VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení
vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády ČR ze dne 28. března 2012 č. 222 a
usnesení vlády ČR ze dne 18. prosince 2013 č. 981

Pravidla
systému používání elektronických tržišť subjekty
veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

ČÁST PRVNÍ
ÚČEL, PŮSOBNOST, VYMEZENÍ SYSTÉMU

Čl. I – Vymezení pojmů
Pro účely těchto Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy
při pořizování a obměně určených komodit (dále jen „Pravidla“) se rozumí:
a) e-tržištěm elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona s webovým rozhraním, který je
jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném
správcem a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky podle těchto Pravidel,
b) resortním e-tržištěm elektronický nástroj, který mohou na základě výjimky podle
čl. II odst. 6 využívat zadavatelé namísto e-tržiště,
c) správcem Ministerstvo pro místní rozvoj,
d) provozovatelem subjekt stanovený správcem, který zajišťuje provoz e-tržiště,
e) zadavatelem subjekt, který v souladu s těmito Pravidly zadává veřejné zakázky
prostřednictvím e-tržiště,
f) dodavatelem nebo uchazečem subjekt, který je na základě registrace oprávněn podávat
nabídky zadavateli prostřednictvím e-tržiště,
g) uživatelem osoba oprávněná činit jménem či za subjekt registrovaný v e-tržišti úkony
prostřednictvím e-tržiště a jakákoliv jiná osoba, která využívá služeb e-tržiště“,
h) komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce,
i) branou ke vstupu do e-tržiště URL adresa správce, z níž mohou ostatní subjekty vstupovat
na jednotlivá tržiště,
j) Technickou specifikací dokument „Závazné minimální požadavky na technickou
charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy (technická specifikace e-tržišť)“ obsahující
podrobnější požadavky technické povahy na funkčnost e-tržiště, a to zejména požadavky ve
vztahu k jednotlivým zadávacím řízením realizovaným prostřednictvím e-tržiště podle zákona
a těchto Pravidel, vazbám a rozhraním na jiné informační systémy a ke shodě e-tržiště
s legislativními požadavky,
k) základními službami takové operace, které v případě veřejných zakázek, u kterých
předpokládaná hodnota dosahuje alespoň částky 5.000 Kč, umožňují veškeré potřebné kroky

1

l)

m)

n)

o)
p)

a úkony zadavatele v zadávacím řízení podle čl. V a VI těchto Pravidel; základní služby bez
ohledu na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zahrnují získání základních přehledů a
statistik, monitorování průběhu zadávacích řízení a uchovávání dokumentace o veřejné
zakázce; není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, mají činnosti provozovatele realizované
na základě těchto Pravidel charakter základní služby,
aditivními službami takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadání
veřejné zakázky, a které nabízí provozovatel v rámci e-tržiště v mezích stanovených koncesní
smlouvou jako doplňkovou funkcionalitu pro uživatele; aditivní službou jsou rovněž operace,
které umožňují veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek,
jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje částky 5.000 Kč,
zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem v souladu s ustanovením § 17 písm. k) zákona, jakož
i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem v případě veřejné zakázky malého rozsahu,
zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení podle ustanovení §
17 písm. m) zákona, jakož i postup zadavatele podle těchto Pravidel, jehož účelem je zadání
veřejné zakázky malého rozsahu,
zadávacím řízením způsob výběru dodavatele, jehož cílem je zadání veřejné zakázky podle
zákona nebo veřejné zakázky malého rozsahu podle těchto Pravidel,
zákonem zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II – Působnost a rozsah použití Pravidel

1) Zadavatelé uvedení v čl. III odst. 2 písm. a) usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343, ve
znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince
2011 č. 933, usnesení vlády ČR ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ČR ze dne
18. prosince 2013 č. 981 (dále jen „usnesení vlády ze dne 10. května č. 343 v úplném znění“),
jsou povinni při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, při zadávání podlimitních veřejných
zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a při zadávání veřejných zakázek v souladu s § 92
odst. 3 zákona na základě rámcových smluv uzavřených postupem podle zákona používat etržiště a jsou povinni řídit se těmito Pravidly.
2) Subjekty podle čl. III. odst. 2 písm. b) usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 v úplném
znění podřízené zadavatelům podle odst. 1, kterým takový zadavatel uloží v souladu s usnesením
vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 povinnost používat při zadávání veřejné zakázky etržiště, jsou povinny při použití e-tržiště řídit se těmito Pravidly.
3) Těmito Pravidly je rovněž povinen řídit se jakýkoli jiný zadavatel, který se dobrovolně rozhodne
používat e-tržiště.
4) Zadavatelé uvedení v odst. 1 a 2 nejsou povinni používat při zadávání veřejných zakázek etržiště, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená dle § 13 až 16 zákona
nedosáhne částky 50.000,- Kč.
5) Povinnost postupovat podle těchto Pravidel se rovněž vztahuje na kterékoliv zadavatele, kteří
nemají v případě určité veřejné zakázky povinnost použít e-tržiště, pokud se dobrovolně
rozhodnou předmětnou veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště.
6) Zadavatelé, kteří mají podle usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 v úplném znění
povinnost používat při zadávání veřejných zakázek e-tržiště, mohou požádat správce o udělení
výjimky z povinnosti používat e-tržiště, pokud pro zadávání veřejných zakázek používají jiný
elektronický nástroj splňující požadavky Technické specifikace a požadavky zákona na
elektronické nástroje. Podmínky udělení výjimky a náležitosti žádosti stanoví čl. XI.
7) Pro aplikaci a výklad ustanovení těchto Pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se použijí přiměřeně obecné principy a ustanovení zákona upravující vztahy obsahem i
účelem nejbližší vztahům upraveným v těchto Pravidlech.
8) Veškeré finanční částky uvedené v těchto Pravidlech jsou uváděny v Kč bez DPH.

