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V Praze dne 1. února 2012 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 

možná jste už zaznamenali existenci projektu Veřejný portál, www.verejnyportal.cz. Jde o 

platformu, která podnikatelům zprostředkovává poptávky měst. 

 

V poslední době dochází k rozšiřování počtu obcí a měst, které zveřejňují informace o svých 

vypisovaných zakázkách na internetu. Jsme si vědomi skutečnosti, že zvláště malí a střední 

podnikatelé nemají čas neustále sedět u počítače a vyhledávat nově vypsané veřejné zakázky 

ve svém oboru. Proto jsme vytvořili internetovou databázi veřejných zakázek 

VeřejnýPortál.cz, která řešení tohoto problému výrazně usnadní. Jde o křižovatku, na které 

se setkávají požadavky obcí s nabídkami podnikatelů. Veřejný portál má za cíl poskytnout 

zvláště malým a středním podnikatelům informace o vypisovaných veřejných zakázkách a 

obcím přinést co možná nejkvalitnější nabídky a to s minimálním administrativním zatížením.  

 

Kdo už s Veřejným portálem spolupracuje? 

Do projektu se již zapojila velká města včetně několika krajských (Liberec, Hradec Králové 

či České Budějovice), ale i řada menších měst a obcí. Dohromady na portál vkládá své 

zakázky padesát obcí a měst (včetně jimi zřizovaných firem), jejichž rozpočet dohromady 

činí bezmála 11 miliard korun ročně a počet jejich obyvatel je více než 670 tisíc, což 

představuje 6 ½ procenta všech obyvatel ČR. O tom, že participace těchto měst a obcí není 

jen formální, svědčí skutečnost, že od května loňského roku dosáhla hodnota veřejných 

zakázek publikovaných na Veřejném portálu téměř jedné miliardy korun.  

 

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se k odběru nově vypisovaných zakázek je přitom snadné. Stačí vyplnit registrační 

formulář na stránkách http://www.verejnyportal.cz/registrace/. Jedinými údaji, které je nutné 

vyplnit, jsou: Vaše jméno či název firmy, e-mailová adresa a heslo, pod nímž se lze v 

budoucnu přihlásit. Pak zbývá již jen vybrat okruh zakázek, které Vás zajímají. A to je vše 

– následně budete prostřednictvím e-mailu zaslaného na Vaši adresu automaticky a bezplatně 

informováni o každé vypsané zakázce ze zvoleného filtru.  

 

Samozřejmostí je, že registraci lze stejně snadno zrušit, stejně jako to, že služba je pro Vás 

po celou dobu užívání zdarma. 

 

 

 

http://www.verejnyportal.cz/
http://www.verejnyportal.cz/registrace/
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Vážená paní, vážený pane,  

 

bude mi velkým potěšením, pokud se do projektu VeřejnýPortál.cz zapojíte a stanete se jeho 

spokojenými uživateli. Spojení transparentních obcí s podnikateli je přínosné pro obě strany. 

Obce dostávají kvalitní nabídky, podnikatelé mají práci. Možná se ptáte, proč to vlastně 

dělám. Odpověď je jednoduchá. Protože si myslím, že je to správné.  

 

Přeji krásné dny a mnoho úspěchů v podnikání,  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Farský 

starosta města Semily 

poslanec PSP ČR 

 

 

 

 

Přirozeně platí, že objeví-li se jakákoli nejasnost či potřeba doplnění informací, kontaktujte 

nás a Vaše dotazy se pokusíme co nejrychleji zodpovědět. Uvítáme rovněž veškeré Vaše 

případné připomínky, které přispějí ke zkvalitnění projektu. 

 

 

Kontaktní osoba: 

Martin Jedlička 

tel: +420 736 760 256 

e-mail: jedlickam@psp.cz 

info@verejnyportal.cz 

www.verejnyportal.cz  
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