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1. Účel manuálu 
 

Účelem tohoto dokumentu je jednoduchým způsobem představit zadavatelským i dodavatelským 

subjektům základní princip použití jednotného evropského osvědčení  pro veřejné zakázky  

a postup jeho elektronického vyplnění prostřednictvím standardního formuláře dostupného  

na internetové stránce aplikace www.espd.cz 

 

 

2. Co je jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky 
   

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo implementaci a provoz elektronické aplikace pro vytvoření  

a použití jednotného osvědčení pro veřejné zakázky, která je bezplatně všem uživatelům dostupná 

na www.espd.cz 

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (European Single Procurement Document, ESPD) 

je formální prohlášení, které za sebe předkládají hospodářské subjekty jakožto předběžný doklad 

namísto osvědčení, certifikátů a jiných dokladů vydávaných orgány veřejné správy nebo třetími 

stranami. Toto standardizované souhrnné prohlášení slouží k prokázání splnění kvalifikačních 

kritérií pro výběr nebo pro účely snižování počtu účastníků zadávacího řízení, a dále jako 

prohlášení hospodářského subjektu o tom, že se nenachází v situaci, v níž by měl nebo mohl být ze 

zadávacího řízení vyloučen.  

Cílem jednotného osvědčení pro veřejné zakázky (dále jen „jednotné osvědčení“) je snížení 

administrativní zátěže, jež plyne z povinnosti předkládat ve spojitosti s kritérii pro vyloučení  

a kvalifikačními kritérii pro výběr celou řadu osvědčení a dalších dokumentů v zadávacím řízení. 

Jednotné osvědčení, jehož vyplněním o sobě hospodářský subjekt poskytuje požadované informace, 

musí být přiloženo k nabídce v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení a k žádosti  

o účast v užším řízení, jednacím řízením s uveřejněním, soutěžním dialogu nebo řízením o inovačním 

partnerství. 

Standardní formulář jednotného osvědčení byl zaveden prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze 

dne 5. ledna 2016. Tento formulář je unifikovaný a jednotný pro celou Evropskou unii, což usnadňuje 

účast dodavatelů v zahraničních zadávacích řízeních. 

V souladu s evropskými směrnicemi 2014/24/EU a 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 byl tento 

instrument do národní právní úpravy transponován především § 87 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Nahrazení požadovaných dokladů v zadávacím řízení prostřednictvím jednotného osvědčení ovšem 

nezbavuje vybraného dodavatele povinnosti doložit později tyto doklady o jeho kvalifikaci v originálech 

nebo ověřených kopiích. Dodavatel však není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující 

skutečnosti obsažené v jednotném osvědčení, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil  

v předchozím zadávacím řízení, viz § 86 odst. 4 ZZVZ 
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3. Postup vyplnění 
   

Na úvodní stránce aplikace jsou uživateli zobrazeny základní informace a jednoduché ovládací prvky, 

sloužící pro intuitivní postup při vytváření, vyplnění nebo zobrazení jednotného osvědčení, které jsou 

po celou dobu procesu neměnné. 

 

Obrázek 1 - Úvodní stránka 

 

Službu jednotného osvědčení mohou používat jak veřejní zadavatelé/zadavatelé i hospodářské 

subjekty. Uživatel vybere možnost, která odpovídá jeho roli v zadávacím řízení. 

Pojem „veřejný zadavatel“ označuje kupujícího.  

Pojem „zadavatel“ označuje kupujícího, jenž působí v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy nebo poštovních služeb. Veřejní zadavatelé, kteří rovněž působí v uvedených odvětvích, 

musí vybrat možnost „veřejný zadavatel“. 

Pojem „hospodářský subjekt“ označuje dodavatele/ účastníka zadávacího řízení. 
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3.1. Jsem veřejný zadavatel  
 

Pokud je uživatel veřejným zadavatel, označí tuto možnost na úvodní stránce a v následujícím kroku 

vybere jednu z nabízených možností pro provedení požadované akce.  

 

 

Obrázek 2 - Jsem veřejný zadavatel 

 

Vytvořit nové jednotné osvědčení – Veřejný zadavatel může vytvořit zcela nové jednotné osvědčení. 

V takovém případě musí veřejný zadavatel vyplnit v jednotném osvědčení v následujících krocích 

všechny relevantní informace. 

