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veřejné zakázky a koncese 

• Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (účinný od 1. 7. 2006) ( 
zkratka ZVZ) 

-  novely: 110/2007 Sb., 296/2007 Sb., 76/2008 Sb., 124/2008 Sb., 
 110/2009 Sb., 41/2009 Sb., 417/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 
 Sb., 423/2010 Sb., 73/2011 Sb., 258/2011 Sb., 420/2011 Sb., 
 367/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 341/2013 Sb. 

-       „Elektronické“ novely ZVZ: 
- novela č. 179/2010 Sb. (úč. od 15.  9. 2010)  - prosazuje elektronizaci 
- novela č. 55/2012 Sb. (úč. od 1. 4. 2012) – zvyšuje „tlak“ na elektronizaci  
- zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. (úč. od 1. 1. 2014) – „nutí“ k 

 elektronizaci 
- novela č. 40/2015 Sb. (úč. od 6. 3. 2015) – elektronizace se stává obecně známou 

 
 

•      Koncesní zákon č. 139/2006 Sb. (účinný od 1. 7. 2006)  
 
 

 
 

 



směrnice 2014 - obecně 

• Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU uveřejněny nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, 
které by měly být transponovány do českého vnitrostátního práva do 18. dubna 2016: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a 
o zrušení směrnice 2004/18/ES  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
2004/17/ES  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. 

• Směrnice jsou v různých jazykových verzích dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?  

 

- podrobněji vizte Tisková zpráva: Ministerstvo pracuje na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách. [citováno 
21. 2. 2014] Dostupný z: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-
zpravy/2014/Ministerstvo-pracuje-na-zcela-novem-zakonu-o-verej 

anebo Tisková zpráva: Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou. [citováno 18. 10. 2015] Dostupný z: 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zakon-o-zadavani-
verejnych-zakazek-prosel-vladou  
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návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

upravuje 

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek,  

b) související povinnosti dodavatelů,  

c) uveřejňování smluv na veřejné zakázky, 

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 

f) informační systém o veřejných zakázkách, 

g) dohled nad dodržováním tohoto zákona 

    

 

veřejné zakázky a koncese = 1 zákon 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
• Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a 

dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce  nikoliv 
písemné smlouvy 

• Zůstávají finanční limity pro VZMR. 

• Předpokládaná hodnota pro VZ na stavební práce zadávané ve ZPŘ je 50 mil. Kč bez DPH. 

• Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) zjednodušené podlimitní řízení,  

b) otevřené řízení, 

c) užší řízení, 

d) jednací řízení s uveřejněním,  

e) jednací řízení bez uveřejnění, 

f) soutěžní dialog, 

g) řízení o inovačním partnerství (=Pokud na trhu existují dostupné dodávky, služby nebo stavební práce, 
prostřednictvím kterých  je možné řešit potřeby zadavatele, nemůže zadavatel zadat veřejnou zakázku k uspokojení těchto potřeb v 
inovačním partnerství, ale použije jiné zadávací řízení), 

h) koncesní řízení, 

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (= veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby, 
které jsou vymezeny v příloze zákona prostřednictvím CPV kódů). 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Definice veřejného zadavatele: ÚSC nebo jeho příspěvková organizace 

• Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za všechny své 
provozní jednotky. Jde-li však o provozní jednotku, která vykazuje funkční 
samostatnost při zadávání veřejných zakázek nebo některých jejich kategorií, 
může se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovit na úrovni této 
jednotky.  



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady 
transparentnosti a přiměřenosti (= posílení ochrany řádné hospodářské soutěže, 
která je jedním z důležitých prvků protikorupčního rámce zadávacích procesů). 

• Zadavatel přistupuje k dodavatelům na základě zásady rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Předběžné tržní konzultace: 

• Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem 
připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a 
požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž = Účelem předběžných 
tržních konzultací je rozšíření informovanosti zadavatele o předmětu veřejné 
zakázky, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž a případných jiných 
způsobech řešení jeho potřeb, tak aby byl schopen definovat předmět veřejné 
zakázky nejotevřenějším způsobem, nikoli diskriminační stanovení zadávacích 
podmínek ve spolupráci s možným dodavatelem.  



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o právní služby, které 

1. poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním 
řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před 
mezinárodním tribunálem nebo mezinárodní organizací,  

2. poskytuje advokát při přípravě na řízení uvedená v bodě 1, nebo pokud okolnosti nasvědčují 
tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v 
bodě 1, 

= výjimka nedopadá na běžné zastupování klienta advokátem ve věcech, kde nehrozí vysoká 
pravděpodobnost shora uvedených sporů (např. zpracování běžných smluv) 

3. musí poskytovat notář na základě jiného předpisu9) v rámci osvědčování a ověřování listin, nebo 

4. jsou spojeny na základě jiného právního předpisu10), byť i příležitostně, s výkonem úřední moci. 

9) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  

10) Například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě postupu 
komise a přizvaných odborníků nebo zastoupení si zadavatel vyžádá čestné 
prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících 
zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, 
přijme k jeho odstranění opatření k nápravě. Za střet zájmů se považuje situace, 
kdy osoby podílející se na průběhu zadávacího řízení, nebo osoby, které ovlivnily 
nebo by mohly ovlivnit jeho výsledek, mají finanční či jiný osobní zájem ohrožující 
jejich nestrannost v souvislosti se zadávacím řízením. 

 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Průběh zadávacího řízení: 

• Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 
hodnocení nabídek. Není-li stanoveno v tomto zákoně jinak, může zadavatel 
provést posouzení splnění podmínek účasti před hodnocením nabídek nebo 
posoudit splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek. U vybraného 
dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti a 
hodnocení jeho nabídky vždy.  

• Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladů k potvrzení údajů uvedených 
dodavatelem, může je dodavatel nahradit odkazem na informace vedené v 
informačním systému veřejné správy nebo obdobný systém vedený v jiném 
členském státu Evropské unie, který umožňuje neomezený dálkový přístup. 
Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované informace, je-li to nezbytné.  

 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení také pro nezpůsobilost, pokud 

a) prokáže, že by plnění nabízené dodavatelem vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, 

b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné, 

c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí dodavatele při přípravě zadávacího řízení 
a jiné opatření k nápravě není možné, 

d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých 
pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zadavatelem, které vedly k předčasnému 
ukončení smluvního vztahu, náhradě škody nebo jiným srovnatelným sankcím, 

e) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodovací proces zadavatele nebo 
se pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím 
řízení, 

f) prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažného profesního 
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, nebo 

g) na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení 
uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se 
zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Ekonomická kvalifikace: 

• Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval 
zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za poslední 3 účetní období;  

• Podmínka minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Technická kvalifikace: 

• vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání 

 

Zadavatel může v zadávacích podmínkách požadovat od vybraného dodavatele jako 
další podmínky pro uzavření smlouvy: 

a) předložení dokumentů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění 
veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele, včetně originálů nebo ověřených kopií 
dokladů, 

b) přijetí určité právní formy, nebo 

c) bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.  

 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nebo nákladů životního cyklu a kvality. 
Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.  

Kritériem kvality mohou být zejména  

a) technická úroveň,  

b) estetické nebo funkční vlastnosti,  

c) uživatelská přístupnost,  

d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 

e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má 
významný dopad kvalita těchto osob,  

f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo 

g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. 

 

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat 

a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména 

1. pořizovací náklady, 

2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky, 

3. náklady na údržbu, nebo 

4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo 

b) náklady způsobené dopady na životní prostředí 

 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
• Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž 

hodnota je  

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo  

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí;  

pokud bude provedeno více změn, bude změna původní hodnoty závazku stanovena součtem hodnot všech těchto změn. 

• Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným 
dodavatelem je však možné v případě např. pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví a nový dodavatel splňuje 
kritéria kvalifikace stanovená v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení.  

• Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od 
dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a 
změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu 
se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) cenový nárůst nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, bude změna původní hodnoty 
závazku stanovena součtem hodnot všech těchto změn. 

• Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) cenový nárůst nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, bude změna původní hodnoty 
závazku stanovena součtem hodnot všech těchto změn. 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

Zůstává možnost AUTOREMEDURY: 

• Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízení učinit opatření 
k nápravě. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony 
zadavatele, které přiměřeným způsobem napravují předchozí postup, který je  
v rozporu s tímto zákonem. 

