
Č. Připomínkové místo K části Povaha 
připomínky Text připomínky Status Vypořádání připomínky

1 Hlavní město Praha Obecně Doporučující

V souladu s čl. 26 Legislativních pravidel vlády doporučujeme pododstavce označovat v abecedním pořadí a body číslovat v souvislém pořadí (jeden bod 
v pododstavci nečíslovat) a oddělovat středníkem, pokud je jejich text samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu.

Doporučujeme vypsat zkratky „NUTS“, „URL“ a „CPV“, případně zavést legislativní zkratky v souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády (zavedení legislativní zkratky se týká
se i zkratky „DNS“).

Částečně 
akceptováno

Legislativní zkratky byly zavedeny v textových přílohách. Nelze je uvádět v 
přílohách č. 1 - 6, které stanoví grafickou podobu formulářů. Pro zadavatele 
se jedná o obecně známé pojmy. Podrobná metodická nápověda k vyplnění 
jednotlivých polí formulářů bude součástí aplikace Věstníku veřejných 
zakázek. 

2 Hlavní město Praha K Příloze č. 3 Doporučující V části III. 1., v souladu s čl. 45 odst. 5, čl. 47, čl. 69 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 a 3 Legislativních pravidel vlády, doporučujeme slova „dle přísl. ust. § 63 - § 66 ZoZVZ“ nahradit
slovy „podle jiného právního předpisu“ doplněnými odkazem na poznámku pod čarou, v níž bude uvedena úplná citace příslušného právního předpisu. Neakceptováno

Vysvětleno. V grafické podobě formuláře nelze uvádět poznámku pod čarou. 
Podrobná metodická nápověda k vyplnění jednotlivých polí formulářů bude 
součástí aplikace Věstníku veřejných zakázek. 

3 Hlavní město Praha K Příloze č. 7 Doporučující

V části 1 písm. F bodu I, v souladu s čl. 47 odst. 2 větou třetí Legislativních pravidel vlády, doporučujeme vypustit poznámku pod čarou č. 2, příp. její text přesunout do textu 
přílohy.

V části 1 písm. L bodu I doporučujeme v nadpisu, v souladu s § 12 písm. a) bodu 1 vyhlášky, za slovo „jiné“ vložit slova „zvláštní služby“.

V části 2 písm. A bodu II doporučujeme v nadpisu, v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, slova „odstavce“ nahradit zkratkami „odst.“.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

4 Ministerstvo 
spravedlnosti K § 3 odst. 3 a 4 Zásadní

§ 4 odst. 1 návrhu vyhlášky podmiňuje uveřejnění formuláře splněním podmínek uvedených v § 3 návrhu vyhlášky. Podle § 3 odst. 3 musí formulář „odpovídat pravidlům
zveřejněným na internetových stránkách Věstníku veřejných zakázek“. Upozorňujeme na nevhodnost této konstrukce, jež podmiňuje splnění právního požadavku splněním
pravidel, jejichž existenci návrh zákona o zadávání veřejných zakázek nepředpokládá, a jejichž obsahový rámec předložený návrh vyhlášky nikterak nespecifikuje. Tato
pravidla přitom za stávajícího znění návrhu nelze podřadit pod pravidla obsažená v provozním řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek, jež mají být podle § 224 odst. 2
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj, jelikož jejich splnění je další kumulativně uplatňovanou podmínkou pro uveřejnění
formuláře. Požadujeme proto ustanovení § 3 odst. 3 z návrhu bez náhrady vypustit.

Částečně 
akceptováno

Vysvětleno: Cílem MMR bylo upřesnit, že formulář nelze přijmout k 
uveřejnění, pokud neodpovídá validačním pravidlům - tj. nejsou vyplněny 
povinné položky nebo některé položky nejsou ve stanoveném formátu. Tento 
požadavek je nutné splnit již nyní, kdy provozní řád Věstníku uvádí ve svých 
přílohách obsahuje metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění 
formuláře a objednávky. Metodické pokyny a validační pravidla tedy jako 
součást provozního řádu podléhají schválení ze strany MMR. Znění § 3 odst. 
3 bylo zpřesněno tak, aby bylo zřejmé, že jsou daná pravidla součástí 
provozního řádu.

5 Ministerstvo 
spravedlnosti

K § 7 písm. c) bodu 3, 
§ 8 písm. c) bodu 3 a § 
9 písm. a) bodu 3

Doporučující
Podle shora ustanovení by měly být jimi předepsané formuláře použity pro uveřejnění „oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona“.
Upozorňujeme, že § 139 odst. 8 návrhu zákona nehovoří o zavedení dynamického systému, 
ale o „oznámení o výsledku zadávacího řízení“. Doporučujeme proto sjednotit dikci návrhu vyhlášky s dikcí citovaného ustanovení návrhu zákona.

Vysvětleno

Pokud bychom text změnili dle znění připomínky, mohlo by podle našeho 
názoru dojít k chybnému výkladu, jelikož "oznámení o výsledku zadávacího 
řízení" je obecný pojem, který nevystihuje, že je třeba příslušný formulář 
odeslat do 18 dnů od zavedení DNS.

6 Ministerstvo 
spravedlnosti

K číslování příloh 
vyhlášky Doporučující

Upozorňujeme, že číslování, resp. řazení jednotlivých příloh návrhu vyhlášky svou posloupností neodpovídá pořadí, v jakém je na jednotlivé přílohy ve vlastním textu návrhu 
vyhlášky odkazováno. Pro zajištění lepší přehlednosti vyhlášky doporučujeme upravit posloupnost příloh způsobem, jenž bude odpovídat pořadí výskytu jednotlivých odkazů na 
přílohy ve vlastním textu vyhlášky.  

Vysvětleno

Zvolené pořadí příloh je vysvětleno v Odůvodnění - 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).

7 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Formální V souvislosti s transpozicí příloh zadávacích směrnic se nejeví zcela zřejmé, zda jsou některé části příloh návrhu přímo implementační, přestože jsou tak vykazovány. Jde 

např. o bod 8 v příloze č. 7, část 1, písm. A), oddíl I. návrhu. Akceptováno

Požadavek na informaci o tom, zda zda je zakázka vyhrazena chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní 
integraci postižených nebo znevýhodněných osob, vyplývá z příslušných 
příloh směrnic (v uvedeném případě se jedná o směrnici 2014/24 - příloha V, 
část B, bod II. / 5 a). Dle § 38 návrhu zákona musí být tato informace 
uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, přičemž zahájit zadávací 
řízení lze i prostřednictvím předběžného oznámení. tento požadavek byl u 
předběžných oznámení přesunut do částí, kde se stanoví údaje uváděné v 
případě, že je oznámení výzvou k účasti v soutěži.

8 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Formální Upozorňujeme, že u některých částí příloh návrhu jsou opakovaně uváděna totožná celexová čísla (str. 55, 57). Akceptováno Upraveno, jednalo se o omyl v důsledku kopírování celexových čísel z 

rozdílové tabulky.

9 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Formální

S přihlédnutím k tomu, že návrhem dochází k adaptaci na přímo použitelný předpis a současně k implementaci příloh zadávacích směrnic, se jeví jako vhodné, aby 
předkladatel v obecné části odůvodnění blíže vymezil vztah mezi nařízením a přílohami zadávacích směrnic, které specifikují údaje, jež je nutné zavést do příslušných 
evropských formulářů pro nadlimitní zakázky.

Akceptováno Doplněn text odůvodnění.

10 Úřad vlády ČR - Odbor 
kompatibility Obecně Formální Ustanovení § 7 písm. c) návrhu odkazuje na oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona, toto zákonné ustanovení však upravuje 

oznámení o výsledku zadávacího řízení. Tentýž problém se objevuje dále v § 8 odst. 1, písm. c), bod 3 a rovněž v § 9 písm. c) bod. 3 návrhu. Vysvětleno

Pokud bychom text změnili dle znění připomínky, mohlo by podle našeho 
názoru dojít k chybnému výkladu, jelikož "oznámení o výsledku zadávacího 
řízení" je obecný pojem, který nevystihuje, že je třeba příslušný formulář 
odeslat do 18 dnů od zavedení DNS.

11 Ministerstvo zemědělství K § 5 Doporučující Dáváme ke zvážení úpravu nadpisu § 5, kde namísto "Úprava údajů" doporučujeme použít "Oprava údajů", neboť i z odůvodnění vyplývá, že účelem ustanovení § 5 je stanovit 
postup "při nápravě vad". Vysvětleno

Pojem "úprava údajů" je v názvu paragrafu ponechán v souvislosti se 
zmocňovacím ustanovením návrhu zákona v § 212 odst. 9 písm. d) "postup 
při úpravách údajů ve formulářích". Název formuláře "oprava" vychází z 
prováděcího nařízení Komise 2015/1986.

12 Ministerstvo dopravy K § 2 odst. 4 Zásadní
Ustanovení specifikuje způsob a dobu, po kterou musí být publikované údaje dohledatelné. Tato doba je navržena na 5 let. Domníváme se, že doba 5 let je nedostatečná, a to 
jak z pohledu zajištění udržitelnosti projektů Evropské unie, tak i kontrol ze strany financujících subjektů (např. Státní fond dopravní infrastruktury). Není neobvyklé, že realizace 
projektů trvá i více než 3 roky. Požadujeme proto revizi návrhu a jeho úpravu tak, aby byly zajištěny všechny zákonné povinnosti.

Neakceptováno

Vysvětleno: Stejná povinná doba publikování ve Věstníku (5 let) je stanovena 
i v současné vyhlášce č. 133/2012 Sb. Veškeré uveřejněné formuláře z 
Věstníku veřejných zakázek od roku 2006 lze však zobrazit prostřednictvím 
Informačního systému o veřejných zakázkách. Tuto úpravu považujeme za 
dostatečnou i s ohledem na skutečnost, že návrh zákona zachovává 
povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce (tj. včetně 
příslušných uveřejněných formulářů) po dobu 10 let. Každý zadavatel si může 
stáhnout a uchovat kompletní formulář včetně informace o datu odeslání, 
datu uveřejnění ve VVZ, případném datu odeslání do TED, evidenčním číslu 
zakázky a formuláře.

Vypořádání připomínkového řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         V
  
Název materiálu: Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

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 98 zásadních a 57 formálních a doporučujících připomínek, jejichž vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce:

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



13 Ministerstvo dopravy K příloze č. 8 Zásadní

K bodu 2 přílohy č. 8
Požadavek na veřejnou dostupnost informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele, jejich rozsah, strukturu a četnost dle přílohy je fakticky duplicitní k povinnosti 
uveřejňování údajů o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

Návrh zákona současně sankcionuje za neuveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek či Úředním věstníku Evropské unie, nikoli za nesplnění požadavku předmětné 
přílohy.
Navrhujeme proto tento bod z přílohy vypustit.

Neakceptováno

Vysvětleno: Návrh vyhlášky stanoví strukturu dat na profilu zadavatele na 
základě zmocňovacího ustanovení v návrhu zákona o zadávání veřejných 
zakázek (§ 214 odst. 4 písm. b). Uveřejňování informací na profilu zadavatele 
ve strukturované podobě je mimo jiné nezbytné k tomu, aby byly informace 
pro uživatele přehledné a členěné dle jednotlivých veřejných zakázek. V 
opačném případě by zadavatel mohl uveřejňovat postupně jednotlivé 
dokumenty bez jakéhokoliv logického uspořádání. Struktura dat na profilu 
zadavatele je stanovena obdobně i v současné vyhlášce č. 133/2012 Sb. 

14 Ministerstvo dopravy K § 3 odst. 6 Doporučující

Vzhledem k tomu, že podle stávající zákonné právní úpravy má uveřejnění předběžného oznámení dobrovolný charakter, jeví se navrhované ustanovení jako přísné, vyžaduje-
li pro uveřejňování dalších navazujících formulářů jejich odesílání jak do Věstníku veřejných zakázek, tak do Úředního věstníku Evropské unie.

V praxi se zcela běžně vyskytují případy, kdy zadavatelé v okamžiku uveřejňování formuláře oznámení předběžných informací, resp. nově předběžného oznámení objektivně 
neznají předpokládanou hodnotu budoucí zadávané zakázky, v důsledku čehož zadavatelé nejsou schopni dopředu určit, zda budou zadávat zakázku nadlimitní nebo 
podlimitní. V zájmu postupovat v souladu se právní úpravou tak zadavatelé raději odešlou oznámení předběžných informací nejen do Věstníku veřejných zakázek, ale i do 
Úředního věstníku Evropské unie. V případě, že zadavatel po odeslání předběžného oznámení následně zjistí, že předpokládaná hodnota nedosahuje limitů pro nadlimitní 
veřejnou zakázku, tj. že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, nemá význam, aby byl zadavatel dále nucen postupovat stejným způsobem a musel odesílat oznámení o 
zahájení zadávacího řízení k uveřejnění kromě Věstníku veřejných zakázek i do Úředního věstníku Evropské unie. 

Doporučujeme revidovat návrh z hlediska výše uvedeného.

Neakceptováno

Vysvětleno: Ustanovení je takto koncipováno v zájmu zachování 
transparentnosti a kontinuity informací. V případě změny režimu veřejné 
zakázky z nadlimitní na podlimitní ve fázi předběžného oznámení se jedná o 
podstatnou změnu, kdy by měl zadavatel uveřejnit nové předběžné 
oznámení.

15 Rada vlády pro 
informační společnost K § 17 odst. 2 Zásadní

Není adresně stanovena povinnost bezplatné přístupnosti dokumentů a informací nejméně po dobu 2 let. Tato povinnost by měla být uložena provozovateli elektronického 
nástroje. Vzhledem k tomu, že v tom samém § je v odstavci (1)
uložena povinnost zadavateli, mohlo by dojít k zavádějícímu výkladu ve vztahu k povinnosti uložené neadresně v odstavci (2)

Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

16 Rada vlády pro 
informační společnost K § 19 Zásadní V odstavcích a) i b) je použita nevhodná (zavádějící) formulace „… zadavatel odesláním formuláře … označí ve Věstníku veřejných zakázek …“. Označení však provádí 

příslušný elektronický nástroj automaticky, případně jeho provozovatel manuálně, a to na základě přijetí příslušného formuláře od zadavatele. Akceptováno Formulace upravena.

17 Rada vlády pro 
informační společnost Obecně Zásadní

Vyhláška již nově neupravuje náležitosti profilu zadavatele tak, jak činí současný § 8 vyhlášky č. 133/2012 Sb. - Považujeme za nutné upravit název vyhlášky tak, aby 
reflektovala její skutečný obsah. 
Považujeme za vhodné přesunout úpravu profilu zadavatele z této vyhlášky do vyhlášky upravující elektronické nástroje a elektronické úkony, jelikož profil zadavatele je 
elektronický nástroj ve smyslu zákona. Tato vyhláška by pak upravovala pouze uveřejňování ve vztahu k povinným formulářům.

Neakceptováno

Vysvětleno: Vyhláška v souladu se zmocňovacím ustanovením v § 214 
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek nadále upravuje náležitosti 
profilu zadavatele, které souvisí s uveřejňováním dokumentů a informací. V 
Do návrhu vyhlášky upravující elektronické nástroje byly přesunuty pouze 
technické požadavky na profil zadavatele, které jsou nezbytné pro naplnění 
požadavků na profil zadavatele jako elektronický nástroj.

18 Rada vlády pro 
informační společnost K § 1 písm. k) Zásadní

Vyhláška neobsahuje téměř žádná pravidla pro uveřejňování smluv, ačkoliv s tímto zákon v § 219 odst. 4 výslovně počítá. Zcela chybí např. pravidla pro uveřejňování dodatků 
k těmto smlouvám, a to zejména v případech, kdy je uzavírán dodatek ke smlouvě, ale tento dodatek má povahu samostatné veřejné zakázky. Chybí tedy např. pravidla pro 
provázanost těchto dodatků s původní veřejnou zakázkou. 

Není ani upraveno, jakou formou má být uveřejněno, zda postačí obyčejný „scan“ smlouvy nebo musí jít o autorizovanou konverzi apod. 

Požadujeme tedy za vhodné doplnit pravidla pro uveřejňování smluv na profilu zadavatele. 

Příkladem mohou být požadavky na uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Neakceptováno

Vysvětleno: V § 18 vyhlášky jsou stanoveny povolené formáty pro uveřejnění 
dokumentů (tj. včetně smlouvy) - forma uveřejnění je tedy stanovena. 
Povinnost uveřejnit smlouvu včetně všech změn a dodatků je stanovena již v 
§ 219 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Pravidla pro 
uveřejňování dodatku, který má povahu samostatné veřejné zakázky, stanoví 
(obdobně jako v současnosti) metodika MMR.

19 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 a 4 Zásadní

1) Uvedená ustanovení § 3 a 4 neobsahují řešení situace předvídané v § 212 odst. 3 zákona, s ohledem na vady vyhlášení, pokud formulář neobsahuje veškeré povinné údaje 
podle § 16 vyhlášky. Ačkoliv v případě, kdy nejsou vyplněny povinné údaje, zákon předvídá, že takový formulář nebyl nikdy odeslán, podle § 4 vyhlášky nejde o vadu ve 
formuláři, jelikož v § 3 vyhlášky není uvedeno nesplnění podmínky uveřejnit veškeré povinné údaje mezi stanovenými podmínkami, resp. v § 4 chybí odkaz na § 212 odst. 2 
zákona. Na druhou stranu pokud jde o nedodržení formátu formuláře taktéž předvídaného v § 212 odst. 3 zákona, tak v tomto případě se již o vadu jedná s poukazem na § 3 
vyhlášky. 

2) Dále zcela neodpovídá ani odůvodnění k § 4 vyhlášky, kde se uvádí, že pokud má formulář vady, pohlíží se na něj jako by nebyl doručen. Tento závěr však ze zákona, resp. 
z vyhlášky vůbec nevyplývá, když ze zákona naopak výslovně vyplývá, že při nedodržení stanovených formátů a uvedení povinných údajů se takový formulář nepovažuje za 
odeslaný (viz § 212 odst. 3). Jediný následek doručení vadného formuláře předvídaný vyhláškou je pak jeho samotné neuveřejnění a postup při odstranění vad. 

3) Je nutné doplnit verifikaci osoby, která zejména odesílá formulář jinými prostředky podle odst. 1 písm. c). V návrhu vyhlášky chybí jakýkoliv způsob verifikace, např. el. 
podpis.

Částečně 
akceptováno

1) Vysvětleno: Podmínkami v § 3 odst. 3 jsou myšleny veškeré náležitosti dle 
§ 16 vyhlášky a příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných 
zakázek - konkrétně se bude jednat o metodické pokyny a validační pravidla 
k vyplnění jednotlivých formulářů. Pro zpřesnění bylo doplněno, že tyto 
podmínky budou stanoveny přímo v provozním řádu provozovatele. Provozní 
řád Věstníku veřejných zakázek podléhá podle zákona schválení ze strany 
MMR. 