Znovu použít stávající osvědčení – Pokud veřejný zadavatel službu jednotného osvědčení už 

v minulosti použil pro jiné zadávací řízení, může naimportovat jednotné osvědčení, které má uložené 

na místní síti. V tomto případě se jednotné osvědčení nemusí vyplňovat úplně od začátku, ale některé 

údaje musí být aktualizovány, aby zohledňovaly stávající zadávací řízení. 

Zobrazit jednotné osvědčení (odpověď) – Veřejný zadavatel si může elektronické jednotné osvědčení, 

které obdržel od hospodářského subjektu zobrazit a prohlédnout. 
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3.1.1.  Vytvoření nového jednotného osvědčení 

 

Veřejný zadavatel vybere možnost vytvořit zcela nové jednotné osvědčení a vyplní číslo Oznámení, 

které obdrží e-mailem po jeho zveřejnění od Úřadu pro úřední tisky EU – TED. Tento e-mail obsahuje 

identifikační číslo, které lze v této službě použít pro doplnění informací o zadávacím řízení  

a o veřejném zadavateli.  

Poté veřejný zadavatel vybere se seznamu zemi svého sídla a pokračuje prostřednictvím volby „Další“ 

na záložku „Postup“. 

 

Obrázek 3 - Vytvoření nového jednotného osvědčení 

 

Na záložce „Postup“ veřejný zadavatel vyplní relevantní údaje k zadávacímu řízení do uvedených 

oddílů Informace o uveřejnění, Totožnost zadavatele a Údaje o zadávacím řízení a pokračuje volbou 

„Další“ na následující záložku. 
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Obrázek 4 - Část I. Údaje k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli či zadavateli 

Na záložce „Vyloučení“ veřejný zadavatel vybere relevantní důvody pro vyloučení hospodářského 

subjektu v níže uvedených oddílech. 

 

 

Obrázek 5 - Část III. Důvody pro vyloučení 

 

Oddíl A: Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin  

Jejich použití je povinné podle čl. 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU. Dále je podle čl. 80 odst. 1 

druhého pododstavce směrnice 2014/25/EU jejich použití povinné pro veřejné zadavatele, zatímco 

zadavatelé, kteří nejsou veřejnými zadavateli, se mohou rozhodnout, zda je použijí, či nikoliv.  
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Obrázek 6 - Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin 

Oddíl B: Důvody týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení  

Jejich použití je povinné podle čl. 57 odst. 2 směrnice 2014/24/EU v případě pravomocného  

a závazného rozhodnutí. Dále je podle čl. 80 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2014/25/EU 

jejich použití za stejných podmínek povinné pro veřejné zadavatele, zatímco zadavatelé, kteří nejsou 

veřejnými zadavateli, se mohou rozhodnout, zda je použijí, či nikoliv 

 

Obrázek 7 - Důvody týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení 

 

Oddíl C: Důvody týkající se úpadku, střetu zájmů nebo profesního pochybení (viz čl. 57 odst.  

4 směrnice 2014/24/EU)   

Podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/25/EU se každý zadavatel, ať už je veřejným zadavatelem,  

či nikoliv, může rozhodnout, že bude tyto důvody pro vyloučení uplatňovat, případně to od něj může 

vyžadovat jeho členský stát. V České republice jsou tyto důvody pro vyloučení vymezeny § 48 ZZVZ.  
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Obrázek 8 - Důvody týkající se úpadku, střetu zájmů nebo profesního pochybení 

 

 

Oddíl D: Jiné důvody pro vyloučení, které stanoví právní předpisy členského státu veřejného 

zadavatele nebo zadavatele 

 

 

Obrázek 9 - Jiné vnitrostátní důvody pro vyloučení 

 

Po vyplnění důvodů pro vyloučení hospodářského subjektu veřejný zadavatel volbou „Další“ pokračuje 

na záložku „Výběr“ pro specifikaci požadovaných kritérií kvalifikace v Části IV. jednotného osvědčení. 
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Obrázek 10 - Část IV. Kvalifikační kritéria pro výběr 

 

Část IV. Kvalifikační kritéria pro výběr obsahuje níže uvedené oddíly pro možnost prokázání kompletní 

kvalifikace v zadávacím řízení, tedy základní a profesní způsobilost a rovněž ekonomickou  

a technickou kvalifikaci. 

