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IV 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a 

úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu 
shody (dále jen „návrh vyhlášky“) 

1.2 Definice problému 
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), který od počátku 

své účinnosti nahradí stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, ruší na základě ustanovení § 277 bodu 28. stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví 
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při 
zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.  

Zákon vychází z 3 evropských směrnic upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, které 
byly schváleny Radou EU v únoru 2014:  

• 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, a  

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

Zákon definuje elektronický nástroj jako programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou 
spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo 
služby příjem nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast, žádosti o zařazení do systému 
kvalifikace podle § 166 odst. 5, nebo žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh v elektronické 
podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat a pořízení záznamů 
o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení. 

Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto 
elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace a tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na 
předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a 
komunikačními technologiemi. Použití elektronického nástroje musí být pro dodavatele bezplatné. 
Zákon dále stanoví základní požadavky na funkcionalitu elektronického nástroje.  

Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání 
veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené zákonem 
a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat 
certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním 
orgánem na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Za účelem naplnění § 213 odst. 3 zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) 
povinno vydat vyhlášku. 
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Vyhláška musí v souladu se zmocňovacím ustanovením upravovat následující oblasti: 

• podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím 
elektronického nástroje,  

• podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,  
• podmínky podávání, přijmu a otevírání nabídek, žádostí o účast, návrhu v soutěži o návrh 

prostřednictvím elektronického nástroje, 
• požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek, 

• požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech, 

• podmínky pro vydání certifikátu shody, 

• náležitosti a platnost certifikátu shody, 

• požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být 
elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje a 

• technické náležitosti profilu zadavatele. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná platná právní úprava – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů – je účinná od 1. července 2006 a obsahuje komplexní úpravu zadávání veřejných 
zakázek v ČR. Tento zákon provádí transpozici evropských zadávacích směrnic 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud 
jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. 

Dosud byl zákon dvaadvacetkrát novelizován. Poslední novela zákona, č. 40/2015 Sb., která je 
účinná od 6. března 2015, přinesla technické změny za účelem snížení administrativní náročnosti, 
zejména byla zrušena povinnost rušit zadávací řízení v případě jedné nabídky, došlo také k rozšíření 
možností hodnocení o kvalitu realizačního týmu či vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem 
na trh práce.  

Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických 
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se 
certifikátu shody, je účinná od 20. ledna 2011 a v souladu se zákonným zmocněním stanoví 
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při 
zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů 
v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčené subjekty představují zadavatelé veřejných zakázek podle zákona, soukromé subjekty 

(provozovatelé elektronických nástrojů, akreditační orgán, certifikační orgány, dodavatelé veřejných 
zakázek, poradenské organizace), orgány dohledu, poskytovatelé dotací a ostatní. 

A) Zadavateli veřejných zakázek jsou: 

Veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona, jedná se zejména o:  
o Organizační složky státu 
o Státní účelové mimorozpočtové fondy 
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o Příspěvkové organizace centrálně řízené 
o Veřejné vysoké školy 
o Kraje, obce a dobrovolná sdružení obcí 
o Příspěvkové organizace místně řízené 
o Fondy sociálního zabezpečení 
o Zdravotní pojišťovny 

Zadavatelé podle § 4 odst. 2 zákona 
Jedná se o osoby, které zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních 

prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku 
z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč. Dle předchozí právní úpravy byla taková osoba označována 
jako „dotovaný zadavatel“. Vzhledem k tomu, že okruh těchto zadavatelů je široký, můžeme jako 
příklad uvést církve, korporace, fyzické osoby, a to jak podnikatele, tak nepodnikatele. 

Zadavatelé sektorových zakázek či koncesí podle § 4 odst. 3 zákona 
Za zadavatele sektorových zakázek lze považovat subjekty, které splňují podmínky § 151 odst. 2 

zákona. Důležitým faktorem je v případě zadavatelů sektorových zakázek vymezení relevantních 
činností v § 153 zákona. 

