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Č. Připomínkové místo K části
Povaha připomínky

(Zásadní / 
Doporučující)

Text připomínky

Status 
(Akceptováno / 

Neakceptováno / 
Vysvětleno

Vypořádání připomínky

1 Národní bezpečnostní 
úřad Obecně Doporučující

Účelem prováděcího předpisu nemůže být výklad obecně známých pojmů nebo pojmů použitých v prováděném zákoně, které tento zákon neměl potřebu vyložit. Například řada
právních předpisů používá pojem „datová zpráva“ bez dalšího vymezení, nebo s odkazem na § 2 písm. d) zákon o elektronickém podpisu, ze kterého je vymezení pojmu do
návrhu vyhlášky doslova převzato, nehledě na skutečnost, že v § 211 odst. 5 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, který má návrh vyhlášky provádět, je u pojmu
„datová zpráva“ rovněž odkaz na zákon o elektronickém podpisu. Proto se doporučuje provést revizi pojmů vymezených v § 2 návrhu vyhlášky, a to včetně tautologie u pojmu
„formulář“, a kontrolu jejich důsledného používání, zejména v příloze vyhlášky. 

Některé vymezené pojmy se dále v návrhu vyhlášky vyskytují pouze jedenkrát, a proto by bylo možno je vymezit u jejich uvedení v textu a ve vymezení pojmů je zrušit. Naopak
ve vymezení pojmů by bylo vhodné provést vymezení pojmu „identifikace žadatele“.

Předkladatel vyhlášky nemá zmocnění na subdelegaci stanovení podrobných certifikačních pravidel certifikačním orgánem. 

Návrh vyhlášky zakládá v textu vyhlášky a v její příloze řadu povinností, které nejsou založeny zákonem, čímž překračuje rámec prováděcího předpisu, protože povinnosti mohou
být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích.

Vysvětleno

1) Akceptováno, pojmy "datová zpráva" a "formulář" odstraněny.

2) Pojem "identifikace žadatele" není v textu vyhlášky použit.

3) Vysvětleno: Za proces certifikace v souladu se zákonem (§ 213 
odst. 4 a poznámka pod čarou) nezodpovídá MMR ale akreditovaný 
subjekt posuzování shody (tj. certifikační orgán). Návrh vyhlášky proto, 
obdobně jako stávající vyhláška č. 9/2011 Sb., stanoví pouze povinný 
obsah certifikačních pravidel.

4) Vysvětleno: Vyhláška je v souladu se zmocňovacím ustanovením a 
její znění bylo konzultováno a odsouhlaseno útvarem MMR, který za 
nový zákon zodpovídá.

2 Hlavní město Praha Obecně Doporučující

V souladu s čl. 26 odst. 4 až 6 a čl. 29 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme body na začátku označovat arabskými čísly s tečkou a čísla označující body uvádět v
souvislém pořadí; pododstavce a body oddělovat čárkou, pokud však text pododstavce nebo bodu je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je
středníkem; v textu následujícím za označením pododstavce 
nebo bodu uvádět malé počáteční písmeno; přílohu členit tak, aby byla zajištěna přehlednost jejího obsahu a bylo přitom možno odkazovat na označené části jejího obsahu;
poznámky pod čarou v příloze označovat v souvislém pořadí, které bezprostředně navazuje na poznámku pod čarou označenou nejvyšším číslem 
ve vyhlášce.

Neakceptováno Není zřejmé, čeho konkrétně se připomínka týká.

3 Hlavní město Praha Obecně Doporučující V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme odkazovat na jiné právní předpisy s použitím slov „jiný právní předpis“ doplněných odkazem 
na poznámku pod čarou, ve které se uvede úplná citace příslušného právního předpisu nebo jeho ustanovení. Neakceptováno

Není zřejmé, čeho konkrétně se připomínka týká. V případě odkazů na 
zákon o zadávání veřejných zakázek dle nározu MMR není vhodné 
používat výraz "jiný právní předpis", jelikož v úvodní větě vyhlášky je 
zavedena legislativní zkratka "zákon".

4 Hlavní město Praha K § 2 písm. k) Doporučující K § 2 písm. k):
V souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „této vyhlášky“ vypustit. Neakceptováno Daná slova jsou nutná pro správnou identifikaci a jedná se o zcela 

standardní formulaci používanou v právních předpisech.

5 Hlavní město Praha K Příloze Doporučující K Části II kap. 14 odst. 2:
Doporučujeme slova „výše uvedeném“ vypustit. Akceptováno Akceptováno, slova vypuštěna.

6 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Zásadní

Po stránce formální:
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění.
Nad rámec toho, co je uvedeno v odůvodnění, je třeba dodat, že k návrhu se přímo vztahují některá ustanovení směrnic, např. čl. 22 klasické směrnice (2014/24/EU), který 
požaduje, aby nástroje a zařízení, které se použijí pro komunikaci elektronickou cestou, stejně jako jejich technické parametry, vylučovaly jakoukoli diskriminaci, byly obecně 
dostupné a interoperabilní s produkty informačních a komunikačních technologií, které se běžně používají, a neomezovaly hospodářské subjekty v přístupu k zadávacímu řízení.
Dále v závislosti na vypořádání níže uvedené připomínky ohledně notifikace návrhu vyhlášky požadujeme v části odůvodnění týkající se slučitelnosti s právem EU doplnit, že 
návrh má být jako tzv. technický předpis notifikován Evropské komisi v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
Závěrem je žádoucí, aby se předkladatel vyjádřil ke vztahu návrhu vyhlášky k dalším právním předpisům EU, jichž se týkají níže uvedené připomínky, a to: nařízení EP a Rady 
(EU) č. 910/2014 a nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008.
Požadujeme vysvětlit, případně doplnit odůvodnění v části o slučitelnosti s právem EU.
Po stránce materiální:
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se dotýkají zejména tyto právní předpisy EU:
• 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 a
• 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.
Návrhu se dále dotýkají tyto právní předpisy EU:
• 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 (dále jen „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.
Návrh dále může být považován za tzv. technický předpis, jež má být notifikován Evropské komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Částečně 
akceptováno

Akceptováno, odůvodnění doplněno.

Nařízení eIDAS se týká především služby důvěryhodného doručení. 
Návrh vyhlášky řeší výhradně požadavky na funkcionality 
elektronického nástroje dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dle 
§ 107 zákona je nabídka v elektronické podobě doručována 
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. 
Nabídka podaná jinak než přes elektronický nástroj je tedy dle zákona 
považována za listinnou nabídku. Pokud je při komunikaci v 
zadávacím řízení použita technologie datových schránek, pak je nutné 
od 1. 7. 2016 dodržovat požadavky nařízení eIDAS, jelikož se jedná o 
přímo aplikovatelný právní předpis.
Pro upřesnění byl do přílohy vyhlášky (část III. Obecné požadavky na 
funkční vlastnosti pro všechny elektronické nástroje) doplněn 
požadavek, aby elektronický nástroj naplňoval požadavky nařízení 
eIDAS v rozsahu implementované funkcionality.

Dle názoru MMR je vyhláška legislativním, nikoli technických 
předpisem, jelikož v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek stanoví požadavky na elektronický nástroj a certifikační 
schéma. Na vyhlášku se tedy nevztahuje povinnost notifikace dle 
směrnice 2015/1535.

Vypořádání připomínkového řízení                            
  
Název materiálu: Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní rozvoj dne 20. ledna 2016, s termínem dodání stanovisek do 10. února 2016. 
K materiálu bylo uplatněno 54 zásadních a 50 doporučujících připomínek, jejichž vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce:

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



7 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Zásadní

Některé pojmy jsou vyjádřeny pouze ve vztahu k jejich významu v českém právním řádu (tak např. časové razítko), ale měly by být připuštěny také služby vytvářející důvěru, 
které je třeba uznávat podle nařízení eIDAS. Namátkou je třeba vyjasnit, jakou povahu má elektronický nástroj v kontextu nařízení eIDAS a přípustnost datových schránek, které 
jistě spadají do působnosti nařízení eIDAS. Požadujeme adaptovat návrh lépe na nařízení, či alespoň vysvětlit, jak jsou naplněny jeho požadavky.

Akceptováno

Vysvětleno: Nařízení eIDAS se týká především služby důvěryhodného 
doručení. Návrh vyhlášky řeší výhradně požadavky na funkcionality 
elektronického nástroje dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dle 
§ 107 zákona je nabídka v elektronické podobě doručována 
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. 
Nabídka podaná jinak než přes elektronický nástroj je tedy dle zákona 
považována za listinnou nabídku. Pokud je při komunikaci v 
zadávacím řízení použita technologie datových schránek, pak je nutné 
od 1. 7. 2016 dodržovat požadavky nařízení eIDAS, jelikož se jedná o 
přímo aplikovatelný právní předpis.
Pro upřesnění byl do přílohy vyhlášky (část III. Obecné požadavky na 
funkční vlastnosti pro všechny elektronické nástroje) doplněn 
požadavek, aby elektronický nástroj naplňoval požadavky nařízení 
eIDAS v rozsahu implementované funkcionality.

8 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Zásadní

K notifikaci návrhu vyhlášky podle směrnice 2015/1535:
Jsme názoru, že návrh vyhlášky zejména s ohledem na certifikaci elektronických nástrojů, která by mohla spadat pod „jiný požadavek“ dle směrnice 2015/1535, by mohl být 
považován za technický předpis podle směrnice 2015/1535 a v souladu s touto směrnicí by proto měl být notifikován Evropské komisi. Požadujeme, aby se předkladatel k 
možnosti jeho notifikace vyjádřil.

Vysvětleno

Vysvětleno: Vyhláška v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek stanoví požadavky na elektronický nástroj a certifikační 
schéma. Dle názoru MMR se na vyhlášku nevztahuje povinnost 
notifikace dle směrnice 2015/1535.

9 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility K § 2 písm. a) Zásadní

K § 2 písm. a):
Dané ustanovení požaduje, aby ověřování shody elektronického nástroje provedl subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem, tj. Českým 
institutem pro akreditaci (ČIA). Domníváme se, že tento požadavek je v rozporu s čl. 11 odst. 2 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.  Podle čl. 11 odst. 2 
nařízení č. 765/2008 vnitrostátní orgány uznají rovnocennou úroveň služeb poskytovanou akreditačními orgány, které se úspěšně podrobily vzájemnému hodnocení dle čl. 10 
nařízení, a akceptují osvědčení o akreditaci vydané těmito orgány i potvrzení vydané subjekty posuzování shody, které jimi byly akreditovány. Požadavek na akreditaci udělenou 
pouze ČIA může proto být v rozporu s nařízením, neboť v důsledku dotčeného požadavku nebudou moci činnost ověřování shody provést subjekty akreditované akreditačními 
orgány z jiných členských států. Žádáme, aby se předkladatel k této problematice vyjádřil, případně aby návrh upravil tak, aby české orgány uznávaly osvědčení o akreditaci 
vydaná pro tuto činnost vnitrostátními akreditačními orgány jiných členských států, které se úspěšně podrobily vzájemnému hodnocení.
Zejména je proto třeba vypustit poznámku pod čarou č. 1, stejně jako upravit zmínky v odůvodnění o tom, že vnitrostátním akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci, 
o.p.s. (tak s. 26, 30 a zejména k § 8 – s. 37).

Akceptováno Akceptováno, poznámka pod čarou vypuštěna.

10 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility K § 2 písm. a) Zásadní

K § 2 písm. a):
Rovněž žádáme, aby se předkladatel vyjádřil k možnosti, že elektronický nástroj je vyvinut a certifikován v jiném členském státě EU. S ohledem na výše uvedený požadavek 
plynoucí z čl. 11 odst. 2 nařízení na akceptaci potvrzení vydaných subjekty posuzování shody, které byly (k dané činnosti) akreditovány akreditačními orgány z jiných členských 
států, a s ohledem na princip volného pohybu zboží je třeba, aby Česká republika umožnila používání elektronického nástroje, který byl vyvinut a certifikován v jiném členském 
státě.