2

Čl. III – Předmět veřejných zakázek
1) Zadavatelé podle čl. II odst. 1 jsou povinni použít e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek ve
všech případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita uvedená v Seznamu komodit
vypracovaném na základě ustanovení bodu III.1. písm. c) usnesení vlády ČR ze dne 10. května
2010 č. 343 v úplném znění (dále jen „Seznam“); to neplatí pro zadávání veřejných zakázek na
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách.
2) Pro vymezení předmětu dodávek, služeb nebo stavebních prací zadávaných prostřednictvím etržiště použije zadavatel číselník NIPEZ.
3) Pokud předmětem veřejné zakázky jsou rovněž jiné dodávky, služby nebo stavební práce, než
které jsou uvedeny v Seznamu, je takovou veřejnou zakázku zadavatel podle čl. II odst. 1 povinen
zadat prostřednictvím e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních
prací, které jsou předmětem veřejné zakázky a které jsou uvedeny v Seznamu, je vyšší než
předpokládaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních prací, které v Seznamu uvedeny
nejsou. Pro vymezení předmětu dodávek, služeb nebo stavebních prací neuvedených v Seznamu
zadavatel využije číselník NIPEZ.
4) Zadavatelé podle čl. II odst. 2 jsou povinni zadávat veřejné zakázky prostřednictvím
e-tržišť v rozsahu a podle druhu komodit, který jim určí jejich nadřízený subjekt.
5) Zadavatelé jsou oprávněni zadávat s použitím e-tržišť i komodity, které nejsou uvedeny
v Seznamu.
6) Změny Seznamu jsou prováděny usnesením Vlády ČR na základě návrhu správce. Podněty k
rozšíření seznamu mohou správci podávat jednotliví zadavatelé. V případě rozšíření Seznamu o
nové komodity jsou zadavatelé povinni použít e-tržiště pro zadání příslušné veřejné zakázky
nejpozději od prvního dne druhého měsíce následujícího po dni přijetí takového usnesení Vlády
ČR.
Čl. IV – Vymezení e-tržišť
1) Služby e-tržiště poskytují provozovatelé, kteří jsou vybráni správcem v koncesním řízení.
2) Seznam e-tržišť vede správce, který zajišťuje přístup na e-tržiště prostřednictvím brány ke vstupu
na URL adrese http://www.portal-vz.cz.
3) Provozovatel e-tržiště poskytuje uživatelům základní služby zdarma. Tyto služby zahrnují vedle
registrace uživatele do příslušného e-tržiště provedení veškerých nezbytných kroků v zadávacím
řízení podle čl. V a VI. Jsou-li některé z těchto kroků zpoplatněny třetími osobami (např.
uveřejnění oznámení ve Věstníku veřejných zakázek), nese tyto náklady přímo zadavatel.
4) Provozovatel e-tržiště může uživatelům poskytovat rovněž aditivní služby. Předmět
a rozsah těchto služeb stanoví provozovatel v Provozním řádu. Provozovatel je oprávněn
poskytovat jako aditivní pouze takovou službu, jejíž předmět se neshoduje se základními službami
ve smyslu čl. I písm. k) Pravidel. Mají-li být aditivní služby poskytovány uživatelům za úplatu, musí
být součástí Provozního řádu rovněž platný ceník těchto služeb.
5) Zadavatel je oprávněn využít základní služby kteréhokoli z e-tržišť v souladu s metodickým
pokynem dle čl. VII odst. 1. písm. h).
6) Dodavatel, který hodlá podat nabídku prostřednictvím e-tržiště, je povinen zaregistrovat se vždy
na příslušném e-tržišti pomocí jednotného registračního formuláře.
7) Provozovatel vydává Provozní řád, který stanoví zejména:
a) způsob a náležitosti registrace uživatelů,
b) technické parametry e-tržiště a minimální hardwarové a softwarové požadavky na jeho
použití,
c) konkrétní postupy pro zadávání veřejných zakázek na e-tržišti,
d) informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, důležité pro podání nabídky a další
úkony prováděné dodavatelem nebo zadavatelem prostřednictvím e-tržiště,
e) standardy pro zadávání podkladů a způsob komunikace mezi uživateli e-tržiště navzájem a
mezi uživateli a provozovatelem,
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provozní parametry e-tržiště, provozní odstávky a způsob poskytování podpory uživatelům
včetně provádění školení,
g) licenční podmínky,
h) výčet aditivních služeb a ceník za jejich poskytování.
f)

