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III 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Navrhovaná úprava je předkládána na základě zmocnění v zákoně o zadávání veřejných zakázek. 
Podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Zmocnění k vydání navrhované vyhlášky je obsaženo v § 213 odst. 3 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Návrh neobsahuje úpravu překračující zákonné zmocnění ani úpravu, která by byla 
v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh vyhlášky je slučitelný s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
a s právními akty Evropské unie:  

• 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 č. 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci 
postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli 
v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („nařízení eIDAS“) a 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 

D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ruší mimo jiné vyhlášku č. 9/2011 Sb., která obsahuje 
obdobnou úpravu jako nově navrhovaná vyhláška, která je předkládána na základě zákonného 
zmocnění. Podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

E) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
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včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady do výše uvedených oblastí, jelikož oproti stávající 
právní úpravě neztěžuje průběh zadávacích řízení a neukládá adresátům nové povinnosti. Podrobnosti 
jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady do výše uvedených oblastí, jelikož se v této oblasti 
oproti stávající právní úpravě nemění. Podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace. 

G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky nepřináší ve vztahu ke zpracování osobních údajů žádné významné změny oproti 
stávající vyhlášce 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.  

V rámci návrhu vyhlášky je vyžadována identifikace osoby, která v elektronickém nástroji 
provedla elektronický úkon. Identifikací je v tomto případě myšleno uvedení uživatelského jména, pod 
kterým daná fyzická osoba v elektronickém nástroji vystupuje. Podrobnější podmínky pro přístup do 
elektronického nástroje jsou stanoveny v příloze návrhu vyhlášky. 

Identifikační údaje jsou dále obsaženy v certifikátu shody a v žádosti o vydání certifikátu. 
Nejedná se však o údaje, které by nebyly veřejně dostupné z registrů a evidencí veřejné správy 
o ekonomických subjektech. 

H) Zhodnocení korupčních rizik 

Výchozím dokumentem pro zhodnocení korupčních rizik je vládní programový dokument 
s názvem Akční plán boje s korupcí na rok 20151, který byl přijat usnesením vlády č. 1057 ze dne 
15. prosince 2014, jenž konkretizuje Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 - 20172. 
Problematika zadávání veřejných zakázek je zmiňována v prioritní oblasti s názvem Hospodárné 
nakládání s majetkem státu, přičemž z hlediska obsahu navrhované vyhlášky je na vládní úrovni 
kladen důraz především na co největší zohlednění principu transparentnosti při zveřejňování 
jednotlivých úkonů, dat a informací s důrazem kladeným na maximální využití elektronických 
prostředků a nástrojů. 

Vyhláška definuje náležitosti elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při 
zadávání veřejných zakázek. Důležitost těchto náležitostí je dána tím, že v elektronickém řízení se 
zúčastněné strany nedostávají do fyzického kontaktu, ale potřebují stejné záruky za autenticitu stran i 
úkonů. Zejména je nutné zabránit možné manipulaci s elektronickými nabídkami před termínem jejich 
otevírání. 

                                                      
1 http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf 
2 http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-
2015-az-2017.pdf 
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1.1 Přiměřenost 
Navrhované požadavky na elektronické nástroje a elektronické úkony a podrobnosti týkající se 

certifikace se jeví dle názoru předkladatele a dotčených konzultovaných subjektů jako přiměřené. 
Odpovídají potřebám a prostředí České republiky a nepředpokládá se, že návrh svým rozsahem bude 
vybočovat z již uplatňovaných aktuálních postupů. Předmětné hodnoty respektují vyváženost vztahu 
přiměřenosti právní úpravy, korupčního potenciálu a administrativní náročnosti a s tím související 
efektivnosti daného procesu.  

1.2 Efektivita 
Návrh vyhlášky podrobněji popisuje požadavky na elektronické nástroje a stanoví jednotlivé 

skupiny elektronických nástrojů s cílem zajistit jejich efektivnější využívání v praxi. Z certifikátu 
elektronického nástroje bude zřejmé, jaké funkcionality daný nástroj zajišťuje. 

