
7

KAPITOLA 1

Rozšíření použití elektronických 
nástrojů

1.1  Úvod

Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástro-
jů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných zakázkách 
týkajících se elektronických úkonů, neboť se domnívám, že v praxi stále pře-
vládá základní neznalost o tom, co je elektronizace veřejných zakázek, co jsou 
elektronické nástroje a jak se používají při zadávání veřejných zakázek.

Předmětem úvodního tématu je analýza nových či „staronových“ povinnos-
tí po novelách č. 179/2010 Sb. a č. 55/2012 Sb., které je nutné provádět pomocí 
elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek, přičemž cílem kapito-
ly je sumarizace těchto povinností, která má prokázat buď rozšiřování používá-
ní elektronických nástrojů a nutnost jejich používání, či nikoli.

1.2  Co je elektronický nástroj?

Nejprve je nutné si uvědomit, co je elektronický nástroj. Zákon o veřejných 
zakázkách defi nuje elektronický nástroj jako programové vybavení, případně 
jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komu-
nikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů 
v elektronické podobě podle zákona, včetně zpracování zahrnujícího digi-
tální kompresi a uchovávání dat (§ 149 odst. 2 věta první z. v. z.).

Zákon dále stanovuje, že zadavatel může použít elektronické nástroje pouze 
za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz dis-
kriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakáz-
ky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikač-
ními technologiemi (§ 149 odst. 2 věta druhá z. v. z.).

Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží 
o návrh dá zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení 
či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně  kódování 
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a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostřed-
ky, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast (§ 149 odst. 3 
z. v. z.). V praxi jsou technické informace poskytovány formou manuálů k uží-
vání elektronických nástrojů či jsou součástí zadávací dokumentace, příp. je 
dokonce možné si vyzkoušet demoverze elektronických nástrojů, a ověřit si tak 
poskytované technické informace.

Doplňuji informaci, že zákon v § 149 odst. 8 z. v. z. uvádí, že detailněj-
ší podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadává-
ní veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis. Daným předpisem je 
vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se 
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřej-
ných zakázek a podrobnosti týkající se certifi kátu shody (dále jen „vyhl. 
č. 9/2011 Sb.“). Vyhláška nabyla účinnosti dne 20. ledna 2011 a zároveň zrušila 
k 29. červnu 2011 vyhlášku č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního říze-
ní pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za 
podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje).

1.3  Atestované versus certifi kované elektronické nástroje

Novela č. 179/2010 Sb. upravila s účinností od 15. června 2010, že elektronic-
ké nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni 
používat do 30. června 2011 (poznámka autorky: viz Přechodná ustanovení; 
novela je účinná od 15. září 2010).

Od 1. července 2011 se proto již nevydává a nepoužívá atest, ale ověřuje se 
shoda elektronického nástroje z hlediska funkcionality a z hlediska prostředí, 
ve kterém je elektronický nástroj provozován, a vydává se certifi kát shody.

Novela č. 179/2010 Sb. zrušila část ustanovení § 149 odst. 2 z. v. z., ve kte-
rém byla stanovena povinnost používat pouze atestované elektronické nástroje. 
Konkrétně byla zrušena věta třetí § 149 odst. 2 z. v. z., podle které „pro zajiš-
tění splnění těchto požadavků mohou být elektronické nástroje v zadávacím 
řízení použity pouze tehdy, jsou-li atestovány v atestačním řízení prováděném 
Ministerstvem vnitra“, proto je v současné době možné používat certifi kované 
i necertifi kované elektronické nástroje.

Rozhodnutím, které dnes nelze již zcela použít vzhledem ke změně právní 
úpravy, jak je stručně popsána výše, je např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu 



Rozšíření použití elektronických nástrojů

9

 hospodářské soutěže,6 podle kterého „elektronickými prostředky pro účely 
zadávání veřejných zakázek a pro komunikaci v zadávacím řízení se ze zákona 
rozumí výhradně atestovaný elektronický nástroj“.

1.4  Novela č. 179/2010 Sb. a možnosti elektronizace

Lze shrnout, že novela č. 179/2010 Sb. zavedla tyto úkony prováděné pomocí 
elektronických nástrojů:
 1. tzv. vhodné uveřejňování (§ 38 z. v. z.), 
 2. povinné poskytování zadávací dokumentace v elektronické podobě (§ 48 z. v. z.),
 3. rozšíření použití elektronické aukce (§ 71 a § 73 z. v. z.).

1.4.1  Vhodné uveřejňování 

Institut vhodného uveřejnění (uveřejňování) znamenal povinnost uveřejnit 
výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifi kace vhodným způsobem 
po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, která byla splněna, pokud veřej-
ný zadavatel uveřejnil písemnou výzvu na svém profi lu, který byl uveřejněn 
v informačním systému podle § 157 z. v. z. Podrobnější podmínky týkající se 
způsobu oznámení o profi lu zadavatele měl stanovit prováděcí právní předpis 
(§ 38 odst. 3 z. v. z., ve znění před novelou č. 55/2012 Sb.). Až dne 27. dub-
na 2012 byla publikována vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhláše-
ní pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profi lu zadavatele, 
účinná od 1. června 2012 (podrobněji viz dále).

