
Profil zadavatele dle zákona na elektronickém nástroji 

Evidence počtu stažení uveřejněných dokumentů

Verze

PROFI

Cena za vedení profilu

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1. 2. 2017. 1 / 2

Verze

FREE

a identifikace dodavatelů

Neomezený počet uživatelských účtů

Elektronické podepisování dokumentů za zadavatele 

Časové razítkování dokumentů razítky České pošty

 Za tuto verzi platíte dle velikosti
uložených dat.

Verze PROFI Verze FREE

 Do velikosti uložených 2 GB

je tato verze zcela ZDARMA 

(Nad velikost 2 GB částka 2000 Kč ročně)Konkrétní ceny naleznete v tabulce níže.

Verze FREE Vám zajistí základní verzi bez podepisování dokumentů elektronickým podpisem, 

a to do velikosti 2 GB uložených dat zcela zdarma.

Verze PROFI Vám zaručí, že uveřejňované dokumenty opatříme časovým razítkem a 

elektronicky podepíšeme za Vás. Měsíční poplatek za vedení této verze je pak daný velikostí 

dat, která máte u nás uložená. 

CENÍK APLIKACE E-ZAKÁZKY
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Velikost úložné kapacity 

Verze PROFI

Cena za měsíc

Související doplňkové služby

Verze PROFI + Verze FREE

Konkrétní ceny naleznete v tabulce níže.

Cena

Asistence při ručním zadávání dokumentů

Příklad: Když si nevím rady se vkládáním dokumentů 
450 Kč za položku 

700 Kč

1 250 Kč

1 800 Kč

2 350 Kč

3 050 Kč

5 150 Kč

nad 100 MB do 1,5 GB včetně

nad 1,5 GB do 2,5 GB včetně

nad 2,5 GB do 4,5 GB včetně

nad 4,5 GB do 6,5 GB včetně

nad 6,5 GB do 8,5 GB včetně

nad 8,5 GB neomezeně 

800 Kč
Export dat za celý profil zadavatele (v zákonném rozsahu)

Příklad: vygenerování pro nového poskytovatele 

Individuálně dle rozsahu
a náročnosti

programátorských prací 

Export dat za celý profil zadavatele

(dle individuálního požadavku) 

Potvrzení časové stopy exportovaných zakázek 1 000 Kč

Uchovávání archivních dat bez možnosti editace,

při změně priority poskytovatele profilu zadavatele 
500 Kč měsíčně

450 KčPotvrzení o uveřejnění veřejné zakázky 

500 Kč

Znovuzprovoznění profilu zadavatele

Příklad: v případě omezení služeb z důvodu neuhrazené

platby za poskytované služby 

800 Kč

Uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele

ve Věstníku veřejných zakázek (včetně poplatku

provozovateli za uveřejnění) 


