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III 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a evropským právem 

Nový zákon 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 30 stávající vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro 
účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.  
Zákon vychází ze 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 stanoví tři základní způsoby uveřejňování povinných informací o veřejných zakázkách, a 
to ve Věstníku veřejných zakázek, v Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele.  

Pro uveřejňování na národní úrovni, a to veřejných zakázek v nadlimitním i podlimitním režimu, 
je nutno použít Věstník veřejných zakázek, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
„MMR“). V případě veřejných zakázek v nadlimitním režimu jsou informace současně uveřejňovány 
na evropské úrovni v Úředním věstníku EU. Vzory formulářů, které je nutno použít pro uveřejňování 
informací o veřejných zakázkách v nadlimitním režimu, jsou uvedeny v prováděcím nařízení Komise 
(EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování 
oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 
č. 842/2011, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech EU. Nad rámec formulářů, které 
jsou uvedeny v uvedeném nařízení, byly vytvořeny formuláře „národní“, které jsou součástí 
předkládané vyhlášky. Tyto formuláře byly zavedeny k provádění příslušných ustanovení zákona a pro 
usnadnění přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a zároveň mají sloužit jako prostředek ke 
snížení administrativní náročnosti u veřejných zakázek v podlimitním režimu. Navrhovaná vyhláška 
rovněž blíže specifikuje, které údaje je povinné do formulářů uvést a současně i možnost oprav údajů 
v již uveřejněných formulářích.  

Profil zadavatele je zákonem definován jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 
zakázkám. Zadavatel zde povinně uveřejňuje vybrané informace a dokumenty ke svým veřejným 
zakázkám, např. zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávacích podmínek, výzvu ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, písemnou zprávu, smlouvu a výši skutečně uhrazené ceny. 

Za účelem naplnění zmocňovacích ustanovení dle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 
zákona je MMR povinno vydat vyhlášku. V souladu se zmocňovacím ustanovením zákona tato 
vyhláška detailněji popisuje a určuje, které informace a jakou formou budou uveřejněny ve Věstníku 
veřejných zakázek, a řeší také postup při nápravě chyb, kterých se dopustí uživatelé, i vad na straně 
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provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Vyhláška dále stanoví rozsah a strukturu informací 
uveřejňovaných na profilu zadavatele a postup při změně profilu zadavatele. Přínosem navrhované 
úpravy je zvýšení právní jistoty dotčených subjektů, jelikož vyhláška poskytuje oproti stávající právní 
úpravě podrobný a jednoznačný návod pro použití jednotlivých formulářů. Dalším přínosem je snížení 
administrativní náročnosti při uveřejňování, a to díky nově vytvořeným zjednodušeným formulářům 
pro zadávací řízení v podlimitním režimu, zúžení okruhu povinně uveřejňovaných dokumentů 
a informací na profilu zadavatele a odstranění požadavku na elektronický podpis. Tyto změny ovšem 
nejsou na úkor transparentnosti uveřejněných informací, jelikož uveřejňovací povinnosti u klíčových 
dokumentů a informací zůstávají zachovány. Potenciální dodavatelé i široká veřejnost tak získají 
přístup k informacím o veřejných zakázkách v přehlednější podobě. 

Obsah návrhu vyhlášky rámcově odpovídá stávající vyhlášce č. 133/2012 Sb., o uveřejňování 
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, přičemž cílem 
předkladatele je vyjasnit některá sporná ustanovení, sjednotit terminologii se zákonem a usnadnit 
aplikační praxi. Klíčové změny oproti stávající vyhlášce jsou následující: 

• stanovit přehlednější strukturu pro snadnější orientaci v textu vyhlášky, 

• podrobněji vymezit případy pro použití jednotlivých formulářů, 

• pro veřejné zakázky v podlimitním režimu vytvořit sadu zjednodušených národních formulářů, 
které zadavatel uveřejní pouze ve Věstníku veřejných zakázek, 

• zapracovat změnu způsobu uveřejňování oprav údajů v již uveřejněných formulářích, a to 
formou samostatného formuláře „Oprava“, 

• podrobněji definovat uveřejňování formulářů týkajících se veřejných zakázek zadaných na 
základě rámcové dohody nebo v rámci dynamického nákupního systému, 

• v příloze vyhlášky vymezit povinné údaje, které mají být vyplněny ve formulářích, 

• ustanovení k technickým náležitostem profilu zadavatele přesunout do nové vyhlášky, která 
nahradí stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb., 

• zkrátit povinnou dobu zpřístupnění dokumentů a informací na profilu zadavatele z 5 na 2 roky 
ode dne jejich uveřejnění. 