2) Akceptováno, znění vyhlášky i odůvodnění upraveno a uvedeno do 
souladu se zákonem.

3) Vysvětleno: Verifikace osoby, která odesílá formulář, bude řešena na 
základě registrace do Věstníku veřejných zakázek. Nově bude uveřejňování 
formulářů podmíněno registrací. Podrobnosti budou řešeny v provozním řádu 
Věstníku veřejných zakázek.

20 Rada vlády pro 
informační společnost K § 3 odst. 1 Doporučující V návětí je uveden pojem „odeslání“, ačkoliv podle § 1 a § 3 odst. 2 jde o „doručení“. Navrhujeme sjednotit pojmy. Akceptováno Upraveno.

21 Rada vlády pro 
informační společnost K 3 odst. 4 a 5 Zásadní

Ačkoliv z odůvodnění je zřejmý cíl ministerstva, který má být ustanoveními odst. 4 a 5 dosažen, bohužel znění těchto ustanovení není jazykově srozumitelné. Je nutné 
ustanovení upravit tak, aby z něho byl jasný závěr, že pokud po celou dobu zadávacího řízení musí zadavatel dodržet jednu formu uveřejnění, a to buď ve Věstníku veřejných 
zakázek, nebo v Úředním věstníku EU. Zejména dovětky „pokud byly odeslány do….“ jsou poněkud matoucí. 

Požadujeme upravit.

Akceptováno Upraveno.

22 Rada vlády pro 
informační společnost K § 5 odst. 2 Doporučující Navrhujeme upřesnit, jakým způsobem má provozovatel zajistit provázanost původního formuláře se změnovým formulářem tak, aby toto pro zadavatele bylo uživatelsky 

přívětivé. Neakceptováno

Vysvětleno: Konkrétní způsob zajištění provázanosti formulářů bude obdobně 
jako v současnosti řešen v rámci provozního řádu Věstníku veřejných 
zakázek, který podléhá schválení MMR. MMR bude ve spolupráci s 
provozovatelem Věstníku veřejných zakázek usilovat o maximální 
uživatelskou přívětivost. 
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23 Rada vlády pro 
informační společnost

K § 2 odst. 4 a § 17 
odst. 2 Zásadní

Nedává zcela smysl roztříštěnost úpravy v případě délky uveřejnění informací o veřejné zakázce, podle toho, v jakém „systému“ jsou tyto informace uveřejněny. Požadujeme 
sjednotit.

Takový postup totiž znesnadňuje přístup veřejnosti k těmto informacím a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže řádný přezkum, když odpovědnost za správní delikt zaniká 
až po 5 letech od spáchání správního deliktu. Tímto se může ztížit i procesní postavení samotných zadavatelů při dokazování, např. v tom, zda skutečně byly na profilu 
zadavatele uveřejněny řádně dodatečné informace apod., ačkoliv jsme si vědomi, že jde o minimální dobu uveřejnění. Přesto k takové situaci, kdy zadavatel „smaže“ data z 
profilu zadavatele již po dvou letech, může dojít, ačkoliv např. správní řízení bude zahájeno až po 4 letech. Nehledě na skutečnost, že zánik odpovědnosti je vázán na okamžik 
spáchání správního deliktu, přičemž tento okamžik se v převážné části případů nekryje s nesplněním samotné uveřejňovací povinnosti.

I v současné vyhlášce je uvedeno, že i na profilu zadavatele se informace uchovávají alespoň pod dobu pěti let.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

24 Rada vlády pro 
informační společnost K § 12 Doporučující

V návětí § 12 slova „veřejné zakázky “ nahradit slovy „zadávající veřejnou zakázku“, jelikož věta nedává smysl. 
V § 12 písm. a) bod 2. doplnit na konci slovo „nebo“.
V § 12 písm. b) bod 3. doplnit na konci slovo „nebo“.

Částečně 
akceptováno

1) Akceptováno, slova v návětí nahrazena.
2) Vysvětleno: Slovo "nebo" nelze doplnit, jelikož se jedná o specifický druh 
formuláře, který má současně 3 funkce - nelze zde tedy zavést vylučovací 
poměr. Zadavatel tento formulář použije v průběhu zadávacího řízení třikrát, 
přičemž v záhlaví formuláře vždy vyznačí jinou funkci.

25 Rada vlády pro 
informační společnost K § 13 Doporučující V § 13 odst. 1 písm. c) bod 1. Doplnit na konci slovo „nebo“. Neakceptováno

Vysvětleno: Slovo "nebo" nelze doplnit, jelikož formulář má současně 2 
funkce - nelze zde tedy zavést vylučovací poměr. Zadavatel tento stejný 
formulář použije jak pro oznámení o uzavření rámcové smlouvy, tak pro 
oznámení o zadání jednotlivých zakázek na základě rámcové smlouvy .

26 Rada vlády pro 
informační společnost K § 13 odst. 2 Doporučující V rámci odůvodnění je vhodné uvést, že tento postup se nevztahuje pouze a jen na vybraného dodavatele, ale i účastníka zadávacího řízení, jelikož k výběru poddovatele 

může dojít jistě i před uzavřením smlouvy, jinak by kolikráte ani účastník zadávacího řízení nemohl nacenit svou nabídku. Neakceptováno

Vysvětleno: Výběr poddodavatele u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti je 
upraven v návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, kde je v § 208 odst. 
1 přímo stanoveno, že oznámení o poddodávce odesílá k uveřejnění vybraný 
dodavatel.

27 Rada vlády pro 
informační společnost K § 15 odst. 2 Doporučující Považujeme za vhodné doplnit důvodovou zprávu o skutečnost, že není možné, aby zadavatel používal jeden profil (internetovou stránku) společně s jinými zadavateli (což je 

často současná praxe), jak vyplývá ze znění § 15 odst. 2 za použití slova „výhradně“. Neakceptováno

Vysvětleno: Společné využívání profilu např. v rámci jednoho resortu je 
řešeno metodikou MMR. Aktuální metodika upravuje tuto otázku následovně: 
"Podřízené  organizace  jednoho  zadavatele  mají  možnost využívat  jeden  
profil  zadavatele  společně s nadřízeným zadavatelem za předpokladu, že 
daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování podle jednotlivých  
podřízených  organizací  tak,  aby  byl  zřejmý zadavatel  konkrétní  veřejné  
zakázky.  Tím  není dotčena  povinnost  podřízených  organizací  uveřejnit  
svůj  profil  zadavatele  ve  Věstníku  prostřednictvím formuláře  Oznámení  
profilu  zadavatele.  Je  možná  i  varianta,  kdy  každá  podřízená  organizace  
může  mít zřízen svůj vlastní profil."  Stejný stanovisko bude MMR prezentovat 
i v nové metodice.

28 Rada vlády pro 
informační společnost K § 17 Zásadní Je nutné, aby uvedené povinnosti v tomto paragrafu byly přímo adresovány konkrétnímu subjektu, tj. zadavateli. Jen zadavatel je odpovědný za splnění těchto povinností. Neakceptováno Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 

vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 219).

29 Rada vlády pro 
informační společnost K § 17 odst. 2 Zásadní Považujeme za vhodné, aby z vyhlášky výslovně vyplývalo, že přístup k dokumentům uveřejněným na profilu zadavatele nemůže být podmiňován registrací a povinným 

přihlašováním na profil zadavatele. Vysvětleno

Vysvětleno: Tento požadavek je upraven v návrhu vyhlášky o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů 
učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností 
týkajících se certifikátu shody, kam byly přesunuty technické požadavky na 
profil zadavatele jako elektronický nástroj. 

30 Rada vlády pro 
informační společnost K § 18 odst. 3 Zásadní

Toto ustanovení mluví o zadávací dokumentaci, která je definována v § 28 odst. 1 písm. b) zákona jako veškeré dokumenty obsahující zadávací podmínky. Nejeví se vhodné 
tento pojem na tomto místě používat, když má daleko širší dopad, než je vyhláškou zamýšleno. 

Dále se zde hovoří o smlouvě, nikoliv však o dodatcích a změnách, jak předvídá § 219 zákona. 

Požadujeme upravit.

Akceptováno Vysvětleno: Doplněn odkaz na § 96 odst. 1 a § 219 odst. 1 zákona

31 Rada vlády pro 
informační společnost K § 19 Zásadní

Pojem „označí“ použitý v obou písmenech § 19 vyhlášky nepovažujeme za vhodný, když tato ustanovení ukládají tuto povinnost zadavateli, místo provozovateli Věstníku, 
jelikož ten, na základě doručeného formuláře, provede příslušné označení při současném uveřejnění příslušného formuláře o Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele. 
Požadujeme upravit.

Akceptováno Formulace upravena.

32 Rada vlády pro 
informační společnost K Příloze č. 7 Zásadní

Ačkoliv v případě této přílohy jde o transpozici příslušných příloh zadávacích směrnic, je vhodné, ne-li nutné, upravit tento text tak, aby bylo zcela jasně patrné, že tyto údaje 
musí být vždy vyplněny. Proto nepovažujeme za vhodné používat termín „mají“ místo „musí“, jak činí zadávací směrnice. 
Dále v případech, kdy uvedení určitého údaje je podmíněno určitou skutečností, např. použitím určitého institutu ze zákona, je dále vhodné pro jistotu zadavatelů stanovit, že 
tento údaj se vyplní, pokud určitá předvídaná skutečnost nastane (např. zadavatel využije el. aukci apod.). Jedná se zejména o případy, kdy se v rámci textu přílohy používá 
slovo „případně“ či „případná“. Z použití těchto slov totiž není zcela jasné, zda zadavatel tento údaj musí vyplnit, či je ponecháno na jeho volbě takové vyplnění, ačkoliv musí 
platit první varianta. 

Požadujeme upravit text přílohy ve výše uvedeném smyslu.

Akceptováno Příloha upravena dle znění připomínky.
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33 Nejvyšší kontrolní úřad Obecně Doporučující

Navrhovaná vyhláška má pojednávat i o náležitostech profilu zadavatele. Profil zadavatele však nedefinuje a ani na jeho definici neodkazuje. Současně zde není uvedeno např. 
ani zpřístupňování zadávací dokumentace na profilu zadavatele, ačkoliv návrh v § 1 odst. h) uvádí, že tato vyhláška upravuje přístup k uveřejněným informacím na profilu 
zadavatele.

V materiálu není zmiňována možnost využívání Integrační komponenty NIPEZ, která má prostřednictvím napojení na základní registry sloužit k zajištění aktuálních a 
jednotných informací o subjektech v informačních systémech NIPEZ, tedy i ve Věstníku veřejných zakázek. Nesrovnalosti v registračních údajích subjektů a v dalších datech 
uveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek přitom představují nezanedbatelné riziko pro transparentnost trhu veřejných zakázek. 

Doporučujeme aktualizovat čísla standardních formulářů, neboť čísla formulářů 8, 9, 10 a 11 zcela chybí.

Neakceptováno

Vysvětleno: Vyhláška v souladu se zmocňovacím ustanovením v § 214 
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek nadále upravuje náležitosti 
profilu zadavatele, které souvisí s uveřejňováním dokumentů a informací. 
Profil zadavatele je vymezen přímo v zákoně (§ 28 odst. 1 písm. j) a § 214), 
stejně tak povinnost uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele (§ 
96 odst. 1). Vyhláška nemůže opakovat zákon. Přístupem k informacím je 
myšlena zejména povinná doba uveřejnění upravená v § 17 odst. 2 vyhlášky.

Využívání integrační komponenty NIPEZ není předmětem vyhlášky a bude 
řešeno v rámci metodických pokynů uveřejněných na webu Věstníku 
veřejných zakázek.

Čísla standardních formulářů jsou převzata z prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2015/1986. Formulář č. 8 (Oznámení na profilu zadavatele) není 
upraven v návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a vyhláška tedy 
nemůže stanovit podrobné podmínky jeho použití ani povinné údaje, prakticky 
se tedy tento formulář v ČR nebude využívat. Formuláře č. 9, 10 a 11 
neexistují, výše uvedeným nařízením Komise byly zrušeny bez náhrady.

34 Nejvyšší kontrolní úřad K § 4 Doporučující Ustanovení § 4 řeší vady ve formulářích ve vztahu k § 3. Avšak v tomto ustanovení ani jinde v materiálu není řešena kontrola správnosti údajů zadávaných zadavateli do 
formuláře a postup v případě, že zadavatel neuvede do formuláře správné či jednotné údaje. Neakceptováno

Vysvětleno: V § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky je stanoveno, že formulář musí 
odpovídat pravidlům stanoveným v provozním řádu provozovatele 
zveřejněném na internetových stránkách Věstníku veřejných zakázek. Tato 
pravidla budou zahrnovat i validační pravidla (tj. povinné údaje dle § 16 
vyhlášky,  validačních schémat a předepsané formáty údajů). Provozovatel 
Věstníku tedy bude formuláře kontrolovat na základě těchto pravidel. 
Provozovatel ovšem nemůže ručit za věcnou správnost uvedených údajů - za 
tu zodpovídá výhradně zadavatel.

35 Nejvyšší kontrolní úřad K § 3 odst. 5 a 6 Doporučující Vzhledem k tomu, že v případě odeslání prvního formuláře pouze do Věstníku veřejných zakázek i při odeslání do Úředního věstníku Evropské Unie provozovatel přijme k 
uveřejnění další formuláře týkající se tohoto zadávacího řízení, doporučujeme spojit odstavec 5 a 6 do jednoho odstavce. Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

36 Nejvyšší kontrolní úřad K § 4 odst. 2 Doporučující Na konec odstavce doporučujeme vložit větu „Zadavatel zajistí neprodleně odstranění vad ve formuláři a dále postupuje v souladu s ustanovením § 3.“ Neakceptováno

Vysvětleno: V případě rozsáhlejších vad (např. nevyplnění povinného pole 
formuláře) nelze zadavateli ukládat povinnost, aby je odstranil neprodleně. 
Doplnění údajů může vyžadovat úpravu zadávací dokumentace, která může 
podléhat delšímu internímu schvalovacímu procesu. Proto MMR nepovažuje 
za vhodné určovat zadavateli pevnou lhůtu pro odstranění vad. Pokud hodlá 
zadavatel co nejdříve zahájit zadávací řízení či splnit uveřejňovací povinnost 
v zákonné lhůtě, je v jeho zájmu, aby vadu odstranil co nejdříve.

37 Nejvyšší kontrolní úřad K § 4 odst. 3 Doporučující

V případě, že by se provozovatel dopustil vadného plnění a toto vadné plnění chtěl nápravným opatřením k odstranění vady nebo chyby napravit, pozbývá smysl jeho žádost o 
souhlas zadavatele s navrženým nápravným opatřením. Doporučujeme proto text „které bude obsahovat návrh nápravného opatření k odstranění vady. Provozovatel zajistí 
neprodleně po písemném souhlasu zadavatele s navrženým nápravným opatřením odstranění vady na vlastní náklady“ nahradit např. textem „které bude obsahovat popis vady 
a nápravné opatření k odstranění vady. Provozovatel neprodleně zajistí odstranění vady dle navrženého nápravného opatření na vlastní náklady“.

Neakceptováno
Vysvětleno: Pokud dojde k vadě na straně provozovatele, musí být konečná 
podoba formuláře odsouhlasena zadavatelem, jelikož za obsah formuláře 
odpovídá zadavatel.

38 Nejvyšší kontrolní úřad K § 5 odst. 1 písm. a) a 
b) Doporučující

V těchto bodech je uvedeno, že zadavatel „doplní jednoznačný odkaz na původní formulář a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři“, přičemž v 
závislosti na způsobu uveřejnění se použije standardní nebo národní formulář. Vzhledem k tomu, že v obou formulářích je v oddílu „Změny“ uvedeno, že se uvádí „text, který 
má být opraven v původním znění“, lze předpokládat, že v tomto formuláři má být uvedena nikoli informace o změně, ale správná informace. Zavádějící může být tento pojem 
například při dodatečném zadání části VZ, kdy se zvýší celková hodnota zakázky. Pokud by zadavatel ve formuláři „Oprava“ uvedl informaci o změně oproti původnímu 
formuláři, jak stanoví vyhláška, celková hodnota by v tomto odpovídala pouze části VZ, nikoli celkové sumě. Doporučujeme upravit formulaci ve vyhlášce.

Neakceptováno

Vysvětleno: Dodatečné zadání části veřejné zakázky se v novém Věstníku 
veřejných zakázek nebude řešit formulářem Oprava, ale uveřejněním dalšího 
formuláře "Oznámení o výsledku zadávacího řízení" (F03, CZ03 nebo 
obdobným). Formulář Oprava bude sloužit výhradně pro uveřejňování změn k 
již uveřejněným formulářům jiného typu.

39 Nejvyšší kontrolní úřad K § 5 odst. 2 Doporučující V tomto odstavci je uvedeno, že provozovatel zajistí, aby oprava formuláře byla zřejmá ve vazbě na původní formulář. Doporučujeme, aby způsob vazby na původní formulář 
byl ze strany MMR upraven jednotně. Neakceptováno

Vysvětleno: Konkrétní způsob zajištění provázanosti formulářů bude obdobně 
jako v současnosti řešen v rámci provozního řádu Věstníku veřejných 
zakázek, který podléhá schválení MMR. MMR bude ve spolupráci s 
provozovatelem Věstníku veřejných zakázek usilovat o maximální 
uživatelskou přívětivost.

40 Nejvyšší kontrolní úřad K § 16 Doporučující

Ustanovení odkazuje na přílohu č. 7, ve které jsou taxativně vyjmenovány údaje zadávané do Věstníku veřejných zakázek zadavatelem zakázky. Žádné další ustanovení 
vyhlášky se však nezabývá kontrolou takto zadávaných údajů. Zadavatelé tak mohou vkládat chybné údaje. Doporučujeme ve vyhlášce upravit povinnost využití Integrační 
komponenty NIPEZ při vkládání identifikačních údajů zadavatelů. Integrační komponenta je od konce roku 2014 součástí Věstníku veřejných zakázek a jejím cílem bylo zajistit 
správnost a aktuálnost dat o zadavatelích VZ vkládaných do informačních systémů NIPEZ. Přesto její využití vyhláška vůbec nezmiňuje.