Podle čl. 80 odst. 2 směrnice 2014/25/EU se zadavatelé, ať už jsou veřejnými zadavateli, či nikoliv, 

mohou rozhodnout, že budou uplatňovat kvalifikační kritéria pro výběr stanovená v článku 58 směrnice 

2014/24/EU (Část IV. oddíly A, B a C). 

Používání jednotného osvědčení u požadavků týkajících se systémů zajišťování jakosti a norem 

environmentálního řízení (Část IV. oddíl D) směrnice 2014/25/EU od zadavatelů výslovně nevyžaduje, 

z praktických důvodů je však povoleno. 

 

 

Oddíl A: Vhodnost 

 

Obrázek 11 - Vhodnost pro výkon odborné činnosti 
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Oddíl B: Ekonomická a finanční situace 

 

Obrázek 12 - Ekonomická a finanční situace 

 

Oddíl C: Technická a odborná způsobilost 

 

Obrázek 13 - Technická a odborná kvalifikace 
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Oddíl D: Systémy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení 

 

Obrázek 14 - Systémy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení 

 

 

Veřejný zadavatel může připustit, aby namísto specifického rozepsání kritérií kvalifikace v oddílech A 

až D hospodářský subjekt předložil souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních kritériích. Viz obrázek 

15.  

V opačném případě musí být oddíly A až D hospodářským subjektem vyplněny. 

Pokud veřejný zadavatel požaduje souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních kritériích pro výběr, 

bude tato položka požadována hospodářským subjektem k vyplnění pouze tehdy, pokud veřejný 

zadavatel nebo zadavatel v příslušném oznámení nebo v zadávací dokumentaci uvedl, že 

hospodářský subjekt může v Části IV. vyplnit pouze tento bod a oddíly A, B, C nebo D Části IV. 

vyplňovat nemusí. 

 

 

Obrázek 15 – Souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních kritériích pro výběr 

 

Poslední záložka „Konec“ obsahuje Část VI. Závěrečná prohlášení hospodářského subjektu  

a nabídku k zobrazení a prohlédnutí jednotného osvědčení včetně jeho exportu. 

Veřejnému zadavateli se po kliknutí na volbu „Přehled“ zobrazí kompletní jednotné osvědčení, které si 

může stáhnout a uložit na vybrané místo ve svém počítači. Export je umožněn ve formátech xml.  

a pdf. 
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Veřejní zadavatelé musí zajistit, aby byl stažený soubor jednotného osvědčení hospodářským 

subjektům k dispozici společně s dalšími dokumenty k zadávacímu řízení. 

     

 

Obrázek 16 - Závěr a přehled jednotného osvědčení 

 

 

Obrázek 17 – Export jednotného osvědčení 
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3.1.2.  Znovupoužití stávajícího jednotného osvědčení 

 

Jednotné osvědčení je možné použít opakovaně. Pokud veřejný zadavatel službu jednotného 

osvědčení už v minulosti použil pro jiné zadávací řízení, může naimportovat jednotné osvědčení 

uložené na místní síti. V tomto případě se jednotné osvědčení nemusí vyplňovat úplně od začátku, ale 

některé údaje je nezbytné aktualizovat, aby zohledňovaly nové zadávací řízení. 

Veřejný zadavatel na úvodní stránce vybere možnost „Znovu použít jednotné osvědčení“  

a naimportuje stávající jednotné osvědčení ve formátu xml. Po nahrání jednotného osvědčení do 

aplikace postupuje prostřednictvím volby „Další“ dále po jednotlivých krocích v procesu s umožněním 

provádět potřebné změny a úpravy pro aktuálnost informací o zadávacím řízení. 

 

 

Obrázek 18 - Znovupoužití stávajícího jednotného osvědčení 

 

 

3.1.3.  Zobrazení jednotného osvědčení (odpověď) 

 

Veřejný zadavatel si může elektronické jednotné osvědčení, které obdržel od hospodářského subjektu 

zobrazit a prohlédnout. 

Veřejný zadavatel na úvodní stránce vybere možnost zobrazení jednotného osvědčení (odpověď) 

a naimportuje obdržené jednotné osvědčení ve formátu „xml“. Po nahrání jednotného osvědčení od 

hospodářského subjektu do aplikace postupuje prostřednictvím volby „Další“ pro zobrazení 

dokumentu. 
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Obrázek 19 - Zobrazení jednotného osvědčení (odpověď hospodářského subjektu) 

 

3.2. Jsem zadavatel  
  

Pokud je uživatel zadavatelem, ne ale veřejným zadavatelem, označí tuto volbu na úvodní stránce a 

pro vytvoření a použití jednotného osvědčení postupuje v následujících krocích obdobně jako veřejný 

zadavatel, jehož postup je popsán v předchozí kapitole 3.1. 