Výše uvedené platí samozřejmě za předpokladu, že subjekty posuzování shody jsou akreditačními orgány jiných členských států (které splňují požadavky čl. 8 a 10 nařízení č. 
765/2008) akreditovány k činnosti ověřování shody příslušných elektronických nástrojů. Existenci akreditace k příslušným činnostem, která odpovídá požadavkům české 
vyhlášky, v jiných členských státech nelze podle našeho názoru vyloučit, proto je třeba možnost působení subjektů posuzování shody akreditovaných v jiném členském státě a 
používání elektronických nástrojů v jiném členském státě certifikovaných alespoň teoreticky umožnit.

Vysvětleno

Vysvětleno: Vzhledem k tomu, že vyhláška stanoví požadavky, které 
vycházejí z českého zákona o zadávání veřejných zakázek, certifikace 
musí probíhat podle českých právních předpisů.
Vyhláška stanoví, že akreditačním orgánem je subjekt podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 15 
zákona č. 22/1997 Sb. může být pověřena k výkonu působnosti 
akreditačního orgánu pouze 1 právnická osoba (tj. Český institut pro 
akreditaci - ČIA). ČIA může udělit akreditaci subjektům se sídlem mimo 
ČR v souladu s nařízením č. 765/2008. Vyhláška tedy neznemožňuje 
existenci zahraničních akreditovaných certifikačních orgánů.

11 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility K § 2 písm. l) a Příloze Zásadní

K § 2 písm. l) a Příloze, zejm. části XI:
Definice v § 2 i povinnosti stanovené v části XI Přílohy se vztahují nikoli k zadavateli, ale k „provozovateli“. Přitom není jasné, jakou roli má v kontextu odpovědnosti za soulad 
průběhu zadávacího procesu se zákonem a v kontextu případného přezkumu ze strany ÚOHS provozovatel (oproti zadavateli). Domníváme se, že jak zadávací směrnice, tak 
nově přijímaný zákon (srov. § 213 odst. 4) stojí na konečné odpovědnosti zadavatele, a to i s ohledem na případné zjištění pochybení a uložení sankce, a že tuto odpovědnost 
nelze přesouvat na jinou osobu (jinak by musela být již v zákoně dána pravomoc ÚOHS také vůči provozovateli). Pokud tomu tak je, není důvodné zavádět kategorii 
„provozovatele“ s poměrně širokým okruhem odpovědnosti, ale je třeba vztahovat veškerou odpovědnost na zadavatele (případně na jiný subjekt, avšak vždy v souladu se 
směrnicemi). Přitom navíc v jiných částech Přílohy – např. Části V – jsou povinnosti uložené zadavateli. Navrhujeme proto upravit návrh tak, aby kategorie provozovatele byla 
vypuštěna a jeho odpovědnost byla vztažena na zadavatele i v ostatních případech.

Akceptováno Akceptováno, osoba provozovatele byla z vyhlášky vypuštěna.

12 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Zásadní

K pojmu a odpovědnosti „žadatele“:
Připomínka výše platí obdobně o „žadateli o certifikaci elektronického nástroje“ pro § 8, § 9, § 10 a části 1.3, 1.4 a 1.5 Přílohy. Pokud se jím míní jiná osoba než zadavatel, bylo 
by vhodné upravit režim odpovědnosti při případném porušení některé z povinností, které dosud dle § 213 odst. 4 návrhu zákona váží pouze zadavatele. Podle navrhovaného § 
8 odst. 5 vyhlášky jiná osoba provozující elektronický nástroj může předložit „platný certifikát shody tohoto jiného provozovatele elektronického nástroje“; není však jasné, o 
kterém „provozovateli“ je řeč (zda se myslí „svůj certifikát“ nebo „žadatelův“ či ještě nějaký jiný). Ani odůvodnění nepřináší bližší objasnění. Navrhujeme proto návrh upravit do 
srozumitelné podoby, resp. doplnit o jasnou vazbu na zadavatele.
V případě části 1.5.1 není jasný význam certifikace systému řízení společnosti pro certifikaci „funkční vlastnosti“ elektronického nástroje (pokud jde jen o vazbu na „prostředí“, je 
vhodné vypustit slova „funkční vlastnosti i“ z nadpisu).

Vysvětleno

Vysvětleno: Žadatelem o certifikaci může být jak přímo zadavatel 
(pokud si elektronický nástroj zajišťuje vlastními zdroji) nebo externí 
provozovatel (pokud zadavatel elektronický nástroj outsourcuje). 
Pokud zadavatel využívá elektronický nástroj externího provozovatele, 
prokazuje shodu elektronického nástroje certifikátem, který byl vydán 
provozovateli elektronického nástroje. Na každém vydaném certifikátu 
je uveden jak název elektronického nástroje, tak název a adresa 
žadatele.
Certifikát shody je vydáván samostatně pro funkční vlastnosti a pro 
prostředí elektronického nástroje (viz § 11 vyhlášky).

13 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility K Odůvodnění Doporučující

K § 4 odůvodnění:
Je nutno specifikovat, na základě jakých doporučení Komise návrh vyhlášky vyžaduje, aby obsah nabídek chránili dodavatelé šifrováním. Předkladatel musí ideálně odkázat na 
příslušná doporučení, nebo reprodukovat důvody, jež Komisi k vydání příslušných doporučení vedly.

Akceptováno

Odůvodnění doplněno. Z Přílohy IV směrnice 2014/24/EU vyplývá 
požadavek, aby bylo technickými prostředky a vhodnými postupy 
zajištěno, že před uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo přístup k 
obsahu nabídky, žádosti o účast či návrhu v soutěži o návrh (v zákoně 
je tento požadavek obsažen v § 213 odst. 2). 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).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



14 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Zásadní

Závěr:
Předkladatel musí návrh doplnit o vyjádření jeho vztahu zejména k nařízení eIDAS a nařízení EP a Rady (EU) č. 765/2008, případně návrh upravit, tak aby byl s těmito přepisy v 
souladu. Rovněž je nutno vyjasnit vztah odpovědnosti provozovatele a zadavatele. Do té doby lze návrh hodnotit jen jako částečně slučitelný s právem EU.

Vysvětleno

 Vyhláška v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
stanoví požadavky na elektronický nástroj a certifikační schéma. Dle 
názoru MMR se na vyhlášku nevztahuje povinnost notifikace dle 
směrnice 2015/1535.

Ve vztahu k nařízení eIDAS byl pro upřesnění do přílohy vyhlášky (část 
III. Obecné požadavky na funkční vlastnosti pro všechny elektronické 
nástroje) doplněn požadavek, aby elektronický nástroj naplňoval 
požadavky nařízení eIDAS v rozsahu implementované funkcionality.

15 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí K § 9 odst. 3 Doporučující

K § 9 odst. 3
Jako příloha žádosti je ve druhé větě tohoto odstavce požadován platný certifikát shody, který byl pro elektronický nástroj vydán, přičemž v obecné části odůvodnění v posledním 
odstavci bodu 4.2, se uvádí, že stačí v tomto případě doložit úředně ověřenou kopii tohoto platného certifikátu shody. To by však mělo být podle našeho názoru uvedeno přímo v 
textu tohoto ustanovení.

Akceptováno Doplněno do textu.

16 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí K Příloze Doporučující K příloze vyhlášky, části V

Upozorňujeme, že znění oddílů 2.B a 2.F je totožné. Akceptováno Oddíl 2.F vypuštěn

17 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí K Příloze Doporučující

K příloze k vyhlášce, části XI
Za bod 3.2. doporučujeme doplnit bod 3.3.  v tomto znění
„3.3. Prokázání certifikace
Provozovatel, jehož elektronický nástroj je zcela zahrnut do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací a kvality informačních služeb, který byl certifikován podle příslušných 
technických norem (ČSN ISO/IEC 27001:2014 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2012) akreditovaným certifikačním orgánem, a který vede dokumenty obsahující
• popis rozsahu systému řízení bezpečnosti informací a kvality informačních služeb,
• stanovené politiky a cíle systému řízení bezpečnosti informací a kvality informačních služeb,
• popis použité metody hodnocení rizik a zprávu o hodnocení rizik,
• prohlášení o aplikovatelnosti,
• platné certifikáty systému řízení bezpečnosti informací a kvality informačních služeb splňující požadavky příslušných technických norem zabývajících se bezpečností informací a 
kvalitou informačních služeb (ČSN ISO/IEC 27001:2014 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2012),
• záznam o přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací a kvality informačních služeb včetně souvisejících vstupů a výstupů přezkoumání a
• zprávy z auditů provedených certifikačním orgánem, včetně příslušných záznamů o nápravě zjištěných neshod s příslušnými normami, 
splňuje systémové požadavky na elektronický nástroj podle této vyhlášky.“.
Odůvodnění: 
Požadavky stanovené V bodě 3.1.  na zajištění integrity, dostupnosti a důvěrnosti jsou zcela nedostatečné. Chybí také požadavek na nezávislé ověření realizovaných opatření 
pro zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity, akreditovaným certifikačním orgánem. Nestanovení požadavků, alespoň na úrovních jednoduchých technických norem a 
požadavků na jejich nezávislé ověření, považujeme za neakceptovatelné riziko nízkého zabezpečení proti kybernetickým útokům.
Bod 3.1 obsahuje 14 požadavků na zajištění integrity, dostupnosti a důvěrnosti. Norma ČSN ISO/IEC 27001:2014 obsahuje celkem 141 požadavků. Z toho je cca 24 požadavků 
na procesy cyklu PDCA, systému řízení bezpečnosti informací. Normativní příloha obsahuje požadavek na aplikaci 117 opatření, které jsou obsažené v 35 procesech řízení 
bezpečnosti informací a rozdělené do 14 bezpečnostních oblastí. Domníváme se, že tak výrazné snížení požadavků oproti normě, samo o sobě způsobí nedostatečnou 
identifikaci aktiv, zranitelností, hrozeb a rizik a může být přímou příčinou nedostatečného ošetření kybernetických rizik a hrozeb. 

Neakceptováno

Vysvětleno: Technické normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a ČSN 
ISO/IEC 20000-1:2012 jsou normy procesní, nikoli výrobkové. 
Požadavky uvedené ve vyhlášce se vztahují na výrobek, tj. 
elektronický nástroj.
Využití certifikátu dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1 jako alternativního 
podladu k prokázání shody pro účely certifikace elektronického 
nástroje umožňuje část II bod 1.5 přílohy vyhlášky. Navrhovanou 
úpravu považuje MMR za dostatečnou.

18 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí K Odůvodnění Doporučující

K obecné části odůvodnění
K bodu 1.4. 
Mezi písmeno C) - Orgány dohledu a písmeno D) - Ostatní doporučujeme doplnit ještě kategorii Poskytovatelé dotací, kteří jsou také dotčenými subjekty a nespadají do žádné v 
tomto bodě vyjmenovaných skupin subjektů. K jejich bližší specifikaci pak stačí uvést odkaz na § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 3.2 
V poslední větě prvního odstavce je třeba slovo „dodavatelů“ uvést ve tvaru „dodavatelům“.
K bodu 9 
V úvodní část tohoto bodu je třeba vypustit slovo „novely“, protože se jedná o novou vyhlášku, nikoli o novelu vyhlášky stávající.

Akceptováno Doplněno a upraveno dle znění připomínky.