1.3 Odpovědnost 
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví odpovědnost zadavatele za úkony činěné 

v zadávacím řízení, tj. včetně úkonů souvisejících s používáním elektronických nástrojů. Rozdělení 
pravomocí v rámci vlastní instituce bude ponecháno na vnitřních předpisech zadavatele a od této 
skutečnosti se odvíjí i určení osoby zodpovědné za konkrétní úkon. Dle § 43 zákona se může zadavatel 
nechat při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupit jinou osobou. Tím 
není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržení pravidel stanovených zákonem.  

1.4 Opravné prostředky 
Opravné prostředky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele v průběhu zadávacího 

řízení stanoví nový zákon o zadávání veřejných zakázek obdobně jako v rámci předcházející právní 
úpravy.  

Námitky lze podat proti všem úkonům či opomenutím zadavatele v zadávacím řízení, tedy včetně 
pochybení souvisejících s používáním elektronických nástrojů. V případě odmítnutí námitek 
zadavatelem má stěžovatel možnost podat v zákonné lhůtě návrh na zahájení řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Předkladatel má za to, že ze zákona vyplývá dostatečná možnost účinné obrany proti 
nesprávnému postupu zadavatele při používání elektronických nástrojů, včetně existence opravných 
prostředků. 

1.5 Kontrolní mechanismy 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je svěřena pravomoc zahájit správní řízení 

v souvislosti s podezřením na nedodržení postupů stanovených zadavateli v zadávacím řízení z úřední 
povinnosti. Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, však nebude oprávněn podat podnět 
k ÚOHS v téže věci. Podněty mohou směřovat od orgánů činných v trestním řízení, jiných kontrolních 
orgánů, poskytovatelů dotací, MMR, dodavatelů i veřejnosti. 

ÚOHS každoročně vydává výroční zprávu o své činnosti, uveřejňuje rozhodnutí na svých 
internetových stránkách, jeho zaměstnanci provádí školení odborné veřejnosti a aktivně vystupují na 
konferencích a jiných setkáních odborné veřejnosti, čímž dochází k rozšíření povědomí o rozhodovací 
praxi úřadu. V případě dohledové činnosti, bez ohledu na zvolenou variantu, můžeme obecně základní 
riziko korupce spatřovat v personální rovině, tedy v nedovoleném ovlivňování osob, které rozhodují. 
Toto riziko je zde nicméně dáno vždy, pokud se rozhoduje o právech a povinnostech dotčených 
subjektů. 
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Zadavatelé veřejných zakázek podléhají také kontrolám ze strany různých subjektů, 
např. kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kontrola ze strany poskytovatele dotace či finanční 
kontrola.  

U veřejných zakázek nelze podceňovat ani kontrolu veřejnosti, kdy sami občané mohou 
prostřednictvím zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat činnost subjektů povinných dle předmětného zákona.  

1.6 Transparentnost 
Návrh vyhlášky zajistí usnadnění přístupu široké veřejnosti k informacím uveřejněným 

prostřednictvím elektronických nástrojů, konkrétně pak profilu zadavatele. Oproti stávající právní 
úpravě je v návrhu výslovně stanoveno, že přístup k dokumentům uveřejněným na profilu zadavatele 
musí být zajištěn bez jakéhokoliv požadavku na identifikaci či registraci osoby, která si chce 
dokument prohlédnout nebo stáhnout. 

1.7 Příklady dobré praxe 
Příkladem dobré praxe řady zadavatelů je využívání komplexních elektronických nástrojů, které 

zajišťují funkci profilu zadavatele, umožňují realizovat celé zadávací řízení elektronickou cestou, 
a zároveň svými funkcionalitami eliminují procesní chyby (např. hlídání lhůt, upozornění na nutnost 
splnění zákonných povinností, možnost odesílat formuláře do Věstníku veřejných zakázek 
prostřednictvím elektronického nástroje) a usnadňují následnou kontrolu (je zřejmé, kdo a kdy provedl 
určitý úkon, vložil dokument apod.). Přestože neplatí povinnost využívat certifikované elektronické 
nástroje, lze konstatovat, že většina zadavatelů z důvodu posílení právní jistoty tyto certifikované 
nástroje využívá. MMR spravuje na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích Seznam 
certifikovaných nástrojů3, kde se může každý zadavatel přesvědčit, zda příslušný elektronický nástroj 
má udělený platný certifikát. 

