měřený kontrakt („Dodavatel se zavazuje, 
že Objednateli dle jeho aktuálních potřeb na základě jednotlivých výzev 
k dodávce provede dodávky a že splní další s tím související závazky“)



Jak vypadá interní e-katalog?

https://inet.muni.cz/app/cn/nabidka

https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/i/muw/Metodika_CN_180412.pdf


Příklad e-katalogu – výběr zboží



Příklad e-katalogu - výběr zboží a dostupnost



Příklad e-katalogu - Obsah košíku

▪ Košík obsahuje pohromadě vybrané 
položky ze všech nabízených kategorií

▪ Ke každému košíku lze vybrat osobu, která 
provede věcnou kontrolu

▪ V této fázi lze položky dále upravovat 
(odebírat, měnit počet ks)



Příklad e-katalogu – způsob platby

▪ Vyplnit zdroj financování – číslo zakázky 
(lze i každou položku z jiného zdroje).

▪ Kontakt a přebírající osoba – umožňuje 
dodávku přímo na stůl.



Příklad e-katalogu - zpracování košíku

Náhled z pozice objednávkového 
místa

Dokončení objednávky

▪ Systém „rozpadne“ jednotlivé 
položky do skupin na objednávky dle 
uzavřené smlouvy 

▪ OM vytvoří objednávku kliknutím na 
jedno tlačítko a zahájí finanční 
kontrolu

▪ Schválení

▪ Dodání

▪ Fakturace



Děkuji!
Naďa Voráčová

Masarykova univerzita | Rektorát

Odbor veřejných zakázek

A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno

E: voracova@rect.muni.cz | www.muni.cz

mailto:voracova@rect.muni.cz
https://sablony.muni.cz/podpis/www.muni.cz