Neakceptováno

Vysvětleno: V § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky je stanoveno, že formulář musí 
odpovídat pravidlům stanoveným v provozním řádu provozovatele 
zveřejněném na internetových stránkách Věstníku veřejných zakázek. Tato 
pravidla budou zahrnovat i validační pravidla (tj. povinné údaje dle § 16 
vyhlášky, validačních schémat a předepsané formáty údajů). Provozovatel 
Věstníku tedy bude formuláře kontrolovat na základě těchto pravidel. 
Provozovatel ovšem nemůže ručit za věcnou správnost uvedených údajů - za 
tu zodpovídá výhradně zadavatel. Využívání integrační komponenty NIPEZ 
není předmětem vyhlášky a bude řešeno v rámci metodických pokynů 
uveřejněných na webu Věstníku veřejných zakázek.
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41 Nejvyšší kontrolní úřad K § 17 odst. 2 Doporučující
MMR navrhuje dobu uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele nejméně na dva roky. Podle našeho názoru je navržená doba pro uveřejňování informací příliš krátká. Z 
důvodu transparentnosti vývoje v zadávání VZ a předmětů zakázek, či možnému přístupu k informacím a dokumentaci, doporučujeme ponechat stávající dobu 5 let, jak je 
uvedeno v ustanovení § 8 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

42 Nejvyšší kontrolní úřad K Přílohám č. 1, č. 2, č. 
3 Doporučující

V národním formuláři „CZ 01 - Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu“, „CZ 02 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ a „CZ 03 - 
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ je možné uvádět pouze hlavní kód CPV. Vzhledem k tomu, že ve standardních formulářích jsou uváděny 
doplňkové CPV kódy a předmět VZ nemusí být vždy vázán pouze na jeden CPV kód, doporučujeme doplnit možnost uvádět doplňkové CPV kódy také do národních formulářů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Cílem podlimitních formulářů je zjednodušení a snížení 
administrativní náročnosti oproti standardním evropským formulářům. 
Uvedení jednoho hlavního kódu CPV považuje MMR pro účely zakázek v 
podlimitním režimu za dostatečné. Doplňkové kódy lze případně uvést v 
textovém poli "Další informace". Případně může zadavatel v souladu s § 8 
odst. 2 využít příslušné evropské formuláře.

43 Nejvyšší kontrolní úřad k Příloze č. 7, písm. L), 
bod I. Doporučující

Do nadpisu doporučujeme doplnit „sociální a jiné zvláštní služby“, tak jak je uvedeno v nadpise II. a III.

U informací, které mají být uvedeny ve formulářích, doporučujeme používat terminologii shodnou s formuláři. Např. v části 2 bod C jsou uvedeny informace, které mají být 
uvedeny v národním formuláři CZ 03 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ a jedním z bodů je „datum zadání zakázky“, v daném formuláři je však 
uvedeno „datum uzavření smlouvy“, což představuje významově jinou informaci.

Mezi informacemi, které mají být uvedeny ve všech případech, je jak u standardních, tak u národních formulářů stanoven požadavek uvádět „další důležité informace“. Např. u 
národního formuláře CZ 03 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ je v oddílu V.1 Další informace uvedeno, že tato položka je vyplňována, pouze je-li 
to relevantní. Doporučujeme proto tuto položku ze seznamu povinných položek odstranit.

Částečně 
akceptováno

1) Akceptováno, doplněno.

2) Neakceptováno, vysvětleno: Terminologie vychází ze standardních 
evropských formulářů. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek je okamžik 
zadání zakázky totožný s okamžikem uzavření smlouvy (viz § 2 odst. 1 
zákona).

3) Částečně akceptováno. Příloha upravena ve smyslu, že další informace se 
uvedou, je-li to relevantní.

44 Nejvyšší kontrolní úřad K Příloze č. 8, písm. 
O), bod 4. Doporučující Seznam uchazečů je v bodě m), nikoliv v k), jak je zde uvedeno. Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

45 Nejvyšší kontrolní úřad K Příloze č. 8, písm. 
O), bod 5. Doporučující Specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů je uveden v bodě n), nikoliv v l), jak je zde uvedeno. Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

46 Krajský úřad 
Jihomoravského kraje K Příloze č. 8 Zásadní

Příloha č. 8 odst. 1. písm. m) a o) bod 4 – navrhujeme odstranit seznam uchazečů (včetně všech souvisejících informací – IČO, název, sídlo, nabídková cena, informace o 
sdružení) z povinně uveřejňovaných informací na profilu zadavatele. Seznam všech uchazečů včetně jejich identifikačních údajů musí být uveden v písemné zprávě dle § 217 
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, která je rovněž uveřejněna na profilu zadavatele. Jedná se tak o zbytečnou duplicitu, která pouze zvyšuje administrativní 
náročnost zadávacího procesu a nemá žádný pozitivní dopad (např. zvýšení transparentnosti) na jeho průběh.

Neakceptováno
Vysvětleno: Tyto údaje vychází ze stávající vyhlášky č. 133/2012 Sb. a jsou v 
návrhu ponechány vzhledem ke všeobecné poptávce po transparentních 
informacích o veřejných zakázkách.

47
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

Důvodová zpráva Zásadní

Důvodová zpráva - Obecná část, body a) a b)
Nelze souhlasit s tvrzením uvedeným v bodu a), že přínosem je snížení administrativní náročnosti při uveřejňování, a to mj. díky zúžení okruhu povinně uveřejňovaných 
dokumentů a informací na profilu zadavatele. Dále nelze souhlasit s tvrzením uvedeným v bodu b) ohledně finančního dopadu navrhované právní úpravy na rozpočty, že oproti 
stávající právní úpravě neztěžuje průběh zadávacích řízení a neukládá adresátům nové povinnosti. Nutnost změnit strukturu a rozsah uveřejňovaných informací na profilu 
zadavatele bude pro zadavatele znamenat požadavek na úpravu profilů ze strany provozovatele, tj. finanční náklady. Současně výrazné rozšíření množství dat, která bude na 
profilu zadavatele nutné nově uvádět, významně zvýší administrativní náročnost procesu zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
V důvodové zprávě (bod a), str. 71, první odstavec) se uvádí mj. „Dalším přínosem je snížení administrativní náročnosti při uveřejňování, a to díky … zúžení okruhu povinně 
uveřejňovaných dokumentů a informací na profilu zadavatele …“. Navrhované rozšíření uváděných údajů dle přílohy č. 8 této vyhlášky je s tímto tvrzením v rozporu (a ostatně i 
s tvrzením v následující větě důvodové zprávy „Tyto změny ovšem nejsou na úkor transparentnosti uveřejněných informací, jelikož uveřejňovací povinnosti u klíčových 
dokumentů a informací zůstávají zachovány.“). Rovněž tedy navrhované rozšíření uváděných údajů dle přílohy č. 8 zjevně bude mít v důsledku úprav profilů zadavatelů finanční 
dopady na rozpočty zadavatelů (u většiny zadavatelů zajištěných externě formou nákupu služby) a rovněž případné dopady na potřebný počet zaměstnanců administrujících 
veřejné zakázky.

Částečně 
akceptováno

Text odůvodnění upraven s ohledem na znění připomínky. Struktura dat 
uveřejňovaných na profilu zadavatele zaznamenala oproti stávající vyhlášce 
č. 133/2012 Sb. drobné rozšíření s cílem zpřesnit a zpřehlednit poskytované 
informace.

Finanční náklady lze eliminovat využíváním Národního elektronického 
nástroje, který zajistí zdarma splnění všech požadavků na profil zadavatele v 
souladu s vyhláškou.

Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což považujeme za dostatečný čas k 
provedení nezbytných úprav.

48
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K § 18 odst. 3 Zásadní

K § 18 odst. 3
Navrhujeme vypustit poslední větu, která zní: „Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.“
Odůvodnění:
U rozsáhlých zadávacích dokumentací složených z mnoha různých dokumentů by tato podmínka vedla ke značné nepřehlednosti zadávacích podmínek uveřejněných na profilu 
zadavatele (typicky v případě zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce obsahující projektovou dokumentaci ve struktuře obvyklé v oboru stavební a projekční 
činnosti, v případě veřejné zakázky rozdělené na části, v případě veřejné zakázky se složitým a rozsáhlým předmětem plnění, kdy zadavatel poskytuje mnoho podkladů, 
obchodní podmínky s mnoha rozsáhlými přílohami, apod.). V současné době je běžné využívat a i v budoucnu vhodné umožnit využití více úrovní vnořených složek a souborů 
komprimovaných v logické, spolu související celky, což vede k vyšší přehlednosti pro uchazeče i zadavatele, minimalizaci rizika chyb v poskytování všech nezbytných částí 
dokumentace zadavatelem i nedostatků ve správnosti a kompletnosti předložených nabídek uchazečů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Dle stávající vyhlášky č. 133/2012 není vkládání 
zkomprimovaných souborů umožněno vůbec. Cílem doplnění tohoto 
ustanovení bylo umožnit vkládání rozsáhlejších souborů. S vícenásobnou 
komprimací ovšem nelze v zájmu transparentnosti a uživatelského komfortu 
souhlasit. Zadavatel má možnost rozčlenit zadávací dokumentaci do dílčích 
složek a poté vše zkomprimovat do jednoho souboru - toto nová vyhláška 
umožní.

49
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

Obecně Zásadní

Navrhujeme doplnit do návrhu vyhlášky přechodné ustanovení, které by poskytovalo zadavatelům dostatečný časový prostor pro přizpůsobení svých profilů nově požadovaným 
náležitostem dle přílohy č. 8 návrhu vyhlášky, a to obdobně, jako je řešeno v § 10 stávající vyhlášky č. 133/2012 Sb. Tuto lhůtu pro přizpůsobení profilu zadavatele navrhujeme 
do 31. 12. 2016.
Odůvodnění:
Účinnost vyhlášky je navrhována bez dalšího současně s nabytím účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Avšak zejména vzhledem k množství nových údajů, 
které bude zadavatel povinen nově uvádět na svém profilu (viz příloha č. 8 návrhu vyhlášky) je nemožné, aby zadavatelé přizpůsobili své profily okamžitě této nově požadované 
struktuře. Je nezbytné poskytnout zadavatelům dostatečný časový prostor, aby mohli své profily přizpůsobit nově požadovaným náležitostem. Máme za to, že lhůta do konce 
roku 2016 je v tomto směru dostatečná.

Částečně 
akceptováno

Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což vzhledem k rozsahu změn 
považujeme za dostatečný čas k provedení nezbytných úprav.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



50
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 3 Zásadní

Příloha č. 3, bod IV.3.3)
Navrhujeme vyplnění údaje „Dodavatelem je malý či střední podnik“ (ano/ne) stanovit jako nepovinné. Pokud by tato povinnost v právním předpisu zůstala, je nutné stanovit 
mechanismy, jak bude zadavatel moci tuto informaci získat. Tyto mechanismy však musí být jednoduché a jasné, aby zadavatele nadměrně administrativně nezatěžovaly.
Odůvodnění:
Zadavatel nemá možnost zjistit potřebné informace, zda uchazeč splňuje podmínky definice malého či středního podniku, ani uchazeči není platnou ani připravovanou 
legislativou stanovena povinnost tuto informaci v nabídce uvést. Případný požadavek zadavatele stanovený v zadávacích podmínkách, aby tuto informaci uchazeč v nabídce 
uvedl, by vedl k pouhému formalismu, zejména pokud by uchazeč tento požadavek nesplnil a údaj neuvedl.

Neakceptováno

Vysvětleno: Tento údaj vychází ze standardních evropských formulářů. 
Údaj, zda je dodavatel malý či střední podnik, je povinnou součástí 
Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Tímto dokumentem dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel může identifikaci dodavatele, zda je 
malým či středním podnikem, požadovat i přímo v zadávacích podmínkách.

51
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 7 Zásadní

Příloha č. 7, část 1, oddíl B, bod 21, písm. a)
Podle tohoto ustanovení patří mezi informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení, v případě otevřených řízení doba, po kterou je uchazeč vázán 
svou nabídkou.
Navrhujeme nahradit slova „je uchazeč vázán svou nabídkou“ slovy „účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit“.
Odůvodnění:
Odstranění nesouladu terminologie nového zákona o zadávání veřejných zakázek s terminologií navrhované vyhlášky.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 7 Zásadní

Příloha č. 7, část 1, oddíl C, bod 11, písm. a) a bod 12, písm. a)
Navrhujeme uvedení počtu nabídek obdržených od hospodářských subjektů, které jsou malými a středními podniky, stanovit jako nepovinné. Pokud by tato povinnost v 
právním předpisu zůstala, je nutné stanovit mechanismy, jak bude zadavatel moci tuto informaci získat. Tyto mechanismy však musí být jednoduché a jasné, aby zadavatele 
nadměrně administrativně nezatěžovaly.
Odůvodnění:
Zadavatel nemá možnost zjistit potřebné informace, zda a kteří uchazeči splňují podmínky definice malého či středního podniku, ani uchazečům není platnou ani připravovanou 
legislativou stanovena povinnost tuto informaci v nabídkách uvést. Případný požadavek zadavatele stanovený v zadávacích podmínkách, aby tuto informaci uchazeči v nabídce 
uvedli, by vedl k pouhému formalismu, zejména pokud by uchazeč tento požadavek nesplnil a údaj neuvedl.

Neakceptováno

Vysvětleno: Tento údaj vychází evropských směrnic, jedná se o přímou 
transpozici. 
Údaj, zda je dodavatel malý či střední podnik, je povinnou součástí 
Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Tímto dokumentem dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel může identifikaci dodavatele, zda je 
malým či středním podnikem, požadovat i přímo v zadávacích podmínkách.

53
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 7 Zásadní

Příloha č. 7, část 1, oddíl C, bod 12
Navrhujeme uvedení faxového čísla stanovit jako nepovinné.
Odůvodnění:
Řada subjektů v dnešní době již fax nepoužívá nebo tento údaj neuvádí; v takovém případě tak zadavatel nemá možnost požadovaný údaj uvést.

Částečně 
akceptováno

Tento údaj vychází evropských směrnic, jedná se o přímou transpozici. Do 
návrhu doplněno, že se faxové číslo uvede, pokud je dostupné, tzn. pokud jím 
daný subjekt disponuje. 
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 7 Zásadní

Příloha č. 7, část 2, oddíl C, bod 10, písm. a)
Navrhujeme požadavek na uvedení informace, zda je úspěšný uchazeč malým a středním podnikem, vypustit. Pokud by tato povinnost v právním předpisu zůstala, je nutné 
stanovit mechanismy, jak bude zadavatel moci tuto informaci získat. Tyto mechanismy však musí být jednoduché a jasné, aby zadavatele nadměrně administrativně 
nezatěžovaly.
Odůvodnění:
Zadavatel nemá možnost zjistit potřebné informace, zda uchazeč splňuje podmínky definice malého či středního podniku, ani uchazeči není platnou ani připravovanou 
legislativou stanovena povinnost tuto informaci v nabídce uvést. Případný požadavek zadavatele stanovený v zadávacích podmínkách, aby tuto informaci uchazeč v nabídce 
uvedl, by vedl k pouhému formalismu, zejména pokud by uchazeč tento požadavek nesplnil a údaj neuvedl.

Neakceptováno

Vysvětleno: Tento údaj vychází evropských směrnic, jedná se o přímou 
transpozici. 
Údaj, zda je dodavatel malý či střední podnik, je povinnou součástí 
Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Tímto dokumentem dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel může identifikaci dodavatele, zda je 
malým či středním podnikem, požadovat i přímo v zadávacích podmínkách.
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 8 Zásadní

Příloha č. 8
Navrhujeme upřesnit, zda se uvedení veškerých údajů požadovaných touto přílohou má v plném rozsahu týkat i všech veřejných zakázek malého rozsahu.
Dále navrhujeme přehodnotit, zda je rozšíření údajů požadovaných uvádět na profilu zadavatele skutečně nezbytné či vhodné.
Odůvodnění:
Navrhujeme upřesnit, zda uvedení veškerých údajů požadovaných touto přílohou se má v plném rozsahu týkat i všech veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž zákon 
zadavateli stanoví povinnost uveřejnit pouze smlouvu (přičemž povinnost uveřejnit smlouvu neplatí pro smlouvu, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH).
Pokud by se tato povinnost uvádět veškeré údaje dle této přílohy vztahovala i na všechny veřejné zakázky malého rozsahu, došlo by k neúnosnému nárůstu administrativy a 
pracnosti při procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, což by bylo v rozporu s proklamovanými úmysly nové právní úpravy snížit administrativní náročnost při 
uveřejňování.
Rozšíření uváděných údajů na profilu zadavatele přinese zadavatelům zvýšení administrativní náročnosti a náklady na úpravu profilů zadavatelů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Uveřejňovací povinnosti týkající se veřejných zakázek malého 
rozsahu vyplývají přímo ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro 
veřejné zadavatele realizující zakázky malého rozsahu platí podle § 219 odst. 
1 pouze povinnost uveřejnit smlouvu s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez 
DPH, pokud není smlouva uveřejněna dle jiného právního předpisu. Ostatní 
uveřejňovací povinnosti, které podrobně specifikuje návrh vyhlášky, platí 
výhradně pro zakázky realizované v režimu zákona.
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 8 Zásadní

K příloze č. 8
Navrhujeme používanou terminologii uvést do souladu s terminologií používanou v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
V příloze č. 8 se stále používají pojmy jako např. „uchazeč“ nebo „vybraný uchazeč“. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek však již tyto pojmy nepoužívá a nově hovoří 
např. o „účastníku zadávacího řízení“ nebo „vybraném dodavateli“. Terminologii je tedy nezbytné uvést do souladu s novým zákonem.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

57
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 8 Zásadní

Příloha č. 8, odst. 1, písm. m) body 4 a 5, písm. n) body 4, 5, 8
Navrhujeme v části 1 vypustit u písm. m) bod 5 a u písm. n) body 5 a 8, tj. ve vztahu k ceně uvádět jen údaj o ceně bez DPH. 
Dále navrhujeme ošetřit situaci, kdy je vybraný dodavatel neplátce DPH, a ve vztahu k písm. m) bodům 4 a 5 a písm. n) bodům 4 a 5 rovněž situaci, pokud se jedná o 
jednotkové ceny.
Odůvodnění:
Navrhovaná úprava může být alespoň drobnou korekcí zvýšení administrativní zátěže zadavatelů způsobené značným rozšířením údajů zveřejňovaných na profilu zadavatele 
dle přílohy č. 8 návrhu vyhlášky. Dle našeho názoru je zcela dostačující pouze cena bez DPH, která je rozhodující, ve většině případů bývá rovněž cenou, kterou zadavatel 
hodnotí, a dopočtení DPH je už jen administrativní záležitostí. V případě pořizování plnění, které nepodléhá daňové povinnosti, případně podléhá tzv. přenesené daňové 
povinnosti, by tak ani nebylo možné doslova dostát povinnosti tak, jak je v návrhu formulována, tj. že se zveřejňuje „nabídková cena uchazeče s DPH“.
Rovněž není ošetřena situace, kdy dodavatel není plátcem DPH a v nabídce tedy uvádí pouze cenu, která však není ani cenou bez DPH, ani cenou včetně DPH, a situace, kdy 
zadavatel uzavírá smlouvu obsahující pouze jednotkové ceny (typicky rámcové smlouvy). V takových případech rovněž nelze dostát povinnosti (uvedení celkové ceny dle 
smlouvy bez DPH, uvedení celkové ceny dle smlouvy s DPH), tak, jak je v návrhu formulována.