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se zákonem 
č. XXX/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně zákonného zmocnění k jeho vydání. Návrh je 
dále slučitelný s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a s právními akty 
Evropské unie:  

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

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

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

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

• prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví 
standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek 
a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011. 
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Výše uvedené směrnice ve svých přílohách stanoví informace, jež mají být uvedeny ve 
formulářích pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách v Úředním věstníku EU. Konkrétní 
grafická podoba těchto standardních formulářů je vymezena prováděcím nařízením. 
 
b) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na rozpočty 
a podnikatele, sociální dopady (vč. dopadů na rodiny) a dopady na životní prostředí 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady do výše uvedených oblastí, jelikož oproti stávající 
právní úpravě neztěžuje průběh zadávacích řízení. Nové povinnosti jsou uloženy pouze ve vztahu ke 
strukturovaným informacím uveřejňovaným na profilu zadavatele. Jedná se o drobné rozšíření s cílem 
zpřesnit a zpřehlednit poskytované informace. Pro naplnění těchto povinností stanoví vyhláška 
v přechodném ustanovení tříměsíční přechodnou dobu, aby měli provozovatelé profilů zadavatele 
dostatečný čas k provedení nezbytných úprav. 
c) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Zákaz 
diskriminace je upraven přímo v zákoně jako jedna ze zásad zadávání veřejných zakázek. 
d) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh nijak nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů. 
e) Zhodnocení korupčních rizik 

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

Jak zákon, tak předkládaný návrh vyhlášky, v tomto směru usiluje o nalezení rovnováhy mezi 
požadavky na transparentnost a snížení administrativní náročnosti při zadávání veřejných zakázek. 

Navrhované uveřejňovací povinnosti i postupy pro uveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných 
zakázek a informací a dokumentů na profilu zadavatele se jeví dle názoru předkladatele a dotčených 
konzultovaných subjektů jako přiměřené. Odpovídají potřebám a prostředí České republiky 
a nepředpokládá se, že návrh svým rozsahem bude vybočovat z již uplatňovaných aktuálních postupů. 
Předmětné hodnoty respektují vyváženost vztahu přiměřenosti právní úpravy, korupčního potenciálu 
a administrativní náročnosti a s tím související efektivnosti daného procesu.  
f) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Návrh nijak nezasahuje do oblasti bezpečnosti a obrany státu. 
 

                                                      
1 http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf 
2 http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-
2015-az-2017.pdf 
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II. Zvláštní část 
K § 1 - Předmět úpravy 

Toto ustanovení vymezuje předmět a působnost vyhlášky v souladu se zákonným zmocněním k 
jejímu vydání. 
 
K § 2 - Způsob uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 

V souladu s tímto ustanovením zadavatel uveřejní údaje o veřejných zakázkách prostřednictvím 
formulářů uvedených v § 7 až 15 ve Věstníku veřejných zakázek. Dle požadavku zadavatele je 
provozovatel Věstníku povinen zajistit odeslání evropských formulářů do Úředního věstníku Evropské 
unie. Provozovateli Věstníku veřejných zakázek je stanovena lhůta pro uveřejnění formuláře, která 
činí 3 pracovní dny ode dne odeslání zadavatelem. 

Ustanovení specifikuje způsob, jakým jsou příslušné údaje předávané prostřednictvím formulářů 
uveřejňovány a jak dlouho musí být takto zveřejněny, aby byly již publikované údaje dohledatelné. 
Tato doba je stanovena na 5 let, což je doba dostatečná i s přihlédnutím k objemu dat, které je nutno 
uchovávat na záznamových médiích. 
 