ČÁST DRUHÁ
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA E-TRŽIŠTI
Čl. V – Podlimitní veřejné zakázky, dílčí veřejné zakázky na základě rámcových smluv podle
zákona, přímé zadání jednomu uchazeči
V.1 – Postupy při zadávání podlimitních veřejných zakázek na e-tržišti
1) Při zadávání podlimitních veřejných zakázek na e-tržišti se zadavatel řídí zákonem
a těmito Pravidly.
2) V případech stanovených čl. II a III je zadavatel povinen využít e-tržiště pro zadání podlimitní
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona.
3) Zadavatel uveřejní výzvu k podání nabídky na svém profilu zadavatele v souladu s § 38 odst. 2
zákona. Pokud zadavatel využívá e-tržiště jako svůj profil zadavatele, uveřejní výzvu k podání
nabídky pouze na e-tržišti. Pokud zadavatel e-tržiště nevyužívá jako svůj profil zadavatele,
uveřejní výzvu k podání nabídky na e-tržišti a na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou č.
133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech
profilu zadavatele.
4) Provedení veškerých záznamů a zpráv z jednání zadavatele nebo jeho komisí (otevírání nabídek,
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek) probíhá elektronicky zadáním do
formulářů na příslušném e-tržišti. Úplný výčet úkonů prováděných elektronicky v e-tržišti určuje
Technická specifikace.
5) Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Otevírání nabídek probíhá postupem
podle § 72 zákona a zadavatel je povinen zpřístupnit protokol o otevírání nabídek v e-tržišti podle
§ 73 odst. 4 zákona.
6) Komise (pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek)
ustanovuje zadavatel v souladu se zákonem a svými vnitřními předpisy.
7) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace a ostatní doklady požadované zadavatelem předkládají
dodavatelé v elektronické podobě prostřednictvím e-tržiště jako součást nabídky. Není-li zákonem
stanoveno jinak, předkládají dodavatelé kopie dokladů.
8) Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením smlouvy předložit
doklady k prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii. V případě, že je
dodavatel povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace v listinné podobě nebo neexistují-li doklady k prokázání splnění kvalifikace
v elektronické podobě anebo nelze-li využít možnosti převedení dokladů do elektronické podoby
1
prostřednictvím autorizované konverze , je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva,
povinen předložit požadované dokumenty v přiměřené lhůtě a na místo, které pro tento účel určí
zadavatel.
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Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů
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9) Nepředložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele dle
odstavce 8, se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Zadavatel je v takovém
případě oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí.
10) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho výsledky. Bude-li zadavatel
požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů podle § 59 odst. 4 zákona, je
povinen vyžádat si objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato
objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit. Ustanovení odst. 8 se použije
obdobně.
11) Zadavatel provede posouzení nabídek v souladu se zákonem a výsledky posouzení vloží do etržiště.
12) V rámci hodnocení nabídek vyhodnotí e-tržiště číselně vyjádřitelná kritéria automaticky na základě
předem stanoveného algoritmu. V případě, kdy komise po kontrole automatického vyhodnocení
shledá chyby, tyto chyby odstraní a postup a výsledek hodnocení zaznamená ve zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise provádí samostatně hodnocení v případě, kdy
a) má hodnotit kritéria matematicky nevyjádřitelná,
b) má být k hodnocení využit složitý vzorec, který není v e-tržišti předpokládán, nebo
c) je zadavatelem připuštěno podání variant nabídek.
13) Pokud provede hodnotící komise hodnocení samostatně dle odst. 12, vloží hodnotící komise
výsledky hodnocení do e-tržiště.
14) Vedle uveřejňovací povinnosti dle zákona uveřejní zadavatel informaci o uzavření smlouvy na etržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Informace musí obsahovat:
a) identifikaci dodavatele,
b) identifikaci zadavatele,
c) základní popis plnění,
d) cenu, místo a dobu plnění,
e) identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena.
15) Zadavatel uveřejní v e-tržišti doklady a údaje uvedené v čl. IX. odst. 6.
16) V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto skutečnost včetně odůvodnění, vedle
zákonné povinnosti, v e-tržišti.

V.2 – Dílčí veřejné zakázky na základě rámcových smluv
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
1) V případě rámcové smlouvy uzavřené postupem podle zákona s jedním uchazečem a v případě
rámcové smlouvy uzavřené postupem podle zákona s více uchazeči, kdy všechny podmínky
plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, může zadavatel, umožňuje-li to e-tržiště, při
postupu dle § 92 odst. 1, 2 zákona využít přiměřeně postup pro přímé zadání k oslovení
dodavatele, s nímž má uzavřenou rámcovou smlouvu.
2) V případě rámcové smlouvy uzavřené postupem podle zákona s více uchazeči, kdy všechny
podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, je zadavatel povinen využít etržiště k zadání dílčí veřejné zakázky uchazeči (minitendr) v souladu s § 92 odst. 3 zákona.
3) Zadávání dílčí veřejné zakázky v minitendru probíhá na e-tržišti na základě výzvy všem
uchazečům, s nimiž zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu.
4) Před zahájením minitendru je zadavatel povinen vložit do e-tržiště hodnotící kritéria v souladu
s jejich vymezením dle § 91 zákona. Jsou-li hodnotící kritéria vymezena v rámcové smlouvě
konkrétně, vkládá je zadavatel do e-tržiště pouze před prvním minitendrem, tato kritéria jsou pak
aplikována automaticky na každý další minitendr.

V.3 – Elektronická aukce
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1) Při zadávání veřejných zakázek zadavatel může pro hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení a při zadávání dílčí veřejné zakázky podle čl. V.2 využít elektronickou aukci
podle § 96 a § 97 zákona zajišťovanou e-tržištěm.
2) Pokud hodlá zadavatel využít elektronickou aukci v rámci minitendrů podle čl. V.2, je tuto
skutečnost povinen uvést v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále vždy v každé výzvě o
zahájení
zadávacího
řízení,
v němž
má
být
zadána
veřejná
zakázka
na základě rámcové smlouvy.