Zákon stanoví od 18. října 2018 pro všechny zadavatele povinnou elektronickou komunikaci, 
aktuální přechodné období je tedy vhodné pro zajištění vhodného elektronického nástroje a 
odpovídající úpravu vnitřních předpisů. MMR za tímto účelem vyvinulo Národní elektronický nástroj, 
který je v ostrém provozu od 1. 8. 2015 a je pro všechny zadavatele k dispozici zdarma. 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh vyhlášky nijak nezasahuje do oblasti bezpečnosti a obrany státu. 

                                                      
3 http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-
certifikovanych-nastroju 
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Zvláštní část 
 

K § 1 - Předmět úpravy 
Toto ustanovení vymezuje předmět a působnost vyhlášky v souladu se zákonným zmocněním k 

jejímu vydání. Předmětem úpravy této vyhlášky jsou bližší požadavky na elektronické úkony a 
elektronické nástroje, které slouží jak zadavatelům, tak dodavatelům při elektronickém zadávacím 
řízení. Dále jsou vyhláškou upraveny certifikáty shody, jejich vydávání, evidence, obsahové 
náležitosti a platnost. Oproti stávající právní úpravě návrh vyhlášky upravuje také technické náležitosti 
profilu zadavatele. 
 
K § 2 - Vymezení pojmů 

Pro zjednodušení a přehlednost jsou definovány některé základní pojmy, které se ve vyhlášce 
opakovaně vyskytují. Tyto pojmy je třeba v dalších ustanoveních vyhlášky vždy vykládat v souvislosti 
s vymezením v tomto ustanovení. Vyhláška používá obdobnou terminologii jako stávající právní 
úprava elektronických úkonů a elektronických nástrojů.  

Nově je za účelem zvýšení právní jistoty definován okamžik doručení prostřednictvím 
elektronického nástroje jako okamžik odeslání datové zprávy adresátovi či adresátům datové zprávy. 
 
K § 3 - Uveřejňování informací, zadávací dokumentace a dalších dokumentů na profilu 
zadavatele 

Zadavatel má ze zákona povinnost poskytnout dodavatelům zadávací dokumentaci a další 
dokumenty k veřejné zakázce na profilu zadavatele, a to neomezeným dálkovým přístupem 
prostřednictvím internetové adresy, kdy každý zájemce má možnost se bez jakékoliv jemu uložené 
povinnosti seznámit s uveřejněnými informacemi na profilu zadavatele.  

Zadavatel musí dodavatelům zaručit, že dokumenty poskytované na profilu zadavatele jsou 
autentické, nebyly nikým padělány ani pozměněny a zároveň musí garantovat jejich dostupnost 
v předem definovaném čase. Zadavatel dále zajistí, aby se každý mohl ujistit o identitě zadavatele 
vhodnou formou (např. certifikátem veřejného klíče zadavatele vydaného k internetové adrese profilu 
zadavatele nebo opatřením ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/806 ze dne 22. května 
2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby 
vytvářející důvěru).  

Oproti stávající právní úpravě je výslovně stanoveno, že přístup k dokumentům uveřejněným na 
profilu zadavatele musí být zajištěn bez jakéhokoliv požadavku na identifikaci či registraci osoby, 
která si chce dokument prohlédnout nebo stáhnout. Požadavek na registraci, který v současnosti 
uplatňují někteří provozovatelé profilů zadavatele, může vést k diskriminaci některých dodavatelů 
(např. pokud je při registraci povinně požadováno vyplnění IČO, zahraniční dodavatelé ovšem nemají 
IČO přiděleno), uživatelským problémům (dodavatel si zřizuje uživatelské účty na různých profilech 
zadavatele, přičemž pro každý profil zadává jiné přihlašovací údaje) a omezení přístupu široké 
veřejnosti k dokumentům uveřejňovaným na profilu zadavatele.  
 
