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VYHLÁŠKA 

ze dne 25. června 2015, 

kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona  

o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona  

č. 55/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 17 

písm. w) zákona: 

Čl. I 

Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 

a náležitostech profilu zadavatele, se mění takto: 

 

1. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

 

2. V § 8 se odstavec 2 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

3. V § 8 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Tím není dotčeno právo zadavatele současně 

využívat i elektronické tržiště veřejné správy nebo Národní elektronický nástroj rovněž jako 

svůj profil zadavatele.“. 

 

4.  V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby  

a) všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu 

zadavatele byly převedeny na nově používaný profil zadavatele, a to v souladu s odstavcem 1 

písm. g). Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře Zrušení profilu zadavatele 

uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce zadavatel označí ve Věstníku veřejných zakázek jako 

zrušený, nebo 

 

b) na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o nepoužívaném profilu 

zadavatele včetně přímého hypertextového odkazu. Zadavatel rovněž zajistí, aby 

prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným 

zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele. Na nepoužívaném 

profilu zadavatele budou doplňovány informace k veřejným zakázkám zde uveřejněným. 

Nepoužívaný profil zadavatele odesláním formuláře Zrušení profilu zadavatele uvedeného 

v příloze č. 4 k této vyhlášce zadavatel označí ve Věstníku veřejných zakázek jako neaktivní.“. 
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5. Přílohy č. 3 a 4 znějí: 

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 133/2012 Sb. 

Formulář pro oznámení profilu zadavatele 

 

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název: 

Ulice, č.p./č.o.: 

Obec: PSČ: Stát: 

IČO: DIČ: Kód právní formy: 

ZÚJ obce: Kraj (NUTS 3)    

Oprávněná osoba: 

Obecná internetová adresa zadavatele (URL): 

2. DRUH ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Druh zadavatele 

Česká republika [§ 2 odst. 2 písm. a)]* 

Státní příspěvková organizace [§ 2 odst. 2 písm. 

b)]* 

Územní samosprávný celek nebo jeho 

příspěvková organizace [§ 2 odst. 2 písm. c)]* 

Jiná právnická osoba [§ 2 odst. 2 písm. d)]* 

Evropská instituce nebo mezinárodní organizace 

Jiný (prosím upřesněte): 

 

* zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

Hlavní předmět činnosti 

Služby pro širokou veřejnost 

Obrana 

Veřejný pořádek a bezpečnost 

Životní prostředí 

Hospodářské a finanční záležitosti 

Zdravotnictví  

Bydlení a občanská vybavenost 

Sociální služby 

Rekreace, kultura a náboženství 

Školství 

Jiný (prosím upřesněte): 

3. ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE 

Název profilu zadavatele: 

Adresa profilu zadavatele (URL): 

Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele: 

Jméno: Platnost ke dni:   (dd/mm/rrrr/)  

E-mail: Telefon: Fax: 

 

 

 

  

Datum odeslání tohoto oznámení:                                     (dd/mm/rrrr/)                                                                                                                                                   
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 133/2012 Sb. 

 

Formulář pro zrušení profilu zadavatele 

 

ZRUŠENÍ PROFILU ZADAVATELE 

Oznámením se ruší profil zadavatele  

Oznámením je profil zadavatele označen jako neaktivní  

Adresa nového profilu zadavatele (URL) 

[Vyplňujte pouze v případě změny profilu zadavatele podle § 8 odst. 4 písm. b) vyhlášky 

č. 133/2012 Sb.] 

 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název:  

Ulice, č.p./č.o.: 

Obec: PSČ: Stát: 

IČO:  DIČ: 
Kód právní 

formy 
 

ZÚJ obce: Kraj (NUTS 3)  

Oprávněná osoba: 

Obecná internetová adresa zadavatele (URL): 

2. ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE 

Název profilu zadavatele: 

Adresa profilu zadavatele (URL): 

Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele: 

Jméno: 

E-mail: Telefon: 

Datum zrušení profilu zadavatele/Označení profilu zadavatele 

jako neaktivní:  

 

Datum odeslání tohoto oznámení:                           (dd/mm/rrrr) 

 

“. 
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Čl. II 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015. 

 

 

 

Ministryně 

Ing. Karla Šlechtová, v.r. 
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