V.4 – Používání e-tržiště ve výjimečných případech
1) Pokud je zadavatel podle zákona na základě aplikace výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 až 4
zákona oprávněn uzavřít smlouvu přímo s vybraným dodavatelem, může veřejnou zakázku zadat
mimo e-tržiště. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání. Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. IX odst. 6 a 7.
2) V případě, kdy zadavatel není oprávněn využít výjimku na základě ustanovení § 18 odst. 1 až 4
zákona, nicméně se jedná se o naléhavý případ, který zadavatel nezavinil a ani jej nemohl
předvídat a s ohledem na předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet
dodavatelů stanovených zákonem nebo těmito Pravidly schopných splnit předmět veřejné
zakázky, zadavatel může zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli mimo e-tržiště.
Zadavatel je povinen takovou veřejnou zakázku včetně odůvodnění využití výjimky v e-tržišti
zaevidovat. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště, může
zvolit přímé zadání.
Čl. VI – Veřejné zakázky malého rozsahu
VI.1 – Použití e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1) V případech stanovených čl. II a III je zadavatel povinen využít e-tržiště pro zadání veřejné
zakázky malého rozsahu.
2) Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen použít následující druhy
řízení:
a) přímé zadání, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky 100.000 Kč,
b) uzavřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky
i) alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 750.000 Kč v případě dodávek nebo služeb, nebo
ii) alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 2.500.000 Kč v případě stavebních prací,
c) otevřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky
i) alespoň 750.000 Kč a nedosáhne hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona v případě
dodávek a služeb, nebo
ii) alespoň 2.500.000 Kč a nedosáhne hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona v případě
stavebních prací,
d) elektronická aukce malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu; výše
předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu
řízení je zcela v dispozici zadavatele,
e) minitendr, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě uzavřené rámcové
smlouvy.
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
3) Zadavatel, který postupuje podle ustanovení zákona platných pro sektorového zadavatele, může
použít otevřenou výzvu a elektronickou aukci malého rozsahu, umožňuje-li to
e-tržiště, také v případě, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku dle § 12 odst. 2 zákona.
4) Pokud v uzavřené výzvě nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, zadavatel je povinen
ke stejné veřejné zakázce realizovat otevřenou výzvu.
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5) Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu zvolit přísnější postup, než který mu
s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ukládají tato Pravidla. V tom případě je
povinen dodržet povinné náležitosti postupu, který pro zadávání zvolil.
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
6) V případě rámcové smlouvy uzavřené k veřejné zakázce malého rozsahu s jedním uchazečem a v
případě rámcové smlouvy uzavřené k veřejné zakázce malého rozsahu s více uchazeči, kdy
všechny podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, může zadavatel,
umožňuje-li to e-tržiště, využít přiměřeně postup pro přímé zadání k oslovení dodavatele, s nímž
má uzavřenou rámcovou smlouvu.
7) V případě veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž by okolnosti opravňovaly zadavatele
k použití výjimky dle § 18 odst. 1 až 4 zákona nebo k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve
smyslu § 34 zákona, je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku mimo e-tržiště. Pokud se
zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště, může zvolit přímé zadání.
Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. IX odst. 6 a 7.
8) V případě, kdy zadavatel není oprávněn využít výjimku na základě odst. 7, nicméně se jedná se
o naléhavý případ, který zadavatel nezavinil a ani jej nemohl předvídat nebo s ohledem na
předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet dodavatelů stanovených zákonem
nebo těmito Pravidly schopných splnit předmět veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn oslovit
nižší počet dodavatelů, než stanoví Pravidla, a není-li oslovení více dodavatelů z objektivních
důvodů možné, je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli mimo etržiště. Zadavatel je povinen takovou veřejnou zakázku včetně odůvodnění využití výjimky v etržišti zaevidovat. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání.
9) Odesílá-li zadavatel datové zprávy prostřednictvím e-tržiště, je oprávněn je opatřit platným
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
10) Zadavatel je oprávněn požadovat, aby dodavatel opatřil datové zprávy elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu. Technická specifikace stanoví rozsah datových zpráv, které lze
elektronicky podepsat.

VI.2 – Základní náležitosti řízení podle čl. VI.1
1) Přímým zadáním podle čl. VI.1 odst. 2 písm. a) může zadavatel oslovit jakéhokoli dodavatele,
který je podle předmětu své činnosti schopen plnit veřejnou zakázku.
2) V rámci přímého zadání může zadavatel provést průzkum trhu. Průzkum trhu provede buď mimo
e-tržiště, nebo zcela v rámci e-tržiště. Průzkumem trhu se rozumí získání informací, které by byly
důležité pro hodnocení nabídek v jiném druhu řízení, od minimálně třech dodavatelů. V případě,
že zadavatel provedl průzkum trhu, je povinen o provedení průzkumu trhu vložit do aplikace etržiště protokol o provedení průzkumu trhu s popisem způsobu provedení průzkumu (uvedení
získaných informací a způsob jejich získání) a jeho závěrů.
3) V řízení uzavřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 3 dodavatele, kteří podle předmětu své
činnosti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky.
4) V řízení otevřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 5 dodavatelů, kteří podle předmětu své
činnosti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní v e-tržišti.
Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel, který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku
zájem.
5) Elektronická aukce malého rozsahu (dále jen „aukce“) je úplným řízením pro zadání veřejné
zakázky malého rozsahu. Zadavatel osloví výzvou nejméně 5 dodavatelů, kteří podle předmětu
své činnosti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní
prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je povinen umožnit účast všem dodavatelům, kteří jsou v etržišti registrováni. V případě, kdy by zadavatel byl oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení
uzavřená výzva, nebo přímé zadání, osloví výzvou nejméně 3 dodavatele s tím, že se výzva
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nebude uveřejňovat. Minimální počet dodavatelů, kteří se mohou účastnit aukce, je však vždy
alespoň tři. Klesne-li počet dodavatelů pod tři, zruší zadavatel aukci a veřejnou zakázku zadá
v jiném zadávacím řízení v souladu s čl. VI.1 odst. 2. V rámci aukce vyzve zadavatel dodavatele k
podání cenových nabídek nebo jiných aukčních hodnot a vylepšených cenových nabídek nebo
jiných aukčních hodnot do jednoho nebo více aukčních kol.
6) Zadavatel je povinen použít minitendr vždy, když na základě veřejné zakázky malého rozsahu
uzavřel smlouvu s více uchazeči, v níž dochází k zadání dílčí veřejné zakázky analogicky podle §
92 odst. 3 zákona. Zadávání dílčí veřejné zakázky v minitendru probíhá na e-tržišti na základě
výzvy všem uchazečům, s nimiž zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu. Před zahájením minitendru
je zadavatel povinen vložit do e-tržiště hodnotící kritéria v souladu s jejich vymezením v rámcové
smlouvě. Jsou-li hodnotící kritéria vymezena v rámcové smlouvě konkrétně, vkládá je zadavatel
do e-tržiště pouze před prvním minitendrem, tato kritéria jsou pak aplikována automaticky na
každý další minitendr.
7) Pro hodnocení nabídek v otevřené výzvě, v uzavřené výzvě a v minitendrech je zadavatel
oprávněn využít i aplikaci e-tržiště určenou k provedení elektronické aukce. Skutečnost, že
zadavatel hodlá využít pro hodnocení nabídek elektronickou aukci, je povinen uvést ve výzvě
k podání nabídky.
8) Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu musí probíhat
elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je oprávněn si v zadávacích podmínkách
vyhradit, že nabídka musí být šifrována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo
elektronickou značkou, založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