K § 4 - Šifrování a podávání nabídek v elektronické podobě 

Podávání nabídek je nutné dostatečně zabezpečit s ohledem citlivost informací obsažených 
v nabídkách. 
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Z § 213 odst. 2 zákona vyplývá požadavek, aby bylo technickými prostředky a vhodnými postupy 
zajištěno, že před uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo přístup k obsahu nabídky. Z pohledu 
dodavatele je podstatným požadavkem šifrování nabídek. V souladu s doporučeními Evropské 
komise4 návrh vyhlášky vyžaduje, aby obsah nabídek chránili dodavatelé šifrováním. K tomu účelu 
musí zadavatel poskytnout prostředky, konkrétně veřejný klíč zadavatele, distribuovaný ve vlastním 
certifikátu. Vyhláška nestanoví, kdo certifikát smí či nesmí vydat, jako je tomu v zákonu 
o elektronickém podpisu, ale pouze stanoví požadavky na klíče a certifikáty. Je na zadavateli, jak tyto 
požadavky splní a jaké „vydavatele“ certifikátu si zvolí. Vyhláška nezakazuje zadavateli, aby si tyto 
certifikáty vydával sám. 

Jedním z hlavních pravidel zadávacího řízení je včasné doručení nabídky. Nabídky, které není 
možné zadavateli doručit včas, není možné z právního hlediska považovat za platně doručené a nelze 
je zahrnout do zadávacího řízení. Při použití elektronického nástroje pro podání nabídky je nutné 
dodavatele uvědomit, v jakém čase jeho nabídka byla doručena, a zda tedy bude nebo nebude 
zadavatelem dále zpracovávána. 
 
K § 5 – Podmínky pro odšifrování nabídek 

Nabídky, za podmínky zajištění zachování důvěrnosti údajů, budou zadavateli doručovány 
v zašifrované podobě. Je třeba, aby elektronické nástroje zajistily, že nabídky zůstanou zašifrovány 
minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Samotnému otevíraní nabídky vždy předchází její 
odšifrování.  

K odšifrování nabídek slouží soukromý klíč zadavatele, který je jedinečný. Musí mít k němu 
přístup pouze omezené množství osob – pouze osoby oprávněné k otevírání nabídek. Způsob 
stanovení oprávněných osob a pravidla přístupu k soukromým klíčům by měla být upravena v rámci 
vnitřních předpisů zadavatele. Vyhláška zároveň požaduje, aby při otevírání nabídek byly aktivně 
přítomny alespoň dvě z oprávněných osob. Důvodem je vzájemná kontrola zúčastněných využitím 
principu „čtyř očí“. Dále musí být zaznamenán čas odšifrování a otevření každé nabídky. Zadavatel 
povinen pro účely kontroly uchovat nabídku jak v šifrované, tak nešifrované podobě. 
 
K § 6 - Pořizování záznamů o elektronických úkonech 

Jsou stanoveny základní náležitosti, které musí splňovat záznamy o elektronických úkonech, a 
jakým způsobem musí být záznamy chráněny.  

Schopnost doložit provedení jednotlivých úkonů v zadávacím řízení může být kritickou v případě 
sporu. Aby existoval dostatek důkazních prostředků pro elektronické zadávací řízení, je nutné při 
každém elektronickém úkonu zaznamenávat jeho náležitosti.  