Neakceptováno

Vysvětleno: Struktura ceny odpovídá současné právní úpravě. Způsob 
uveřejnění jednotkové ceny a ceny u neplátců DPH bude řešena metodikou 
MMR.

Jednotkovou cenu lze uveřejnit jako jednotkovou (stejná úprava platí pro 
uveřejňování ceny ve formulářích ve Věstníku veřejných zakázek), zadavatel 
poté uveřejní skutečně uhrazenou cenu odpovídající dodávanému množství.

V případě neplátců DPH bude cena bez DPH a včetně DPH uvedena jako 
totožná - stejný postup je aplikován i v případě elektronických tržišť.
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Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 8 Zásadní

K příloze č. 8
Navrhujeme v části 1 vypustit u písm. m) a n) v bodě 6 požadavek na uvádění identifikace vedoucího účastníka sdružení dodavatelů.
Odůvodnění:
Jedná se o novou, dle našeho názoru však nadbytečnou informaci, kterou by zadavatelé museli na profil zadávat. V praxi pak nelze vyloučit situaci, kdy sdružení dodavatelů 
vedoucího nemá, příp. informace o vedoucím nemusí být zadavateli dostupná z materiálů předložených v rámci nabídky dodavatele. Zadavatel by pak byl vystaven riziku, že 
tento údaj neuvedl, příp., aby své povinnosti dostál, by musel tuto informaci speciálně u členů sdružení zjišťovat. Máme za to, že informace o vedoucím účastníkovi sdružení 
nemá žádnou zásadní vypovídací hodnotu a její uveřejňování na profilu, a to ještě ve formě strukturovaných dat, je zcela zbytečnou administrativní zátěží zadavatele.

Neakceptováno
Vysvětleno: Pokud je stanoven vedoucí účastník sdružení, je dostatečné, 
pokud zadavatel uvede pouze vedoucího účastníka. V opačném případě 
zadavatel uvede informace o jednotlivých dodavatelích samostatně.
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje

K Příloze č. 8 Doporučující

Příloha č. 8, odst. 1, písm. l), bod 1
Navrhujeme tento bod vypustit.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že veškeré dokumenty uveřejněné zadavatelem dle zákona jsou uveřejněny na profilu zadavatele, který má jedinou adresu, je uvádění tohoto údaje u 
každého dokumentu zbytečné.

Neakceptováno

Požadavek je doplněn z důvodu snazšího exportu kompletní veřejné zakázky 
z profilu zadavatele a usnadnění přechodu na nový profil zadavatele. Unikátní 
adresa, na které jsou zobrazeny informace ke konkrétní veřejné zakázce, 
může být odlišná od obecné adresy profilu zadavatele jako celku. Např. v 
elektronickém nástroji E-ZAK je v textu URL adresy za lomítkem vždy 
pořadové číslo zakázky.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



60 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí K § 17 odst. 2 Zásadní

S navrhovanou dvouletou dobou, po kterou musí být bezplatně veřejně přístupné všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, zcela zásadně 
nesouhlasíme, a to z těchto důvodů: 
Navrhovaná doba není dostatečně transparentní vzhledem k zajištění auditní stopy. Zadavatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty v listinné či elektronické podobě a 
záznamy ústní komunikace, u kterých je to vyžadováno zákonem, včetně nabídek účastníků zadávacího řízení, a to po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení. 
Navrhovaná doba dvou let je dále nedostatečná vzhledem k potřebě provádět kontrolu způsobilosti výdajů z hlediska postupu příjemce veřejných prostředků (dotací, příspěvků, 
prostředků organizační složky státu v pozici realizátora projektu atd.) jako zadavatele veřejné zakázky. Informace na profilu zadavatele jsou nezbytné pro posouzení, zda 
příjemce při výběru dodavatele dodržel požadavky stanovené zákonem. Navrhované časové omezení povinnosti uchovávat na profilu dokumenty a informace vztahující se k 
zakázce znemožní poskytovateli veřejných prostředků provedení kontroly způsobilosti výdajů po dvou letech od jejich uveřejnění. Přitom je běžné, že kontroly probíhají v 
podstatně delším časovém období. Např. z důvodů časově (od okamžiku zadání) vzdálenějšího využití dotačních prostředků na plnění ze zakázky, využití již smluvené zakázky 
na nový projekt, požadavků Ministerstva financí, Evropské komise či Evropského účetního dvora (v případě evropských strukturálních a investičních fondů) na přezkoumání 
postupu příjemce/zadavatele řídicím orgánem programu apod.
Chápeme důvody, které zpracovatele vedly k omezení doby, po kterou mají být dokumenty a informace k dispozici na profilu zadavatele, avšak tento návrh zcela pomíjí potřeby 
kontrol, jež jsou prováděny u zadavatelů jinými orgány, než Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud jde o zveřejněné informace a textovou část zadávací 
dokumentace (o netextovou část se zde nezajímáme), pak se nedomníváme, že by byly nároky na kapacitu tak vysoké, že by je nebylo za stávajícího stavu oblasti IT zajistit.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

61 Ministerstvo kultury K § 1 písm. i) Zásadní
K § 1 písm. i)
Žádáme uvést, že se týká pouze zakázek zadávaných podle zákona. V současnosti je sporné, zda se stávající úprava týká rovněž veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž 
dle našeho názoru by takový stav byl extrémně administrativně náročný a neudržitelný.

Neakceptováno

Vysvětleno: Uveřejňovací povinnosti týkající se veřejných zakázek malého 
rozsahu vyplývají přímo ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro 
veřejné zadavatele realizující zakázky malého rozsahu platí podle § 219 odst. 
1 pouze povinnost uveřejnit smlouvu s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez 
DPH, pokud není smlouva uveřejněna dle jiného právního předpisu. Ostatní 
uveřejňovací povinnosti, které podrobně specifikuje návrh vyhlášky, platí 
výhradně pro zakázky realizované v režimu zákona.

62 Ministerstvo kultury K § 2 odst. 2 Zásadní K § 2 odst. 2
Žádáme, aby u formulářů, u kterých je povinné zveřejnění v Úředním věstníku EU (TED), toto dělal provozovatel automaticky i bez žádosti zadavatele. Neakceptováno

Vysvětleno: Automatické odesílání do TED nelze nastavit, jelikož v návrhu 
zákona o zadávání veřejných zakázek je v § 212 odst. 6 zadavatelům 
umožněno odesílat formuláře přímo do TED, nikoli prostřednictvím Věstníku 
veřejných zakázek. V tomto případě zadavatel odešle formulář do Věstníku 
veřejných zakázek bez požadavku na odeslání do TED.

63 Ministerstvo kultury K § 2 odst. 3 Zásadní
K § 2 odst. 3
V návaznosti na předchozí připomínku žádáme o změnu formulace: „… v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu odešle formulář k uveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, ….“.

Neakceptováno

Vysvětleno: Automatické odesílání do TED u nadlimitního režimu nelze 
nastavit, jelikož v návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek je v § 212 
odst. 6 zadavatelům umožněno odesílat formuláře přímo do TED, nikoli 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. V tomto případě zadavatel 
odešle formulář do Věstníku veřejných zakázek bez požadavku na odeslání 
do TED.

64 Ministerstvo kultury K § 3 odst. 3 a 4 Zásadní

K § 3 odst. 3 a 4
Domníváme se, že takový postup je nepřípustný. Ustanovení § 212 odst. 9 návrhu zákona o  zadávání veřejných zakázek obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky, která má 
upravit mj. formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona, způsob jejich vyplnění a  podmínky přijetí formulářů k uveřejnění. Není však možné prováděcím 
právním předpisem zmocnit jiný subjekt (konkrétně provozovatele Věstníku veřejných zakázek, dále jen „VVZ“) k stanovování dalších pravidel, která by byla zveřejněna na 
internetových stránkách VVZ. Všechna pravidla musí být stanovena již v rámci právního předpisu.

Neakceptováno

Vysvětleno: Pravidla a podmínky dle § 3 odst. 3 a 4 budou součástí 
provozního řádu Věstníku veřejných zakázek. MMR je v souladu s § 224 
zákona o zadávání veřejných zakázek správcem Věstníku veřejných 
zakázek. V případě provozování Věstníku veřejných zakázek externím 
provozovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj schvaluje jeho provozní řád. 
Provozní řád je obsáhlý dokument zahrnující validační pravidla a podrobné 
metodiky k vyplnění jednotlivých formulářů. V průběhu provozu může 
docházet k jeho úpravám a dalšímu zpřesňování. S ohledem na tyto 
aktualizace tedy není vhodné stanovit provozní řád přímo ve vyhlášce.

65 Ministerstvo kultury K § 6 odst. 1 Zásadní

K § 6 odst. 1
Pojem „oddíl formuláře“ není blíže definován, není jasné, o kterou část formuláře se jedná. Doporučujeme doplnit. 

Není zřejmý význam slova „souhrnně“ v uvedeném ustanovení. V praxi dochází k tomu, že jsou rámcové smlouvy uzavírány s více dodavateli a zadavatel provádí tzv. 
minitendry. Pak ovšem např. počet nabídek může být u každého z nich odlišný, proto není zřejmé, jaký údaj by měl zadavatel vyplnit. Dále jsou rámcové smlouvy pravidelně 
výsledkem centralizovaného zadávání, kdy je mnohost na straně zadavatelů. Není zřejmé, jakým způsobem k tomu má být přistoupeno za situace, kdy zadání na základě 
rámcové smlouvy v daném období provede větší počet zadavatelů.
Doposud jsme se setkávali s problémem, který spočívá v tom, že pokud jeden zadavatel zveřejnil oznámení o souhrnu ve VVZ pouze za sebe, další zadavatel jej již zveřejnit 
nemohl (pouze opravným formulářem). Proto MK přistoupilo k tomu, že informace o uzavřených prováděcích smlouvách sbírá a zveřejňuje souhrnně za celý resort. Není 
zřejmé, jakým způsobem bychom měli v takovém případě formulář vyplnit.

Neakceptováno

Vysvětleno: Pojem "oddíl formuláře" je označení pro dílčí tematický blok 
formuláře, podrobně bude vymezen v metodických pokynech, které budou 
součástí provozního řádu Věstníku veřejných zakázek.

V případě rámcové smlouvy uzavřené v rámci centralizovaného zadávání 
uveřejňuje informace o realizovaných minitendrech centrální zadavatel za 
všechny zadavatele. Stejně jako v současnosti bude tento postup upraven v 
metodice MMR. Vyhláška nemůže být vyčerpávajícím návodem pro veškeré 
dílčí problémy související s uveřejňováním, k tomu jsou určeny metodiky 
nebo je možné obrátit se s konkrétním dotazem na uživatelskou podporu 
Věstníku veřejných zakázek či přímo na MMR.

66 Ministerstvo kultury K § 18 odst. 3 Zásadní

K § 18 odst. 3
Žádáme za slova „Zadávací dokumentace“ vložit slova „nebo její část“. V případě veřejné zakázky na stavební práce se lze setkat s tím, že rozsah projektové dokumentace, 
která se k zadávací dokumentaci jako její část připojuje, je natolik velký, případně je obsah rozložen do více dokumentů, že je nezbytné ji komprimovat. Pokud by formulace 
zůstala, pak by takový postup zadavatel zvolit nemohl.
Dále doporučujeme mezi slovo „uveřejněna“ a slovo „jako“ vložit slovo „také“ nebo „rovněž“, aby bylo zřejmé, že toto ujednání má doplňovat odstavec 2 a nevylučuje použití 
formátů v něm uvedených.

Akceptováno

1) Akceptováno, doplněno
2) Vysvětleno: Návrh na doplnění nepovažuje MMR za vhodný, jelikož by se 
dal vyložit tak, že zadavatel musí uveřejnit jednotlivé soubory samostatně, a 
dále je může uveřejnit ještě souhrnně jako zkomprimovaný soubor. Stávající 
znění považujeme za dostatečné.

67 Ministerstvo kultury K § 18 odst. 4 Zásadní

K § 18 odst. 4
Z této formulace nevyplývá povinnost tyto údaje na profilu zveřejnit, ale pouze povinnost dodržet v případě jejich zveřejnění strukturu dle přílohy č. 8. S ohledem na skutečnost, 
že v praxi jsou zastávány názory, že tyto údaje jsou povinné pro zveřejnění na profilu, tj. existuje dvojí výklad, žádáme o zpřesnění této úpravy tak, aby bylo jednoznačné, zda je 
zadavatel povinen tyto údaje zveřejnit či nikoliv.

Neakceptováno

Vysvětleno: Návrh vyhlášky stanoví strukturu dat na profilu zadavatele na 
základě zmocňovacího ustanovení v návrhu zákona o zadávání veřejných 
zakázek (§ 214 odst. 4 písm. b). Uveřejňování informací na profilu zadavatele 
ve strukturované podobě je mimo jiné nezbytné k tomu, aby byly informace 
pro uživatele přehledné a členěné dle jednotlivých veřejných zakázek. V 
opačném případě by zadavatel mohl uveřejňovat postupně jednotlivé 
dokumenty bez jakéhokoliv logického uspořádání. Struktura dat na profilu 
zadavatele je stanovena obdobně i v současné vyhlášce č. 133/2012 Sb. 
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68 Ministerstvo kultury K Příloze č. 1 Doporučující
K příloze č. 1 oddílu 2 bodu II. 1. 7 
V aktuálním návrhu zákona je používán termín „rámcová dohoda“. Doporučujeme formuláře v tomto směru upravit.
Totéž platí i pro výskyty v jiných částech tohoto formuláře, případně v jiných formulářích.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

69 Ministerstvo kultury K Příloze č. 1 Doporučující
K příloze č. 1 oddílu 2 bodu II. 3. 1. a k příloze č. 2 oddílu 2 bodu II. 3. 1
Formulář není nastaven na případ smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, kdy nelze předem určit počet měsíců či dnů trvání. Doporučujeme vložit kolonku „Jiný popis doby 
trvání“.

Neakceptováno

Formuláře vychází z evropských vzorů, cílem bylo jejich zjednodušení. Není 
možné ve formuláři postihnout všechny eventuality. V případě smlouvy na 
dobu neurčitou zadavatel využije textové pole v Oddílu V: Doplňující 
informace. Postup bude řešen v metodických pokynech k vyplnění 
jednotlivých formulářů, které budou součástí provozního řádu Věstníku 
veřejných zakázek.

70 Ministerstvo kultury K Příloze č. 3 Zásadní K příloze č. 3 bodu IV.3.3. a k příloze č. 7 části 2 bodu C) 10. a)  
Není zřejmé, kde má zadavatel takovou informaci získat. Žádáme vypustit. Neakceptováno

Vysvětleno: Tento údaj vychází ze standardních evropských formulářů. 
Údaj, zda je dodavatel malý či střední podnik, je povinnou součástí 
Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Tímto dokumentem dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel může identifikaci dodavatele, zda je 
malým či středním podnikem, požadovat i přímo v zadávacích podmínkách.

71 Ministerstvo kultury K Příloze č. 7 Zásadní

K příloze č. 7 části 2 bodu A) I.9.
Není zřejmé, co se rozumí termínem „další důležité informace“. Obsah tohoto pojmu záleží na subjektivním posouzení jednotlivých adresátů této právní normy. Žádáme o 
zpřesnění nebo vypuštění.
Platí obdobně pro další výskyty v této části přílohy.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedený termín tedy nelze 
odstranit.
Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. (Např. evropské formuláře 
neumožňují uvést pro jednotlivé části zakázky odlišné lhůty pro podání 
nabídek - tuto informaci by měl zadavatel uvést právě v oddílu Další 
informace).

72 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní
K příloze č. 8 bodu 1 písm. a)
V Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) vidíme tuto informaci interně (při přihlášení), nicméně pro „veřejnost“ viditelná není. Žádáme o vypuštění tohoto bodu z 
povinných položek, alternativně o  úpravu v NEN.

Neakceptováno

Vysvětleno: Příloha nestanoví, aby byla daná informace vidět přímo na profilu 
zadavatele (resp. na zobrazené webové stránce), ale aby bylo možné 
informace stáhnout ve formátu XML metodou GET v souladu s bodem 2. 
Přílohy č. 8.

73 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní K příloze č. 8 bodu 1 písm. g) a h) 
Domníváme se, že toto by mělo být odpovědností provozovatele profilu, nikoliv zadavatele. Žádáme vypuštění. Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

74 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní K příloze č. 8 bodu 1 písm. i) až k)
Tyto údaje lze vyčíst strojově z VVZ. Jedná se o duplicitní povinnost, která zvyšuje administrativní náročnost. Navrhujeme vypuštění. Neakceptováno

Vysvětleno: Profil zadavatele nenačítá data z Věstníku veřejných zakázek. 
Položky byly doplněny v zájmu zpřehlednění informací na profilu. U většiny 
elektronických nástrojů s funkcí profilu zadavatele (včetně NEN) jsou tyto 
položky již nyní povinně vyplňovány v průběhu specifikace veřejné zakázky.

75 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní K příloze č. 8 bodu 1 písm. l) 2.
Domníváme se, že toto by mělo být odpovědností provozovatele profilu, nikoliv zadavatele. Žádáme vypuštění. Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

76 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní

K příloze č. 8 bodu 1 písm. m) 5.
Tento údaj je irelevantní, neboť podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, se DPH přiznává ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo přijetí platby, nikoliv ke dni podání nabídky. Údaj je tak čistě hypotetický a nemá vypovídací hodnotu. Žádáme vypustit. V případě, že tato připomínka nebude 
akceptována, pak žádáme o  nastavení tak, aby se uváděla pouze cena, která byla předmětem hodnocení.

Neakceptováno Vysvětleno: Struktura ceny odpovídá současné právní úpravě (vyhláška č. 
133/2012 Sb.).

77 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní

K příloze č. 8 bodu 1 písm. o) 1.
Není zřejmé, jak má zadavatel zajistit. V NEN není prakticky umožněno rozdělení veřejné zakázky na části (např. stanovení různých lhůt pro podání nabídek pro každou část), 
proto se musí např. při dvou částech založit dva zadávací postupy. Pak ovšem není zachována posloupnost ve strojovém značení částí (identifikátorů). Víme, že pokud by části 
byly řešeny v rámci jednoho postupu, pak je identifikátor stejný s odlišením částí číslicí za lomítkem, nicméně z důvodu výše popsaného to není využitelné.