19 Ministerstvo 
zemědělství K Příloze Doporučující

1. Připomínka k příloze, kapitola XI:

Doporučujeme blíže specifikovat dílčí body podkapitol takto: 

- Kvalita provozu elektronického nástroje 
o Specifikovat standard/nástroj pro prokázání důvěryhodnosti dostupnosti a integrity informací pro potřeby certifikace prostředí dle požadavků této vyhlášky.
- Deklarace systému řízení 
o Specifikovat standard/nástroj pro stanovení politiky provozu elektronického nástroje.
- Požadavky na řízení zdrojů
o Stanovit princip pro stanovení dostatečných zdrojů potřebných pro efektivní a účinný provoz elektronického nástroje jak v rovině prostředí, tak v rovině lidských zdrojů.
o Stanovit standard v oblasti řízení lidských zdrojů tak, aby byly minimalizovány vlivy pracovníků na provoz elektronického nástroje.
- Systémové požadavky na elektronický nástroj
o Stanovit všechny legislativní požadavky na návrh a vývoj elektronického nástroje.
- Požadavky na řízení provozu
o Stanovit vybrané mezinárodní normy v oblasti bezpečnosti informací 
a kvality služeb v IT, které mají být naplňovány.
- Požadavky na kvalitu řešení
o Stanovit princip pro vyhodnocování dostupnosti nástroje.
o Stanovit metodiku pro zálohovací plán tak, aby nedošlo ke ztrátě dat delší než jeden den.

Neakceptováno Vysvětleno: Stávající vymezení považuje MMR za dostatečné.

20 Ministerstvo 
zemědělství K Odůvodnění Doporučující

2. Připomínka k odůvodnění:
Doporučujeme doplnit odhad nákladů na straně ICT organizací v kategoriích do 100 uživatelů, 100 – 300 uživatelů, 300 – 500 uživatelů, 500 – 1000 uživatelů, které v současné 
době nejsou kalkulovány v rozpočtu, s ohledem na HW, SW a oblasti lidských zdrojů.

Neakceptováno
Vysvětleno: Pro danou kalkulaci nemá MMR dostupná vstupní data. 
MMR má k dispozici pouze seznam certifikovaných elektronických 
nástrojů bez podrobných údajů o počtech uživatelů.

21 Ministerstvo 
zahraničních věcí Obecně Doporučující

K návrhu vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností 
týkajících se certifikátu shody, zaslanému ke stanovisku dopisem č.j. 4632/2016-31 ze dne 19. ledna 2016, nemá Ministerstvo zahraničních věcí zásadní připomínky. Doporučuje 
však znovu prověřit, zda navrhovaná vyhláška nejde nad rámec zákona o zadávání veřejných zakázek. Rovněž upozorňuje na nesprávné označení zákona o zadávání 
veřejných zakázek v návrhu textu přílohy k vyhlášce, v seznamu zkratek (vzhledem k tomu, že zákon ještě nebyl přijat, a nemohl být tedy ani novelizován, měl by být text „ve 
znění pozdějších předpisů“ vypuštěn; označení zákona by mělo být shodné s jeho označením v návrhu textu vyhlášky).

Částečně 
akceptováno

Vyhláška je v souladu se zmocňovacím ustanovením a její znění bylo 
konzultováno a odsouhlaseno útvarem MMR, který za nový zákon 
zodpovídá. V příloze byl namísto zkratky zaveden pojem "zákon", aby 
příloha odpovídala vyhlášce.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



22 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K Odůvodnění Doporučující

1. Část 11 obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.

Odůvodnění:
Na základě článku 16 odst. 4 legislativních pravidel vlády se pro odůvodnění vyhlášky použije článek 14 LPV obdobně. Podle článku 14 odst. 1 písm. f) LPV je DPIA integrální 
součástí obecné části odůvodnění.

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů, tedy např. § 6 – pořizování záznamů nebo § 8 odst. 3 a § 10 – identifikační údaje. K 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, 
jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu 
některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 
souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí 
kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, 
spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování 
osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 
parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 
přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních 
údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.

Akceptováno

Z hlediska identifikace se jedná  o požadavek na základní identifikaci 
uživatele systému (přihlašovací jméno).
Návrh vyhlášky nezakládá nové povinnosti týkající se zpracování 
osobních údajů. 
V případě § 10 (náležitosti žádosti o vydání certifikátu shody) nejsou 
požadovány údaje, které by nebyly veřejně dostupné z registrů a 
evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.
Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno.

23 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 1 Doporučující

2. V § 1 návětí se slova „upravuje“ nahrazují slovy „se vztahuje na“.
Odůvodnění:
Právní předpis není pouhá informace. Normování věcné působnosti je třeba vyjádřit rovněž adekvátním slovesem.

Neakceptováno Slovo "upravuje" v návětí je použito analogicky k § 1 zákona o 
zadávání veřejných zakázek.

24 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 2 Doporučující

3. V § 2 se písmeno e) zrušuje.
Odůvodnění:
Datová zpráva je jasně definována v § 2 písm. d) zákona o elektronickém podpisu. Právní řád nemá být zatěžován duplicitními definicemi. Odůvodnění zcela mlčí o tom, proč je 
tato duplicita zaváděna.

Akceptováno Definice datové zprávy vypuštěna.

25 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 4 Doporučující

4. Ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) je nezbytné přepracovat.
Odůvodnění:
Stanovit, že veřejný klíč zadavatele určený k šifrování obsahu nabídek má jednoznačně odpovídat soukromému klíči zadavatele, nedává smysl. Veřejný klíč musí být úplně jiný 
než soukromý.

Neakceptováno

Aby bylo možné nabídku dodavatelem zašifrovat a následně 
zadavatelem odšifrovat, musí zadavatel poskytnout dodavateli veřejný 
klíč k zašifrování a následně použít svůj soukromý klíč k odšifrování. 
Při použití neodpovídajícího klíče nelze šifrování a odšifrování 
realizovat.

26 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 4 Doporučující

5. V § 4 odst. 4 se slova „za vynaložení přiměřeného“ nahrazují slovy „bez vynaložení nepřiměřeného“.
Odůvodnění:
Vhodnější formulace.

Akceptováno Upraveno.

27 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 7 Doporučující

6. V § 7 odst. 2 se slova „Synchronizace času měřeného operačním systémem podle odstavce 1 s koordinovaným světovým časem se provádí“ nahrazují slovy „Čas měřený 
operačním systémem podle odstavce 1 se s koordinovaným světovým časem synchronisuje“.
Odůvodnění:
Zrušení vycpávkového slovesa.

Neakceptováno MMR považuje stávající formulaci za srozumitelnější.

28 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 8 Doporučující

7. Ustanovení § 8 odst. 3 a § 10 je nezbytné uvést do souladu s NOZ.
Odůvodnění:
Podle § 423 odst. NOZ: „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.“ Je tedy zjevné, že 
obchodní firma je jméno a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i firmu. Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem právnické osoby je její název.“ Je tedy zjevné, že název je 
jméno a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i název.
Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné.

Akceptováno Upraveno.

29 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K § 11 Doporučující

8. Ustanovení § 11 je nezbytné legislativně technicky přepracovat.
Odůvodnění:
Podle náležité legislativní techniky má jeden paragraf obsahovat jednu větu. Lze tolerovat i, že bude jedna věta v jednom odstavci. Není však již přípustné, aby jeden odstavec 
obsahovat mnoho vět.

Částečně 
akceptováno § 11 odst. 1 byl pro lepší přehlednost rozdělen do 3 odstavců.

30 Úřad pro ochranu 
osobních údajů K Příloze Doporučující

9. Přílohu je nezbytné legislativně technicky přepracovat.
Odůvodnění:
Je zcela nežádoucí, aby právní předpis definoval zkratky. Není to technický standard, nýbrž soubor oprávnění a povinností.
Krajně nevhodné je DNS definovat jako dynamický nákupní systém, když DNS je v IT domain name system.

Částečně 
akceptováno

Uvádění rozsáhlejších definic použitých pojmů přímo v textu vyhlášky 
nepovažujeme za přehledné. Zkratka DNS byla z textu přílohy 
odstraněna.

31 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 Zásadní

K § 3:
V případě, že zadavatel využívá pro zveřejnění svého profilu SW a HW prostředky třetích stran a stejně tak využívá-li pro elektronické zadávání SW a HW prostředky třetích 
stran, není v jeho přímé moci zajištění plnění požadavků ustanovení § 3.  Většina z těchto povinností by měla být stanovena pro provozovatele elektronických nástrojů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky 
zákona je věcí zadavatele. Je tedy na zadavateli, aby si vlastními 
silami nebo formou outsourcingu zajistil takový elektronický nástroj, 
který umožní plnění zákonných požadavků. 

32 Rada vlády pro 
informační společnost K § 4 Zásadní

K § 4:
V případě, že zadavatel využívá pro zveřejnění svého profilu SW a HW prostředky třetích stran a stejně tak využívá-li pro elektronické zadávání SW a HW prostředky třetích 
stran, není v jeho přímé moci zajištění plnění požadavků ustanovení § 4.  Většina z těchto povinností by měla být stanovena pro provozovatele elektronických nástrojů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky 
zákona je věcí zadavatele. Je tedy na zadavateli, aby si vlastními 
silami nebo formou outsourcingu zajistil takový elektronický nástroj, 
který umožní plnění zákonných požadavků. 

33 Rada vlády pro 
informační společnost K § 6 Zásadní K § 6:

Zde musí být veškeré povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení uloženy provozovateli elektronického nástroje, nikoli zadavateli. Neakceptováno

Vysvětleno: Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky 
zákona je věcí zadavatele. Je tedy na zadavateli, aby si vlastními 
silami nebo formou outsourcingu zajistil takový elektronický nástroj, 
který umožní plnění zákonných požadavků. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



34 Rada vlády pro 
informační společnost K § 7 Zásadní K § 7:

Chybí adresná povinnost zaznamenávání časové informace úplně. Mělo by být opět uloženo provozovateli elektronického nástroje. Neakceptováno

Vysvětleno: Adresnost je dána již v § 6 odst. 1, kde je uvedeno: "O 
provedených elektronických úkonech, veškerých dalších činnostech a 
systémovém stavu elektronického nástroje zadavatel  zajistí 
evidenci."  Dle písm. b) musí být součástí této evidence "čas 
provedení elektronického úkonu podle § 7".

35 Rada vlády pro 
informační společnost Obecně Zásadní

Obecně:
Právní úprava této vyhlášky s ohledem na úpravu profilu zadavatele se do značné míry překrývá s návrhem vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „uveřejňovací vyhláška“).

Je poměrně nelogické, aby v uveřejňovací vyhlášce byly stanovy formáty dokumentů pro účely uveřejňování (viz § 18 odst. 2 a 3 uveřejňovací vyhlášky) a v této vyhlášce v § 3 
byly stanoveny další podmínky pro uveřejnění, resp. zpřístupnění těchto dokumentů. 

Jelikož profil zadavatele se považuje za elektronický nástroj ve smyslu zákona a této vyhlášky, pak se právní úprava vyhlášky uvedená v § 1 písm. a) („ poskytování a přístup k 
dokumentům a informacím prostřednictvím el. nástroje“) zcela překrývá s § 1 písm. h) uveřejňovací vyhlášky („přístup k uveřejňovaným informacím na profilu zadavatele“).

Navrhujeme přesunout úpravu profilu z uveřejňovací vyhlášky do této.

Neakceptováno

Vysvětleno: Obsah vyhlášky vychází z příslušných zmocňovacích 
ustanovení zákona. V návrhu uveřejňovací vyhlášky jsou u profilu 
zadavatele ponechána výhradně ustanovení, které souvisí s 
uveřejňováním.

36 Rada vlády pro 
informační společnost Obecně Zásadní

Obecně:
Návrh vyhlášky vůbec nerespektuje terminologii, kterou používá zákon. Příkladem je termín profil zadavatele, pojmy poskytování a uveřejňování, skutečnost, že zákon rozlišuje 
mezi předběžnými nabídkami a nabídkami, atd. 

Je nutné dát terminologii vyhlášky do souladu se zákonem.