K § 3 - Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění 

Ustanovení stanoví výhradně elektronickou podobu formulářů doručovaných provozovateli 
Věstníku veřejných zakázek a definuje tři možné způsoby jejich doručování. Formuláře lze doručovat 
jejich přímým vyplněním ve Věstníku veřejných zakázek, prostřednictvím jiného informačního 
systému s využitím datového rozhraní nebo jinými elektronickými prostředky. Jako příklady jiných 
elektronických prostředků lze uvést zejména doručování prostřednictvím elektronické pošty nebo 
prostřednictvím Informačního systému datových schránek v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě využití jiných elektronických prostředků musí být doručená datová zpráva ve formátu 
xml.  

Podmínkou přijetí formuláře k uveřejnění je splnění validačních pravidel (dostupných 
v provozním řádu na webu Věstníku veřejných zakázek) a řádné vyplnění objednávky, která je 
součástí každého formuláře (objednávka obsahuje zejména fakturační údaje a statistické údaje, dále 
zde zadavatel stanoví, zda požaduje formulář odeslat do Úředního věstníku Evropské unie). 

Dále jsou stanoveny podmínky pro odesílání formulářů týkajících se jednoho zadávacího řízení. 
Zadavatel je povinen odeslat formulář k uveřejnění buď pouze do Věstníku veřejných zakázek, nebo 
do Věstníku veřejných zakázek a současně do Úředního věstníku Evropské unie. Není však možné, 
aby zadavatel odeslal oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a současně do Úředního 
věstníku Evropské unie, ale oznámení o zadání této zakázky odeslal již pouze do Věstníku veřejných 
zakázek. Cílem tohoto ustanovení je zajištění větší přehlednosti a dohledatelnosti informací 
uveřejňovaných na evropské úrovni. 
 
K § 4 - Vady ve formulářích 

Ustanovení popisuje postup v případě vady, pro kterou není možné formulář doručený 
zadavatelem provozovateli k uveřejnění uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek a pohlíží se na něj, 
jako by nebyl vůbec odeslán. Tyto vady jsou v zásadě dvojího druhu – na straně zadavatele a na straně 
provozovatele.  
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K vadě na straně zadavatele dojde, pokud zadavatel nesplní podmínky stanovené v § 3, tj. 
formulář neodpovídá validačním pravidlům nebo nejsou vyplněny povinné náležitosti objednávky. 
V tomto případě je zadavatel provozovatelem upozorněn, že formulář není považován za odeslaný 
a nebyl přijat k uveřejnění, a zároveň je vyzván k odstranění vad. Lhůta pro uveřejnění formuláře 
začíná provozovateli plynout až po přijetí formuláře s odstraněnými vadami. 

K vadě na straně provozovatele dojde, pokud provozovatel formulář řádně neuveřejní. V tomto 
případě řeší provozovatel odstranění vady individuálně přímo se zadavatelem, přičemž náklady hradí 
provozovatel. 
 
K § 5 - Úprava údajů v uveřejněném formuláři 

Ustanovení upravuje postup zadavatele při úpravě již uveřejněného formuláře. Tento postup blíže 
stanoví § 212 odst. 4 zákona, který zadavateli takové jednání umožňuje provést. Úpravu zadavatel 
provádí prostřednictvím evropského či národního opravného formuláře a v případě veřejné zakázky 
v oblasti obrany a bezpečnosti opětovným uveřejněním příslušného formuláře s opravenými údaji. 

V ustanovení je odkazováno na přílohu č. 4, která obsahuje vzor národního formuláře CZ 04 
„Oprava národního formuláře“. Číslování příloh neodpovídá pořadí výskytu odkazů na přílohy v textu 
návrhu vyhlášky z důvodu, že cílem předkladatele je zachovat číslování příloh shodné s číslováním 
formulářů (příloha 1 = formulář CZ 01 atd.). Národní formuláře tak mají analogické číslování 
k formulářům stanoveným příslušným nařízením Komise (Standardní formulář 1 „Předběžné 
oznámení“ se použije v obdobných případech jako národní formulář CZ 01 „Předběžné oznámení 
zadávacího řízení v podlimitním režimu“, který je uveden v příloze č. 1). 