Vysvětleno

Vysvětleno: Pokud je veřejná zakázka, která byla zamýšlená jako zakázka 
dělená na části, realizovaná jako dvě samostatné veřejné zakázky, nelze je 
na profilu zadavatele identifikovat jako zakázky dělené na části. NEN bude 
upraven v souladu s vyhláškou od počátku její účinnosti.

78 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní
K příloze č. 8 bodu 1 písm. o) 3.
Domníváme se, že toto by mělo být odpovědností provozovatele profilu, nikoliv zadavatele. Není nám zřejmé, jak by mohl zadavatel ovlivnit xml schémata profilu. Žádáme 
vypuštění.

Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

79 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní K příloze č. 8 bodu 1 písm. o) 4. a 5.
Odkazy jsou nesprávné. Je třeba upravit. Akceptováno Upraveno.

80 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní

K příloze č. 8 bodu 2.
Taková povinnost by vedla k obrovské administrativní zátěži. Není zřejmé, co by měl zadavatel aktualizovat, pokud by nedošlo k žádné změně. Též není jasné, jakým 
způsobem by provedení aktualizace prokázal. Žádáme o vypuštění, případně o vložení této formulace:
„Informace o veřejné zakázce v rozsahu a struktuře dle této přílohy budou veřejně dostupné. V případě, že dojde ke změně těchto informací, je zadavatel povinen je 
aktualizovat, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, v němž se o změně dozvěděl.“.

Částečně 
akceptováno

Formulace po vzájemné dohodě upravena tak, že k aktualizaci musí dojít 
pouze v případě změny stavu řízení.
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81 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Zásadní K příloze č. 8 bodu 3. 
Domníváme se, že toto by mělo být odpovědností provozovatele profilu, nikoliv zadavatele. Požadujeme vypustit. Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

82 Ministerstvo kultury K Příloze č. 8 Doporučující K příloze č. 8 bodu 3. b)
Profil zadavatele na NEN má https://. Žádáme o zpřesnění, pokud nebude vyhověno předcházející zásadní připomínce. Akceptováno Upraveno.

83 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu K § 2 odst. 3 Doporučující

K § 2 odst. 3 návrhu vyhlášky
Doporučujeme vypustit slovo „případně“ a ustanovení naformulovat tak, aby měl provozovatel povinnost odeslat formulář do Úředního věstníku Evropské unie, pokud jej o to 
zadavatel požádá. Současná formulace vzbuzuje dojem, že je na rozhodnutí provozovatele, zda formulář odešle či nikoliv.

Akceptováno

Formulace upravena: "Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných 
zakázek a na základě požadavku zadavatele  odešle formulář k uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
odeslání zadavatelem."

84 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu K § 17 odst. 2 Doporučující

K § 17 odst. 2 návrhu vyhlášky 
Podle návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek se tato povinnost nevztahuje na zadávací dokumentaci a na výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení, což je uvedeno 
také v důvodové zprávě. Nicméně návrh vyhlášky s tímto nepočítá, proto doporučujeme tuto povinnost uvést do souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Neakceptováno
Doba povinného uveřejnění výzvy a zadávací dokumentace je již upravena 
přímo v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška nemůže opakovat 
ustanovení zákona.

85 Technologická agentura K § 3 Zásadní
Ust. § 3 odst. 3 hovoří o “pravidlech zveřejněných na internetových stránkách Věstníku veřejných zakázek” aniž je zřejmé o jakých pravidlech se hovoří. Pokud to mají být 
pravidla pro používání xml, jeví se vhodné, aby spolu s tím existovala povinnost provozovatele zveřejnit také související   XSD schema a to v dostatečném předstihu před 
případnými změnami, a to z důvodu eliminace možných chyb při předávání dat. 

Akceptováno

Vysvětleno: Cílem MMR bylo upřesnit, že formulář nelze přijmout k 
uveřejnění, pokud neodpovídá validačním pravidlům - tj. nejsou vyplněny 
povinné položky nebo některé položky nejsou ve stanoveném formátu. Tento 
požadavek je nutné splnit již nyní, kdy provozní řád Věstníku uvádí ve svých 
přílohách metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře a 
objednávky. Metodické pokyny a validační pravidla  jako součást provozního 
řádu podléhají schválení ze strany MMR. Znění § 3 odst. 3 bylo zpřesněno 
tak, aby bylo zřejmé, že jsou daná pravidla součástí provozního řádu. XSD 
schémata budou zveřejněna, až bude známa jejich finální podoba (schémata 
k národním formulářům budou upravována na základě výsledků 
mezirezortního připomínkového řízení a projednávání návrhu vyhlášky v 
Legislativní radě vlády).

86 Technologická agentura K § 3 Zásadní Dále není v § 3 odst. 4, zda objednávka je také součástí xml komunikace. Jinak řečeno, není jasné (obecně) kam zasahují podmínky stanovené v provozním řádu 
provozovatele. Vysvětleno

Vysvětleno: Objednávka je součástí XML komunikace, podrobnosti budou 
uvedeny v provozním řádu, který schvaluje MMR a bude uveřejněn na 
stránkách Věstníku veřejných zakázek.

87 Technologická agentura K § 4 Doporučující
Formulace § 4 k pojmu formulář respektive slovo prostřednictvím je zavádějící  tj.  “Údaje o zadávacích řízeních či profilu zadavatele uveřejní zadavatel ve Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím formulářů uvedených v § 7 až 15”. Mělo by se hovořit o strukturovaných datech z údajů stanovených v této struktuře (jako formuláře) např. takto:. 
Údaje o zadávacích řízeních či profilu zadavatele uveřejní zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek jako data ve struktuře formulářů uvedených v § 7 až 15

Neakceptováno Vysvětleno: Dle názoru MMR je smysl ustanovení zřejmý. Přípustný formát a 
způsob doručování je specifikován v § 3.

88 Technologická agentura Obecně Doporučující

Doporučujeme vyhláškou stanovit povinnost  zveřejnění XSD schémat pro xml komunikaci  a související povinnost provozovatele  v předstihu informovat  (např. 14 denního ) 
při jeho změnách, včetně volitelné notifikace.  Navrhujeme změnit formulaci § 4 tak, aby byla naopak povinnost provozovatele data odpovídající struktuře formuláře zveřejnit, 
budou-li vyhovovat zveřejněnému XSD schématu. 

Podpora XSD schématu pro xml komunikaci je pro celkovou transparentnost a podporu informační společnosti dle našeho názoru zásadní.

 (Podotýkáme, že popis uvedený v dokumentu “odpovídajících OpenDat” na stávajícím http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_open_data_vz.aspx  tímto XSD není).

Neakceptováno

Vysvětleno: Zveřejnění XSD schémat je řešeno smluvním vztahem mezi 
MMR a provozovatelem Věstníku veřejných zakázek a dále provozním 
řádem, který schvaluje MMR. Ve stávající aplikaci je veškerá technická 
dokumentace týkající se XML rozhraní pro VVZ (včetně odpovídajících XSD 
schémat) uveřejněna na webu Věstníku veřejných zakázek 
(https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-
CZ/PublishAForm/XMLInterfaceForISVZUS). Stejný způsob uveřejnění bude i 
v upravené aplikaci dle nové legislativy.
Zmíněná OpenData na portálu IS VZ slouží zejména pro poskytování 
statistických údajů ve strojově čitelné podobě, netýká se tedy rozhraní na 
elektronické nástroje.
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§ 2 odst. 4
Připomínkované znění:
(…) Uveřejněné formuláře a jejich úpravy ve smyslu § 5 jsou bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.
Nové znění:
(…) Uveřejněné formuláře a jejich úpravy ve smyslu § 5 jsou bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 510 let od jejich uveřejnění.
Odůvodnění:
Požadavek na sjednocení obecné lhůty archivace dokumentů k zadávacím řízením.
Dokumenty podle zákona o zadávání veřejných zakázek mají být archivovány po dobu 10 let.
Při přezkumu může být žádostí pořídit výtisk uveřejnění ve Věstníku, ten by tam již však při době archivace pouze 5 let být nemusel.

Neakceptováno

Vysvětleno: Stejná povinná doba publikování ve Věstníku (5 let) je stanovena 
i v současné vyhlášce č. 133/2012 Sb. Veškeré uveřejněné formuláře z 
Věstníku veřejných zakázek od roku 2006 lze však zobrazit prostřednictvím 
Informačního systému o veřejných zakázkách. Tuto úpravu považujeme za 
dostatečnou i s ohledem na skutečnost, že návrh zákona zachovává 
povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce (tj. včetně 
příslušných uveřejněných formulářů) po dobu 10 let. Každý zadavatel si může 
stáhnout a uchovat kompletní formulář včetně informace o datu odeslání, 
datu uveřejnění ve VVZ, případném datu odeslání do TED, evidenčním číslu 
zakázky a formuláře.
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§ 3
Požadavek na doplnění vymezení povinnosti provozovatele Věstníku veřejných zakázek poskytovat tzv. off-line formuláře (nyní PDF), pro vyplnění off-line s možností 
následného odeslání dat do Věstníku.
Tato varianta je vhodná zejména z důvodu řádné archivace úkonů zadavatele ve vztahu k vyplňování a odesílání formulářů do Věstníku.

Neakceptováno

Vysvětleno: Úřední věstník EU (TED) a nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek v § 212 odst. 3 umožňuje odesílání formulářů výhradně v 
elektronické podobě, proto je jediný přípustný formát XML. S PDF formuláři 
se ve stávajícím Věstníku nakládá jako s listinným podáním - nelze technicky 
zajistit automatický převod do formátu XML. Každý zadavatel bude moci z 
Věstníku veřejných zakázek stáhnout a uchovat (v elektronické či vytištěné 
podobě pro účely archivace) kompletní formulář včetně informace o datu 
odeslání, datu uveřejnění ve VVZ, případném datu odeslání do TED, 
evidenčním číslu zakázky a formuláře.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)
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§ 5
Z ustanovení nejednoznačně vyplývá, že pokud je formulář uveřejňován i v Úředním věstníku EU, musí zadavatel vyplnit opravný formulář zvlášť i v něm. Duplicitní vyplňování 
formulářů se stejnými daty je nadměrnou zátěží pro zadavatele, požadavek odesílat pouze jeden formulář, a to do Věstníku, který pak následně zajistí i uveřejnění „změny“ v 
Úředním věstníku EU. Odborně jako u uveřejňování „řádných“ formulářů.

Vysvětleno

Vysvětleno: Nejedná se o duplicitní uveřejnění. § 5 stanoví, že 
a) pokud byl původní formulář uveřejněn ve Věstníku i TED, použije se k 
opravě údajů formulář 14 (slouží pro opravu údajů uvedených ve 
standardních evropských formulářích s výjimkou formulářů pro zakázky v 
oblasti obrany a bezpečnosti)
b) pokud byl původní formulář uveřejněn pouze ve Věstníku použije se k 
opravě údajů formulář CZ 04 (slouží pro opravu údajů uvedených v národních 
formulářích)
c) pokud se jedná o zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti, uveřejní se 
opravný formulář obdobně, jako upravuje stávající vyhláška č. 133/2012 Sb. 
(tj. kopie původního formuláře s upravenými údaji). Důvodem pro tuto zvláštní 
úpravu u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti je skutečnost, že TED 
neposkytl nová XSD schémata pro formuláře F16, F17, F18 a F19, a proto 
není technicky možné pro jejich opravy využít nový standardní formulář F14, 
který již je součástí nových XSD schémat. Toto nejednotné řešení MMR 
směrem k TED trvale připomínkuje. Dle aktuálních informací TED by měla být 
situace vyřešena v horizontu 2 let. Pokud se tak stane, MMR provede 
odpovídající aktualizaci vyhlášky. 
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§ 16
Připomínkované znění:
Zadavatel vyplní údaje ve formulářích podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.
Nové znění:
Zadavatel vyplní údaje ve formulářích podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.
Údaje, které je zadavatel povinen ve formulářích sloužících pro uveřejňování informací podle zákona, stanoví příloha č. 7 této vyhlášky.
Odůvodnění:
Návrh na úpravu ustanovení stanovící povinné údaje formulářů. Vhodnější se jeví z důvodu správnější právní terminologie

Neakceptováno

Vysvětleno: Stávající formulace byla doporučena právními experty MMR, kteří 
se podíleli na tvorbě nového zákona. Příloha neobsahuje pouze striktně 
povinné údaje, ale také údaje, které se uvádějí např. pokud to zadavatel 
považuje za nezbytné nebo pokud jsou dané informace zadavateli známy. 
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§ 18 odst. 2
Připomínkované znění:
...
q)gif (GraphicsInterchangeFormat),
r)další oborově obvyklé formáty s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.
Nové znění:
...
q) gif (GraphicsInterchangeFormat),.
r) další oborově obvyklé formáty s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.
Odůvodnění:
Požadavek na vypuštění neurčitého právního pojmu, jeho ponechází způsobuje výkladové i aplikační vakuum a vystavuje zadavatele hrozbě udělení sankce v případě 
odlišnosti výkladu pojmů „oborově“, „obvyklé“ a „zdarma“.

Neakceptováno

Vysvětleno: Doplněný bod r) byl výsledkem diskuse s odbornou veřejností. V 
určitých oborech (stavebnictví, umění, ICT) jsou (zejména jako součást 
zadávací dokumentace) používány specifické formáty, které jsou však v 
rámci oboru běžně využívány. Uzavřeným výběrem by MMR znemožnilo jejich 
používání.
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§ 18 odst. 3
Připomínkované znění:
(3) Zadávací dokumentace nebo smlouva, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2, může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další 
zkomprimovaný soubor.
Nové znění:
(3) Zadávací dokumentace nebo smlouva, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2, může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další 
zkomprimovaný soubor.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění přípustnosti formátů RAR a 7z, a to z důvodu jejich nativní nepodpory v běžných operačních systémech (Microsoft Windows). Pro práci s těmito formáty 
je nutné instalovat další doplňkové software, kdežto při práci s formátem ZIP toto není potřeba. Požadavek na minimální zátěž dodavatelů.
Dále požadavek na odstranění zákazu obsažení dalšího komprimovaného souboru v již komprimovaném souboru, pakliže je uživatel schopen dekomprimovat jednoduchým 
dvojím „poklikáním“ soubor ZIP ve Windows bez potřeby instalace jakýchkoliv programů, není potřeba omezovat možnost obsažení dalšího komprimovaného souboru v 
dekomprimovaném souboru. Někdy je obsažení komprimovaného souboru v primárním komprimovaném souboru vhodné.

Neakceptováno

Vysvětleno: Pokud by byl povolen pouze formát zip, jednalo by se o příliš 
striktní omezení. Vyhláška umožňuje použití 3 nejrozšířenějších 
komprimovacích programů, které lze využívat zdarma (minimálně ve 
zkušební verzi).
Dle stávající vyhlášky č. 133/2012 není vkládání zkomprimovaných souborů 
umožněno vůbec. Cílem doplnění tohoto ustanovení bylo umožnit vkládání 
rozsáhlejších souborů. S vícenásobnou komprimací ovšem nelze v zájmu 
transparentnosti a uživatelského komfortu souhlasit. Zadavatel má možnost 
rozčlenit zadávací dokumentaci do dílčích složek a poté vše zkomprimovat do 
jednoho souboru - toto nová vyhláška umožní.
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§ 20
Připomínkované znění:
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem (datum bude odpovídat počátku účinnosti zákona).
Nové znění:
Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím 30 dnů ode dne jejího vydání.
Odůvodnění:
Požadavek stanovení 30 denní legisvakanční lhůty pro přizpůsobení provozovatele Věstníku i profilů zadavatelů.
V případě neakceptace uplatněn požadavek zachování alespoň obecné legisvakanční lhůty stanovené v § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, a to pro nedůvodnost jejího zkrácení pod 15 dnů (nejedná se o naléhavý obecný zájem).

Částečně 
akceptováno

Účinnost vyhlášky vůči zákonu nelze odložit, jelikož zákon přímo odkazuje na 
vyhlášku a v případě její pozdější účinnosti by bylo znemožněno uveřejňování 
ve Věstníku veřejných zakázek, tedy i samotná realizace zadávacích řízení.
Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což vzhledem k rozsahu změn 
považujeme za dostatečný čas k provedení nezbytných úprav.
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod A), římská I, odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedené údaje tedy nelze 
odstranit. Do návrhu doplněno, že se dané údaje uvedou, pokud jsou 
dostupné, tzn. pokud jím daný subjekt disponuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod A), římská I, odst. 11.
Připomínkované znění:
11. Další důležité informace.
Nové znění:
11. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedený termín tedy nelze 
odstranit.
Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. (Např. evropské formuláře 
neumožňují uvést pro jednotlivé části zakázky odlišné lhůty pro podání 
nabídek - tuto informaci by měl zadavatel uvést právě v oddílu Další 
informace).
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod B), odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedené údaje tedy nelze 
odstranit. Do návrhu doplněno, že se dané údaje uvedou, pokud jsou 
dostupné, tzn. pokud jím daný subjekt disponuje. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod B), odst. 8.
Připomínkované znění:
8. Předpokládaný celkový řádový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
Nové znění:
8. Předpokládaný celkový řádový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část, 
chce-li zadavatel tento rozsah ve formuláři uveřejnit.
Odůvodnění:
Požadavek doplnění dobrovolnosti uvedení předpokládaného rozsahu veřejné zakázky (předpokládané hodnoty). I podle nynější právní úpravy nemá zadavatel povinnost 
uveřejňovat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, požadavek zachovat tuto „nepovinnost“ i nadále. Jsou případy, kdy není uveřejnění předpokládané hodnoty zakázky 
vhodné – může podstatným způsobem ovlivnit nabídkové ceny uchazečů, a to ve prospěch i neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky.

Vysvětleno

Vysvětleno: MMR není proti dobrovolnému uveřejňování předpokládané 
hodnoty. Připomínkované ustanovení ovšem transponuje evropské směrnice. 
Povinnost  uveřejnit předpokládanou hodnotu je v současné době řešena ve 
spolupráci s Evropskou komisí a Úředním věstníkem EU. Text přílohy bude 
případně  upraven dle výsledků konzultací s uvedenými institucemi. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod B), odst. 30.
Připomínkované znění:
30. Další důležité informace.
Nové znění:
30. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedený termín tedy nelze 
odstranit.
Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. (Např. evropské formuláře 
neumožňují uvést pro jednotlivé části zakázky odlišné lhůty pro podání 
nabídek - tuto informaci by měl zadavatel uvést právě v oddílu Další 
informace).
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod C), odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedené údaje tedy nelze 
odstranit. Do návrhu doplněno, že se dané údaje uvedou, pokud jsou 
dostupné, tzn. pokud jím daný subjekt disponuje. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod C), odst. 12.
Připomínkované znění:
12. Pro každou zadanou veřejnou zakázku adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa úspěšného uchazeče (uchazečů) včetně:
Nové znění:
12. Pro každou zadanou veřejnou zakázku adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa úspěšného uchazeče (uchazečů) včetně:
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění povinného uvádění
a) kódu NUTS sídla uchazeče,
b) telefonního čísla uchazeče,
c) faxového čísla uchazeče,
d) elektronická adresy uchazeče, a
e) internetové adresy uchazeče,
a to pro jejich nadbytečnost, nadměrné zatížení zadavatele a zejména častou neexistenci či nedostupnost zadavateli (kupř. nelze povinně uvést internetové stránky uchazeče, 
nemá-li žádné).