Vysvětleno
Vysvětleno: MMR považuje použité termíny za zřejmé a v souladu se 
zákonem. Použití obecného pojmu "nabídka" je vysvětleno v § 4 odst. 
1.

37 Rada vlády pro 
informační společnost K § 1 Zásadní

K § 1písm. i):
Toto ustanovení stanovuje, že vyhláška upravuje i technické náležitosti profilu zadavatele, přičemž i v odůvodnění je uvedeno, že se nově upravují technické náležitosti profilu 
zadavatele.  Samotný text vyhlášky však tento bod nikterak specificky nerozvádí, vyjma obecných požadavků na el. nástroj, které se aplikují i na profil zadavatele. Pouze příloha 
vyhlášky upravuje další požadavky na profil zadavatele v případě certifikace. Tato příloha se však použije pouze v případě certifikovaného profilu zadavatele, nikoliv však 
necertifikovaného, přičemž možnost necertifikace el. nástroje, tj. i profilu zadavatele, vyplývá přímo z § 213 odst. 4 zákona. Jinými slovy řečeno, jiné požadavky jsou kladeny 
certifikované profily a jiné na necertifikované profily. 

Požadujeme upravit vyhlášku tak, aby byly odstraněny výše uvedené rozdíly.

Neakceptováno

Vysvětleno: Podmínky vyhlášky musí splňovat každý profil zadavatele, 
ať již certifikovaný či necertifikovaný. Zákon v § 213 odst. 4 stanoví, že 
zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje (tj. včetně profilu 
zadavatele) prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto 
zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na 
elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, ale může 
být prokázáno i jinak (např. znaleckým posudkem).

38 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 Zásadní

K § 3:
Profil zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. j) zákona se považuje za el. nástroj jako takový, při-čemž ale v rámci i jiných nástrojů, komplexnějších, zahrnujících funkcionality 
profilu zadavatele, bude docházet k uveřejňování dokumentů v těchto nástrojích. Je nutné vztáhnout tedy povinnosti uvedené v tomto ustanovení tedy na veškeré el. nástroje, 
nikoliv jen na profil zadavatele jako druh el. nástroje. 

I v § 1 písm. a) vyhlášky se uvádí, že se jedná o podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje, tj. nikoliv jen 
prostřednictvím profilu zadavatele. 

Požadujeme upravit.

Neakceptováno

Vysvětleno: Pokud budou jiné elektronické nástroje zajišťovat také 
funkcionalitu profilu zadavatele, musí splnit jak požadavky pro skupinu 
"elektronické nástroje splňující požadavky pro elektronickou realizaci 
zadávacích řízení", tak požadavky pro skupinu "elektronické nástroje 
splňující požadavky na profil zadavatele" (viz Schéma II přílohy 
vyhlášky)

39 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 Doporučující

K § 3:
Navrhujeme změnit název paragrafu, tak, že pojem „Zpřístupňování“ se nahradí pojmem „Uveřejňování“, když i odst. 1 tohoto paragrafu, §28 odst. 1 písm. j) a 214 zákona, 
samotná příloha vyhlášky ve vztahu k profilu zadavatele hovoří o uveřejňování: 

Obdobně je vhodné upravit terminologicky i písm. d).

Akceptováno Upraveno.

40 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 Zásadní

K § 3 písm. d):
1) Ačkoliv dle odůvodnění je smyslem daného ustanovení zamezit požadavku provozovatelů profilů zadavatele na registraci či identifikaci osob pro přístup k na profilu 
uveřejněným in-formacím a dokumentům, toto ustanovení vyhlášky hovoří pouze a jen o identifikaci osoby. Podle našeho názoru ale tímto není vyloučeno, aby provozovatel 
vyžadoval registraci, např. vytvoření loginu a hesla, čímž je taktéž omezen přístup k údajům uveřejněných na profilu zadavatele, ačkoliv není potřeba pro registraci zadávat 
jakékoliv identifikační údaje. 

2) Dále je nutné tuto podmínku stanovit obecně, a to nejen pro uveřejňované dokumenty, ale pro veškeré uveřejněné informace, tj. i ty, které jsou uveřejňovány přímo na 
internetové stránce el. nástroje, a pro samotný přístup na profil zadavatele. I samotné odůvodnění hovoří o tom, že každý zájemce musí mít možnost seznámit se s uveřejněnými 
informacemi, nikoliv tedy jen dokumenty. 

S ohledem na výše uvedené je nutné provést úpravu tohoto ustanovení tak, aby z něho výslovně vyplývalo výše uvedené.

Akceptováno Upraveno.

41 Rada vlády pro 
informační společnost K § 4 Zásadní

K § 4 odst. 2:
Je nutné doplnit, jaké konkrétní výzvy s ohledem na zákonná ustanovení jsou zde předkladatelem míněny. Bez této úpravy nebudou jasně identifikovány výzvy, které tuto 
informaci musí obsahovat. 

Dále je vhodné doplnit pro předejití pochybností, že se toto ustanovení použije pouze v případě, pokud zadavatel umožní příjem el. nabídek.

Akceptováno
Doplněno, že se jedná o výzvy ve smyslu přílohy č. 6 k zákonu o 
zadávání veřejných zakázek. V názvu paragrafu doplněno, že se týká 
nabídek v elektronické podobě.

42 Rada vlády pro 
informační společnost K § 5 Zásadní

K § 5 odst. 2 písm. a) a b):
Požadujeme do důvodové zprávy doplnit, jak tyto požadavky zabezpečit procesně, popřípadě je upravit tak, aby byly v praxi realizovatelné.

Odůvodnění:
Tyto požadavky budou v praxi velmi obtížně zajistitelné a budou si vyžadovat určitá interní organizační opatření uvnitř zadavatele. Požadavek uvedený v písm. b) návrhu 
vyhlášky lze sice „zajistit“ částečně např. takto: privátní klíč ke komerčnímu serverovému certifikátu uveřejněnému na profilu zadavatele bude na čipové kartě (certifikát by byl 
generován na kartě, ideálně certifikované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) – např. Starcos 3.0, co nyní již používá MPO) a ta byla v trezoru. Při otevírání nabídek se karta 
protokolárně vyndá z trezoru a použije se pro odšifrování, průběh se zaznamená do protokolu.

Nicméně ani výše uvedený postup však neřeší lidský faktor, a to, že osoba, která má klíč od trezoru, má současně i nekontrolovaný přístup k tomuto čipu a teoreticky by jej 
mohla zneužít. Ani v důvodové zprávě není vysvětleno, jak toto zabezpečit procesně.

Vysvětleno
Odůvodnění doplněno. Přístup ke klíčům by měl být upraven zejména 
vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní technologické řešení není 
předmětem vyhlášky.

43 Rada vlády pro 
informační společnost K § 7 Zásadní

K § 7:
Požadujeme doplnit požadavek, aby byla použita kvalifikovaná elektronická časová razítka podle čl. 42 eIDAS.

Odůvodnění:
Elektronická časová razítka spojují data v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném okamžiku. Požadavky na elektronická 
časová razítka stanoví přímo použitelný předpis EU, proto považujeme za vhodné jej na tomto místě uvést.

Neakceptováno

Vysvětleno: V rámci návrhu vyhlášky byl zvolen kompromis mezi 
finančními náklady na pořízení kvalifikovaných časových razítek a 
dostatečnou průkazností. Proto ve většině případů považuje MMR za 
postačující požadavek na časové razítko vydané i jiným subjektem 
než kvalifikovaným poskytovatelem, které ovšem musí být 
důvěryhodné. Požadavek na kvalifikované časové razítko zůstává v 
případě exportu kompletní veřejné zakázky, kdy exportovaný soubor 
musí být opatřen kvalifikovaným časovým razítkem (viz obecný 
požadavek 0.E)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



44 Ministerstvo dopravy K § 3 Zásadní

K § 3 písm. a)
Dle navrženého ustanovení má zadavatel povinnost zajistit, aby se každý mohl o identitě zadavatele či provozovatele profilu zadavatele ujistit „vhodnou formou“. Obrat „vhodnou 
formou“ není dostatečně určitý a není tak zřejmé, kdy je či není předmětná povinnost splněna. Ve zvláštní části odůvodnění předkladatel za vhodnou formu považuje například 
certifikát veřejného klíče zadavatele vydaného k internetové adrese profilu zadavatele. 
Máme za to, že je třeba stanovit formu předmětného ujištění jednoznačným způsobem.

Neakceptováno

Vysvětleno: Splnění požadavku na prokázání identity může být 
zajištěno více technickými řešeními, proto není možné uvést ve 
vyhlášce taxativní výčet. Do odůvodnění doplněno, že se může jednat 
například o opatření 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.

45 Ministerstvo dopravy K § 12 Zásadní

K § 12
Navržené přechodné ustanovení nedává dle našeho názoru dostatečnou časovou lhůtu poskytovatelům elektronických nástrojů pro znovuzískání certifikátů shody. Lze tak 
očekávat problémy u zadavatelů, jelikož nebude možné realizovat nové zadávací řízení 
bez certifikovaného nástroje.
Navrhujeme proto revidovat délku přechodného období.

Neakceptováno

Vysvětleno: Zákon v § 213 odst. 4 stanoví, že zadavatel musí zajistit, 
aby elektronické nástroje prokazatelně splňovaly požadavky 
stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění 
požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem 
shody, ale může být prokázáno i jinak (např. znaleckým posudkem). 
Certifikace tedy není povinná. Vzhledem k zásadní změně legislativy 
(nové druhy zadávacích řízení, zrušení požadavku na elektronický 
podpis při používání elektronických nástrojů atd.) není možné 
prodloužit účinnost stávajících certifikátů na realizaci zadávacích řízení 
podle nového zákona. Je však třeba uvést, že požadavky stanovené v 
návrhu vyhlášky neznamenají výrazné zpřísnění oproti stávající právní 
úpravě. Proces recertifikace stávajících elektronických nástrojů by měl 
být proto rychlejší než certifikace nových nástrojů. 

46 Nejvyšší kontrolní úřad K § 8 odst. 2 Doporučující

1. k § 8 odst. 2
Pro účely posuzování shody elektronického nástroje jsou funkční vlastnosti elektronických nástrojů rozděleny na elektronické nástroje splňující určité požadavky. V případě 
nástroje splňující požadavky pro elektronickou realizaci zadávacích řízení považujeme členění v tomto detailu za nedostatečné. Z vyhlášky není zřejmé, zda takový elektronický 
nástroj musí pro udělení certifikátu v rámci této skupiny obsahovat funkcionalitu pro veškeré typy řízení nebo bude dostačující, když bude splňovat podmínky alespoň pro jeden 
typ řízení uvedený v příloze navrhované vyhlášky ve Schématu II. Certifikace elektronického nástroje ve vazbě na rozsah jeho funkcionality:
• zjednodušené podlimitní řízení,
• otevřené řízení,
• užší řízení,
• jednací řízení s uveřejněním,
• jednací řízení bez uveřejnění,
• řízení se soutěžním dialogem,
• řízení o inovačním partnerství,
• koncesní řízení,
• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
Vzhledem k přechodu na plně elektronické zadávání veřejných zakázek od podzimu 2018 a plánovanému stanovení povinnosti používání NEN pro některé veřejné zadavatele, 
je nezbytné, aby veřejní zadavatelé měli možnost rozhodovat o výběru vhodného elektronického nástroje na základě parametrů, které budou srovnatelné. Z tohoto důvoduby 
mělo být již z certifikátu elektronického nástroje zřejmé, jaké jsou podporované úkony a rovněž konkrétní druh zadávacího řízení.

Vysvětleno

Vysvětleno: Ze schématu II vyplývá, že elektronické nástroje splňující 
požadavky pro elektronickou realizaci zadávacích řízení musí umožnit 
realizaci všech vyjmenovaných druhů zadávacích řízení definovaných 
zákonem.