Dále ustanovení upravuje postup provozovatele při uveřejnění opravného formuláře, kdy je 
kladen důraz především na transparentnost, která je dodržena zajištěním vazby mezi původním a 
opravným formulářem. 
 
K § 6 - Zvláštní postupy při uveřejňování formulářů 

Za účelem sjednocení a zjednodušení toto ustanovení popisuje postupy při uveřejňování 
formulářů týkajících se veřejných zakázek uzavřených na základě rámcové dohody nebo v rámci 
dynamického nákupního systému. Pokud se zadavatel rozhodne pro souhrnné oznámení těchto 
zakázek v souladu s § 137 písm. b), resp. § 142 písm. b) zákona, vyplňuje údaje souhrnně za 
dodavatele, jemuž byly v předcházejícím čtvrtletí zadány zakázky se stejným předmětem plnění. 

V případě, že byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém 
v nadlimitním režimu, využívá zadavatel pro oznámení výsledků dílčích veřejných zakázek příslušný 
evropský formulář, naopak v případě podlimitního režimu využívá národní formulář. 
 
K § 7 - Formuláře pro uveřejnění informací k  veřejným zakázkám v nadlimitním režimu 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
veřejných zakázek v nadlimitním režimu podle § 25 zákona (pokud se nejedná o specifické případy, 
kdy se použijí formuláře vymezené v § 9 až 14 vyhlášky) ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním 
věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních formulářů jsou k dispozici v nařízení Komise, 
které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování veřejných zakázek v nadlimitním režimu v Úředním 
věstníku EU, a proto je u těchto formulářů uveden odkaz na příslušné nařízení Komise. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 
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Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 8 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v podlimitním režimu 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
veřejných zakázek v podlimitním režimu podle § 26 zákona ve Věstníku veřejných zakázek. Vzory 
těchto národních formulářů jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Národní podlimitní formuláře 
vycházejí z příslušných evropských formulářů, ale jsou za účelem snížení administrativní zátěže 
výrazně zjednodušené a nelze je odesílat do Úředního věstníku Evropské unie. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 

Pokud zadavatel, například z důvodu zajištění účasti širšího spektra dodavatelů, požaduje odeslat 
informace týkající se podlimitní veřejné zakázky do Úředního věstníku Evropské unie, použije za 
tímto účelem příslušný evropský formulář určený pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu. 
 
K § 9 - Formuláře pro uveřejnění informací k sektorovým veřejným zakázkám 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
sektorových veřejných zakázek podle § 151 zákona ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním 
věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních formulářů jsou k dispozici v nařízení Komise, 
které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování sektorových veřejných zakázek v Úředním věstníku EU, 
a proto je u těchto formulářů uveden odkaz na příslušné nařízení Komise. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 10 - Formuláře pro uveřejnění informací k soutěžím o návrh 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
soutěže o návrh podle § 143 – 150 zákona ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku 
Evropské unie. Vzory těchto standardních formulářů jsou k dispozici v nařízení Komise, které je 
přímo aplikovatelné pro uveřejňování soutěží o návrh v Úředním věstníku EU, a proto je u těchto 
formulářů uveden odkaz na příslušné nařízení Komise. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 11 - Formuláře pro uveřejnění informací ke koncesím 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
veřejné zakázky, která je koncesí podle části osmé zákona, ve Věstníku veřejných zakázek 
a v Úředním věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních formulářů jsou k dispozici v nařízení 
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Komise, které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování koncesí v Úředním věstníku EU, a proto je 
u těchto formulářů uveden odkaz na příslušné nařízení Komise. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 12 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám ve zjednodušeném režimu 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli pro uveřejnění 
veřejné zakázky, která je zadávána ve zjednodušeném režimu podle části páté zákona, ve Věstníku 
veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních formulářů jsou 
k dispozici v nařízení Komise, které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování veřejných zakázek ve 
zjednodušeném režimu v Úředním věstníku EU, a proto je u těchto formulářů uveden odkaz na 
příslušné nařízení Komise. Na rozdíl od ostatních formulářů stanovených nařízením Komise v tomto 
případě zadavatel použije stejný formulář pro oznámení různých fází zadávacího řízení (předběžné 
oznámení / oznámení o zahájení zadávacího řízení / oznámení o výsledku zadávacího řízení), v záhlaví 
formuláře je tedy nutné označit, k jakému účelu je použit. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 13 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v oblasti obrany 
nebo bezpečnosti 