VI.3 – Zahájení zadávacího řízení a zadávací podmínky
1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním výzvy k podání nabídky (v případech podle čl.
VI.1 odst. 2 písm. c) a d) (kromě případu, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou
zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání) nebo zasláním výzvy k podání nabídky
příslušným dodavatelům v případech podle čl. VI.1 odst. 2 písm. a), b), d) (pouze v případě, kdy
by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé
zadání) a e).
2) Výzva k podání nabídky v přímém zadání, řízení uzavřená výzva a v řízení otevřená výzva musí
alespoň obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
c) druh zakázky (dodávky, služby, stavební práce),
d) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být veřejná zakázka plněna,
e) místo plnění veřejné zakázky,
f) požadavky na kvalifikaci a způsob jejího prokázání,
g) způsob zpracování nabídkové ceny,
h) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, nejde-li o výzvu k podání nabídky v přímém zadání,
i) požadované smluvní podmínky a požadavek na předložení návrhu smlouvy,
j) lhůtu pro podání nabídek a způsob podání nabídek,
k) požadavek na členění nabídky,
l) případné další požadavky zadavatele.
3) Výzva k podání nabídky v aukci musí obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
c) druh zakázky (dodávky, služby),
d) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být veřejná zakázka plněna,
e) místo plnění veřejné zakázky,
f) informaci, zda bude před podpisem smlouvy požadováno předložení dokladů prokazujících
kvalifikaci, požadavky na kvalifikaci a způsob jejich prokázání,
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4)

5)

6)

6)

7)

g) způsob zpracování nabídkové ceny, resp. ostatních aukčních hodnot, a podmínky vkládání
aukčních hodnot včetně případných omezení nových hodnot a počtu aukčních kol, má-li aukce
probíhat ve více aukčních kolech,
h) matematický vzorec pro automatické změny pořadí na základě podávání vylepšených
aukčních hodnot, je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky,
i) informace, které budou uchazečům v průběhu aukce poskytovány,
j) požadované smluvní podmínky a požadavek na předložení návrhu smlouvy,
k) okamžik zahájení aukce a dobu jejího trvání,
l) případné další požadavky zadavatele.
Výzva k podání nabídky v minitendru musí obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
c) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být veřejná zakázka plněna,
d) místo plnění veřejné zakázky,
e) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, pokud nebyly zcela určeny v rámcové smlouvě,
f) lhůtu pro podání nabídek a způsob podání nabídek,
g) případné další požadavky zadavatele.
Výzva k podání nabídky musí obsahovat veškeré zadávací podmínky. Pokud pro veškeré
zadávací podmínky nebude dostatečný formát výzvy, je zadavatel oprávněn připojit k výzvě
dodatečné dokumenty, které je povinen uveřejnit nebo zaslat zároveň s výzvou.
[Pozn.: znění účinné do 31. března 2014]
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást uchazeči
zadavateli dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro
podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů a zaslat text
dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez
identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást uchazeči
zadavateli dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, pokud je lhůta pro podání nabídek stanovena dle čl. VI.4 odst. 1 písm.
b), nebo dle čl. VI.4 odst. 2 písm. b) a nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, pokud je lhůta pro podání nabídek stanovena dle čl. VI.4 odst. 1 písm. a) nebo dle čl.
VI.4 odst. 2 písm. a). Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud
je lhůta pro podání nabídek stanovena dle čl. VI.4 odst. 1 písm. b) nebo dle čl. VI.4 odst. 2 písm.
b), a nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů, pokud je lhůta pro podání nabídek stanovena dle čl.
VI.4 odst. 1 písm. a) nebo dle čl. VI.4 odst. 2 písm. a) a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem
uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí
uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.
Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud zadavatel na základě
dotazů uchazečů nebo z vlastního podnětu zjistí chyby v zadávacích podmínkách. Změnu výzvy je
zadavatel povinen oznámit způsobem, jakým výzvu oznámil, a zároveň s ohledem na povahu
změny adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

VI.4 – Lhůty pro podání nabídek a náležitosti nabídky
1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek s ohledem na povahu požadovaného plnění, tato
lhůta však nesmí být kratší než
[Pozn.: znění účinné do 31. března 2014]
a) 3 pracovní dny v případě řízení uzavřená výzva a v minitendru,
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
a) 4 pracovní dny v případě řízení uzavřená výzva a v minitendru,
b) 6 pracovních dnů v případě řízení otevřená výzva.
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2) V případě elektronické aukce malého rozsahu musí zadavatel umožnit vkládat první aukční
hodnoty nejdříve:
[Pozn.: znění účinné do 31. března 2014]
a) třetí pracovní den po zahájení zadávacího řízení pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel
oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání,
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
a) čtvrtý pracovní den po zahájení zadávacího řízení pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel
oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání,
b) šestý pracovní den po zahájení zadávacího řízení kromě případu, kdy by byl jinak zadavatel
oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání,
a to v časovém úseku minimálně 20 minut.
3) Informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, důležité pro podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na e-tržišti stanoví Provozní řád.
4) Nabídky zadavatel otevírá ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Přesný okamžik otevírání
nabídek může zadavatel určit ve výzvě.