B) Soukromé subjekty 
o Provozovatelé elektronických nástrojů – jedná se zejména o soukromé společnosti 

působící v oblasti ICT a e-governmentu 
o Akreditační orgán – uděluje akreditaci jednomu či více certifikačním orgánům 

a zajišťuje dohled nad udělenými akreditacemi z pohledu plnění podmínek, za nichž 
byla akreditace udělena. Vnitrostátním akreditačním orgánem je Český institut pro 
akreditaci, o.p.s. 

o Certifikační orgány – provádějí certifikaci elektronických nástrojů na základě žádosti 
o vydání certifikátu shody žadatele a zajišťují dohled nad vydanými certifikáty shody 
z pohledu plnění podmínek, za nichž byly certifikáty vydány. V současné době je 
k výkonu certifikace oprávněna společnost RELSIE s. r. o. a Elektrotechnický 
zkušební ústav, s.p. 

o Dodavatelé podle § 5 zákona 
o Poradenské organizace 

C) Orgány dohledu 
o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
o Nejvyšší kontrolní úřad 
o Finanční úřady 
o Soudy 

D) Poskytovatelé dotací dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
E) Ostatní 

o Veřejnost – široká veřejnost nepatří do subjektů přímo dotčených vyhláškou. Případné 
úspory veřejných zdrojů však mohou přinést nepřímý pozitivní dopad na veřejnost – 
uspořené finanční prostředky lze využít v oblastech sociální, zdravotní či vzdělávací 
politiky státních i samosprávných orgánů. 
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o Nevládní neziskové organizace – pouze v případě, že jsou příjemci dotací z veřejných 
rozpočtů či strukturálních fondů EU. 

1.5 Popis cílového stavu 
Obsah vyhlášky by měl odpovídat stávající vyhlášce č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější 

podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných 
zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, přičemž cílem předkladatele je upřesnit některé 
sporné otázky, konkrétně: 

• podrobněji definovat doručování prostřednictvím elektronického nástroje, 

• vymezit možné způsoby zajištění neomezeného dálkového přístupu (registrace k uveřejněným 
dokumentům), 

• v příloze vyhlášky stanovit přesnější pravidla certifikace elektronických nástrojů. 

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě, že nedojde ke schválení navrhované vyhlášky do počátku účinnosti nového zákona, 

hrozí riziko právní nejistoty zadavatelů i dodavatelů v oblasti využití elektronických nástrojů 
v zadávacím řízení, jelikož nebude naplněno zmocňovací ustanovení dle § 213 odst. 3 zákona, a 
nebudou tedy závazně definovány podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů 
učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se podmínek pro vydání 
certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. Nebude také možné žádným 
způsobem prokázat, že zadávací řízení realizované prostřednictvím elektronického nástroje bylo 
v souladu s platnou legislativou. 

2. Návrh variant řešení 
 
Varianta 1 
Popis: Nulová varianta – nerealizovat přijetí vyhlášky. 
Rizika a přínosy: 

MMR bylo zmocněno ke zpracování vyhlášky dle § 213 odst. 3 zákona. Nepřijetí navrhované 
vyhlášky by bylo porušením povinnosti MMR, kterou mu stanovuje zákon, což je v českém právním 
řádu nepřípustné. Není možné ani zachování stávající vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví 
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při 
zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, jelikož tuto vyhlášku nový 
zákon ruší v rámci ustanovení § 277 bodu 28. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepřipadá v úvahu nulová varianta, tedy ponechání 
současného stavu, ani regulace mimoprávní cestou. 
 
Varianta 2 
Popis: Přijetí vyhlášky v navržené podobě. 
Rizika a přínosy: 

V rámci přechodu na novou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek mohou mít 
dotčené subjekty problémy s její praktickou aplikací. Toto potenciální nebezpečí lze eliminovat 
informační kampaní MMR, ve které budou dotčeným subjektům poskytnuty podrobné informace a 
metodické pokyny.  
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Závěr: 
Předkladatel doporučuje přijetí varianty 2, tedy přijmout vyhlášku v navrhované podobě. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů doporučeného řešení 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Vzhledem k tomu, že varianta 1 (tj. nepřijetí navrhované vyhlášky) není přípustná, jsou níže 

identifikovány náklady a přínosy varianty 2. 

3.2 Náklady 
V souvislosti s přijetím navrhované vyhlášky bude nutné, aby stávající certifikační orgány prošly 

reakreditací, a dále bude nutné upravit stávající certifikační schémata pro účely certifikace 
elektronických nástrojů. Tyto náklady lze odhadnout ve výši do 250 000 Kč a budou hrazeny 
z rozpočtu MMR. 

Na straně zadavatelů, popř. provozovatelů elektronických nástrojů vzniknou náklady spojené 
s recertifikací stávajících a certifikací nových elektronických nástrojů. Celková výše těchto nákladů je 
závislá na počtu certifikovaných elektronických nástrojů a rozsahu požadované certifikace. 
V současné době je certifikováno cca 40 elektronických nástrojů (jak z hlediska funkcionality 
elektronického nástroje, tak prostředí, ve kterém je provozován). Pokud všechny elektronické nástroje 
projdou recertifikací, náklady lze odhadnout na cca 2 mil. Kč. Jestliže bude dále ročně certifikováno 
okolo 10 nových elektronických nástrojů, mohou se roční náklady pohybovat okolo 0,5 mil. Kč. Tyto 
náklady budou hradit provozovatelé jednotlivých elektronických nástrojů. 