47 Nejvyšší kontrolní úřad K § 8 odst. 4 Doporučující
2. k § 8 odst. 4
V textu je uvedeno, že „Certifikát shody prokazuje, že v rozsahu skupiny elektronických úkonů a údajů uvedených v certifikátu shody splňuje elektronický nástroj požadavky 
stanovené zákonem a touto vyhláškou.“. Upozorňujeme, že způsob certifikace v rozsahu skupin elektronických úkonů platil v současně platné vyhlášce č. 9/2011 Sb.

Akceptováno Upraveno, uvedeno do souladu s novou úpravou.

48 Ministerstvo kultury Obecně Zásadní

Obecná připomínka
Z textace návrhu této vyhlášky máme dojem, že dochází k záměně pojmů „zadavatel“ a „provozovatel elektronického nástroje“. Níže rozvádíme u konkrétních povinností, které 
zadavatel reálně plnit nemůže. 
Jestliže nástroj podléhá certifikaci, nechť jsou níže připomínkované povinnosti přeneseny v souladu s jejich charakterem právě na provozovatele s tím, že pokud je nesplní, o  
certifikát přijde.

Vysvětleno

Vysvětleno: Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky 
zákona je věcí zadavatele (§ 213 odst. 4 zákona). Je tedy na 
zadavateli, aby si vlastními silami nebo formou outsourcingu zajistil 
takový elektronický nástroj, který umožní plnění zákonných 
požadavků. Žadatelem o certifikaci může být tedy přímo zadavatel 
(pokud si elektronický nástroj zajišťuje vlastními zdroji) nebo externí 
provozovatel (pokud zadavatel elektronický nástroj outsourcuje). 
Pokud zadavatel využívá elektronický nástroj externího provozovatele, 
prokazuje shodu elektronického nástroje certifikátem, který byl vydán 
provozovateli elektronického nástroje. Na každém vydaném certifikátu 
je uveden jak název elektronického nástroje, tak název a adresa 
žadatele.

49 Ministerstvo kultury K § 3 písm. b) Zásadní K § 3 písm. b)
Toto by měl deklarovat provozovatel profilu zadavatele. Zadavatel nemá možnost ovlivňovat technické nastavení profilu. Žádáme vypustit. Vysvětleno

Vysvětleno: Prokázání shody profilu zadavatele s požadavky zákona je 
věcí zadavatele (§ 213 odst. 4 zákona). Je tedy na zadavateli, aby si 
vlastními silami nebo formou outsourcingu zajistil takový profil 
zadavatele, který zajistí ochranu dokumentů proti neoprávněné 
změně.

50 Ministerstvo kultury K § 4 odst. 5 Zásadní K § 4 odst. 5
Doporučujeme zpřesnit, zda je zadavatel povinen na základě vyžádání certifikát zaslat nebo může např. odkázat na profil zadavatele, kde bude uveřejněn. Neakceptováno

Vysvětleno: Možnosti poskytnutí certifikátu jsou jasně vymezeny v § 4 
odst. 5. Z textu je zřejmé, že musí být poskytnut či zaslán přímo 
certifikát, nikoli odkaz na něj.

51 Ministerstvo kultury K § 4 odst. 6 a 7 Zásadní K § 4 odst. 6 a7
Opět se jedná o odpovědnost provozovatele e-nástroje. Zadavatel toto neovlivní, zejména ve vztahu k první povinnosti. Žádáme vypustit. Vysvětleno

Vysvětleno: Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky 
zákona je věcí zadavatele (§ 213 odst. 4 zákona). Je tedy na 
zadavateli, aby si vlastními silami nebo formou outsourcingu zajistil 
takový profil zadavatele, který zajistí splnění požadavků na způsob 
nakládání s podanými nabídkami.
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52 Ministerstvo kultury K § 5 odst. 4 Doporučující

K § 5 odst. 4
Není zřejmé, kde u zadavatele musí zůstat elektronická nabídka uložena. Postačí na profilu? Doporučujeme zpřesnit. Dále není zřejmé, po jakou dobu musí zadavatel 
elektronickou nabídku uložit. Budou požadavky na elektronické nástroje nastaveny tak, aby byly naplněny podmínky § 3 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě? Žádáme v tomto směru doplnit, případně nastavit specifikaci elektronických nástrojů, aby umožňovaly stažení šifrované nabídky. Připomínka směřuje jak uložení nabídky 
v zašifrované, tak nezašifrované podobě.

Vysvětleno

Vysvětleno: Technicky se může jednat o různé způsoby uložení u 
zadavatele (na zabezpečeném síťovém disku, na CD, v elektronické 
spisové službě, v archivu…), vyhláška nemůže obsahovat taxativní 
výčet.

53 Ministerstvo kultury K § 6 odst. 1 písm. d) Zásadní K § 6 odst. 1 písm. d)
Není zřejmé, co je myšleno. Žádáme zpřesnit tak, aby bylo evidentní, jakou povinnost  přinese toto ustanovení zadavateli. Vysvětleno

Vysvětleno: Automatizovanou činností je úkon, který je v 
elektronickém nástroji proveden automaticky, bez aktivní účasti 
uživatele či administrátora, jedná se např. o změnu stavu zadávacího 
řízení po uplynutí zákonné lhůty.

54 Ministerstvo kultury K § 6 odst. 1 písm. e) Doporučující

K § 6 odst. 1 písm. e)
Není zřejmé, jak je ustanovení myšleno. Pokud se například zadavatel pokusí odeslat zprávu prostřednictvím nástroje, což se nepovede, musí takovou informaci dle části 
materiálu „Odůvodnění“ evidovat. Bude mít takovou povinnost, pokud se při následném opakování  zpráva odešle? Doporučujeme zpřesnit tak, aby bylo zřejmé, co vše má být 
považováno za „chybový výsledek“.

Vysvětleno Vysvětleno: V elektronickém nástroji musí být zaznamenány všechny 
úkony, tedy i ty chybové.

55 Ministerstvo kultury K § 7 odst. 1 Zásadní K § 7 odst. 1
Tento pojem není definován. Není tak zřejmé, co se rozumí „operačním systémem“. Vysvětleno Vysvětleno: Operační systém považuje MMR za obecně známý pojem.

56 Ministerstvo kultury K § 8 odst. 4 Zásadní
K § 8 odst. 4
Platnost certifikátu má být 3 nebo 6 let. Elektronický podpis má platnost pouze 1 rok. Z tohoto důvodu se domníváme, že tato forma vydání není bez dalšího možná. Je třeba 
doplnit, že musí být certifikát opatřen časovým razítkem, které zaručí jeho platnost po stanovenou dobu.

Částečně 
akceptováno

V ustanovení ponechán pouze obecný pojem "v elektronické podobě". 
Certifikát shody vydaný v elektronické podobě tak bude muset 
splňovat náležitosti elektronického dokumentu dle platné legislativy.

57 Ministerstvo kultury K § 11 odst. 2 Zásadní

K § 11 odst. 2
Je otázkou, jak by se certifikační orgán tuto skutečnost dozvěděl. Zásadní však je, že postrádáme stanovení sankcí za nedodržení povinností ze strany provozovatele 
elektronického nástroje. Navrhujeme stanovit, že pokud svou povinnost poruší, pak mu bude odejmut certifikát a ve vztahu jak k provozovateli, tak i k elektronickému nástroji 
vznikne zákaz o  certifikaci po určitou dobu (navrhujeme tři roky) požádat.

Neakceptováno

Vysvětleno: Certifikační orgán se může dozvědět o změně vlastností či 
podmínek provozu elektronického nástroje různými způsoby (na 
základě podnětu ze strany MMR, uživatele el. nástroje, veřejnosti 
apod.). K ukládání sankcí nemá MMR příslušné zákonné zmocnění, 
nemůže být tedy stanoveno vyhláškou.

58 Ministerstvo kultury K § 12 Zásadní

K § 12
Domníváme se, že tímto by došlo k situaci, že ke dni účinnosti této vyhlášky nebude existovat žádný certifikovaný nástroj.  Není pak zřejmé, jakým způsobem by měli zadavatelé 
zahajovat a realizovat zadávací řízení. Žádáme o stanovení přechodného období, po které bude původní certifikace uznávána tak, aby k výše popsanému stavu nemohlo dojít. 
Délku takového období necháváme na uvážení MMR, neboť nedisponujeme údaji o délce certifikačních procesů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Zákon v § 213 odst. 4 stanoví, že zadavatel musí zajistit, 
aby elektronické nástroje prokazatelně splňovaly požadavky 
stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění 
požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem 
shody, ale může být prokázáno i jinak (např. znaleckým posudkem). 
Certifikace tedy není povinná. Vzhledem k zásadní změně legislativy 
(nové druhy zadávacích řízení, zrušení požadavku na elektronický 
podpis při používání elektronických nástrojů atd.) není možné 
prodloužit účinnost stávajících certifikátů na realizaci zadávacích řízení 
podle nového zákona. Je však třeba uvést, že požadavky stanovené v 
návrhu vyhlášky neznamenají výrazné zpřísnění oproti stávající právní 
úpravě. Proces recertifikace stávajících elektronických nástrojů by měl 
být proto rychlejší než certifikace nových nástrojů. 

59 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní

K příloze obecně
S ohledem na zkušenosti s používáním elektronických nástrojů poukazujeme na to, že navzdory skutečnosti, že užívané elektronické nástroje disponovaly certifikátem shody, tak 
nebyla shoda s právním řádem naplněna, jelikož některé právním řádem požadované (povinné) údaje byly v nástroji nastaveny jako nepovinné (dobrovolné).
Požadujeme tuto přílohu zpracovat tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že elektronický nástroj, který bude mít certifikát shody, musí reflektovat všechny povinnosti dané zákonem, 
tj. pokud je zadavatel povinen některý údaj na profilu uvést, aby příslušná kolonka elektronického nástroje byla označena jako povinná pro vyplnění, resp. aby byl návodný.
Domníváme se, že taková varianta je žádoucí, neboť by přispěla k odstranění formálních pochybení zadavatelů a zjednodušila administraci zadávacích řízení, což by mělo vést k 
finančním úsporám.

Vysvětleno

Vysvětleno: Za vyplnění povinného údaje zodpovídá vždy zadavatel, 
elektronický nástroj musí umožnit vložení povinného údaje. 
Vyznačování povinných polí jde nad rámec základních požadavků, 
jedná se o službu navíc, kterou může provozovatel elektronického 
nástroje zajistit za účelem zvýšení uživatelského komfortu.

60 Ministerstvo kultury K Příloze Doporučující K příloze části I. 
Pojem „oprávněná osoba“ považujeme za nejasný, neboť není zřejmé, o jakou společnost se má jednat (žadatele o certifikaci?). Doporučujeme zpřesnit. Akceptováno

V definici upřesněno, že se jedná o oprávněnou osobu za zadavatele, 
tj. statutární zástupce nebo jím pověřená osoba na základě plné moci 
či vnitřních předpisů.
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61 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní

K příloze části II. bodu 1.1. 
Spatřujeme rozpor s úpravou § 11 odst. 1 návrhu vyhlášky, kde je odlišována délka platnosti certifikátu shody pro funkční vlastnosti (6 let) a certifikátu shody pro prostředí (3 roky) 
s dovětkem, že uplynutím doby platnosti certifikátu shody prostředí (3 roky) není dotčena platnost certifikátu shody funkčních vlastností. Z připomínkovaného textu přílohy ale 
vyplývá, že musí být splněna shoda v obou posuzovaných oblastech současně. Možnost prokazovat shodu pouze v jedné oblasti z tohoto nevyplývá. Žádáme o sjednocení tak, 
aby bylo zřejmé, jaká varianta je správná.

Vysvětleno

Vysvětleno: K prokázání legislativních požadavků musí být prokázána 
jak shoda funkcionality, tak prostředí elektronického nástroje. Vydávají 
se tedy 2 samostatné certifikáty s různou dobou platnosti v souladu s § 
11 návrhu vyhlášky.