VI.5 – Komise
Pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek zadavatel
ustanoví osoby nebo komise v souladu s vlastními vnitřními předpisy.

VI.6 – Kvalifikace
1) Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládají dodavatelé v elektronické podobě
prostřednictvím e-tržiště jako součást nabídky. Není-li zadavatelem stanoveno jinak, předkládají
dodavatelé kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
2) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho výsledky. Bude-li zadavatel
požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů, je povinen vyžádat si
objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato objasnění nebo
dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit.
3) Pokud si to zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách, je oprávněn požadovat, aby dodavatel,
se kterým má být uzavřena smlouva, předložil před uzavřením smlouvy doklady k prokázání
splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii. Výzva k předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů k prokázání splnění kvalifikace je dodavateli zasílána
prostřednictvím e-tržiště. V případě, že zadavatel požaduje předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace v listinné podobě nebo neexistují-li
doklady k prokázání splnění kvalifikace v elektronické podobě anebo nelze-li využít možnosti
2
převedení dokladů do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze , je dodavatel,
se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit požadované dokumenty v přiměřené lhůtě
a na místo, které pro tento účel určí zadavatel ve výzvě podle tohoto odstavce.
4) Pokud dodavatel nepředloží doklady k prokázání splnění kvalifikace v souladu s požadavky
zadavatele dle odstavce 3, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil
jako další v pořadí.

2

Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů
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VI.7 – Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
1) Zadavatel otevírá elektronické nabídky doručené prostřednictvím e-tržiště v termínu podle čl. VI.4
a kontroluje, zda jsou zpracovány v požadovaném jazyku a zda obsahují návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud nabídka byla podána po
stanovené lhůtě, bude automaticky označena jako nepřijatelná. Zadavatel takovouto nabídku
neotvírá.
2) Zadavatel provede posouzení nabídek v souladu se svými vnitřními předpisy a výsledky
posouzení vloží do e-tržiště.
3) Bude-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je zadavatel oprávněn
stanovit pouze taková hodnotící kritéria, která mají vztah k plnění předmětu veřejné zakázky a
jsou číselně vyjádřitelná a způsobilá pro automatické vyhodnocení na základě algoritmu
stanoveného ve výzvě. Je-li to nezbytné, může zadavatel stanovit rovněž kritéria mající vztah
k plnění předmětu veřejné zakázky, a která nejsou číselně vyjádřitelná, avšak může tak zadavatel
učinit pouze po předchozím odůvodnění, které je povinen vložit do e-tržiště.
4) Vyhodnocení nabídek provede e-tržiště automaticky na základě předem stanoveného algoritmu.
V případě, kdy komise po kontrole automatického vyhodnocení shledá chyby, tyto chyby odstraní
a postup a výsledek hodnocení zaznamená v protokolu, který vloží do e-tržiště. Komise provádí
samostatně hodnocení v případě, kdy
a) má v souladu s odst. 3 hodnotit kritéria matematicky nevyjádřitelná,
b) má být k hodnocení využit složitý vzorec, který není v e-tržišti předpokládán, nebo
c) je zadavatelem připuštěno podání variant nabídek.
5) Pokud provede hodnotící komise hodnocení samostatně dle odst. 4, vloží hodnotící komise
výsledky hodnocení do e-tržiště.
6) Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče, který podal
nejvhodnější nabídku.

VI.8 – Ukončení zadávacího řízení
1) Vybraného uchazeče vyzve zadavatel ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy, jsou-li
stanoveny, a k uzavření smlouvy.
2) Pokud vybraný uchazeč splní podmínky pro uzavření smlouvy, jsou-li stanoveny, uzavře s ním
zadavatel smlouvu.
3) Pokud nejsou stanoveny žádné podmínky pro uzavření smlouvy, vyzve zadavatel vybraného
uchazeče přímo k uzavření smlouvy a smlouvu s ním uzavře.
4) O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření smlouvy. Informace musí obsahovat:
a) identifikaci dodavatele,
b) identifikaci zadavatele,
c) základní popis plnění,
d) cenu, místo a dobu plnění,
e) identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena.
5) Zadavatel nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy uveřejní v e-tržišti celé znění smlouvy
v souladu s čl. IX. odst. 6.
6) Pokud dojde ke změně smlouvy, zadavatel je povinen tuto změnu a datum, kdy ke změně došlo,
v e-tržišti zaevidovat v souladu s čl. IX. odst. 6.
7) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě
podány žádné nabídky.
8) Zadavatel není povinen zrušit zadávací řízení, pokud byla ve stanovené lhůtě podána pouze jedna
nabídka.
[Pozn.: znění účinné do 31. března 2014]
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9) Zadávací řízení může zadavatel zrušit kdykoli do doby uzavření smlouvy, vždy však musí uvést
odůvodnění, které bude v e-tržišti uveřejněno.
[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
9) Zadávací řízení může zadavatel zrušit kdykoli, a to nejpozději do doby uzavření smlouvy, vždy
však musí uvést odůvodnění. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto
skutečnost včetně odůvodnění v e-tržišti. Tato povinnost neplatí v případě, kdy nebyla v e-tržišti
uveřejněna výzva k podání nabídky.