Ustanovení popisuje jednotlivé druhy formulářů, které jsou používány zadavateli nebo vybranými 
dodavateli pro uveřejnění veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti podle části deváté zákona ve 
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních 
formulářů jsou k dispozici v nařízení Komise, které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování veřejných 
zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti v Úředním věstníku EU, a proto je u těchto formulářů uveden 
odkaz na příslušné nařízení Komise. U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho 
použití, včetně odkazů na příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
 
K § 14 - Ostatní formuláře pro uveřejnění informací týkajících se veřejných zakázek 

Ustanovení popisuje ostatní druhy formulářů, které jsou používány k uveřejnění informací ve 
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Vzory těchto standardních 
formulářů jsou k dispozici v nařízení Komise, které je přímo aplikovatelné pro uveřejňování 
příslušných informací v Úředním věstníku EU, a proto je u těchto formulářů uveden odkaz na 
příslušné nařízení Komise. 

U každého formuláře jsou uvedeny konkrétní případy pro jeho použití, včetně odkazů na 
příslušná ustanovení zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 
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K § 15 - Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele 

Ustanovení popisuje druhy formulářů, které jsou používány pro oznámení či zrušení / 
zneaktivnění profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek. Vzory těchto národních formulářů 
jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Povinnost oznamovat internetovou adresu profilu zadavatele ve 
Věstníku veřejných zakázek je uložena § 214 odst. 1 zákona. 

Součástí Věstníku veřejných zakázek jsou metodické pokyny, které slouží zadavatelům jako 
instruktážní pomůcka pro snazší vyplňování formulářů. 

Z důvodu transparentnosti je nezbytné, aby internetová adresa profilu zadavatele uvedená 
v příslušném formuláři, odkazovala přímo na informace o veřejných zakázkách daného zadavatele. 
Není tedy možné, aby zadavatel uvedl pouze obecný odkaz na používaný elektronický nástroj, kde je 
k dispozici současně více profilů zadavatele. 
 
K § 16 – Povinné informace uváděné ve formulářích 

Ustanovení odkazuje na přílohu vyhlášky, která stanoví povinné informace uváděné ve 
formulářích. V případě standardních evropských formulářů se jedná o transpozici příslušných příloh 
směrnic. 
 
K § 17 - Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele 

Zadavatel povinně uveřejní na svém profilu zadavatele dokumenty vyžadované zákonem. Jedná 
se o výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (v případě zjednodušeného 
podlimitního řízení zadavatel dále uveřejní oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a 
oznámení o výběru dodavatele, pokud si tak vyhradí v zadávací dokumentaci), oznámení o zrušení 
zjednodušeného podlimitního řízení, zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace a 
písemnou zprávu zadavatele. Veřejný zadavatel je dále povinen uveřejnit uzavřenou smlouvu a výši 
skutečně uhrazené ceny. Zadavatel však (ve snaze o transparentnost a úplnost uveřejňovaných 
informací) může dobrovolně uveřejnit na svém profilu zadavatele i další dokumenty a informace. 
Zadavatel odpovídá za správnost, přesnost a včasnost informací uveřejněných na profilu zadavatele. 