Pro zachování možnosti následné kontroly provedených úkonů v zadávacím řízení je zadavatel 
povinen vést písemnou evidenci všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem 
vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi. Písemná evidence musí obsahovat určení 
elektronického úkonu, čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti a identifikátor osoby, která 
elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického nástroje zahájila. Jako identifikátor přitom 
může sloužit obecně jakýkoliv údaj, který je jednoznačně spojen s určitou konkrétní osobou 
a umožňuje tuto osobu spolehlivě určit. Může jím tak být nejen jméno, ale např. i číslo nebo řetězec 

                                                      
4 Zajištění nabídek s využitím šifrování doporučuje například "Golden Book of e-Procurement Good Practice", 
která obsahuje oficiální doporučení Evropské komise pro elektronické nástroje využívané pro zadávání 
veřejných zakázek. (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/golden-book/docs/e-
procurement_golden_book_of_good_practice.pdf). 
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znaků kombinující písmena a čísla. Písemná evidence musí dále obsahovat záznam o případném 
chybovém výsledku elektronického úkonu nebo další činnosti elektronického nástroje. Chybovým 
výsledkem je míněna situace, kdy výsledek elektronického úkonu, který byl zamýšlen a očekáván, 
nenastane (např. datovou zprávu se nepodaří odeslat). Chybový výsledek je spojen s případy, kdy se 
elektronický nástroj nachází ve stavu mimo provoz nebo kdy jsou jeho funkcionality omezeny, ale 
nelze vyloučit, že nastane i v případě, kdy je elektronický nástroj v provozu (např. datová zpráva 
obsahující oznámení o výběru dodavatele je v důsledku pochybení osoby, která elektronický úkon 
činí, zaslána na elektronickou adresu, která neexistuje, a zpráva se vrátí jako nedoručená). Pro 
zachování možnosti následné kontroly je samozřejmě třeba také monitorovat a zaznamenávat 
systémové stavy elektronického nástroje s uvedením časové informace, a to včetně případů, kdy 
elektronický nástroj funguje pouze omezeně nebo kdy je úplně mimo provoz.  
 
K § 7 - Zaznamenávání časové informace 

V ustanovení je popsáno, jaké jsou kladeny nároky na zdroje časové informace pro účely této 
vyhlášky. Časová informace musí být vždy zaznamenána s přesností na vteřinu. 

Časová informace je důležitým faktorem elektronických úkonů. Na straně zadavatele je nutné 
jeho přesnost zajistit v co nejlepší, ale zároveň finančně dostupné míře. Z toho důvodu se na 
zadavatele klade požadavek používat jako zdroj času při zaznamenávání zdroj reprodukující světový 
koordinovaný čas UTC, například na státní etalon času a frekvence nebo pomocí přijímače globálního 
systému určování polohy (GPS). 

Není vhodné v případě nedostupnosti etalonu času zastavovat zadávací řízení, které může mít 
velmi vysokou cenu. Proto by měl každý zadavatel provozovat vlastní čas, systémový, který bude z 
důvodu jeho přesnosti synchronizovat jedenkrát za 24 hodin v průběhu zadávacího řízení s etalonem. 
 
K § 8 - Certifikát shody 

V § 8 až 11 vyhlášky jsou upraveny podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu 
shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody, tj. kompletní certifikační schéma. 
V rámci certifikačního schématu, které vyplývá z ustanovení § 213 odst. 4 zákona, vystupují 
následující subjekty: 
• Vnitrostátní akreditační orgán, který uděluje akreditaci jednomu či více certifikačním orgánům 

a zajišťuje dohled nad udělenými akreditacemi z pohledu plnění podmínek, za nichž byla 
akreditace udělena. Vnitrostátní akreditační orgán neprovádí certifikaci elektronických nástrojů. 
Vnitrostátním akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci, o.p.s., který stojí v čele 
certifikačního schématu. 

• Certifikační orgány s platnou akreditací, které provádí certifikaci elektronických nástrojů na 
základě žádosti o vydání certifikátu shody žadatele a zajišťují dohled nad vydanými certifikáty 
shody z pohledu plnění podmínek, za nichž byly certifikáty vydány. 

• Žadatel o certifikát shody pro konkrétní elektronický nástroj, který podává žádost o vydání 
certifikátu shody certifikačnímu orgánu. 
V ustanovení § 8 jsou rozděleny elektronické nástroje do skupin dle požadovaných funkcionalit. 