3.3 Přínosy 
Mezi nefinanční či finančně nevyčíslitelné přínosy lze zařadit především zvýšení právní jistoty 

zadavatelů, kteří využívají nebo hodlají využívat elektronické nástroje v zadávacím řízení. Zpřesněním 
podmínek pro využívání elektronických nástrojů a vydání certifikátu shody, které je obsaženo 
v navrhované vyhlášce, bude dosaženo zvýšení podílu zadávacích řízení, která budou realizována za 
pomoci elektronických nástrojů. Využití elektronických postupů v zadávacím řízení vede ke zvýšení 
transparentnosti zadávacích řízení, snížení cen nakupovaných komodit a snížení transakčních nákladů 
na straně zadavatelů i dodavatelů. Zároveň lze očekávat zlepšení informovanosti veřejnosti 
o zadávaných veřejných zakázkách a usnadnění přístupu k veřejným zakázkám dodavatelům z řad 
malých a středních podniků.  

Vedení seznamu elektronických nástrojů, ke kterým byl vydán certifikát shody osvědčující 
splnění požadavků kladených na funkční vlastnosti elektronického nástroje dle právních předpisů 
způsobem, který umožňuje dálkový přístup, přispěje k vyšší informovanosti zadavatelů a možnosti 
využití elektronických nástrojů. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Porovnáním přínosů a nákladů navrhovaného řešení lze konstatovat, že při vynaložení výše 

uvedených finančních nákladů bude dosaženo zkvalitnění procesu elektronického zadávání veřejných 
zakázek, rozšíření využívání elektronických nástrojů a tím bude výrazným způsobem posílená 
transparentnost zadávacích řízení. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Požadavky na elektronické nástroje 
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví v § 213 odst. 1 a 2 požadavky na elektronické 

nástroje v souladu s evropskými směrnicemi 2014/24/EU a 2014/25/EU následovně: 
„Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto 

elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace a tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na 
předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a 
komunikačními technologiemi. Použití elektronického nástroje musí být pro dodavatele bezplatné. 

V případě elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je prováděn příjem nabídek, 
předběžných nabídek, žádostí o účast, žádostí o zařazení do systému kvalifikace, případně žádostí 
o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, zadavatel zajistí, aby 

a) mohlo být přesně určeno datum a čas provedení elektronického úkonu podle tohoto zákona, 
b) před stanovenými lhůtami nikdo neměl přístup k jejich obsahu, 
c) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených 
údajů, 
d) během zadávacího řízení nebo soutěže o návrh byl přístup ke všem nebo k části předaných 
údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob, 
e) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene d) mohlo umožnit přístup k předaným 
informacím nebo dokumentům až po předem stanoveném datu, 
f) doručené a zpřístupněné informace nebo dokumenty byly přístupné pouze osobám, které 
jsou oprávněné se s nimi seznamovat, a byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích 
osob, 
g) v případě porušení nebo pokusu o porušení podmínek podle písm. b) až f) bylo zajištěno, že 
porušení nebo pokus o porušení budou spolehlivě zjistitelné, a 
h) byla pro elektronické nástroje zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.“ 

Návrh vyhlášky podrobněji definuje požadavky na provádění elektronických úkonů v zadávacím 
řízení. Oproti stávajícímu znění vyhlášky došlo k doplnění technických náležitostí ohledně 
poskytování zadávací dokumentace a dalších dokumentů na profilu zadavatele, které byly dosud 
upraveny vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 
zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že profil zadavatele je současně 
elektronickým nástrojem, byla tato oblast z důvodu lepší přehlednosti přesunuta do návrhu vyhlášky 
upravující elektronické nástroje jako celek. Ve vyhlášce nahrazující stávající vyhlášku č. 133/2012 Sb. 
tak zůstane u profilu zadavatele zachována pouze úprava týkající se uveřejňování. 

Návrh vyhlášky dále vymezuje technické a bezpečnostní požadavky týkající se podávání a 
otevírání nabídek, aby byla zachována důvěrnost nabídek. Jsou definovány povinné náležitosti 
evidence o provedených úkonech a podrobnosti týkající se zaznamenávání časových údajů. 