Doba, po kterou bude dokument uveřejněn a rovněž doba, po kterou budou všechny dokumenty 
a informace bezplatně k dispozici, je stanovena na nejméně 2 roky, což je doba dostatečná, 
i s přihlédnutím k objemu dat, které je nutno uchovávat na záznamových médiích. Výjimka z této 
povinnosti platí ze zákona pro výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci, 
přičemž tyto dokumenty musí být uveřejněny na profilu zadavatele pouze do konce lhůty pro podání 
nabídek. Důvodem je, že se často jedná o obsáhlé soubory, které zabírají na profilu zadavatele značný 
prostor, navíc mají pro potenciální dodavatele praktický význam právě před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Široká veřejnost získá základní informace o veřejné zakázce z písemné zprávy 
zadavatele či uzavřené smlouvy. Pokud výzvu či zadávací dokumentaci zadavatel dobrovolně 
neponechá na profilu zadavatele i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, mohou být od zadavatele 
vyžádány na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
K § 18 - Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele 

Za účelem přehlednosti a transparentnosti je zadavatel povinen informace a dokumenty na profilu 
zadavatele logicky uspořádat a každé veřejné zakázce přidělit jednoznačný identifikátor. 
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Pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele jsou definovány přípustné formáty, které jsou 
shodné s vybranými formáty, které lze použít u datových zpráv dodávaných do datové schránky. Jedná 
se o nejčastěji používané formáty pro textové či grafické soubory, které by měly být dostatečné pro 
vložení kompletní zadávací dokumentace a dalších povinných dokumentů. 

V případě rozsáhlé zadávací dokumentace či smlouvy obsahující řadu příloh je nově umožněno 
uveřejňovat na profilu zadavatele zkomprimované soubory v běžných formátech zip, rar nebo 7z. 

Ustanovení dále ukládá, že vybrané informace musí být na profilu zadavatele uveřejněny 
v podobě strukturovaných (tj. strojově čitelných) dat. Požadavky na strukturu dat vycházejí z potřeby 
shromažďovat a vyhodnocovat pro statistické účely informace o veřejných zakázkách, které nejsou 
součástí povinně uveřejňovaných formulářů ve Věstníku veřejných zakázek. Strukturovaná data 
z profilů zadavatele mohou volně využívat i další subjekty včetně široké veřejnosti. 
 
K § 19 - Postup při změně profilu zadavatele 

Ustanovení popisuje postup zadavatele při změně profilu zadavatele. První možností je zrušit 
stávající profil zadavatele a oznámit nový profil zadavatele, na který budou převedeny veškeré 
informace a dokumenty ze zrušeného profilu (pro které dosud nevypršela povinná lhůta 2 let).  

Druhou alternativou je zachovat stávající profil zadavatele jako neaktivní profil, kde již zadavatel 
nebude zahajovat nové veřejné zakázky, ale bude pouze doplňovat informace a dokumenty ke zde 
založeným veřejným zakázkám. Podmínkou je, aby zadavatel uvedl na novém profilu hypertextový 
odkaz na původní profil, a zároveň označil původní profil jako „neaktivní“ ve formuláři 
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele, který odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 
Tento postup znamená jednodušší přechod na nový profil bez nutnosti migrace dat, na druhou stranu 
ovšem musí zadavatel vzít v úvahu náklady na provoz neaktivního profilu po dobu, kdy je nutné 
ponechat zde uveřejněné dokumenty a informace.  

Je vhodné, aby měl zadavatel s provozovatelem při zřízení profilu zadavatele uzavřenou smlouvu, 
ve které budou vymezeny okolnosti zrušení profilu a případné náklady na migraci dat či jejich 
uchování ve formě neaktivního profilu. 
 
K § 20 - Přechodné ustanovení 

Je stanoven tříměsíční odklad účinnosti pro naplnění požadavku uveřejnit na profilu zadavatele 
základní vybrané informace o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat podle § 18 odst. 4. 
Konkrétně se jedná o uveřejňování vybraných informací v podobě strukturovaných dat v souladu 
s přílohou č. 8. Předkladatel považuje tuto přechodnou dobu za dostatečnou s ohledem na rozsah 
úprav, které bude nutné na profilech zadavatele zajistit. 
 