ČÁST TŘETÍ
PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ ELEKTRONICKÉHO NAKUPOVÁNÍ
Čl. VII – Práva a povinnosti správce
1) Správce je odpovědný za celkové nastavení systému e-tržišť. Přitom odpovídá za:
a) zajištění fungování e-tržišť pro uživatele,
b) výběr provozovatelů,
c) ověření shody e-tržiště s Technickou specifikací před zprovozněním e-tržiště,
d) zajištění brány pro vstup do e-tržišť, resortních e-tržišť a informačních stránek e-tržišť a
resortních e-tržišť,
e) vedení seznamu e-tržišť a resortních e-tržišť,
f) vydání a správu Technické specifikace,
g) vydání a správu Vzorového provozního řádu,
h) vydání a správu metodického pokynu, který upraví postupy pro výběr provozovatele
e-tržiště ze strany zadavatelů, kteří používají základní či aditivní služby e-tržiště.
2) Správce schvaluje Provozní řády jednotlivých e-tržišť.
3) Za používání základních služeb e-tržišť zadavateli hradí správce provozovateli poplatky
způsobem a ve výši stanovené v koncesní smlouvě. Poplatky za základní služby související se
zadáním veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště jsou stanoveny odděleně pro veřejné zakázky,
jejichž předpokládaná hodnota:
a) činí alespoň 5.000 Kč a zároveň nedosahuje částky 50.000 Kč,
b) činí alespoň 50.000 Kč a výše.
4) V případě porušení těchto Pravidel nebo Provozního řádu provozovatelem zjištěného správcem
na základě podnětu podaného dle čl. X nebo z vlastní iniciativy, bude správce postupovat
v souladu s příslušnými ustanoveními koncesní smlouvy.
5) Správce předkládá Vládě ČR žádost zadavatele o udělení výjimky na provoz resortního
e-tržiště dle čl. XI, včetně stanoviska správce.

Čl. VIII – Práva a povinnosti provozovatelů
1) Provozovatel e-tržiště vytváří a upravuje e-tržiště podle požadavků Technické specifikace a přitom
je povinen:
a) zajistit soulad e-tržiště jako elektronického nástroje s požadavky podle § 149 zákona a jeho
prováděcích předpisů a Technickou specifikací; soulad s těmito požadavky prokáže
provozovatel certifikátem shody elektronického nástroje, anebo i jiným vhodným způsobem či
prostředky, pokud tento jiný způsob či prostředky správce z objektivních důvodů neodmítne,
b) vytvořit Provozní řád a zajišťovat jeho dodržování,
c) zajistit rovný přístup k poskytování základních a aditivních služeb všem uživatelům, kteří splní
podmínky těchto Pravidel a Provozního řádu,
d) poskytovat přístupová oprávnění uživatelům,
e) zajistit dostupnost e-tržiště za podmínek stanovených Provozním řádem,
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zajistit registraci uživatele, který podá žádost o registraci v e-tržišti, nejpozději do 2 pracovních
dnů od podání žádosti.
Provozovatel dále
a) vytváří a spravuje jednotné místo pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách
zadávaných v e-tržišti (informační deska e-tržiště),
b) poskytuje správci statistické údaje o zadávaných veřejných zakázkách, a to způsobem a
v rozsahu stanoveném v koncesní smlouvě,
c) informuje o plánovaných provozních odstávkách,
d) poskytuje správci a uživatelům možnost absolvovat školení pro práci v e-tržišti v minimálním
rozsahu stanoveném Provozním řádem jako základní službu, nad tento rámec je oprávněn
školení nabízet jako aditivní službu.
Provozovatel je povinen uchovávat dokumentaci o podlimitní veřejné zakázce a záznamy o
elektronických úkonech, které vzniknou pro danou veřejnou zakázku v průběhu použití e-tržiště, a
to po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. Provozovatel
je povinen zpřístupnit zadavateli prostředky umožňujícími dálkový přístup dokumentaci o veřejné
zakázce a umožnit mu uložení dokumentace o veřejné zakázce na technické prostředky
zadavatele, a to způsobem, při němž dojde k zachování právní validity jednotlivých dokumentů.
Dokumentací o veřejné zakázce se podle tohoto odstavce rozumí souhrn všech dokumentů a
záznamů o elektronických úkonech, jejichž pořízení nebo provedení v průběhu zadávacího řízení
nebo po jeho ukončení vyžaduje zákon nebo tato Pravidla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny
povinnosti zadavatele podle ustanovení § 155 zákona.
Provozovatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu a záznamy o
elektronických úkonech, které vzniknou pro danou veřejnou zakázku v průběhu použití e-tržiště, a
to po dobu 2 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. V dalším platí odstavec 3 obdobně.
Postupuje-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) podle ustanovení § 112 a
násl. zákona nebo je-li soudně přezkoumáváno rozhodnutí ÚOHS, je provozovatel povinen
poskytnout zadavateli součinnost, jedná-li se o objasnění úkonu prováděného
v e-tržišti a je-li to nezbytné pro řádné objasnění skutkového stavu. Tuto součinnost je povinen
poskytnout po celou dobu uchovávání dokumentace dle čl. VIII odst. 3 a 4.
Provozovatel je povinen v případě zjištění porušení Provozního řádu upozornit uživatele, kterých
se toto porušení týká, na toto porušení a učinit úkony nezbytné k tomu, aby k takovému
porušování nedocházelo.
Další povinnosti výlučně ve vztahu ke správci stanoví koncesní smlouva.
f)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Čl. IX – Práva a povinnosti zadavatelů

1) Zadavatel je povinen dodržovat při využívání e-tržišť zákon a jeho prováděcí předpisy, Provozní
řád příslušného e-tržiště a tato Pravidla.

2) Zadavatel je oprávněn v souladu s Provozním řádem využít služeb e-tržiště pro provedení
průzkumu trhu, a to například za účelem správného nastavení zadávacích podmínek a ke
stanovení okruhu dodavatelů, kterým zašle výzvu k podání nabídky.