4.2 Certifikace shody elektronických nástrojů 
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví v § 213 odst. 4 zadavateli povinnost zajistit, aby 

elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek 
uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který 
vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě 
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§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely posuzování shody funkcionality elektronického nástroje rozděluje návrh vyhlášky 
elektronické nástroje na 7 skupin, přičemž funkční vlastnosti každé skupiny jsou definovány v příloze 
návrhu vyhlášky s ohledem na požadované funkcionality: 

1. Profil zadavatele 
2. Elektronická realizace zadávacích řízení 
3. E-aukce 
4. Rámcová dohoda  
5. Dynamický nákupní systém 
6. Soutěž o návrh 
7. Elektronický katalog 
Kontrolu shody elektronického nástroje budou podle vyhlášky posuzovat subjekty, které budou 

v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, akreditovány k této činnosti Českým institutem pro 
akreditaci, o.p.s. 

Návrh vyhlášky navrhuje certifikovat elektronický nástroj z  hlediska funkcionality, a dále pak 
certifikovat nástroj ve vztahu k prostředí, ve kterém je provozován.  

Certifikát z hlediska funkcionality ověřuje shodu elektronického nástroje s požadavky zákona 
o zadávání veřejných zakázek a příslušných prováděcích předpisů. Tento certifikát bude vydáván na 
příslušnou verzi elektronického nástroje a bude platný do doby změny verze příslušného 
elektronického nástroje. Při změně verze bude žadatel povinen oznámit tuto skutečnost certifikačnímu 
orgánu. 

Zároveň s certifikátem funkcionality elektronického nástroje bude žadatel povinen zažádat 
o certifikát ve vztahu k prostředí, ve kterém je elektronický nástroj provozován, tak, aby byly zajištěny 
minimální požadavky týkající se zejména hardware, software a prostor nezbytných pro provozování 
elektronického nástroje. 

Pokud bude mít elektronický nástroj platný certifikát shody a bude provozován jinou osobou než 
původním žadatelem o certifikát, bude žádat tato jiná osoba pouze o certifikát ve vztahu k provoznímu 
prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován, a k takové žádosti doloží úředně ověřenou kopii 
platného certifikátu funkcionality elektronického nástroje. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za tvorbu vyhlášky je odpovědné MMR, které vydáním vyhlášky zajistí naplnění zmocňovacího 

ustanovení zákona. 
Za orgány veřejné správy hrající úlohu při tvorbě vyhlášky lze považovat všechna připomínková 

místa uvedená v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  
Dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „úřad“) s cílem zajistit zachování zásad transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zahajováno na písemný 
návrh stěžovatele nebo z moci úřední. Správní delikty zadavatele jsou vymezeny v § 267 zákona, 
přičemž úřad je oprávněn uložit pokutu až ve výši 20 mil. Kč.  

Gestor vyhlášky, tedy MMR, se již v současné době zabývá metodickou činností, dále se jeho 
zástupci účastní odborných seminářů a konferencí, které se zaměřují na oblast elektronizace veřejných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UJW5YP)



8 
 

zakázek. V této činnosti hodlá pokračovat i po přijetí vyhlášky. Současně je jak dotčeným subjektům, 
tak i široké veřejnosti, umožněno vznášet dotazy k oblasti veřejných zakázek prostřednictvím Portálu 
o veřejných zakázkách. 

Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava vstoupí v účinnost ke dni počátku účinnosti nového 
zákona o zadávání veřejných zakázek.  

6. Přezkum účinnosti regulace 
Bude probíhat vyhodnocení účinnosti právního předpisu ve spolupráci s dotčenými subjekty na 

národní úrovni, formou vyhodnocování námětů a připomínek. Výsledkem přezkumu pak může být, 
prokáže-li neplnění stanovených cílů, návrh na další úpravu právního předpisu. 

S ohledem na zavedení povinné elektronické komunikace od 18. října 2018 pro všechny 
zadavatele plánuje MMR spustit informační kampaň, v rámci které bude monitorována připravenost 
zadavatelů na tuto změnu, a zároveň bude navrženo povinné používání Národního elektronického 
nástroje (tj. státem garantovaného elektronického nástroje) pro vybrané skupiny zadavatelů. 

7. Konzultace a zdroje dat 
MMR písemně oslovilo certifikační orgány a provozovatele certifikovaných elektronických 

nástrojů s žádostí o zaslání připomínek a návrhů ke stávajícímu znění vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou 
se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky 
při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Tento okruh dotčených 
subjektů byl zvolen z toho důvodu, že se jedná o subjekty, které mají bohaté zkušenosti s praktickou 
aplikací vyhlášky. Zástupci subjektů, kteří na výzvu reagovali, se následně zúčastnili jednání se 
zástupci MMR, kde byly návrhy podrobně diskutovány. Na základě zaslaných připomínek a výsledků 
jednání došlo k úpravě návrhu vyhlášky. 
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