K § 21 - Účinnost 

Vyhláška nabude účinnosti ve shodném termínu, kdy nabude účinnosti nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek. Datum účinnosti bude doplněno v okamžiku, kdy bude znám počátek účinnosti 
zákona. 
 
K příloze č. 1 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 01 – Předběžné oznámení zadávacího řízení 
v podlimitním režimu, který slouží pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář 
zadavatel použije v případě, kdy zadavatel hodlá s předstihem informovat dodavatele o plánovaném 
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zadávacím řízení v podlimitním režimu, v souladu se zákonem zkrátit lhůty pro podání nabídek nebo 
vyzvat dodavatele k žádosti o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním v souladu s § 8 
odst. 1 písm. a) vyhlášky. 
 
K příloze č. 2 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
v podlimitním režimu, který slouží pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář 
zadavatel použije pro zahájení podlimitního zadávacího řízení v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky. 
 
K příloze č. 3 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení 
v podlimitním režimu, který slouží pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář 
zadavatel použije pro oznámení o výsledku či zrušení podlimitního zadávacího řízení, oznámení 
o zavedení dynamického nákupního systému, oznámení o ukončení dynamického nákupního systému 
nebo jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody nebo 
v dynamickém nákupním systému v podlimitním režimu v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 
 
K příloze č. 4 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 04 – Oprava národního formuláře, který slouží pro 
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář zadavatel použije pro oznámení změn ve 
dříve uveřejněném formuláři k  zadávacímu řízení v podlimitním režimu v souladu s § 5 odst. 1 písm. 
b) vyhlášky. 
 
K příloze č. 5 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 05 – Oznámení profilu zadavatele, který slouží pro 
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář zadavatel použije pro oznámení profilu 
zadavatele v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Zadavatel má povinnost zřídit si profil 
zadavatele, pokud realizuje veřejné zakázky v nadlimitním a podlimitním režimu, veřejný zadavatel 
i v případě veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou od 500 000 Kč bez DPH (jelikož od tohoto 
limitu platí povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele, pokud není smlouva uveřejněna dle 
jiného právního předpisu).  

Ve Věstníku veřejných zakázek je k dispozici seznam platných profilů zadavatelů, kde jsou 
uvedeny internetové adresy všech aktuálně používaných profilů zadavatele, které nebyly zrušeny či 
zneaktivněny. 
 
K příloze č. 6 

Příloha stanoví vzor národního formuláře CZ 06 – Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele, který 
slouží pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář zadavatel použije pro zrušení či 
zneaktivnění profilu zadavatele v souladu s § 15 odst. 1 písm. b) vyhlášky.  

Ve Věstníku veřejných zakázek je k dispozici seznam neaktivních profilů zadavatelů, kde jsou 
uvedeny internetové adresy všech profilů zadavatele, které byly zadavatelem označeny jako neaktivní, 
a dále seznam zrušených profilů zadavatelů. 
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K příloze č. 7 
Příloha stanoví informace, jež mají být povinně uveřejněny ve formulářích. V části 1 jsou 

uvedeny povinné informace uváděné ve standardních evropských formulářích. Jedná se o transpozici 
příslušných příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí 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. 

V části 2 jsou uvedeny povinné informace uváděné v národních formulářích, jejichž vzory jsou 
uvedeny v přílohách 1 až 6 vyhlášky. Povinné informace vycházejí z příloh výše uvedených směrnic, 
ale jejich rozsah byl omezen za účelem snížení administrativní náročnosti u veřejných zakázek 
v podlimitním režimu.  
 
K příloze č. 8 

Příloha podrobně stanoví strukturu dat, která mají být uvedena na profilu zadavatele, a to včetně 
požadavku na jejich aktualizaci. Podrobný popis XML a XSD schémat je uveřejněn na internetových 
stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách, kde je pro zadavatele k dispozici také 
testovací prostředí, kde mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu 
a strukturovaná data o veřejných zakázkách jsou v souladu s technickou specifikací. 
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