62 Ministerstvo kultury K Příloze Doporučující K příloze části II. bodu 1.2.
Na posledním řádku je zřejmě omylem uvedeno „zadavatel“, podle našeho názoru by zde mělo být uvedeno „žadatel“ případně „oprávněná osoba“. Navrhujeme opravit. Akceptováno Upraveno, jedná se o žadatele.

63 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní

K příloze části II. bodu 1.3.1.
Není zřejmé, o jaké „obecné požadavky“ se má jednat. Pokud se myslí požadavky stanovené v části III., pak navrhujeme doplnění odkazu. V každém případě považujeme za 
nezbytné zpřesnění tak, aby bylo zřejmé, jaké požadavky je třeba splnit.
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Upřesněno, doplněn odkaz na část III. přílohy

64 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní K příloze části II. bodu 1.3.2.
Platí předchozí připomínka obdobně. V § 8 žádné specifické požadavky dle našeho názoru obsaženy nejsou. Žádáme upřesnit. Akceptováno Upřesněno, doplněn odkaz na části IV. až X. přílohy

65 Ministerstvo kultury K Příloze Doporučující K příloze části II. bodu 1.4.
Není zřejmé, na jakém místě provede certifikační orgán ověření shody. Doporučujeme upřesnit. Vysvětleno

Jedná se o ověření na místě přímo u žadatele. Prakticky se může 
jednat o různá místa, kde je řízen provoz a správa elektronického 
nástroje (např. datové centrum), nelze tedy provést bližší upřesnění. 

66 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní
K příloze části III.  bodu O.A
Použití pojmu „zadavatel“ v této souvislosti je nesrozumitelné. Oddíl III. se týká certifikace. Není zřejmé, jakým způsobem a proč by do tohoto procesu měli vstupovat zadavatelé. 
Předpokládáme, že zde došlo k záměně pojmu (nemá být formulace obdobná jako u bodu 0.G?). Požadujeme opravit.

Částečně 
akceptováno

Požadavky byly přeformulovány tak, že jsou směřovány na 
elektronický nástroj, nikoli na konkrétní osobu.

67 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní K příloze nadpisu části IV.
Platí předchozí připomínka obdobně.

Částečně 
akceptováno

Požadavky byly přeformulovány tak, že jsou směřovány na 
elektronický nástroj, nikoli na konkrétní osobu.

68 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní K příloze části IV. bodu 1.D
Není zřejmé, komu musí profil zadavatele zpřístupnit základní informace. Doporučujeme doplnit slovo „veřejnosti“. Akceptováno Upraveno, doplněno, že zpřístupnění bude zajištěno neomezeným 

dálkovým přístupem.

69 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní
K příloze části IV. bodu 1.D
Dále žádáme za poslední větu vložit větu:
„Provozovatel elektronického nástroje je povinen zajistit, aby elektronický nástroj požadoval tyto údaje od zadavatele, případně jej upozorňoval na nutnost jejich doplnění.“

Neakceptováno

Vysvětleno: Za vyplnění povinného údaje zodpovídá vždy zadavatel, 
elektronický nástroj musí umožnit vložení povinného údaje. V tomto 
případě nelze přenášet odpovědnost na provozovatele. Vyznačování 
povinných polí jde nad rámec základních požadavků, jedná se o 
službu navíc, kterou může provozovatel elektronického nástroje zajistit 
za účelem zvýšení uživatelského komfortu.

70 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní

K příloze části V. bodu 2.H
Domníváme se, že toto vymezení způsobu uložení datové zprávy nabídky je příliš úzké. Žádáme změnit takto:
„Bezpečné uložení datové zprávy nabídky musí být provedeno způsobem, aby přístup kterékoliv osoby k šifrované nabídce, uložené v datovém úložišti, nebyl možný před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek.“
V opačném případě nelze vyloučit možnost manipulace s nabídkami ze strany provozovatele elektronického nástroje.

Neakceptováno
Vysvětleno: Zamezení přístupu je garantováno tím, že datová zpráva 
nabídky nemůže být do doby otevírání nabídek dešifrována. 100% 
zabezpečení není možné garantovat.

71 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní
K příloze části V. bodu 2.I
Žádáme část o uložení dešifrované nabídky k zakázce a provedení záznamu podle oddílu O.B   stanovit jako povinnost elektronického nástroje tak, aby byla automaticky splněna 
povinnost zadavatele uchovat dešifrovanou nabídku.

Akceptováno Akceptováno, upraveno.

72 Ministerstvo kultury K Příloze Zásadní K příloze části VI. bodu 3.1
Není zřejmé, co je myšleno „větší změnou“. Považujeme za nezbytné specifikovat. Vysvětleno

Vysvětleno: Nelze přesně specifikovat taxativním výčtem, jedná se 
např. o nasazení nové verze systému. Požadavky budou blíže 
specifikovány metodikou.

73 Ministerstvo kultury K Příloze Doporučující K příloze části VI bodu 3.2
Doporučujeme stanovit celkovou roční dostupnost na nejméně 99%, což představuje odstávky cca 88 hodin v roce. Neakceptováno

Vysvětleno: Stanovená dostupnost je dle názoru MMR a po konzultaci 
s odbornou veřejností dostatečná. Důležité je omezení délky výpadku 
v pracovních dnech na maximálně 3 hodiny, což by nemělo výrazně 
narušit plnění zákonných požadavků.
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74 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu K § 5 odst. 2 písm. a) a b) Zásadní

1. K § 5 odst. 2 písm. a) a b) návrhu vyhlášky 
Požadujeme do důvodové zprávy doplnit, jak tyto požadavky zabezpečit procesně, popřípadě je upravit tak, aby byly v praxi realizovatelné.
Odůvodnění:
Tyto požadavky budou v praxi velmi obtížně zajistitelné a budou si vyžadovat určitá interní organizační opatření uvnitř zadavatele. Požadavek uvedený v písm. b) návrhu 
vyhlášky lze sice „zajistit“ částečně např. takto: privátní klíč ke komerčnímu serverovému certifikátu uveřejněnému na profilu zadavatele bude na čipové kartě (certifikát by byl 
generován na kartě, ideálně certifikované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) – např. Starcos 3.0, co nyní již používá MPO) a ta byla v trezoru. Při otevírání nabídek se karta 
protokolárně vyndá z trezoru a použije se pro odšifrování, průběh se zaznamená do protokolu.
Nicméně ani výše uvedený postup však neřeší lidský faktor, a to, že osoba, která má klíč od trezoru, má současně i nekontrolovaný přístup k tomuto čipu a teoreticky by jej 
mohla zneužít. Ani v důvodové zprávě není vysvětleno, jak toto zabezpečit procesně.

Vysvětleno
Odůvodnění doplněno. Přístup ke klíčům by měl být upraven zejména 
vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní technologické řešení není 
předmětem vyhlášky.

75 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu K § 7 Zásadní

2. K § 7 návrhu vyhlášky
Požadujeme doplnit požadavek, aby byla použita kvalifikovaná elektronická časová razítka podle čl. 42 eIDAS.
Odůvodnění:
Elektronická časová razítka spojují data v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném okamžiku. Požadavky na elektronická 
časová razítka stanoví přímo použitelný předpis EU, proto považujeme za vhodné jej na tomto místě uvést. 

Neakceptováno

Vysvětleno: V rámci návrhu vyhlášky byl zvolen kompromis mezi 
finančními náklady na pořízení kvalifikovaných časových razítek a 
dostatečnou průkazností. Proto ve většině případů považuje MMR za 
postačující požadavek na časové razítko vydané i jiným subjektem 
než kvalifikovaným poskytovatelem, které ovšem musí být 
důvěryhodné. Požadavek na kvalifikované časové razítko zůstává v 
případě exportu kompletní veřejné zakázky, kdy exportovaný soubor 
musí být opatřen kvalifikovaným časovým razítkem (viz obecný 
požadavek 0.E)

76
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR

K § 9 Zásadní

K § 9
Připomínkované znění:
-
Nové znění:
(6) Certifikační orgán je povinen na svých internetových stránkách uveřejnit konečnou cenu za posouzení shody nástroje a vydání certifikátu, a to pro všechny rozsahy certifikace 
shody.
Odůvodnění:
Požadavek na posílení dosavadní netransparentní praxe orgánu posuzujících shodu elektronického nástroje. Doposud certifikační orgán uvádí na svých webových stránkách 
pouze hodinovou či jinou jednotkovou sazbu a ani po kontaktování žadateli o posouzení shody nesdělí předem náklady (poplatek), za nichž posouzení provede. Požadována je 
změna této praxe tak, aby byl certifikační orgán povinen uveřejnit kompletní přehled částek ve vazbě na rozsah posouzení shody tak, aby si každý žadatel mohl udělat představu 
o tom, jaké jsou s posouzením shody spojeny náklady ze strany certifikačního orgánu.

Neakceptováno

Vysvětleno: Daný požadavek jde nad rámec zmocňovacího 
ustanovení. Problematika uveřejňování cen je věcí certifikačních 
orgánů. Vzhledem k rozdílné náročnosti certifikace pro jednotlivé 
elektronické nástroje mnohdy nelze stanovit pevnou částku.

77
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR

K Příloze Doporučující

Příloha k vyhlášce, oddíl III.
Připomínkované znění:
Použití otevřených formátů dokumentů (0.D)
Zadavatel zajistí, aby formátem datových zpráv, které jsou vyměňovány během zadávacích postupů, byl otevřený formát.
Nové znění:
-
Odůvodnění:
Doporučeno prověřit, zda formáty Microsoft Office „DOC“, „XLS“ jsou otevřeného formátu. Lze mít za to, že tento požadavek splňují až formáty „DOCX“, „XLSX“, tj. novějších 
verzí.

Akceptováno

Definice otevřeného formátu v části I. přílohy upravena tak, že pro 
účely vyhlášky se otevřeným formátem datové zprávy myslí formáty 
dle § 18 odst. 2 vyhlášky č. XXX/2016 Sb., o uveřejňování formulářů 
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu 
zadavatele.

78 Ministerstvo financí K § 3 písm. a) Zásadní

1) K § 3 písm. a) návrhu vyhlášky:
Z textu není dostatečně zřejmý vztah mezí formulací z § 3 písm. a) „vhodnou formou“ a požadavky obsaženými v 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). 
Ministerstvo financí požaduje vysvětlení, resp. upřesnění § 3 písm. a) návrhu vyhlášky v tomto smyslu.

Vysvětleno

Vysvětleno: Vzhledem k tomu, že eIDAS je přímo aplikovatelné 
nařízení, elektronický nástroj musí v tomto směru vyhovovat. Splnění 
požadavku na prokázání identity může být zajištěno více technickými 
řešeními, proto není možné uvést ve vyhlášce taxativní výčet. Do 
odůvodnění doplněno, že se může jednat například o opatření 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.

79 Ministerstvo financí K § 3, § 4 a § 6 Zásadní
2) K § 3, § 4 a § 6 návrhu vyhlášky:
V případě, že zadavatel využívá pro zveřejnění svého profilu SW a HW prostředky třetích stran a stejně tak využívá-li pro elektronické zadávání SW a HW prostředky třetích stran 
(běžná praxe), není v jeho přímé moci zajištění plnění požadavků § 3 a § 4. Většina z těchto povinností by měla být stanovena pro provozovatele elektronických nástrojů.

Vysvětleno

Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky zákona je věcí 
zadavatele (§ 213 odst. 4 zákona). Je tedy na zadavateli, aby si 
vlastními silami nebo formou outsourcingu zajistil takový elektronický 
nástroj, který bude dané požadavky splňovat.