3) Zadavatel není oprávněn zahájit nové zadávací řízení s obdobným předmětem plnění v žádném
e-tržišti před ukončením původního zadávacího řízení.

4) Zadavatel je oprávněn pověřit pro provádění úkonů v e-tržišti subjekt, který pro něj zajišťuje
administraci veřejných zakázek.

5) V případě využívání aditivních služeb je zadavatel povinen hradit provozovateli poplatky za
aditivní služby v souladu s Provozním řádem, pokud jsou tyto služby dle Provozního řádu
zpoplatněny.

6) Zadavatelé jsou povinni uveřejnit na profilu zadavatele a na e-tržišti v souladu s § 147a zákona
a) smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejich změn a dodatků, vyjma
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smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH
a
ii) smluv na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d),
iii) smluv na plnění veřejné zakázky zadané na základě rámcové smlouvy, jejichž cena
nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH;
b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, vyjma
i) veřejných zakázek malého rozsahu a
i)

ii)

veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm.
a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona;

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky vyjma
i)

veřejných zakázek malého rozsahu,

ii)

veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a)
odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

7) Pokud zadavatel využívá e-tržiště jako svůj profil zadavatele, uveřejní dokumenty a údaje dle odst.
6 pouze na e-tržišti. Pokud zadavatel e-tržiště nevyužívá jako svůj profil zadavatele, uveřejní
dokumenty a údaje dle odst. 6 na e-tržišti a na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou
č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a
náležitostech profilu zadavatele.
Čl. X – Řešení sporů
1) Kterýkoli uživatel, který za účelem zadání nebo získání veřejné zakázky malého rozsahu využil
nebo chtěl využít služeb e-tržiště, může správci podat podnět k prošetření domnělého porušení
Pravidel nebo Provozního řádu provozovatelem, ke kterému mělo dojít při zadávání předmětné
veřejné zakázky malého rozsahu a v důsledku kterého uživateli hrozí nebo mu vznikla újma na
jeho právech.
2) Správce podnět prošetří do 30 dnů od obdržení podnětu k prošetření a v případě zjištěného
porušení Pravidel nebo Provozního řádu bude postupovat vůči Provozovateli v souladu
s ustanoveními koncesní smlouvy.

ČÁST ČTVRTÁ
VÝJIMKY Z POUŽITÍ E-TRŽIŠŤ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XI – Obecné výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště
1) Zadavatel podle čl. II odst. 1 je oprávněn podat správci žádost o výjimku z využívání
e-tržišť, a to pro sebe i pro zadavatele jemu podřízené podle čl. II odst. 2.
2) Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) identifikaci zadavatele nebo zadavatelů, na něž se má výjimka vztahovat,
b) popis resortního e-tržiště, které má být využíváno namísto e-tržiště,
c) specifikaci komodit ze Seznamu, na něž se má výjimka vztahovat,
d) období, na které se výjimka má vztahovat.
3) Přílohou žádosti o výjimku musí být kompletní technická specifikace resortního e-tržiště, z níž
bude možno určit shodu s Technickou specifikací, a rovněž popis způsobu úprav resortního etržiště v případě legislativních změn nebo změn Technické specifikace.
4) Předloženou žádost posoudí správce, v rámci tohoto posouzení je oprávněn provést vlastní testy
resortního tržiště.
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5) V případě, že žádost o výjimku nebude obsahovat požadované náležitosti, nebudou předloženy
kompletní přílohy nebo na základě příloh nebude možno posoudit shodu resortního e-tržiště
s Technickou specifikací, vyžádá si správce doplnění žádosti, a to nejpozději do 30 dnů od jejího
obdržení.
6) Nebude-li žádost řádně doplněna ani po opakované žádosti správce o její doplnění nebo nebude-li
žádost splňovat potřebné obsahové náležitosti, správce tuto žádost zamítne. V zamítavém
stanovisku je správce povinen uvést důvody, pro které žádost nesplňuje náležitosti pro udělení
výjimky.
7) V případě, že žádost o výjimku nebude správcem zamítnuta, předloží správce žádost o výjimku ve
znění a s přílohami přijatém od zadavatele a své stanovisko k této žádosti do 40 dnů ode dne
obdržení kompletní žádosti Vládě ČR, která o výjimce rozhodne svým usnesením.
8) Zjistí-li správce, že zadavatel nedodržuje podmínky stanovené ve výjimce, zejména pokud resortní
e-tržiště neodpovídá Technické specifikaci, resortní e-tržiště je používáno pro jiné než schválené
komodity nebo jinými než oprávněnými zadavateli, dá zadavateli lhůtu 30 dní na odstranění
nedostatků. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky odstraněny, podá správce Vládě ČR návrh na
odnětí výjimky.

[Pozn.: znění účinné od 1. dubna 2014]
Čl. XII – Zvláštní výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště
1) V případě, že zadavatel zrušil zadávací řízení dle VI.8 odst. 7 z důvodu neobdržení žádné
nabídky, je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku mimo e-tržiště. Zadavatel je povinen
takovou veřejnou zakázku v e-tržišti evidovat.
2) Postup dle odst. 1 neplatí pro uzavřenou výzvu. V takovém případě zadavatel postupuje dle VI.1
odst. 4.

Čl. XIII – Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2012.
2) Pokud zadavatel zahájil zadávání veřejné zakázky před nabytím účinnosti těchto Pravidel,
dokončí tento proces podle dosavadní úpravy.
3) Pokud zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu před nabytím účinnosti těchto Pravidel, není povinen
zadávat dílčí veřejné zakázky na základě této rámcové smlouvy podle části druhé těchto Pravidel.
4) Zadavatelé postupují při zadávání veřejných zakázek podle vlastních vnitřních pravidel. V případě
nesouladu mezi Pravidly a vnitřními pravidly zadavatele mají přednost tato Pravidla.
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