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedené údaje tedy nelze 
odstranit. Do návrhu doplněno, že se vybrané údaje uvedou, pokud jsou 
dostupné, tzn. pokud jím daný subjekt disponuje. To neplatí pro NUTS kód, 
který je dle validačních pravidel TED povinným údajem, bez jehož vyplnění 
nebude formulář přijat k uveřejnění.
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 1, bod C), odst. 19.
Připomínkované znění:
19. Další důležité informace.
Nové znění:
19. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedený termín tedy nelze 
odstranit.
Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. (Např. evropské formuláře 
neumožňují uvést pro jednotlivé části zakázky odlišné lhůty pro podání 
nabídek - tuto informaci by měl zadavatel uvést právě v oddílu Další 
informace).

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod A), římská I, odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická a internetová adresa zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u 
kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Faxové číslo u národních formulářů uváděno není. Do návrhu doplněno, že se 
internetová adresa uvede, pokud je dostupná, tzn. pokud jí daný subjekt 
disponuje. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod A), římská I, odst. 9.
Připomínkované znění:
9. Další důležité informace.
Nové znění:
9. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod A), římská II, odst. 6.
Připomínkované znění:
6. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pokud je již znám; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
Nové znění:
6. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pokud je již znám; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část, chce-li 
zadavatel tuto hodnotu ve formuláři uveřejnit.
Odůvodnění:
Požadavek doplnění dobrovolnosti uvedení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. I podle nynější právní úpravy nemá zadavatel povinnost uveřejňovat předpokládanou 
hodnotu veřejné zakázky, požadavek zachovat tuto „nepovinnost“ i nadále. Jsou případy, kdy není uveřejnění předpokládané hodnoty zakázky vhodné – může podstatným 
způsobem ovlivnit nabídkové ceny uchazečů, a to ve prospěch i neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky.

Vysvětleno

Vysvětleno: MMR není proti dobrovolnému uveřejňování předpokládané 
hodnoty.
Pokud by ovšem Evropská Komise stanovila její uveřejnění v nadlimitním 
režimu jako striktně povinné, je žádoucí toto pravidlo zachovat i v podlimitním 
režimu z důvodu získávání srovnatelných statistických údajů. Povinnost  
uveřejnit předpokládanou hodnotu je v současné době řešena ve spolupráci s 
Evropskou komisí a Úředním věstníkem EU. Text přílohy bude případně  
upraven dle výsledků konzultací s uvedenými institucemi. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod B), odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická a internetová adresa zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u 
kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Faxové číslo u národních formulářů uváděno není. Do návrhu doplněno, že se 
internetová adresa uvede, pokud je dostupná, tzn. pokud jí daný subjekt 
disponuje. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod B), odst. 6.
Připomínkované znění:
6. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.
Nové znění:
6. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část, chce-li zadavatel tuto 
hodnotu ve formuláři uveřejnit.
Odůvodnění:
Požadavek doplnění dobrovolnosti uvedení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. I podle nynější právní úpravy nemá zadavatel povinnost uveřejňovat předpokládanou 
hodnotu veřejné zakázky, požadavek zachovat tuto „nepovinnost“ i nadále. Jsou případy, kdy není uveřejnění předpokládané hodnoty zakázky vhodné – může podstatným 
způsobem ovlivnit nabídkové ceny uchazečů, a to ve prospěch i neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky.

Vysvětleno

Vysvětleno: MMR není proti dobrovolnému uveřejňování předpokládané 
hodnoty.
Pokud by ovšem Evropská Komise stanovila její uveřejnění v nadlimitním 
režimu jako striktně povinné, je žádoucí toto pravidlo zachovat i v podlimitním 
režimu z důvodu získávání srovnatelných statistických údajů. Povinnost  
uveřejnit předpokládanou hodnotu je v současné době řešena ve spolupráci s 
Evropskou komisí a Úředním věstníkem EU. Text přílohy bude případně  
upraven dle výsledků konzultací s uvedenými institucemi. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod B), odst. 20.
Připomínkované znění:
20. Další důležité informace.
Nové znění:
20. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod C), odst. 1.
Připomínkované znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, elektronická a internetová adresa zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u 
kterého lze obdržet další informace.
Nové znění:
1. Název, identifikační číslo (pokud bylo přiděleno), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, 
pokud se liší, útvaru, u kteréhona které lze obdržet další informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění faxového čísla, v dnešní době neplatí, že každý zadavatel má faxovací přístroj, není tudíž možné uvést faxové číslo.
Dále požadavek na vypuštění internetové adresy – není relevantní informace. Není pro zadávání veřejné zakázky důvodné, aby zadavatel uváděl adresu obecných www 
stránek. Ponechána „elektronická“ adresa s úpravou jejího určení, a to pro získání dalších informaci.

Částečně 
akceptováno

Faxové číslo u národních formulářů uváděno není. Do návrhu doplněno, že se 
internetová adresa uvede, pokud je dostupná, tzn. pokud jí daný subjekt 
disponuje. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod C), odst. 14.
Připomínkované znění:
14. Další důležité informace.
Nové znění:
14. Další důležité informace.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění, a to z důvodu nepovinnosti těchto informací – žádné nemusí u daného uveřejnění existovat, zadavatel je však povinen tento údaj vyplnit, avšak nemá 
čím. Formulář pak nelze uveřejnit.

Částečně 
akceptováno

Příloha upravena ve smyslu, že se další informace uvádí, pokud jejich 
uvedení zadavatel považuje za nezbytné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod E), odst. 3.
Připomínkované znění:
3.Název a internetová adresa profilu zadavatele, kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele.
Nové znění:
3. Název a internetová adresa profilu zadavatele, kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění povinného uvádění kontaktní osoby odpovědné za správu profilu zadavatele. Jednak způsobí povinnost všem zadavatelům zpětně doplnit tyto osoby, 
jednak zvyšuje náklady zadavatelů, a to v případě změny takové osoby, a vystavuje je možnému postihu, kdy uvedená osoba neodpovídá skutečnosti. Stanovení povinnosti má 
zásadní dopad na náklady zadávání veřejných zakázek.

Akceptováno Vypuštěno.
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Příloha č. 7 k vyhlášce, část 2, bod F), odst. 4.
Připomínkované znění:
4.Název a internetová adresa zrušeného /deaktivovaného profilu zadavatele, kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele.
Nové znění:
4. Název a internetová adresa zrušeného /deaktivovaného profilu zadavatele, kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele.
Odůvodnění:
Požadavek vypuštění povinného uvádění kontaktní osoby odpovědné za správu profilu zadavatele. Jednak způsobí povinnost všem zadavatelům zpětně doplnit tyto osoby, 
jednak zvyšuje náklady zadavatelů, a to v případě změny takové osoby, a vystavuje je možnému postihu, kdy uvedená osoba neodpovídá skutečnosti. Stanovení povinnosti má 
zásadní dopad na náklady zadávání veřejných zakázek.

Akceptováno Vypuštěno.
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Příloha č. 8 k vyhlášce, odst. 1, písm. b)
Připomínkované znění:
b) IČO a název nebo obchodní firma zadavatele,
Nové znění:
-
Odůvodnění:
Požadavek zohlednění zadavatele fyzické osoby (tj. jméno, příjmení) ale i osoby bez IČO.

Akceptováno Upraveno ve smyslu, že se IČO uvádí, bylo-li přiděleno.

115 Ministerstvo financí K § 2 a § 8 Zásadní Z textu není zcela zřejmé, zda je možné pro uveřejnění informací o podlimitní veřejné zakázce v Úředním věstníku Evropské unie (viz § 8 odst. 2) použít Věstník veřejných 
zakázek podle § 2 návrhu vyhlášky. Ministerstvo financí požaduje potvrzení v tomto ohledu. Vysvětleno

Vysvětleno: Pro uveřejnění informací o podlimitní veřejné zakázce v Úředním 
věstníku Evropské unie je možné použít příslušné standardní evropské 
formuláře, které lze odesílat prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. Je 
to zřejmé ze znění § 8 odst. 2: V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění 
informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku 
Evropské unie, použije příslušné formuláře pro veřejné zakázky v 
nadlimitním režimu podle § 7  upravené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie.

116 Ministerstvo financí K § 17 odst. 2 Zásadní
V § 17 odst. 2 návrhu vyhlášky není adresně stanovena povinnost bezplatné přístupnosti dokumentů a informací nejméně po dobu 2 let. Tato povinnost by měla být uložena 
provozovateli elektronického nástroje. Vzhledem k tomu, že v § 17 odst. 1 je uložena povinnost zadavateli, mohlo by dojít k zavádějícímu výkladu ve vztahu k povinnosti 
uložené neadresně v § 17 odst. 2 návrhu vyhlášky.

Neakceptováno

Vysvětleno: Odpovědnost zadavatele za uveřejněné informace a dokumenty 
vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tedy na zadavateli, aby 
si zajistil takový elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude splněn 
požadavek na zajištění přístupnosti dokumentů a informací. V některých 
případech může být osoba zadavatele totožná s osobou provozovatele profilu 
zadavatele.

117 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy K § 6 Zásadní

K § 6: Vzhledem ke změně pojmosloví i konceptu rámcové smlouvy mezi starou a novou právní úpravou (rámcová smlouva - rámcová dohoda) není jasné, jakým způsobem 
postupovat při uveřejňování informací u rámcových smluv uzavřených na základě zadávacích řízení zahájených ještě dle současné právní úpravy. Nabízí se kupříkladu otázka, 
zda je nutné aplikovat nová pravidla uveřejňování stanovená pro rámcové dohody s využitím čtvrtletního souhrnného oznámení. Požadujeme tuto problematiku v rámci 
vyhlášky vyjasnit.

Neakceptováno

Tato otázka je upravena v přechodném ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek (§ 272 odst. 4): Podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí veřejné 
zakázky na základě rámcové smlouvy, která byla uzavřena podle zákona č. 
137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
které 
a) byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo 
b) budou zahájeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Problematika uveřejňování bude řešena metodikou MMR.

118 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy K § 3 odst. 5 Doporučující

K § 3 odst. 5: Formulace „Pokud zadavatel odešle první formulář týkající se zadávacího řízení pouze do Věstníku veřejných zakázek, provozovatel přijme k uveřejnění další 
formuláře týkající se tohoto zadávacího řízení, pokud byly odeslány pouze do Věstníku veřejných zakázek." nedává příliš smysl, neboť v druhé části věty se má jednat o úkon 
směrem do budoucna. Tzn., že pokud zadavatel v prvním formuláři zaškrtne, že má být formulář zveřejněn pouze ve Věštníku veřejných zakázek, i další - později zaslané 
formuláře - mají být zveřejněny pouze ve Věstníku veřejných zakázek, nikoliv v Úředním věstníku Evropské unie. Navrhujeme kupříkladu následující formulaci: "Pokud byl první 
formulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných zakázek, provozovatel přijme k uveřejnění další formuláře týkající se tohoto zadávacího řízení, 
pouze pokud je v nich uvedeno, že mají být uveřejněny jen ve Věstníku veřejných zakázek." Obdobné doporučení platí i pro § 3 odst. 6.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

119 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 2 odst. 3 Zásadní

I. K § 2 odst. 3 návrhu vyhlášky
Dané ustanovení stanoví, že provozovatel Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů uveřejní formulář v tomto Věstníku a v případě veřejné zakázky v nadlimitním 
režimu tento formulář též odešle k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. To znamená, že v případě veřejné zakázky zadávané v jiném než nadlimitním režimu 
provozovatel mít povinnost odeslat formulář k publikaci v Úředním věstníku nebude.
V § 212 odst. 5 návrhu zákona se přitom stanoví, že „zadavatel může uveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie formuláře i v případech, kdy zákon nestanoví povinnost jejich 
uveřejnění,“ čemuž odpovídá i § 8 odst. 2 vyhlášky o formulářích a profilu zadavatele, kde je počítáno se situací, kdy bude zadavatel požadovat uveřejnění informací v Úředním 
věstníku Evropské unie i o veřejné zakázce v podlimitním režimu (je tu upraveno použití příslušného formuláře).
V současné době tak je třeba návrh vyhlášky o formulářích a profilu zadavatele vykládat tak, že v případě, kdy bude zadavatel požadovat uveřejnění informací v Úředním 
věstníku Evropské unie o veřejné zakázce v podlimitním režimu, neexistuje tu v § 2 odst. 3 odpovídající povinnost provozovatele Věstníku veřejných zakázek odeslat příslušný 
formulář k publikaci na evropské úrovni, což je dle mého názoru nešťastná situace.
Navrhuji proto takovou úpravu § 2 odst. 3 předmětné vyhlášky, která by jasně zakotvila povinnost provozovatele Věstníku veřejných zakázek odeslat formulář k publikaci v 
Úředním věstníku Evropské unie i v těch případech, kdy to zadavatel požaduje, aniž by mu to obecně závazné právní předpisy ukládaly.

Akceptováno

Formulace upravena: "Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných 
zakázek a na základě požadavku zadavatele  odešle formulář k uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
odeslání zadavatelem."

120 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 3 odst. 3 Zásadní

II. K § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky 
V tomto ustanovení je uvedeno, že formulář určený k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek „musí odpovídat pravidlům zveřejněným na internetových stránkách Věstníku 
veřejných zakázek“.
1. Není mi jasné, proč se v tomto ustanovení hovoří o „formuláři doručovaném podle odstavce 1“, když odkazovaný odstavec 1 hovoří o „odesílání“ formuláře. Navrhuji obě 
ustanovení za účelem předcházení případných nejasností při výkladu terminologicky sjednotit.
2.  Nikde není stanoveno, čeho všeho se mohou ona „zveřejněná pravidla“ týkat a co mohou upravovat nad rámec náležitostí formulářů stanovených právními předpisy. 
Rovněž tak není zřejmý vztah těchto „pravidel“ a provozního řádu provozovatele zmíněného v § 3 odst. 4 návrhu vyhlášky. Požaduji tato pravidla blíže definovat, resp. stanovit 
meze toho, co mohou ve vztahu k formulářům stanovit (a případně vyjasnit jejich vztah k provoznímu řádu provozovatele).

Akceptováno

1. Znění upraveno a uvedeno do souladu se zákonem.
2. Podmínkami v § 3 odst. 3 jsou myšleny veškeré náležitosti dle § 16 
vyhlášky a příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek - 
konkrétně se bude jednat o metodické pokyny a validační pravidla k vyplnění 
jednotlivých formulářů. Pro zpřesnění bylo doplněno, že tyto podmínky budou 
stanoveny přímo v provozním řádu provozovatele. Provozní řád Věstníku 
veřejných zakázek podléhá podle zákona schválení ze strany MMR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



121 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 17 odst. 2 Zásadní

III.  K § 17 odst. 2 návrhu vyhlášky 
Předmětné ustanovení stanoví, že všechny dokumenty a informace musí být na profilu zadavatele přístupné po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.
Zvolenou dobu pokládám za nepřiměřeně krátkou, navíc s nevhodně stanoveným okamžikem rozhodným pro její počítání (uveřejnění dané informace). U smluv, jejichž doba 
plnění přesahuje dva roky, se tak např. stane, že bude v průběhu času nemožné zjistit celkovou cenu zaplacenou za plnění podle této smlouvy [viz § 219 odst. 3 návrhu 
zákona].
Základní zásadě transparentnosti, resp. veřejné publicity (zejména ve vztahu k výsledkům zadávacího řízení) by přitom odpovídala povinnost přístupnosti uveřejněných 
informací po dobu, která by byla navázána na splnění smlouvy na veřejnou zakázku. Dokud je ze smlouvy plněno (tj. dokud mohou na profil zadavatele k předmětné veřejné 
zakázce přibývat další informace), dokud může být smlouva změněna apod., jedná se z pohledu veřejné kontroly vynakládání veřejných finančních prostředků o informace 
vysoce relevantní.
Vzhledem k současnému stavu technického vývoje pokládám naopak za nerelevantní argumentaci směřující k odůvodnění zkrácení doby, po kterou jsou informace zadávání 
veřejných zakázek přístupné veřejnosti, objemem dat, která je nutno uchovávat.
Navrhuji proto tuto úpravu § 17 odst. 2 předmětné vyhlášky:
Všechny dokumenty a informace, které byly  k veřejné zakázce  uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 5 let od 
splnění smlouvy na veřejnou zakázku; nebyla-li smlouva na veřejnou zakázku uzavřena, musí být dokumenty a informace bezplatně veřejně přístupné po dobu 
nejméně 5 let od jejich uveřejnění.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

122 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K § 18 odst. 1 Doporučující

IV. K § 18 odst. 1 návrhu vyhlášky 
Ustanovení stanoví, že všechny dokumenty k veřejné zakázce musí být na profilu zadavatele umístěny „v logickém celku“. Mám pochybnosti o tom, zda se jedná o dostatečně 
určitou právní povinnost, tj. zda bude vždy zřejmé, co se rozumí logickým celkem.
V této souvislosti dávám na zvážení, zda by nebylo návodnější upravit text předmětného ustanovení tak, že by bylo povinností zadavatele umístit dokumenty „v jednom 
logickém celku “.

Neakceptováno
Vysvětleno: Znění je totožné se stávající vyhláškou č. 133/2012 Sb. Podrobný 
popis, co je myšleno "logickým celkem", uvádí příloha č. 8 a dále metodika 
MMR.

123 Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže K přílohám Zásadní

V. K přílohám návrhu vyhlášky 
Formuláře, které jsou přílohou vyhlášky, ne vždy terminologicky odpovídají textu zákona.
V Příloze č. 1 v bodě II.1.6.,II.1.7, II.3 a v Příloze č. 3 v bodě II.1.6 se tak počítá s textem „rámcová smlouva“, ačkoli návrh zákona používá (viz jeho část šestá, hlava II) termín 
„rámcová dohoda“. 
Obdobně v příloze č. 2 v bodu III.1.1 jsou uvedeny názvy jednotlivých druhů zadávacích řízení, které terminologicky neodpovídají § 3 návrhu zákona. Je zde uvedeno např. 
„Soutěžní dialog“ namísto „Řízení se soutěžním dialogem“ nebo „Inovační partnerství“ namísto „Řízení o inovačním partnerství“. Totéž platí pro bod III.1.1 přílohy č. 3.
Navrhuji proto zesouladit terminologii v národních formulářích s terminologií návrhu zákona.