80 Ministerstvo financí K § 7 Zásadní 3) K § 7 návrhu vyhlášky:
V § 7 naopak chybí adresná povinnost zaznamenávání časové informace úplně. Měla by být opět uložena provozovateli elektronického nástroje. Neakceptováno

Vysvětleno: Adresnost je dána již v § 6 odst. 1, kde je uvedeno: "O 
provedených elektronických úkonech, veškerých dalších činnostech a 
systémovém stavu elektronického nástroje zadavatel  zajistí 
evidenci."  Dle písm. b) musí být součástí této evidence "čas 
provedení elektronického úkonu podle § 7".

81 Ministerstvo školství‚ 
mládeže a tělovýchovy K § 3 Doporučující

1. K § 3: Z důvodu technického charakteru elektronických nástrojů, které zadavatel používá ve formě softwaru, doporučujeme v § 3 písm. c) a d) stanovit odpovědnost či 
spoluodpovědnost provozovatele elektronického nástroje. Navíc je nutné zdůraznit, že i dle Přílohy k vyhlášce, bodu XI. „Obecné požadavky 
na prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován“, čl. 3.2 „Požadavky na kvalitu řešení“, se počítá s určitou mírou nedostupnosti (2%) a technickými výpadky. Nepřetržitou 
přístupnost tedy nemůže zadavatel a ani provozovatel el. nástroje objektivně garantovat. Doporučujeme zohlednit výše uvedené skutečnosti. 

Vysvětleno

Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky zákona je věcí 
zadavatele (§ 213 odst. 4 zákona). Je tedy na zadavateli, aby si 
vlastními silami nebo formou outsourcingu zajistil takový elektronický 
nástroj, který bude dané požadavky splňovat. Požadavky na 
nepřetržitou přístupnost budou splněny, jestliže budou dodrženy 
požadavky na dostupnost dle části XI. bodu 3.2 přílohy. V případě 
informačních systémů není technicky možné garantovat 100% 
dostupnost.

82 Ministerstvo školství‚ 
mládeže a tělovýchovy K § 4 odst. 4 Doporučující

2. K § 4 odst. 4: Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o technickou funkci elektronického nástroje doporučujeme stanovit odpovědnost či alespoň spoluodpovědnost i v případě 
provozovatele elektronického nástroje. Doporučujeme též vzít v úvahu skutečnost, že zadavatel není schopen posoudit míru přiměřeného úsilí potřebného k případnému 
padělání.

Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost za šifrovací klíče musí zůstat na zadavateli, 
protože zadavatel poskytuje certifikát veřejného klíče dodavatelům pro 
účely zašifrování nabídky a poté svým soukromým klíčem nabídku 
odšifrovává. Šifrování je ve většině případů založeno na technologii 
elektronického podpisu, který je vydáván přímo konkrétní osobě.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW6A8)



83 Ministerstvo vnitra K § 8 odst. 4 Doporučující

K § 8 odst. 4:
Dovolujeme si předkladatele upozornit na skutečnost, že v návrhu zákona o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce (v současné době je tento návrh zákona 
projednáván vládou), který by měl nabýt účinnost 1. července 2017, je pojem „uznávaný elektronický podpis“ definován jinak, než je v současné době definován v zákoně č. 
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Uznávaný elektronický podpis ve 
smyslu návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce již nebude mít takové vlastnosti, aby umožňoval jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.

Částečně 
akceptováno

V ustanovení ponechán pouze obecný pojem "v elektronické podobě". 
Certifikát shody vydaný v elektronické podobě tak bude muset 
splňovat náležitosti elektronického dokumentu dle platné legislativy.

84 Ministerstvo vnitra K Příloze Doporučující

K příloze:
1. Upozorňujeme, že správný název pro „Kvalifikované časové razítko“ podle 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 (dále jen „nařízení eIDAS“) je „kvalifikované elektronické 
časové razítko“.

Akceptováno Upraveno.

85 Ministerstvo vnitra K Příloze Doporučující

K příloze:
2. Doporučujeme zvážit povinnost použití kvalifikovaného elektronického časového razítka (viz str. 15 návrhu), jelikož od 1. 7. 2016 (účinnost ustanovení nařízení eIDAS týkající 
se služeb vytvářejících důvěru) nemusí existovat v Evropské unii poskytovatel, který bude vydávat kvalifikovaná elektronická časová razítka – poskytovatel, který má zájem 
zahájit kvalifikovanou službu vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek, musí před zahájením služby projít auditem a rovněž přezkoumáním ze strany orgánu 
dohledu. 

Neakceptováno

Požadavek na použití kvalifikovaného elektronického časového razítka 
zůstala zachována pouze v případě exportu kompletní veřejné 
zakázky pro účely přenesení zakázky do jiného elektronického 
nástroje. MMR předpokládá, že příslušný poskytovatel bude od 
počátku účinnosti vyhlášky k dispozici.

86 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 3 písm. a) Doporučující I. K § 3 písm. a) návrhu vyhlášky 

Doporučuji zvážit gramatickou úpravu tohoto ustanovení s ohledem na umístění slov „vhodnou formou“, např. tak, že by nově znělo: „…se každý mohl vhodnou formou ujistit…“ Akceptováno Upraveno.

87 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 4 odst. 3 Zásadní

II. K § 4 odst. 3 návrhu vyhlášky 
Ve druhé větě tohoto ustanovení navrhuji vypustit slovo „technicky“, které se jeví jako zcela nadbytečné a komplikující výklad. Dle mého názoru stačí stanovit, že podávané 
aukční hodnoty není třeba šifrovat, je-li v souladu s vyhláškou zajištěno zachování důvěrnosti obsahu nabídky.
V případě neakceptování této připomínky požaduji vysvětlit v důvodové zprávě, jak přesně má být dané ustanovení – právě s ohledem na slovo „technicky“ – dle předkladatele 
vykládáno.

Akceptováno Upraveno.

88 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 4 odst. 4 písm. b) a c) Zásadní

III. K § 4 odst. 4 písm. b) a c) návrhu vyhlášky 
Požaduji znovu posoudit navrhované znění těchto ustanovení, a to po stránce jejich věcné správnosti a srozumitelnosti.  Uvedená ustanovení dosud zní tak, že zadavatel je 
povinen zajistit, aby „nebylo možné za vynaložení přiměřeného úsilí … padělat“. Právě citované vyjádření považuji za nepřesné a nesprávné. (Za vynaložení „přiměřeného“ – 
čemu přiměřeného (?) – úsilí lze zřejmě padělat všechno).
Navrhuji proto provést reformulaci typu „zadavatel zajistí, aby … nebylo možné … padělat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí…“, případně slova o vynaložení úsilí vynechat 
zcela s tím, že i na případné porušení této povinnosti se jistě vztahuje § 269 odst. 1 návrhu zákona, podle kterého zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

Akceptováno Upraveno.

89 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 8 odst. 2 písm. b) a f) Doporučující

IV. K § 8 odst. 2 písm. b) a f) návrhu vyhlášky 
Obě uvedená ustanovení obsahují termín „elektronická realizace“ (zadávacích řízení, resp. soutěží o návrh). Jedná se o termín, který není nikde ani v návrhu zákona, ani 
vyhlášky definován. Pokládám za vhodné zavést pro tento pojem příslušnou legislativní zkratku, aby bylo nepochybné,
co se takovou elektronickou realizací zamýšlí.

Neakceptováno
Vysvětleno: MMR považuje použitý termín za pochopitelný bez 
nutnosti definice. Konkrétní požadavky pro dané skupiny jsou 
podrobně popsány v příloze vyhlášky.

90
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K § 4 odst. 2 Zásadní

K § 4 odst. 2
Navrhujeme nahradit text odstavce tímto zněním: 
„(2) V případě, že zadavatel umožní podání nabídky v elektronické podobě, uveřejňuje se ve formuláři nebo výzvě elektronická adresa pro podávání nabídky.“.   
Odůvodnění:
Uveřejnění elektronické adresy pro podávání nabídek je relevantní pouze v případě, umožňuje-li zadavatel podání nabídky v elektronické podobě dle § 107 připravovaného 
zákona o zadávání veřejných zakázek.

Částečně 
akceptováno

Podání elektronické nabídky nelze ze zákona vyloučit. Pro upřesnění 
doplněn odkaz na § 107 odst. 1 zákona.

91
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K § 12 Zásadní

K § 12 Přechodné ustanovení 
Navrhujeme upravit přechodné ustanovení tak, aby zadavatelé měli možnost používat elektronické nástroje splňující požadavky dle stávající právní úpravy nejen pro účely 
dokončení řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, ale i pro 
zadávací řízení zahájená po nabytí účinnosti nového zákona a vyhlášky, a to do 31. 12. 2016, a nástroje certifikované podle dosavadní právní úpravy po celou dobu do uplynutí 
jejich stávající certifikace.

Odůvodnění:
Navrhovaná vyhláška znamená nutnost úpravy elektronických nástrojů tak, aby splňovaly požadavky nové vyhlášky, resp. nutnost nového certifikačního procesu elektronických 
nástrojů, přičemž obojí vyžaduje určité časové období pro získání stanoveného certifikátu dle navrhované vyhlášky. 

Účinnost této vyhlášky shodná s počátkem účinnosti připravovaného zákona a současně použitelnost stávajících certifikátů elektronických nástrojů pouze pro dokončení řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb. by způsobily nemožnost zadavatelů používat pro zadávací řízení dle nového zákona elektronické nástroje až do úspěšného dokončení úpravy 
stávajících elektronických nástrojů, resp. certifikačního procesu a získání nového certifikátu, přičemž toto období lze předpokládat v délce řádově měsíců. 

S ohledem na skutečnost, že elektronickými nástroji jsou mj. rovněž např. profily zadavatelů, na nichž zadavatelé uveřejňují dokumenty dle zákona, by tak důsledkem přijetí 
původně navrhovaného znění bylo několikaměsíční období, kdy by zadavatelé nemohli zahájit žádná zadávací ani výběrová řízení, jejichž dokumentaci či smlouvu je nezbytné 
na profilu zadavatele uveřejňovat. 

Současně by původně navrhované znění znamenalo, že by profil zadavatele měl být certifikován a provozován souběžně v souladu se stávající vyhláškou (pro zadávací a 
výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) i v souladu s nově navrhovanou vyhláškou (pro nově zahajovaná zadávací řízení), přičemž se má jednat o jediný profil zadavatele.

Z tohoto důvodu navrhujeme úpravu přechodného ustanovení tak, aby po určité přechodné období i po účinnosti zákona a vyhlášky zadavatelé směli i pro nově zahájená 
zadávací řízení používat elektronické nástroje splňující náležitosti dle stávající vyhlášky a získali tak potřebný čas pro absolvování úprav a nového certifikačního procesu 
elektronických nástrojů. V této souvislosti by bylo rovněž vhodné i nad rámec přechodného období umožnit používat stávající certifikované elektronické nástroje, a to po celou 
dobu platnosti jejich stávající certifikace.

Neakceptováno

Vysvětleno: Zákon v § 213 odst. 4 stanoví, že zadavatel musí zajistit, 
aby elektronické nástroje prokazatelně splňovaly požadavky 
stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění 
požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem 
shody, ale může být prokázáno i jinak (např. znaleckým posudkem). 
Certifikace tedy není povinná. Vzhledem k zásadní změně legislativy 
(nové druhy zadávacích řízení, zrušení požadavku na elektronický 
podpis při používání elektronických nástrojů atd.) není možné 
prodloužit účinnost stávajících certifikátů na realizaci zadávacích řízení 
podle nového zákona. Je však třeba uvést, že požadavky stanovené v 
návrhu vyhlášky neznamenají výrazné zpřísnění oproti stávající právní 
úpravě. Proces recertifikace stávajících elektronických nástrojů by měl 
být proto rychlejší než certifikace nových nástrojů. 