• Zadavatel přijme opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení, zjistí-li, že toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu se zákonem, i 
když proti takovému rozhodnutí neobdržel námitky; takové opatření k nápravě 
však může přijmout jen ve lhůtě, ve které by účastníci zadávacího řízení  mohli 
proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení  podat námitky. 



možnosti elektronizace veřejných zakázek 

● Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (účinný od 1. 7. 2006) (zkratka ZVZ) zavedl 
elektronický způsob zadávání veřejných zakázek. Elektronické zadávání veřejných zakázek je v 
zákoně upraveno jediným ustanovením § 149 ZVZ. Jinak viz prováděcí předpisy:  
- vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických 
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající 
se certifikátu shody (účinná od 20. 1. 2011; zrušila vyhlášku č. 326/2006 Sb.) 
- vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 
a náležitostech profilu zadavatele (účinná od 1. 6. 2012) – změna vyhlášky k 1. 8. 2015 

 
• „Elektronické“ novely ZVZ: 
- novela č. 179/2010 Sb. (úč. od 15.  9. 2010)  - prosazuje elektronizaci 
- novela č. 55/2012 Sb. (úč. od 1. 4. 2012) – zvyšuje „tlak“ na elektronizaci  
- zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. (úč. od 1. 1. 2014) – „nutí“ k elektronizaci 
- novela č. 40/2015 Sb. (úč. od 6. 3. 2015) – elektronizace se stává obecně známou 



směrnice 2014 - elektronizace 

• Členské státy zajistí, aby veškerá komunikace a výměna informací, 
zejména pak elektronické podávání nabídek, probíhaly 
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků  (čl. 22 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU n. čl. 40 odst. 1 směrnice 2014/25/EU) 

• Zadavatelé mohou v případě potřeby požadovat použití nástrojů a 
zařízení, které nejsou obecně dostupné, za předpokladu, že nabídnou 
alternativní přístupové prostředky (čl. 22 odst. 5 směrnice 
2014/24/EU n. čl. 40 odst. 5 směrnice 2014/25/EU).  



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje, že písemná 
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky 
(§ 216 odst. 2) v případě České republiky (§ 3 odst. 2 písm. a), České 
národní banky a centrálních zadavatelů dnem 18. dubna 2017 a v případě 
ostatních zadavatelů dnem 18. října 2018. 

• Odložení účinnosti se neuplatní 
a) pro dynamický nákupní systém, 
b) při elektronické aukci, 
c) u elektronických katalogů, 
d) u zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního 
věstníku Evropské unie a 
e) pro uveřejňování zadávací dokumentace podle § 94. 

 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• (§ 216 odst. 2) Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky 
s výjimkou případů, kdy 

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje 
zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované 
obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu 
předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace 
s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně 
poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku, 

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé 
běžně nemají k dispozici, 

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace, nebo 

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení 
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž 
požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji 
nebo nástroji podle § 101 odst. 2. 



návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• (§ 216 odst. 1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá 
písemně. Lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře 
zdokumentován a nejedná se o zadávací dokumentaci, žádosti o 
účast, potvrzení zájmu a nabídky. Za vhodné prostředky se považují 
zejména zápisy, zvukové nahrávky nebo souhrny hlavních prvků 
komunikace  součástí dokumentace o zadávacím řízení mj. výstupy 
z ústní komunikace (§ 214) 



přehled e-nástrojů 

1. komerční (individuální) certifikované i necertifikované elektronické nástroje  (podle 
Výsledků šetření elektronizace zadávání veřejných zakázek za rok 2014, dostupné na 
www.portal-vz.cz:  V současnosti využívá elektronickou podporu zadávacího řízení 56 % 
zadavatelů, přičemž 40 % zadavatelů počítá s jejím dalším rozvojem. 15 % zadavatelů 
plánuje využívat elektronické nástroje v horizontu tří let. Elektronickou podporu zadávacího 
řízení zatím vůbec nezvažuje 25 % zadavatelů.)  
2. datové schránky 
3. elektronická tržiště veřejné správy 
4. národní elektronický nástroj (NEN)  
5. aj. (např. návrh zákona o Registru smluv – tisk 42 dostupný na www.psp.cz;  Registr 
smluv viz https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/ ) 
 

http://www.portal-vz.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.psp.cz/
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/


e-nástroje (1) 

• ZVZ definuje elektronickými nástroji programové vybavení, případně jeho 
součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací 
a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů 
v elektronické podobě podle zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální 
kompresi a uchovávání dat (§ 149 odst. 2 věta první ZVZ). 
 

• Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek definuje v § 211 odst. 1 
elektronickými nástroji programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou 
spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují 
prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě 
podle zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání 
dat  stejná právní úprava  

  



e-nástroje (2) 

• Podle ZVZ při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o 
návrh poskytne zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či 
soutěže, k dispozici veškeré informace technické  povahy, včetně kódování a šifrování, 
které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro 
elektronické podání nabídek a žádostí o účast (§ 149 odst. 3 ZVZ) - manuály k užívání 
nebo zadávací dokumentace – nutno číst! 
 

• Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek stanovuje v § 211 odst. 2, že při 
elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne 
zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně 
kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro 
elektronické podání nabídek a žádostí o účast stejná právní úprava  

 
 
 



e-nástroje (3) 
• Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických 

nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět 
veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními 
technologiemi (§ 149 odst. 2 věta druhá ZVZ) + novela č. 179/2010 Sb. účinná od 15. 9. 2010 zrušila 
část § 149 odst. 2 ZVZ = možnost používat nejenom certifikované elektronické nástroje 
 

• Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody (§ 149 odst. 9 věta 
druhá ZVZ) - doporučení používat certifikované elektronické nástroje 
 

• Podle novely č. 179/2010 Sb. se do 30. 6. 2011 vydával atest a od 1. 7. 2011 se vydává certifikát 
shody funkcionality i prostředí. Podrobněji viz vyhlášku č. 9/2011 Sb. 
 

• Podle návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek podle § 211 zadavatel může použít 
elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje 
zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně 
dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi, a dále 
splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody  stejná právní 
úprava  



profil zadavatele (1) 
• Původně: Internetovou adresou zadavatele je tzv. profil zadavatele, který se používá k uveřejňování informací 

týkajících se veřejných zakázek (§ 17 písm. g) ZVZ). 

• Novela č. 179/2010 Sb.: Profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který 
zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§ 17 
písm. g) ZVZ). 

• Novela č. 55/2012 Sb.: profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o 
veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje 
neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§ 17 
písm. w) ZVZ). 

• Nový návrh ZVZ: Profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém 
zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Internetovou adresu profilu zadavatele 
zadavatel odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím formuláře podle prováděcího právního 
předpisu. Zadavatel může používat profil zadavatele po dobu, kdy je ve Věstníku veřejných zakázek jeho adresa 
označena jako platná (§ 212). 
 

• Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis: 
- do 31. 5. 2012 shrnutí základních požadavků na profil zadavatele viz http://www.portal-
vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac 
- od 1. 6. 2012 vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a 
náležitostech profilu zadavatele + Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 
zakázkách a náležitostech profilu zadavatele na  http://www.portal-vz.cz 

http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac
http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=145d00d4-cf91-4190-89ea-63c435255dac


profil zadavatele (2) 

K 1. 8. 2015 byla změněna vyhláška č. 133/2012 Sb.: 

 Podle vyhlášky Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o 
svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Tím není 
dotčeno právo zadavatele současně využívat i elektronické tržiště veřejné 
správy nebo Národní elektronický nástroj (spuštěn do tzv. ostrého 
provozu k 1. 8. 2015) rovněž jako svůj profil zadavatele.  

 

Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby  

a) všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na 
nepoužívaném profilu zadavatele byly převedeny na nově používaný 
profil zadavatele  

b) na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o 
nepoužívaném profilu zadavatele včetně přímého hypertextového 
odkazu.  

 

 

 



NEN 

• Dne 1. 8. 2015 byla spuštěna tzv. ostrá verze Národního elektronického nástroje 
(dále také „NEN“), který umožňuje administraci a zadávání veřejných zakázek a 
koncesí elektronicky.  

• Využívání NEN je pro zadavatele v současné době nepovinné, nestanoví-li si 
interním předpisem, že je povinné.  

• NEN je pro uživatele (zadavatele, dodavatele i administrátory veřejných zakázek) 
zdarma. Zpoplatněny jsou pouze úkony realizované třetími stranami (tj. zadavatel 
stále platí za uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek, případně za 
pořízení uznávaného elektronického podpisu certifikační autoritě).  

• Se systémem NEN v rutinním provozu se můžete seznámit na https://nen.nipez.cz 
a referenční prostředí systému NEN čili zkušební prostředí pro zadávání 
testovacích zakázek – tzv. pískoviště - je dostupné na https://nen-ref.nipez.cz/.  

https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
https://nen-ref.nipez.cz/
https://nen-ref.nipez.cz/
https://nen-ref.nipez.cz/


návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek  

• Podle návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (§ 211 odst. 3) datová 
zpráva musí být opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, 
pokud jde o 

a) nabídku, 
b) žádost o účast v zadávacím řízení, 
c) námitky proti úkonům zadavatele, 
d) žádost o účast nebo o návrh v soutěži o návrh, 
e) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení podle § 210, 
f) oznámení o výběru dodavatele, 
g) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, 
h) vyloučení účastníka zadávacího řízení. 



 
návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek 

• (§ 216 odst. 5) Odeslání a doručení písemností podle tohoto zákona 
prokazuje odesílatel. 



Děkuji za pozornost 