Institut vhodného uveřejnění byl novelou č. 55/2012 Sb. účinnou od 1. dub-
na 2012 nahrazen institutem uveřejnění na profi lu zadavatele (§ 38 odst. 2 z. v. z. 
ve znění po novele č. 55/2012 Sb.).

1.4.2   Povinné poskytování zadávací dokumentace 

v elektronické podobě

Co se týče povinnosti poskytování zadávací dokumentace v elektronické podo-
bě, zadavatel měl povinnost na žádost dodavatele odeslat dodavateli zadávací 
dokumentaci v elektronické podobě v otevřeném řízení nejpozději do 6 dnů 

6 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. srpna 2007, č. j. S155/2007/
VZ-14409/2007/540-MČ.
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a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení písemné žádosti dodavatele, neposkytl-li zadavatel v daných 
řízeních přístup k zadávací dokumentaci způsobem dálkového přístupu (§ 48 
odst. 1 z. v. z., ve znění před novelou č. 55/2012 Sb.), tj. na profi lu zadavatele 
[§ 17 písm. g) z. v. z. ve znění před novelou č. 55/2012 Sb.].

Novela č. 55/2012 Sb. změnila7 povinnost poskytovat zadávací dokumen-
taci v elektronické podobě tak, že zadavatel má nyní automaticky povinnost 
uveřejňovat (alespoň textovou část) zadávací dokumentace na svém profi lu ode 
dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení. Povinnost poskytovat zadávací dokumentaci 
v elektronické podobě zůstává v užším řízení, jednacím řízení bez uveřejnění 
i s uveřejněním a soutěžním dialogu (srov. § 48 odst. 3 z. v. z. před novelou 
č. 55/2012 Sb. a § 48 odst. 5 z. v. z. po novele č. 55/2012 Sb.).

1.4.3  Rozšíření použití elektronické aukce

Rozšíření použití elektronické aukce spočívalo nakonec v tom, že pokud zada-
vatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít 
jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obá-
lek bez přítomnosti uchazečů (§ 71 odst. 7 poslední věta z. v. z. před novelou 
č. 55/2012 Sb. a § 71 odst. 8 poslední věta z. v. z. po novele č. 55/2012 Sb.). 
Dále je zadavatel povinen v protokolu o otevírání obálek uvést identifi kační 
údaje uchazečů odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno 
utajení totožnosti účastníků elektronické aukce (§ 73 odst. 3 z. v. z.), a není 
z důvodu konání aukce oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahléd-
nout do těch částí protokolu, které obsahují identifi kační údaje uchazečů (§ 73 
odst. 4 poslední věta z. v. z.).

Těmito ustanoveními se dle mého názoru mělo i má zamezit jakýmkoli pří-
padným dohodám mezi uchazeči před konáním elektronické aukce.8

7 Poznámka autorky: Můžeme dokonce uvést, že zrušila, neboť nikde není výslovně stanove-
na povinnost umožnit při uveřejnění poskytování čili stahování dokumentů, jsou stanoveny 
pouze formáty pro uveřejňování dokumentů.

8 Do zákona o veřejných zakázkách byla výslovná úprava o zakázaných dohodách zapraco-
vána novelou č. 55/2012 Sb. Konkrétně se jedná o ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) z. v. z., 
podle kterého jako součást nabídky musí uchazeč předložit prohlášení o tom, že neuzavřel 
a neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu podle záko-
na č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
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Daná úprava nebyla novelou č. 55/2012 Sb. změněna (vyjma změny číslo-
vání paragrafů).

1.5  Novela č. 55/2012 Sb. a možnosti elektronizace

Novela č. 55/2012 Sb. zavádí tyto nové a staronové úkony (či instituty) prová-
děné pomocí elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek:
 1. profi l zadavatele [§ 17 písm. x) z. v. z.],
 2. nabídky pouze v elektronické podobě [§ 44 odst. 3 písm. i) z. v. z.],
 3. uveřejnění (alespoň textové části) zadávací dokumentace (včetně kvalifi -

kační dokumentace a dodatečných informací) na profi lu zadavatele (§ 48 
odst. 1 a 6 a § 49 odst. 2 až 4 z. v. z.),

 4. povinné uveřejňování předběžného oznámení u podlimitní a nadlimitní 
veřejné zakázky nejméně 1 měsíc před zahájením (§ 86 z. v. z.) včetně odů-
vodnění veřejné zakázky (§ 156 z. v. z.),

 5. uveřejňování písemné zprávy (§ 85 z. v. z.),
 6. povinné použití elektronické aukce (§ 96 odst. 5 z. v. z.),
 7. uveřejňování (§ 146 a 147 z. v. z.),
 8. uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů 

na profi lu zadavatele (§ 147a z. v. z.).

1.5.1  Profi l zadavatele

Novela č. 55/2012 Sb. zavedla defi nici profi lu zadavatele tak, že se jedná 
o elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona 
o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřej-
ným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový pří-
stup, a internetová adresa elektronického nástroje je uveřejněna ve Věst-
níku veřejných zakázek [§ 17 písm. x) z. v. z.].