92 Tender systems s.r.o. K § 7 odst. 3 Zásadní

§ 7 odst. 3
Připomínkované znění:
Synchronizace podle odstavce 2 musí být zajištěna i v případě výskytu přestupné vteřiny.
Nové znění:
Synchronizace podle odstavce 2 musí být zajištěna i v případě výskytu přestupné sekundy.
Odůvodnění:
Termín přestupná vteřina není zaveden. (ve vztahu k časovým jednotkám není vteřina ani součástí systému jednotek SI zavedeného roku 1974 a od roku 1980 je sekunda 
jediným relevantním názvem pro danou časovou jednotku).

Akceptováno Upraveno.
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93 Tender systems s.r.o. K Příloze Zásadní

Příloha k vyhlášce, čl. X
Připomínkované znění:
X. Požadavky – elektronický katalog (7) (…)
Nové znění:
-
Odůvodnění:
Z uvedené textace není zřejmé, jaké požadavky by měl splňovat elektronický nástroj nad rámec požadavků dle čl. V. Požadavky - elektronická realizace zadávacích řízení (2) 
přílohy vyhlášky. Navrhujeme rozpracovat dle reálného modelu fungování elektronických katalogů, popř. sloučit s požadavky definovanými v čl. Požadavky - elektronická 
realizace zadávacích řízení (2).

Neakceptováno

Vysvětleno: Vzhledem k široké definice elektronického katalogu dle 
evropských směrnic nelze požadavky blíže specifikovat. Oproti skupině 
pro elektronickou realizaci zadávacích řízení je u elektronického 
katalogu významný požadavek na to, aby mohl dodavatel v katalogu 
doplnit výhradně údaje určené zadavatelem, což je významná 
odlišnost od běžné, nestrukturované nabídky.

94 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

1. Příloha, bod 1.2, schéma II.
Text přílohy dle našeho názoru vede k dvojímu výkladu. Dle jednoho je možné nechat nástroj certifikovat pouze na jeden typ řízení, např. otevřené. Dle druhého je nutné umět 
všechna vyjmenovaná řízení k certifikaci zadávacích řízení dle § 3 ZoZVZ. Dle našeho názoru by z vyhlášky mělo jasně vyplývat, zda půjde certifikovat pouze jedno řízení či 
bude nástroj muset umět všechna řízení.
Preferujeme druhou variantu, protože jen tak bude elektronický nástroj schopen zaručit úplnou shodu postupů se ZoZVZ. Elektronická tržiště by měla vzhledem k účelu a rozsahu 
svého použití dostat výjimku.
Navrhované znění/řešení:
Do bodu 1.2 doplnit odstavec:
Certifikace postupu dle Schématu II. Certifikace elektronického nástroje ve vazbě na rozsah jeho funkcionality je, v rámci postupů Zadávací řízení podle § 3 ZoZVZ a 
Zvláštní postupy podle části šesté ZoZVZ, možná pouze po implementaci všech dílčích podpostupů v rámci těchto postupů. V rámci postupu Zadávací řízení podle § 
3 ZoZVZ je nutno implementovat podpostupy zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, 
řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení, řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. V rámci postupu Zvláštní 
postupy podle části šesté ZoZVZ je nutno implementovat podpostupy rámcová dohoda, dynamický nákupní systém, soutěž o návrh. Výjimku z tohoto pravidla 
představují elektronické nástroje, které jsou zároveň elektronickým tržištěm veřejné správy.

Vysvětleno

Vysvětleno: Ze schématu II vyplývá, že elektronické nástroje splňující 
požadavky pro elektronickou realizaci zadávacích řízení musí umožnit 
realizaci všech vyjmenovaných druhů zadávacích řízení definovaných 
zákonem.

95 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

2. Příloha, Technický požadavek 0.A
Z ustanovení není jasné, zda časové razítko má obsahovat každý elektronický úkon, či jen datová zpráva, která je v rámci systému zaslána. 
Navrhované znění/řešení:
Zadavatel zajistí, aby zaznamenání času elektronického úkonu, který je proveden odesláním datové zprávy, bylo provedeno připojením časového razítka k datové zprávě.

Neakceptováno
Vysvětleno: Definice ponechána v původní podobě, jelikož musí být 
zaznamenán nejen okamžik odeslání, ale také okamžik příjmu datové 
zprávy.

96 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

3. Příloha, Technický požadavek 0.C
Autentizace a autorizace přistupující osoby za pomocí ověření oprávněné osoby (nadpis „Pro ostatní zadávací postupy“ – bod 1.) je značně nejasně popsána. Není jasné, zda se 
jedná pouze o osoby zadavatele, či i o osoby na straně dodavatele. Použití druhé výkladové možnosti klade značné nároky na zadavatele, navíc ověření identity a oprávněnosti 
např. dle plné moci jistě není ideální – snadná možnost zfalšování. Značně se tím prodlouží registrační proces. 
Bod 2. a 3. uvedené pod nadpisem „Pro ostatní zadávací postupy“ navíc nepředpokládá ověření oprávněnosti osoby, resp. tato procedura není explicitně zmíněna, přitom se 
vlastně jedná pouze o jiný způsob přihlášení. Domníváme se, že vyhláška bezdůvodně upřednostňuje způsoby autentizace a autorizace uvedené v bodu 2. a 3. oproti způsobu, 
který je uveden v bodu 1.
Navrhujeme úpravu 1. varianty a to registrace za pomocí uznávaného elektronického podpisu, ze kterého bude patrné, že se jedná o podpis přistupující osoby – následně 
elektronický nástroj vydá login a heslo. 
Navrhované znění/řešení:
Pro ostatní zadávací postupy: 
1. autentizace a autorizace přistupující osoby je založena na zadání jména a hesla. Zadavatel před vydáním jména a hesla pro přistupující osobu ověří, že o ně žádá oprávněná 
osoba a tato má povinnost své oprávnění žadateli jednoznačně prokázat. Zadavatel osobě, která neprokáže, že je oprávněnou osobou, jména a hesla pro přistupující osoby 
nevydá. Zadavatel musí zajistit, aby distribuce jména a hesla přistupujícím osobám proběhla přiměřeně bezpečným způsobem, například na základě odeslání žádosti o 
registraci, která bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
2. autentizace a autorizace přistupující osoby je založena na certifikátu veřejného klíče přistupující osoby nebo 
3. autentizace a autorizace přistupující osoby je založena i na jiných technologiích; vždy však musí probíhat prokazatelně, přiměřeně bezpečným způsobem a musí jednoznačně 
identifikovat osobu, která elektronický úkon provedla.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nový zákon zcela ruší povinné použití elektronických 
podpisů při využívání elektronických nástrojů. Proto musela vyhláška 
stanovit požadavek obecněji, aby bylo možné autentizaci a autorizaci 
zajistit i alternativními technickými řešeními.

97 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

4. Příloha, Technický požadavek 1.B
V ustanovení nalézáme logický rozpor. Dle definice v bodu I. Seznam použitých zkratek a pojmů je zabezpečený dokument: „dokument s omezeným přístupem podle 
stanovených přístupových oprávnění“. Nicméně se v připomínkovaném ustanovení mluví o zpřístupnění zabezpečeného dokumentu neomezeným dálkovým přístupem, což je 
nemožné, vzhledem k samotné definici zabezpečeného dokumentu, který má omezený přístup.
Navrhované znění/řešení:
Navrhujeme toto ustanovení vypustit.

Vysvětleno Vysvětleno: Jedná se o situaci, kdy zadavatel bude chtít zpřístupnit 
dokument například pouze v rámci organizace zadavatele.

98 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

5. Příloha, Technický požadavek 1.D
Doporučujeme, aby požadavky vyhl. č. 64/2008 dopadaly pouze na veřejnou část profilu zadavatele, tedy nikoliv administrativní, do které nemá veřejnost přístup. Ustanovení je v 
tomto bodu nejasné.
Navrhované znění/řešení:
Dále musí veřejně přístupná část profilu zadavatele splňovat požadavky vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Neakceptováno
Vysvětleno: Požadavky musí být plněny i v neveřejné části z důvodu 
uživatelského komfortu pro zaměstnance zadavatele či provozovatele 
elektronického nástroje.

99 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

6. Příloha, Technický požadavek 4.B
Dle našeho názoru není jasné, co se myslí „načtením plnění“ – zadání dílčí VZ, splnění VZ, zaplacení částky?
Navrhované znění/řešení:
Elektronický nástroj musí umožnit jednotlivé načítání dílčí veřejné zakázky po jejím zadání pro každou konkrétní rámcovou dohodu.

Akceptováno Upraveno.

100 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

7. Příloha, Technický požadavek 5.B
Viz připomínka 6. (Dle našeho názoru není jasné, co se myslí „načtením plnění“ – zadání dílčí VZ, splnění VZ, zaplacení částky?)
Navrhované znění/řešení:
Elektronický nástroj musí umožnit jednotlivé načítání dílčí veřejné zakázky po jejím zadání pro každý konkrétní DNS.

Akceptováno Upraveno.
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101 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

8. Příloha, bod 3.2
Požadavky na kvalitu řešení – domníváme se, že SLA má být věcí smluvního vztahu mezi provozovatelem a zadavatelem. Z ustanovení navíc není jasné, jak budou požadavky 
ověřovány.
Navrhované znění/řešení:
Vyjmout celé ustanovení

Neakceptováno Vysvětleno: Způsob ověření je věcí certifikačního orgánu. Garance 
dostupnosti je zásadní z hlediska dodržení zákoných požadavků.

102 QCM, s.r.o. K Příloze Doporučující

9. Příloha, Technický požadavek 4.C
Doporučujeme upravit ustanovení v tom smyslu, že je možné, aby jednotlivé veřejné zakázky zadávali i samotní pověřující zadavatelé v rámci centrálního nákupu.
Navrhované znění/řešení:
Elektronický nástroj musí pro zvolenou rámcovou dohodu umožnit zadavateli zadávat jednotlivé zakázky. Tyto veřejné zakázky mohou zadávat i sami pověřující zadavatelé v 
rámci centrálního nákupu. O nabídce musí být pořízen záznam o elektronickém úkonu podle oddílu 0.B.

Neakceptováno
Vysvětleno: Možnost zadávání pověřujícími zadavateli lze upravit 
vnitřními předpisy zadavatele a řízením přístupu do elektronického 
nástroje. Není nutná úprava přímo ve vyhlášce.

103 QCM, s.r.o. K § 2 Doporučující

10. § 2
Doporučujeme vložit definice šifrované a nešifrované datové zprávy – definice byly v předchozí pracovní verzi vyhlášky.
Navrhované znění/řešení:
Vložení:
q) nešifrovanou datovou zprávou datová zpráva, ve které nejsou přenášené údaje skryty například šifrováním a jsou přímo čitelné,
r) šifrovanou datovou zprávou datová zpráva, ve které jsou přenášené údaje skryty pomocí šifrování a nejsou tak přímo čitelné,

Neakceptováno Pojem šifrování považuje MMR za obecně známý, není nutné 
doplňovat definici kruhem.

104 QCM, s.r.o. Obecně Doporučující

11. Obecná připomínka
Oproti současné právní úpravě není v současném znění vyhlášky požadavek na elektronické podepisování vybraných úkonů v rámci zadávacího řízení uznávaným 
elektronickým podpisem. Důrazně doporučujeme zavedení povinného elektronického podepisování vybraných úkonů, zejména podepsání elektronické nabídky. Z našeho 
pohledu se jedná o nejlepší cestu, jak ověřit identitu osoby, která podává nabídku, případně činí jiný úkon. Myslíme si, že je to cesta, jak předcházet případným podvodům, 
kradení uživatelských účtů atp.

Neakceptováno
Vysvětleno: Nový zákon zcela ruší povinné použití elektronických 
podpisů při využívání elektronických nástrojů. Ověření identity je třeba 
zajistit na základě řízení přístupu do elektronického nástroje.
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