  

Obrázek 20 - Jsem zadavatel 
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3.3. Jsem dodavatel 
 

Pokud je uživatel hospodářským subjektem, označí tuto volbu na úvodní stránce a v následujícím 

kroku vybere jednu z nabízených možností pro provedení požadované akce.  

 

Obrázek 21 - Jsem dodavatel 

 

 

 

Importovat jednotné osvědčení – Hospodářský subjekt může naimportovat soubor jednotného 

osvědčení, který veřejný zadavatel pro toto zadávací řízení předvyplnil a uveřejnil jako součást 

zadávací dokumentace na profilu zadavatele. 

 

Sloučit dvě jednotná osvědčení – Služba jednotného osvědčení sloučí „staré“ jednotné osvědčení 

s novým formulářem, které veřejný zadavatel připravil pro toto zadávací řízení. 

 

Vytvořit nové jednotné osvědčení – Hospodářský subjekt může vytvořit novou odpověď ohledně 

jednotného osvědčení. 
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3.3.1. Vytvoření nového jednotného osvědčení (odpovědi) 

 

Hospodářský subjekt vybere možnost vytvořit zcela nové jednotné osvědčení (odpověď) a poté vybere 

ze seznamu zemi svého sídla a pokračuje prostřednictvím volby „Další“ na záložku „Postup“. 

 

Obrázek 22 - Vytvoření nového jednotného osvědčení (odpovědi) 

 

Na záložce „Postup“ hospodářský subjekt vyplní pro Část I. jednotného osvědčení relevantní údaje  

k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli či zadavateli do uvedených oddílů Informace  

o uveřejnění, Totožnost zadavatele a Údaje o zadávacím řízení.  

Dále v rámci Části II. jednotného osvědčení doplní hospodářský subjekt identifikační údaje do oddílů 

Údaje o hospodářském subjektu, Údaje o zástupcích hospodářského subjektu, Údaje o využití 

způsobilosti jiných subjektů a Údaje k poddodavatelům, jejichž způsobilosti nehodlá využít.  

Účastní-li se hospodářský subjekt zadávacího řízení sám a ke splnění kvalifikačních kritérií pro výběr 

nehodlá využít způsobilosti jiných subjektů, musí vyplnit jedno jednotné osvědčení. 

Účastní-li se hospodářský subjekt zadávacího řízení sám, avšak hodlá využít způsobilosti jednoho či 

více jiných subjektů, musí zajistit, aby veřejný zadavatel či zadavatel obdržel jeho jednotné osvědčení 

spolu se samostatným jednotným osvědčením obsahujícím relevantní údaje za každý subjekt, jehož 

způsobilosti hodlá využít. Tyto údaje by měly být uvedeny i za techniky a technické útvary, jež nepatří 

přímo podniku hospodářského subjektu, zvláště těch, kteří jsou odpovědní za kontrolu kvality. 

V případě veřejných zakázek na stavební práce pak techniků a technických útvarů, které může 

hospodářský subjekt využít k provedení stavby. 

Účastní-li se hospodářský subjekt zadávacího řízení společně s dalšími subjekty včetně dočasných 

sdružení, musí každý se zúčastněných hospodářských subjektů předložit samostatné jednotné 

osvědčení, v němž vyplní údaje v Části II. až V. 

 

mailto:oneuis@mmr.cz
https://portal-vz.cz/


 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  
Odbor národních a EU informačních systémů, e-mail: oneuis@mmr.cz, https://portal-vz.cz/ 
 

 

Na následující záložku „Vyloučení“ pokračuje hospodářský subjekt volbou „Další“. 

 

 

Obrázek 23 - Část I. údaje k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli či zadavateli  
a Část II. údaje k hospodářskému subjektu 

 

Na záložce „Vyloučení“ hospodářský subjekt vyplní informace k relevantním důvodům pro vyloučení 

hospodářského subjektu v níže uvedených oddílech. Vyplněním informací účastník zadávacího řízení 

formálně prohlásí, že není dán důvod k jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, jelikož je způsobilý 

pro plnění veřejné zakázky a je schopen zadavateli poskytnout veškeré informace. 