Podle novely má požadavky na náležitosti profi lu zadavatele stanovit pro-
váděcí právní předpis. Jedná se o vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování 
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profi lu 
zadavatele, která nabyla účinnosti dne 1. června 2012. K vyhlášce byla vydána 
„Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 
zakázkách a náležitostech profi lu zadavatele“ dostupná na www.portal-vz.cz,9 
9 Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 

a náležitostech profi lu zadavatele [cit. 27. 4. 2012]. Praha: Ministerstvo pro místní roz-
voj, 2012. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/Uploads/Metodiky/Metodika-k-vyhlasce-
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kterou doporučuji používat, neboť ve složitých otázkách o elektronizaci veřej-
ného investování může pomoci při výkladu a dodržování vyhlášky.

Doplňuji, že do 31. května 2012 se bylo možné řídit shrnutím základních 
po žadavků na profi l zadavatele uveřejněným taktéž na www.portal-vz.cz.10

K 31. prosinci 2012 je nutné uveřejňovat údaje na profi lu zadavatele ve 
strukturované podobě, jak stanovuje příloha č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb. 
Testovací prostředí pro ověření funkčnosti profi lů je dostupné na 
www.isvz.cz, záložka Profi ly zadavatelů.

1.5.2  Nabídky pouze v elektronické podobě

Novela explicitně potvrdila, co již praxe zadavatelů používající elektronické 
nástroje běžně využívala, a to možnost zadavatele stanovit si požadavek na 
podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje [§ 44 odst. 3 písm. i) z. v. z.]. Uvedené ustanovení samozřejmě nebrání 
tomu, aby zadavatelé stanovili přijímání nabídek v listinné podobě či v podobě 
kombinované nabídky.

1.5.3   Uveřejnění (alespoň textové části) zadávací dokumentace 

(včetně kvalifi kační dokumentace a dodatečných informací) 

na profi lu zadavatele

Novela zavedla úpravou ustanovení § 48 odst. 1 z. v. z. v otevřeném řízení, 
zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejně-
ním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33 z. v. z., povin-
nost zadavatele uveřejnit na profi lu zadavatele alespoň textovou část zadávací 
dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání 
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro 
podání nabídek. Uvedené neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo 
ohrožení utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajo-
vaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínám, že se tímto zrušila výslovná povinnost zadavatele poskytovat 
zadávací dokumentaci elektronicky (s výjimkou užšího řízení, jednacího  řízení 

-o-uverejnovani-vyhlaseni-p-(1). Metodika byla aktualizována k 1. prosinci 2012 v sou-
vislosti s uveřejňováním údajů na profi lu zadavatele ve strukturované podobě k 31. pro-
sinci 2012.

10 Náležitosti profi lu zadavatele a postup zadavatele při uveřejňování dokumentů na profi -
lu zadavatele [cit. 25. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.
aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac.
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bez uveřejnění i s uveřejněním a soutěžního dialogu), jak stanovila novela 
č. 179/2010 Sb. (viz výše).

Pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěž-
ním dialogu nestanoví požadavky k prokázání kvalifi kace v zadávací dokumen-
taci, uveřejní na profi lu zadavatele kvalifi kační dokumentaci ode dne uveřejnění 
oznámení zadávacího řízení (§ 48 odst. 6 z. v. z.). 

Doplňuji, že zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného 
znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací doku-
mentace nebo kvalifi kační dokumentaci (§ 49 odst. 3 z. v. z.). Pokud je zadavatel 
poskytuje i bez předchozí žádosti § 49 odst. 4 z. v. z., je třeba si uvědomit, že 
postupuje obdobně podle § 49 odst. 2 a 3 z. v. z., tzn. musí uveřejnit znění doda-
tečných informací. 

1.5.4   Povinné uveřejňování předběžného oznámení u podlimitní 

a nadlimitní veřejné zakázky nejméně jeden měsíc 

před zahájením včetně odůvodnění veřejné zakázky

Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podli-
mitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení 
nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení (§ 86 odst. 1 z. v. z.).

Je třeba si uvědomit, že u veřejných zakázek malého rozsahu (§ 12 odst. 3 
z. v. z.) zadávaných podle zásad11 není stanovena povinnost uveřejnění před-
běžného oznámení, nikoliv však u veřejných zakázek malého rozsahu zadáva-
ných podle ustanovení § 26 odst. 5 věta druhá z. v. z., podle kterého zahájí-li 
veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným 
pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných 
pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.

Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis (§ 86 odst. 2 
z. v. z.) s účinností od 1. září 2012. Do uvedeného data bylo možné se řídit 
 alespoň doporučením Ministerstva pro místní rozvoj.12

11 Podle § 18 odst. 3 z. v .z. veřejný zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého 
rozsahu podle zákona, avšak je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 z. v. z., tzn. je možné 
zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zásad (§ 6 z. v. z.), anebo podle zákona 
(§ 26 odst. 5 věta druhá z. v. z.)

12 Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřej-
né zakázky [cit. 25. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.
aspx?guid=d3b07f46-1c38-495b-ab94-9b9a7c5b24ca.