Akceptováno Upraveno a uvedeno do souladu se zákonem.

124 Ministerstvo vnitra K úvodní větě Zásadní
Posuzovaný prováděcí předpis by měl (mimo jiné) sloužit i k provedení § 219 odst. 4 aktuálně projednávaného zákona o zadávání veřejných zakázek a stanovit strukturu údajů 
pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku. Předložený normativní text však výše 
uvedené neobsahuje, a proto požadujeme ustanovení § 219 odst. 4 z úvodní věty odstranit nebo návrh v tomto smyslu doplnit.

Neakceptováno
Vysvětleno: Struktura ve smyslu zmocňovacího ustanovení je uvedena v § 17 
odst. 1 (skutečně uhrazená cena), § 18 (povolené formáty) a dále v příloze č. 
8.

125 Ministerstvo vnitra Obecně k používané 
terminologii Zásadní

1. V textu návrhu vyhlášky je opakovaně používán pojem „rámcová smlouva“ (např. str. 13, 15, 19, 21, 27 a 65). Upozorňujeme, že současné znění návrhu zákona o zadávání 
veřejných zakázek (§ 131 a násl.) používá pojem „rámcová dohoda“. Požadujeme proto terminologii vyhlášky uvést do souladu s projednávaným návrhem zákona o zadávání 
veřejných zakázek.

Akceptováno Upraveno a uvedeno do souladu se zákonem.

126 Ministerstvo vnitra Obecně k používané 
terminologii Zásadní

2. V textu návrhu se objevuje pojem „nabídkové řízení“ [v příloze č. 2, bod III.1.2) - str. 24; a v příloze č. 7, bod 9. - str. 59]. Tento pojem však není v návrhu vyhlášky nijak 
definován a ani důvodová zpráva se k němu blíže nevyjadřuje. Vyvstává tak otázka, zda je tedy odkazováno na pojem nabídkové řízení dle zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, či zda je zde myšleno zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Požadujeme uvést text prováděcího právního předpisu uvést do souladu s pojmoslovím návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. o výslovné uvedení odkazu na 
znění zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Akceptováno

Upraveno a uvedeno do souladu se zákonem. 
V případě výskytu pojmu v příloze č. 2 se jedná o zadávací řízení.
V případě výskytu pojmu v příloze č. 7 se jedná o řízení o výběru 
poddodavatele podle § 207 zákona.

127 Ministerstvo vnitra Obecně k používané 
terminologii Zásadní

3. V návrhu vyhlášky se na několika místech [např. příloha č. 3 Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu - oddíl IV., část IV.3), bod IV.3.3); formulář 
Oznámení o výsledku zadávacího řízení] objevuje povinnost zadavatele uvést informaci, zda je úspěšný uchazeč malým a/nebo středním podnikem. Z textu návrhu vyhlášky, 
ani odůvodnění není jasné, z jakého důvodu je tato povinnost stanovena. Tato povinnost je pro zadavatele administrativní zátěží, kdy nadto není jasné, jakým způsobem bude 
zadavatel zjišťovat, zda uchazeč spadá do kategorie malých a/nebo středních podniků. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme odstranění uvedené povinnosti, případně 
definování kategorie malých a/nebo středních podniků a uvedení způsobu, jakým může zadavatel uvedenou informaci zjistit či dohledat.

Neakceptováno

Vysvětleno: Tento údaj vychází ze standardních evropských formulářů. 
Údaj, zda je dodavatel malý či střední podnik, je povinnou součástí 
Jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Tímto dokumentem dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel může identifikaci dodavatele, zda je 
malým či středním podnikem, požadovat i přímo v zadávacích podmínkách.

128 Ministerstvo vnitra K § 2 Zásadní

K § 2
Ustanovení se zabývá způsobem uveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek. Upozorňujeme však, že návrh zákona o zadávání veřejných zakázek ve své 
současné podobě neobsahuje příslušné zmocnění, ostatně ani § 1 ve výčtu témat, která jsou předmětem vyhlášky, způsob uveřejnění formuláře neobsahuje. Požadujeme 
ustanovení, které překračuje rámec zákonného zmocnění, a tedy by bylo v rozporu s čl. 79 dost. 3 Ústavy, vypustit z návrhu vypustit, případně alespoň ustanovení upravit tak, 
aby je bylo možné pod některé ze zákonných zmocnění jednoznačně podřadit. Obdobnou připomínku lze vztáhnout i k § 6.

Neakceptováno

Vysvětleno: Obsah vyhlášky není v rozporu se zákonným zmocněním. § 2 
definuje podmínky dané zmocněním dle § 212 odst. 9 písm. e) zákona (tj. 
přístup k uveřejněným údajům). § 6 definuje způsob vyplnění formulářů a 
povinně vyplňované údaje na základě zmocnění dle § 212 odst. 9 písm. b) 
zákona. Znění vyhlášky bylo konzultováno s právními experty MMR, kteří se 
podíleli na tvorbě nového zákona.

129 Ministerstvo vnitra K přílohám Zásadní

Obecně k přílohám
V přílohách jsou nově definovány formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V příslušných formulářích vyplňuje zadavatel mj. 
hlavní kód CPV. Na rozdíl od stávající praxe však chybí možnost vpisování dalších kódů CPV. Přitom nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES 
a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV, stanoví, že CPV se skládá z hlavního slovníku a doplňkového slovníku s tím, že k rozšíření popisu 
předmětu smlouvy může být použit doplňkový slovník. Položky doplňkového slovníku jsou označeny alfanumerickým kódem, kterému odpovídá slovní popis umožňující další 
upřesnění charakteristik nebo účelu zboží, které je předmětem nákupu. V případech, kdy je nutný upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky tak zadavatel využívá i 
doplňkového kódu slovníku. Umožnění vložení doplňkového kódu slovníku zároveň rozšiřuje okruh potencionálních dodavatelů.
Vzhledem ke shora uvedenému požadujeme, aby byly do příslušných formulářů vloženy rubriky, které umožní vpisování dalších kódů CPV.

Neakceptováno

Vysvětleno: Cílem podlimitních formulářů je zjednodušení a snížení 
administrativní náročnosti oproti standardním evropským formulářům. 
Uvedení jednoho hlavního kódu CPV považuje MMR pro účely zakázek v 
podlimitním režimu za dostatečné. Doplňkové kódy lze případně uvést v 
textovém poli "Další informace". Případně může zadavatel v souladu s § 8 
odst. 2 využít příslušné evropské formuláře.

130 Ministerstvo vnitra K § 3 odst. 3 Doporučující

K § 3 odst. 3
Z normativního textu, ani odůvodnění, není jasné, jaká pravidla má předkladatel 
na mysli. Domníváme se, že pokud by mělo jít o podmínky, které musí formuláře splňovat pro to, aby byly přijaty, pak by měla být tato pravidla stanovena v právním předpise a 
nikoliv pouze na internetových stránkách. Pokud však bylo úmyslem předkladatele pod pojem „pravidla“ zahrnout určité technické aspekty (např. povinný typ formátu formuláře 
apod.), pak je nutno v tomto smyslu doplnit alespoň odůvodnění.

Akceptováno

Podmínkami v § 3 odst. 3 jsou myšleny veškeré náležitosti dle § 16 vyhlášky 
a příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek - konkrétně 
se bude jednat o metodické pokyny a validační pravidla k vyplnění 
jednotlivých formulářů. Pro zpřesnění bylo doplněno, že tyto podmínky budou 
stanoveny přímo v provozním řádu provozovatele. Provozní řád Věstníku 
veřejných zakázek podléhá podle zákona schválení ze strany MMR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



131 Ministerstvo vnitra K § 3 odst. 4 Doporučující

K § 3 odst. 4
Podmínky přijetí formulářů ke zveřejnění má dle § 212 odst. 9 písm. c) návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek stanovit Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Řešení 
obsažené v § 3 odst. 4, podle nějž je odkazováno na podmínky stanovené v provozním řádu, proto považujeme za rozporné s textem zákona, a tedy doporučujeme předmětné 
ustanovení přepracovat.

Neakceptováno

Vysvětleno: Obdobná úprava je i v současné vyhlášce č. 133/2012 Sb. 
Podmínky budou součástí provozního řádu Věstníku veřejných zakázek. 
MMR je v souladu s § 224 zákona o zadávání veřejných zakázek správcem 
Věstníku veřejných zakázek. V případě provozování Věstníku veřejných 
zakázek externím provozovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj schvaluje 
jeho provozní řád. Provozní řád je obsahlý dokument zahrnující validační 
pravidla a podrobné metodiky k vyplnění jednotlivých formulářů. V průběhu 
provozu může docházet k jeho úpravám a dalšímu zpřesňování. S ohledem 
na tyto aktualizace tedy není vhodné stanovit provozní řád přímo ve vyhlášce.

132 Ministerstvo vnitra K § 16 Doporučující
K § 16
Doporučujeme sjednotit text ustanovení (i jeho nadpis) s přílohou č. 7. V příloze č. 7 se hovoří o „informacích, jež mají být uvedeny ve formulářích“, kdežto v § 17 je užito pojmu 
„údaje“.

Akceptováno Sjednoceno - v § 16 použit pojem "informace".

133 Ministerstvo vnitra K § 17 odst. 2 Doporučující

K § 17 odst. 2
Dáváme na zvážení, aby informace a dokumenty na profilu zadavatele byly bezplatně veřejně přístupné po dobu 5 let od jejich uveřejnění, aby tato lhůta korespondovala s 
dobou, po kterou jsou tyto informace a dokumenty uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek 
(k tomu srov. § 2 odst. 4).

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

134 Ministerstvo vnitra K Příloze č. 7 Doporučující

K příloze č. 7
S ohledem na složitost schvalovacích procesů v rámci ústředních orgánů státní správy se nám jeví jako příliš striktní uvádět „osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny 
otevírání nabídek“ [str. 41, bod 21. písm. c)] již ve formuláři oznámení o zahájení zadávacího řízení. Doporučujeme tuto povinnost z formuláře vyjmout, resp. formulovat 
fakultativně (např. případně/popřípadě/možno uvést osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek).

Akceptováno Příloha č. 7 transponuje příslušné přílohy směrnic, uvedený termín tedy nelze 
odstranit. Doplněno, že se údaj uvádí, pokud je znám.

135 Hospodářská komora Obecně Zásadní

A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu
Hospodářská komora České republiky navrhuje, aby při návrhu předkládaného materiálu bylo přihlédnuto k rozdílným uveřejňovacím povinnostem veřejných zadavatelů a 
zadavatelů zadávajících sektorové veřejné zakázky, resp. aby tedy tzv. sektoroví zadavatelé neměli za povinnost uveřejňovat informace, které ve smyslu návrhu zákona o 
zadávání veřejných zakázek či současného zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uveřejňovat nemusí. Dále upozorňujeme, aby bylo přihlédnuto k technickým 
možnostem zadavatelů obecně, aby i při tlaku na elektronizaci nevznikal současně i tlak na úpravu interních systémů, které přinesou zadavatelům další náklady.

Neakceptováno

Vysvětleno: Povinnosti týkající se uveřejňování formulářů vychází z 
evropských směrnic. Struktura dat uveřejňovaných na profilu zadavatele 
zaznamenala oproti stávající vyhlášce č. 133/2012 Sb. drobné rozšíření s 
cílem zpřesnit a zpřehlednit poskytované informace.

Finanční náklady lze eliminovat využíváním Národního elektronického 
nástroje, který zajistí zdarma splnění všech požadavků na profil zadavatele v 
souladu s vyhláškou.

Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což považujeme za dostatečný čas k 
provedení nezbytných úprav.

136 Hospodářská komora K § 3 Zásadní

1. Připomínka k ustanovení § 3
Navrhujeme, aby byly minimálně zachovány současné přípustné formáty – nejen xml., ale i pdf. a způsoby předání provozovateli Věstníku.
Odůvodnění:
Navrhujeme, aby při formulaci podmínek přijetí formuláře k uveřejnění bylo přihlédnuto k současnému znění § 4 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely 
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Neakceptováno

Vysvětleno: Úřední věstník EU (TED) a nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek v § 212 odst. 3 umožňuje odesílání formulářů výhradně v 
elektronické podobě, proto je jediný přípustný formát XML. S PDF formuláři 
se ve stávajícím Věstníku nakládá jako s listinným podáním - nelze technicky 
zajistit automatický převod do formátu XML. Každý zadavatel bude moci z 
Věstníku veřejných zakázek stáhnout a uchovat (v elektronické či vytištěné 
podobě pro účely archivace) kompletní formulář včetně informace o datu 
odeslání, datu uveřejnění ve VVZ, případném datu odeslání do TED, 
evidenčním číslu zakázky a formuláře.

137 Hospodářská komora K § 17 Zásadní

2. Připomínka k ustanovení § 17
Navrhujeme ustanovení uvést do souladu s návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
Povinnosti uvedené v dotčeném ustanovení by se měla týkat výhradně veřejných zadavatelů.

Neakceptováno

Vysvětleno: Skutečnost, že se povinnost týkající se uveřejnění výše skutečně 
uhrazené ceny vztahuje jen na veřejného zadavatele, vychází přímo ze 
zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 219). Vyhláška nemůže opakovat 
zákon.

138 Hospodářská komora K Příloze č. 7 Zásadní

3. Připomínka k Příloze č. 7
Navrhujeme přílohu upravit v souvislosti s níže uvedeným: 
Písmeno F), formulář Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (standardní formulář 6 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné 
služby“) podle § 9 písm. c) této vyhlášky – je používán sektorovými zadavateli. Oproti současnému zákonu o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) je však pro ně značně 
přísnější. Dle ustanovení § 83 odst. 4 současného zákona č. 137/2006 Sb. může sektorový zadavatel při odeslání oznámení stanovit, že nesmí být uveřejněny informace 
týkající se počtu obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen. 
Dále bod 11 tohoto formuláře navrhujeme vypustit.
Odůvodnění:
Výše uvedené není zohledněno v návrhu předkládacího materiálu, kdy dle tohoto návrh by sektorový zadavatelé měli uveřejnit vše. Navrhujeme promítnout principy stávající 
právní úpravy, tedy informace o počtu nabídek, dodavateli a ceně byly pro sektorové zadavatele nepovinné či vypuštěny.

Akceptováno

Znění přílohy vychází z evropských směrnic. Do návrhu byl přímo doplněn 
upravený text, který byl původně v poznámce pod čarou (se zjevně chybnými 
odkazy přejatými ze směrnice), který uvádí, že "Informace v bodech 7, 10 a 
12 se považují za informace, které nejsou určeny k uveřejnění, pokud se 
zadavatel domnívá, že jejich uveřejnění by mohlo být na újmu citlivým 
obchodním zájmům." Odpovídající úprava je i v grafické podobě formuláře 
F06 dle nařízení Komise 2015/1986, kde u příslušných oddílů zadavatel zvolí, 
zda souhlasí s jejich zveřejněním.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA82G6HHY)



139 Hospodářská komora K Příloze č. 8 Zásadní

4. Připomínka k Příloze č. 8 bod 1 písm. l)
Navrhujeme opět nezpřísňovat pro zadavatele zadávající sektorové veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Opět dochází k zpřísnění pro zadavatele zadávající sektorové veřejné zakázky oproti současné právní úpravě.

Neakceptováno

Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví, které dokumenty je sektorový 
zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele. Sektorový zadavatel tedy 
uvede na profilu zadavatele v souladu s přílohou č. 8 strukturované údaje 
pouze o těch dokumentech, které musel povinně uveřejnit ze zákona (tj. 
zadávací dokumentaci, případné vysvětlení zadávací dokumentace a 
písemnou zprávu). 

140 Ministerstvo životního 
prostředí K Příloze č. 7 Zásadní

V příloze č. 7 návrhu vyhlášky je pro formulář "Oznámení o zahájení zadávacího řízení" (pro nadlimitní veřejné zakázky) a pro formulář "Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
v podlimitním režimu" stanoven nově jako povinně uveřejňovaný údaj také "předpokládaný celkový řádový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek)…“, resp. "celková 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky…“.

Zadavatel je samozřejmě povinen vždy stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zcela v souladu se zákonem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k 
okamžiku zahájení zadávacího řízení zákonem předvídanými způsoby. Příslušná kalkulace by měla být součástí dokumentace o veřejné zakázce. Zákon však nestanoví 
povinnost tento údaj současně uveřejnit. Dle stávajících podmínek se nejednalo v případě oznámení o zahájení zadávacího řízení ani dosud o povinně vyplňovaný údaj 
(povinnost byla uveřejnit tuto hodnotu až pro srovnání s vítěznou nabídkovou cenou v oznámení o zadání veřejné zakázky).

V praxi se rovněž ukázalo, že není vhodné v některých případech tuto hodnotu uveřejňovat v oznámení či v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to zejména v 
odvětvích, kde je možné např. s ohledem na technologický pokrok či agregaci na straně poptávky očekávat dosažení výrazných slev. V takových situacích pak mohou být 
uveřejněné předpokládané hodnoty zbytečně návodné pro uchazeče.

S ohledem na dosavadní praxi a výše uvedené navrhujeme vyřadit tento údaj ze skupiny povinně uveřejňovaných informací ve výše citovaných formulářích, jimiž jsou 
zahajována zadávací řízení, a ponechat na uvážení zadavatele, zda předpokládanou hodnotu uveřejní či nikoliv.

Vysvětleno

Vysvětleno: MMR není proti dobrovolnému uveřejňování předpokládané 
hodnoty. Připomínkované ustanovení (pro nadlimitní veřejné zakázky) ovšem 
transponuje evropské směrnice. 
Pokud by Evropská Komise stanovila uveřejnění předpokládané hodnoty v 
nadlimitním režimu jako striktně povinné, je žádoucí toto pravidlo zachovat i v 
podlimitním režimu z důvodu získávání srovnatelných statistických údajů. 
Povinnost  uveřejnit předpokládanou hodnotu je v současné době řešena ve 
spolupráci s Evropskou komisí a Úředním věstníkem EU. Text přílohy bude 
případně  upraven dle výsledků konzultací s uvedenými institucemi. 

141 Svaz průmyslu a 
dopravy Obecně Doporučující

Doporučujeme, aby v textu vyhlášky bylo přihlédnuto k rozdílnému rozsahu povinného uveřejňování u veřejných zadavatelů a sektorových zadavatelů, tedy k tomu, že dle 
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek sektoroví zadavatelé některé informace zveřejňovat nemusí. Dále se domníváme, že je nutno zohlednit technické možnosti 
zadavatelů obecně, aby při tlaku na elektronizaci nevznikal současně i tlak na úpravu interních systémů a tím nevznikaly zadavatelům další náklady.

