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•  Akciová společnost založena v únoru 2000 s cílem 
podnikat v oblasti elektronického obchodování v podnikové 
sféře a státní správě, 

•  4.10.2000 - B2B Centrum spouští Intelligo - první  
B2B e-tržiště pro podnikovou sféru ve střední Evropě, 

•  10-12/2001 - pilotní projekt GeM – Úřad pro veřejné 
informační systémy, 

•  1.9.2002 - zahájen provoz GeM  - první elektronické tržiště 
pro veřejnou správu v ČR, 

•  12/2002 – celkový objem realizovaných obchodů na GeM 
více než 96 miliónů Kč, 

•  12/2003 – celkový objem realizovaných obchodů na GeM za 
rok 2003 dosahuje 568 miliónů Kč, 

•  1/2004 – B2B Centrum se stává partnerem firmy Ariba pro 
Česku Republiku a Slovensko. 

Historie B2B Centrum a.s. 



•  20.6.2002 - Usnesení vlády č. 683/2002, které ukládá všem 
správcům rozpočtových kapitol používat pro nákup ICT do 2 
mil. Kč elektronické tržiště. 

•  Od 1.5.2004 platí nový Zákon o veřejných zakázkách  
č. 40/2004. 

•  Zákon umožňuje podání nabídky na veřejnou zakázku 
elektronickou formou. 

•  Zákon zatím neřeší technické provedení elektronického 
podávání nabídek a možnost vypisování veřejných zakázek 
elektronickou formou. 

•  Zákon zavádí Informační systém veřejných zakázek, který 
slouží pro jejich evidenci a zveřejňování na Centrální adrese 
(www.centralni-adresa.cz) a v systému EU. 

Legislativa v ČR 



Elektronické tržiště veřejné správy 

•  Funguje na základě Usnesení vlády č. 683/2002, které ukládá 
všem správcům rozpočtových kapitol používat pro nákup ICT 
do 2 mil. Kč elektronické tržiště. 

•  Provozovatel potřebuje koncesi, kterou vydává Ministerstvo 
informatiky ČR. To vydává metodické pokyny, které definují 
pravidla fungování e-tržišť. 

•  V současnosti drží koncesi 7 provozovatelů. Dle posledního 
metodického pokynu bude počet provozovatelů zredukován 
na 3. 

•  Povinnost používat e-tržiště pro nákup ICT do 2 mil. Kč se 
týká všech ministerstev a jejich organizačních složek, 
centrálních úřadů (ČÚZK, ČSÚ, ÚOOÚ, ÚHOS, SSHR, 
ÚZSVM, ...) .  

•  Ostatní organizace veřejné správy mohou vyžívat e-tržiště na 
bázi dobrovolnosti. 

 



GeM – Government electronic Marketplace 

•  GeM byl jako první spuštěn 1.9.2002. 
•  Je založen na vlastním software použitém pro podnikové B2B 

e-tržiště Intelligo. 
•  Internetová aplikace dostupná přes standardní webový 

prohlížeč. 
•  Poskytuje několik dílčích služeb pro různé modely nákupních 

procesů: 
Nákup z katalogu, Poptávky, Poptávková a Výběrová řízení, 
Nákupní aukce. 

•  Aplikace má veřejnou část a neveřejnou část, která je 
přístupná na základě registrace a přístupových kódů. 

http://gem.b2bcentrum.cz 



Základní schéma GeM 
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Role v systému GeM 
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Nástroje GeM 

  

•  Poptávka 
•  Poptávkové (výběrové) řízení 
•  Aukce 

1. Vyjednávací nástroje pro snížení ceny 

2. E-procurement nástroje 

3. Katalogy 

•  Přímá objednávka 
•  Mimořádný nákup 

•  Dodavatelů 
•  Zboží (produktů a služeb) 
•  Možnost volného popisu zboží 



Statistika e-tržiště GeM 

•  Objem zakázek: 748 miliónů Kč 
•  Celkový počet zakázek: 11353 
•  Celkový počet transakcí: 3,2 milionu 
•  Celkový počet uživatelů: 7712 
•  Celkový počet zapojených odběratelů (úřadů):  915 
•  Celkový počet zapojených dodavatelů:  2080 

Data k 31.5.2004 



Celkový přehled provozovatelů v roce 2003 

http://e-trziste.micr.cz 



Obchodní model 

•  B2B Centrum plní roli zprostředkovatele, který poskytuje 
informace o poptávce a nabídce dodavatelům a 
odběratelům. 

•  Dodavatelé i odběratelé (úřady) mají přístup do systému 
zdarma. Podmínkou je registrace do systému a u dodavatele 
podepsání zprostředkovatelské smlouvy. 

•  Po uzavření obchodu na e-tržišti GeM účtuje B2B Centrum 
dodavateli, který byl vybrán odběratelem provizi ve výši 1-3% 
z objemu obchodu.  

•  B2B Centrum nabízí  za určitých podmínek odběratelům 
možnost využití GeM s nižší provizí. 

•  Jsme schopni nabídnout řešení uzpůsobené na míru 
potřebám jednotlivých ministerstev – privátní e-tržiště. 

 



Děkuji za pozornost. 

 



Kontakt 

Government electronic Marketplace 
http://gem.b2bcentrum.cz 

 B2B Centrum a.s. 
Ing. Dalibor Wijas, MBA,  
výkonný ředitel 
Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 
Tel.: +420 261 305 494,  
e-mail: wijas@b2bcentrum.cz 
WWW: http://www.b2bcentrum.cz 