Pro nutné sjednocení obsahu certifikátu jsou zde dále uvedeny minimální obsahové náležitosti 
certifikátu shody.  

Certifikátem shody v rozsahu v něm uvedených údajů prokáže žadatel vždy shodu elektronického 
nástroje používaného k úkonům v zadávacím řízení a soutěži o návrh s požadavky, které vyžaduje 
zákon a tato vyhláška. 
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K § 9 - Podmínky pro vydání certifikátu shody 

Toto ustanovení obecně vymezuje pravidla pro vydávání certifikátu shody. Podrobná certifikační 
pravidla stanoví certifikační orgán, ve vyhlášce jsou uvedeny pouze minimální obsahové náležitosti 
těchto pravidel.  

Shoda je prokázána, pokud elektronický nástroj splňuje alespoň požadavky stanovené v příloze 
této vyhlášky. V této příloze jsou specifikovány podmínky, jejichž splnění bude akceptováno jako 
prokázání shody. 

Toto ustanovení dává také možnost provést novou zjednodušenou certifikaci v případě, že již 
certifikovaný elektronický nástroj je nově provozován v jiném prostředí, než v jakém byl provozován 
při původní certifikaci. 

Certifikační orgán je povinen vydat certifikační pravidla, která obsahují např. obsahové 
náležitosti podání žádosti a informace o průběhu certifikačního auditu, a uveřejnit je na své internetové 
adrese tak, aby byla veřejně přístupná. 
 
K § 10 - Náležitosti žádosti o vydání certifikátu shody 

Jsou stanoveny náležitosti týkající se žádosti o vydání certifikátu shody. Pokud je žadatelem o 
vydání certifikátu shody osoba, která není výrobcem elektronického nástroje, uvede žadatel v žádosti o 
vydání certifikátu shody identifikační údaje výrobce. 
 
K § 11 - Platnost certifikátů shody 

Platnost certifikátu je 3 roky od data jeho vydání, jde-li o shodu elektronického nástroje 
s požadavky kladenými na prostředí. Jde-li o shodu elektronického nástroje s požadavky kladenými na 
funkční vlastnosti, má certifikát platnost 6 let od data jeho vydání.  

Pokud jde o změny údajů uvedených v certifikátu, je stanovena povinnost žadatele takové změny 
oznámit certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci, a to současně s předložením opatření k nápravě 
v případě, že elektronický nástroj není ve shodě. V opačném případě dojde k odejmutí certifikátu nebo 
jeho změně. Certifikační orgán může odejmout certifikát shody z vlastní iniciativy nebo na podnět 
MMR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či zadavatele nebo dodavatele v zadávacím řízení. 
 
K § 12 – Přechodné ustanovení 

Vzhledem k tomu, že ty elektronické nástroje, kterým byl vydán certifikát shody, byly 
certifikovány dle současné legislativy, je nezbytné omezit platnost těchto certifikátů pouze na ta 
zadávací řízení, která byla zahájena dle současné legislativy. Nová právní úprava je natolik odlišná, že 
bude nezbytné provést proces recertifikaci, v rámci které musí žadatel prokázat, že daný elektronický 
nástroj vyhovuje podmínkám nového zákona a této vyhlášky.  
 
K § 13 - Účinnost 

Vyhláška nabývá účinnosti k 1. říjnu 2016, kdy současně nabývá účinnosti nový zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
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K příloze návrhu vyhlášky 
Příloha stanoví podrobné požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a na prostředí, 

v němž je elektronický nástroj provozován. Z hlediska funkčních vlastností jsou stanoveny nejprve 
společné obecné požadavky pro všechny elektronické nástroje a dále specifické požadavky pro 
jednotlivé skupiny nástrojů. Oproti stávající právní úpravě je příloha zpracována přesněji a přehledněji 
s cílem zajistit lepší orientaci dotčených subjektů v problematice certifikace a prokazování shody. 
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