Vysvětleno

Odlišný rozsah uveřejňnovacích povinností u sektorových zadavatelů vyplývá 
již ze zákona.
Finanční náklady lze eliminovat využíváním Národního elektronického 
nástroje, který zajistí zdarma splnění všech požadavků na profil zadavatele v 
souladu s vyhláškou.
Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což považujeme za dostatečný čas k 
provedení nezbytných úprav.

142 Svaz průmyslu a 
dopravy K § 3 odst. 2 Zásadní

§ 3 odst. 2
Navrhujeme doplnit vedle formátu xml možnost použití formátu pdf.
Odůvodnění:
Domníváme se, že je nutné zachovat současné přípustné formáty – nejen xml, ale i pdf tak, jak umožňuje současné znění § 4 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování 
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Neakceptováno

Vysvětleno: Úřední věstník EU (TED) a nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek v § 212 odst. 3 umožňuje odesílání formulářů výhradně v 
elektronické podobě, proto je jediný přípustný formát XML. S PDF formuláři 
se ve stávajícím Věstníku nakládá jako s listinným podáním - nelze technicky 
zajistit automatický převod do formátu XML. Každý zadavatel bude moci z 
Věstníku veřejných zakázek stáhnout a uchovat (v elektronické či vytištěné 
podobě pro účely archivace) kompletní formulář včetně informace o datu 
odeslání, datu uveřejnění ve VVZ, případném datu odeslání do TED, 
evidenčním číslu zakázky a formuláře.

143 Svaz průmyslu a 
dopravy K Příloze č. 7 Zásadní

Příloha č. 7 písm F) Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (standardní formulář 6 „Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné 
služby) podle § 9 písm. c) této vyhlášky
Navrhujeme doplnit dle stávající právní úpravy (§ 83 odst. 4), že sektorový zadavatel může při odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení stanovit, že nesmí být 
uveřejněny rovněž informace týkající se počtu obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen.
Odůvodnění:
Navržená právní úprava nepřihlíží ke specifickému postavení sektorových zadavatelů a zpřísňuje právní úpravu oproti stávající. 

Akceptováno

Znění přílohy vychází z evropských směrnic. Do návrhu byl přímo doplněn 
upravený text, který byl původně v poznámce pod čarou (se zjevně chybnými 
odkazy přejatými ze směrnice), který uvádí, že "Informace v bodech 7, 10 a 
12 se považují za informace, které nejsou určeny k uveřejnění, pokud se 
zadavatel domnívá, že jejich uveřejnění by mohlo být na újmu citlivým 
obchodním zájmům." Odpovídající úprava je i v grafické podobě formuláře 
F06 dle nařízení Komise 2015/1986, kde u příslušných oddílů zadavatel zvolí, 
zda souhlasí s jejich zveřejněním.

144 Ministerstvo obrany K § 5 odst. 1 Zásadní

K § 5 odst. 1
Požadujeme vypustit písm. c).
Odůvodnění:
Nevidíme důvod pro rozdílný přístup k provádění změn nebo doplňování informací k již uveřejněnému formuláři v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 
bezpečnosti. Není zřejmé, proč u „běžných“ veřejných zakázek stačí ve formuláři „Oprava“ doplnit jednoznačný odkaz na původní formulář a uvést veškeré informace o 
změnách oproti původnímu formuláři, a u veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti je nutné znovu vyplnit původní formulář a změnit v něm údaje. Nejednotnost v 
postupu provádění těchto rutinních administrativních úkonů nepovede k deklarovanému zjednodušení, ale spíše ke zvýšení chybovosti zaměstnanců, kteří zadávají jak „běžné“ 
veřejné zakázky, tak i veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Neakceptováno

Vysvětleno: Důvodem pro tuto zvláštní úpravu u zakázek v oblasti obrany a 
bezpečnosti je skutečnost, že TED neposkytl nová XSD schémata pro 
formuláře F16, F17, F18 a F19. Důvodem údajně je, že nedošlo k aktualizaci 
příslušné "obranné" směrnice 2009/81/ES a nebyla vytvořena ani nová 
grafická podoba formulářů. Proto není technicky možné pro opravy obranných 
formulářů využít nový standardní formulář F14, který již je součástí nových 
XSD schémat. Jediné možné řešení tedy je, že zadavatel zadávající zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti uveřejní opravný formulář obdobně, jako 
upravuje stávající vyhláška č. 133/2012 Sb. (tj. kopie původního formuláře s 
upravenými údaji - která se do TED přenáší jako neoficiální opravný 
formulář). 
Toto nejednotné řešení MMR směrem k TED trvale připomínkuje. Dle 
aktuálních informací TED by měla být situace vyřešena v horizontu 2 let. 
Pokud se tak stane, MMR provede odpovídající aktualizaci vyhlášky. 

145 Ministerstvo obrany K § 8 Zásadní

K § 8
Požadujeme doplnit odstavec 3, který zní: „V případě, že je to pro zadavatele výhodnější, může pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v podlimitním režimu použít 
příslušné formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu podle § 7 upravené v přímo použitelném předpisu Evropské unie1), a to i v případě, že nepožaduje jejich 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. V takovém případě je zadavatel povinen používat formuláře pro nadlimitní veřejnou zakázku po celou dobu zadávacího řízení.“
Odůvodnění:
Rozsah „evropských“ formulářů je dost rozsáhlý a zavedení dalších, byť jednodušších národních formulářů, množství formulářů ještě rozšíří, což zejména pro „velké“ 
zadavatele může ztížit orientaci v jejich používání. Důsledkem pak může být zvýšené nebezpečí chybovosti zaměstnanců, kteří zadávají jak nadlimitní, tak i podlimitní veřejné 
zakázky. 

Neakceptováno

Vysvětleno: Navrhovaná možnost je již upravena v § 8 odst. 2. MMR však 
nepovažuje za vhodné stanovit konkrétní důvody, kdy je tento postup 
přípustný, využití evropských formulářů by mělo být ponecháno na zvážení 
zadavatele.

146 Ministerstvo obrany K Příloze č. 7 Doporučující

K příloze č. 7 
Doporučujeme nadpis přílohy upravit tak, aby zněl: „Informace povinně uváděné ve formulářích“. Doporučujeme rovněž, aby byl text v jednotlivých bodech přílohy č. 7 
„Informace, jež mají být uvedeny“ nahrazen textem „Informace, jež musí být uvedeny“.
Odůvodnění:
Jedná se o jednoznačné stanovení povinnosti vyplňovat ve formulářích informace uvedené v příloze č. 7. Z názvu § 16 (Povinné údaje ve formulářích) vyplývá, že údaje 
uvedené v příloze č. 7, je zadavatel povinen ve formulářích vždy vyplnit. Avšak z názvu ani z formulací textu přílohy č. 7 „Informace, jež mají být uvedeny ve formulářích“ 
nevyplývá jednoznačná povinnost, tyto informace ve formulářích vyplňovat. To může vést k určitému „matení“ zadavatelů a v konečném důsledku k chybám při vyplňování 
formulářů. 

Neakceptováno
Vysvětleno: Znění přílohy vychází z evropských směrnic. Příloha obsahuje jak 
striktně povinné položky, tak informace, které jsou uváděny za splnění 
určitých podmínek (pokud jsou známy apod..
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147 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K § 17 odst. 2 Doporučující

1) k § 17, odst. 2.: 
archivace údajů dostupných na profilu po dobu 2 let je příliš
krátká doba pro zpětnou veřejnou kontrolu, zejména z pohledu finanční kontrolya případného přezkumu. Navrhujeme ponechat 5 let.

Neakceptováno

Vysvětleno: Nad úpravou délky uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele 
diskutovalo širší kolegium zahrnující zástupce zadavatelů a provozovatelů 
elektronických nástrojů. MMR má informace, že např. na elektronickém 
nástroji Softender zadavatel za zpřístupnění 1 GB dat na profilu zadavatele 
platí 300 Kč měsíčně. Návrh vyhlášky proto v zájmu hospodárnosti povinnou 
dobu zkracuje na 2 roky. Dle § 17 odst. 2 se doba 2 let počítá samostatně pro 
každý jednotlivý dokument.

Dle § 216 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím 
řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a 
výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, 
popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění 
originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení 
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Příslušné dokumenty je tedy možné si od zadavatele vyžádat na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě využití Národního elektronického nástroje (NEN) jako profilu 
zadavatele bude v souladu s Pravidly NEN (schválených usnesením vlády č. 
25/2016) zajištěno uchování kompletní dokumentace v NEN po dobu 10 let. 
Zadavatelé mohou zdarma využívat NEN jako státem garantovaný 
elektronický nástroj.

148 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K § 18 odst. 2 Doporučující

2) k § 18, odst. 2: 
z uvedených formátů jednoznačně nevyplývá, že informace v dokumentech mají být ve strojově čitelné podobě, týká se to hlavně různých scanů či fotek dokumentů ve formátu 
pdf, tif, jpg. nejenže by to bylo uživatelsky příjemnější, ale navíc by dokumenty nezabíraly tolik místa na serverech.

Neakceptováno
Vysvětleno: Cílem předkladatele bylo stanovit běžné formáty, aby bylo možné 
dokument uložit a otevřít, nikoli zpracovat strukturovaně. Požadavek na 
strukturovanou podobu je stanoven u vybraných informací v příloze č. 8.

149 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K Příloze č. 2 Doporučující

3) K příloze č. 2. 
V hlavičce oddílu IV, konkrétně u bodu Zakázka č. [ ] Se dle našeho názoru jedná o historicky chybný překlad termínu Contract, který vede i v aktuálních formulářích k řadě 
omylů. Z povahy formuláře je zřejmé, že se zadává vždy právě jedna zakázka, je tedy nesmyslné vkládat její číslo. V standard
form guidance1 se přitom uvádí že se jedná o číslo smlouvy, tedy podepsaného dokumentu, sloužící k identifikaci, zda je s uchazečem podepsána v případě vice částí jedna 
nebo několik oddělených smluv. Doporučujeme nahradit slovo Zakázka správnějším slovem Smlouva.

Neakceptováno Vysvětleno: Dle metodického pokynu k vyplnění formuláře se může jednat o 
interní označení zakázky zadavatelem.

150 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K Příloze č. 3 Doporučující

4) k příloze č. 3
formulář CZ 03, oddíl IV.3.2) Informace o nabídkách –doporučujeme přidat údaj o počtu hodnocených nabídek. Obdobně rozšířit údaj o počtu hodnocených nabídek také v 
příloze č. 7, část 1, písm C), bod 11. , F) bod 7. Obdobná praxe je běžná v jiných členských státech (např Maďarsko) a byla by významným zlepšením kvality informace o 
reálné soutěži.

Neakceptováno
Vysvěteleno: Cílem bylo zjednodušit formuláře pro podlimitní veřejné 
zakázky. Údaj o počtu hodnocených nabídek není obsažen ani v evropských 
formulářích.

151 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K Příloze č. 4 Doporučující

5) K příloze č. 4
tj. K navrhované verzi formulářů CZ 04 – Oprava národního
formuláře a Evropského formuláře 14 Oprava. Tyto považujeme za výrazné zhoršení oproti stávající praxi, kdy je uveřejňován kompletní původní formulář s provedenou 
změnou, tj opravný formulář. Doporučujeme zachovat stávající formu provádění oprav, která vede k výrazně lepší čitelnosti a přehlednosti uveřejněných dat pro uživatele. Z 
našich statistik vyplývá, že cca 50% všech uveřejněných formulářů ve Věstníku je alespoň jednou opravováno, zejména jsou posouvána data pro podání nabídek, doplňováni 
vítězové apod.
Zároveň je nutno podotknout, že podle sdělení DG Grow (zaslaného mě a panu Aleši Havránkovi dne 1.2.2016) je takové řešení přípustné, změnový formulář může 
automaticky generovat eSender, tedy provozovatel Věstníku. I ze strany provozovatele by se přitom mohlo jednat o snazší řešení při zachování stávající architektury.

Neakceptováno

Vysvětleno: Tato otázka již byla řešena v rámci e-mailové komunikace. MMR 
od doby, kdy bylo známo, že v souvislosti s novými směrnicemi dojde ke 
změnám i v oblasti uveřejňování, úzce spolupracuje jak s Evropskou komisí, 
tak Úřadem pro úřední tisky EU (OJ EU). Úprava údajů v uveřejněných 
formulářích byla jednou z často diskutovaných oblastí. Stávající formulář F14 
– Corrigenda, který v současném systému nemá právní oporu v žádném 
evropském pramenu práva, ale je pouze OJ EU určen pro provádění oprav a 
rušení VZ, nám dává manévrovací prostor k vytvoření vlastního systému 
oprav. 
Po nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek však bude 
situace jiná. Nařízení č. 1986/2015 zavádí F14 – Corrigenda jako oficiální 
formulář, který musí členské státy využívat pro provádění oprav údajů v již 
uveřejněných formulářích a nejsou oprávněny jej jakkoliv měnit či upravovat. 
Tato skutečnost nám byla potvrzena i ze strany EK, a proto systém oprav, 
který je uveden v návrhu vyhlášky, měnit nebudeme. Opravy budou 
prováděny prostřednictvím formuláře F14 – Corrigenda pro nadlimitní režim a 
formulářem CZ04 – Oprava pro podlimitní režim.

152 EconLab z.s., Oživení 
o.s. K Příloze č. 8 Doporučující

6) K příloze č. 8
a. Rozmezí datumů v sekci 3 b) konkrétně specifikovat, na jaké události se rozmezí vztahuje. Reálně dnes profily fungují velmi rozlišně – některé vracejí při dotazu na libovolné 
rozmezí všechny zakázky, jiné vracejí stejné zakázky opakovaně při dotazu na různá časová rozmezí. Je nutno podotknout, že díky tomu nelze korektně posoudit, zda se na 
zakázky vztahuje vyhláška 133/2012 Sb. obdobně ani nebude možné posoudit zda spadají pod aktuálně připomínkovanou vyhlášku. Doporučujeme za rozhodné datum 
považovat pouze datum uveřejnění zakázky na profilu zadavatele.
b. Doporučujeme přidat datumy vyhlášení, termín pro podání nabídek, podpisu smlouvy, zadání a ukončení plnění veřejné zakázky. Jedná se o údaje interně každému profilu 
dostupné, které výrazně zvýší využitelnost publikovaných informací pro podporu soutěže i kontrolu. V současnosti profil neobsahuje jediné datum vztažené k zakázce, je tedy 
(s ohledem na předchozí bod) nemožné časově zařadit průběh soutěže a vztaženou legislativu.
c. Doporučujeme zachovat uvádění seznamu subdodavatelů

Částečně 
akceptováno

a) Akceptováno, rozmezí definováno s využitím datumu uveřejnění zakázky 
na profilu zadavatele.
b) Částečně akceptováno, doplněno datum uveřejnění VZ na profilu, datum 
podpisu smlouvy a datum zrušení VZ, která považuje MMR pro sledování 
životního cyklu zakázky na profilu za dostatečné. Datum podpisu smlouvy, 
resp. datum zrušení bylo doplněno i pro část zakázky.
c) Neakceptováno, vysvětleno: Uveřejňování seznamu subdodavatelů nový 
zákon o zadávání veřejných zakázek neupravuje, není stanovena ani striktní 
povinnost dodavatelů poddodavatele uvádět (zadavatel pouze může 
požadovat jejich uvedení v nabídce dle § 105 odst. 1 písm. b)). Pokud jsou 
poddodavatelé známi, uvádí se v písemné zprávě zadavatele podle § 217 
odst. 2 písm. f).
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153 Asociace pro veřejné 
zakázky, z.s. K § 18 Doporučující

1. K § 18:
Návrh znění MMR:
Příloha č. 8 vyhl. odst. 1. písm.:
m) bod 4. nabídková cena uchazeče bez DPH;
m) bod 5. nabídková cena uchazeče s DPH;
n) bod 4. celková cena dle smlouvy bez DPH; 
n) bod 5. celková cena dle smlouvy s DPH;
n) bod 7. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění;
n) bod 8. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění
Navrhovaná změna:
Příloha č. 8 vyhl. odst. 1. písm.:
m) bod 4. nabídková cena uchazeče bez DPH;
m) bod 5. nabídková cena uchazeče s DPH;
n) bod 4. celková cena dle smlouvy bez DPH; 
n)bod  5. celková cena dle smlouvy s DPH;
n) bod 7. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění;
n) bod 8. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění
Zdůvodnění změny – připomínky:
Navrhovaná změna je sjednocením postupu při uveřejňování údajů (cenových parametrů) veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele (v 
navržených vzorech formulářů pro uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek se cenové parametry veřejné zakázky uvádí pouze v Kč bez DPH, viz např. příloha č. 3 
oddíl II.2.1).

Neakceptováno Vysvětleno: Struktura uváděné ceny odpovídá současné právní úpravě. 

154 Asociace pro veřejné 
zakázky, z.s. K § 18 Doporučující

2. K § 18:
Návrh znění MMR:
Příloha č. 8 vyhl. odst. 1. písm. o) bod: 
4. seznam uchazečů ve struktuře dle bodu k)
5. specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů ve struktuře dle bodu l)
Navrhovaná změna:
Příloha č. 8 vyhl. odst. 1. písm. o) bod: 
4. seznam uchazečů ve struktuře dle bodu m)
5. specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů ve struktuře dle bodu n)
Zdůvodnění změny – připomínky:
Oprava chybných odkazů na příslušný bod přílohy č. 8 vyhl.

Akceptováno Upraveno dle znění připomínky.

155 Asociace pro veřejné 
zakázky, z.s. K § 20 Doporučující

3. K § 20:
Návrh znění MMR:
Účinnost vyhlášky je navržena k datu počátku účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek.
Navrhovaná změna:
Doplnit nový paragraf – Přechodná ustanovení:
Zadavatel zajistí splnění požadavku uveřejnit na profilu zadavatele základní vybrané informace o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat podle § 18 odst. 4 
nejpozději do 31. prosince 2016.
Zdůvodnění změny – připomínky:
S ohledem na vyhláškou navrhované rozšíření uveřejňovaných údajů na profilu zadavatele je nezbytné stávající struktury databázi přepracovat – toto si vyžádá dostatečnou 
dobu – návrh změny vychází z obdobné situace při nabytí účinnosti stávající vyhlášky 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a 
náležitostech profilu zadavatele.

Částečně 
akceptováno

Na základě výsledků připomínkového řízení MMR rozhodlo o doplnění 
přechodného ustanovení, kterým se stanoví tříměsíční odklad účinnosti pro 
splnění požadavků dle přílohy č. 8, což považujeme za dostatečný čas k 
provedení nezbytných úprav.
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