 

 

Obrázek 24 - Část III. Důvody pro vyloučení 
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Oddíl A: Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin  

 

Obrázek 25 - Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin 

 

Oddíl B: Důvody týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení  

 

Obrázek 26 - Důvody týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení 
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Oddíl C: Důvody týkající se úpadku, střetu zájmů nebo profesního pochybení 

 

Obrázek 27 - Důvody týkající se úpadku, střetu zájmů nebo profesního pochybení 
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Oddíl D: Jiné vnitrostátní důvody pro vyloučení  

   

 

Obrázek 28 - Jiné vnitrostátní důvody pro vyloučení 

 

 

Po vyplnění informací k důvodům pro vyloučení hospodářského subjektu se hospodářský subjekt  

volbou „Další“ přesune na záložku „Výběr“ pro vyplnění kritérií kvalifikace v Části IV. jednotného 

osvědčení. 

Hospodářský subjekt poskytne informace pouze k těm kvalifikačním kritériím pro výběr, jejichž splnění 

si veřejný zadavatel/zadavatel vyžádal v příslušném oznámení nebo v zadávací dokumentaci 

k danému zadávacímu řízení. 

 

 

Obrázek 29 - Část IV. Kvalifikační kritéria pro výběr 

 

Záložka „Konec“ obsahuje oddíly Část V. Snížení počtu kvalifikovaných zájemců, Část VI. Závěrečná 

prohlášení a Export. 

Část V. Snížení počtu kvalifikovaných zájemců se týká pouze užšího řízení, jednacího řízení 

s uveřejněním, soutěžního dialogu a inovačního partnerství. Hospodářský subjekt poskytne informace   

pouze k těm objektivním a nediskriminačním kritériím a pravidlům, jež mají omezit počet zájemců, 

kteří budou vyzváni k podání nabídky nebo dialogu, jejichž splnění si veřejný zadavatel/zadavatel 
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vyžádal. Tyto informace, spolu s případným požadavkem na osvědčení nebo určité druhy osvědčení či 

dokladů, jež by měly být předloženy spolu s nimi, jsou uvedeny v příslušném oznámení nebo 

v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele u daného zadávacího řízení.  

Co se týká podpisu jednotného osvědčení v Části VI., tak za předpokladu, že je jednotné osvědčení 

součástí souboru dokumentů zasílaných společně veřejnému zadavateli/zadavateli v rámci 

zadávacího řízení a současně je jejich pravost a integrita  zaručena podpisem vyžadovaným v rámci 

dané formy přenosu, není samotný podpis nutný. 

Hospodářský subjekt si prostřednictvím volby „Přehled“ zobrazí kompletní jednotné osvědčení, které si 

může stáhnout a uložit na vybrané místo ve svém počítači. Export je umožněn ve formátech xml.  

a pdf. 

 

 

Obrázek 30 - Část V. Snížení počtu kvalifikovaných zájemců a Část VI. Závěrečná prohlášení 
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Obrázek 31 - Přehled a export jednotného osvědčení 

 

3.3.2. Import jednotného osvědčení 

 

Hospodářský subjekt může naimportovat soubor jednotného osvědčení, který veřejný 

zadavatel/zadavatel pro zadávací řízení předvyplnil a uveřejnil spolu s oznámením o zahájení 

zadávacího řízení jako součást zadávací dokumentace na profilu zadavatele.  Prostřednictvím volby 

„Další“ se analogicky pokračuje až na konec jednotného osvědčení s možností provést kdykoliv 

v průběhu průchodu jednotným osvědčením úpravy dle potřeb hospodářského subjektu. 

 

Obrázek 32 - Import jednotného osvědčení 
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3.3.3. Sloučení jednotných osvědčení 

 

Hospodářský subjekt může využít této služby jednotného osvědčení, které sloučí „staré“ jednotné 

osvědčení s novým formulářem, který veřejný zadavatel připravil pro aktuální zadávací řízení. Do 

aplikace se naimportuje nejprve jednotné osvědčení od veřejného zadavatele a poté odpověď 

hospodářského subjektu ohledně starého jednotného osvědčení. Prostřednictvím volby „Další“ se 

analogicky pokračuje až na konec jednotného osvědčení s možností provést kdykoliv v průběhu 

průchodu jednotným osvědčením úpravy dle potřeb hospodářského subjektu. 

 

 

Obrázek 33 - Sloučení jednotných osvědčení 
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