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Dodatek č. 7 k Závazným minimálním požadavkům na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy 
 

Změny v dokumentu Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy, verze 2 

 

Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

1 S11 – 

Otevírání 

nabídek 

 

 

Popis 

subprocesu 

 

Identifikátor 

subprocesu 
S11 

Název subprocesu Otevírání nabídek 

Popis subprocesu 

Po zpřístupnění a odšifrování nabídek komise 

kontroluje jejich úplnost splnění požadavků dle § 71 

odst. 9  7 ZVZ. Do systému zaeviduje výsledky 

otevírání nabídek. V případě nesplnění kontroly 

úplnosti požadavků komise nabídku vyřadí. 

Požadavky 

Subproces spouští systém automaticky po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

 

V případě, že je VZ rozdělena na části, probíhá 

subproces pro všechny části současně. 

Podmínky, které musí 

být splněny po 

ukončení subprocesu 

Subprocesem musí projít všechny nabídky, které byly 

zaevidovány v rámci aktivity „S07-080 – Evidence 

nabídky“ a nebyly podány po lhůtě nebo vzaty zpět.  

 

Musí být provedeny veškerépovinné aktivity v rámci 

subprocesu. 
 

Aktualizace odkazu na ZVZ 

 

2 S11-010 – 

Zpřístupnění 

nabídek 

Popis 

požadavku Popis 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek systém automaticky zpřístupní 

nabídky. Nabídky, které byly podány po lhůtě či byly vzaty zpět, 

nebudou zpřístupněny.  

Uživatel Systém 

Vypuštěna podmínka 

neotevření jediné nabídky u 

ZPŘ. 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

 

Požadav

ky 

Nabídky budou systémem ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

zpřístupněny, tj. stav nabídky se změní tak, že bude umožněno její 

odšifrování a následné prohlížení. 

 

Nabídky, které byly podány po lhůtě či byly vzaty zpět, nebudou 

zpřístupněny. 

 

Jedná-li se o zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) a pokud je 

k otevření pouze jedna nabídka, systém uživatele upozorní, že nabídka 

se dle § 71 odst. 7 ZVZ neotvírá. Dále mu umožní vytvořit 

Vyrozumění o neotevření jediné podané nabídky (T45) a odeslat ho 

dodavateli, který nabídku podal. 

 

Dokume

nty 
T45 - Vyrozumění o neotevření jediné podané nabídky 

Lhůty 
Ke zpřístupnění nabídek dojde ihned po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek („ET-010-010-110-010 – Lhůta pro podání nabídky“). 
 

 

 

3 R03 Popis 

požadavku 

v rozhodo-

vacím bodu 

 

 

R03 – Další nabídka ke kontrole úplnosti požadavků dle § 71 odst. 9 

7 ZVZ? 

Popis 

Systém automaticky rozhodne, je-li další nabídka k otevření ke 

kontrole. Všechny nabídky, které byly zaevidovány v rámci aktivity 

„S07-080 – Evidence nabídky“ a zároveň nebyly podány po lhůtě pro 

podání nabídek, musí projít aktivitou „S11-040 – Kontrola úplnosti 

nabídky dle požadavků ZVZ“. 

ANO - 

východi

ska 

Alespoň jedna z nabídek, které byly zaevidovány v rámci aktivity 

„S07-080 – Evidence nabídky“ ještě neprošla aktivitou „S11-040 – 

Kontrola úplnosti nabídky dle požadavků ZVZ“. 

NE - 

východi

ska 

V opačném případě. 

 

Aktualizace odkazu na ZVZ 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

4 

 

S11-040 

Zpřístupnění 

nabídek 

 

Popis 

požadavku 

S11-040 – Kontrola úplnosti nabídky dle požadavků § 71 odst. 9 7  

ZVZ 

Popis 

Uživatel provádí kontrolu úplnosti splnění požadavků dle § 71 odst. 9 

7 ZVZ, tedy zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, 

nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či 

zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda je návrh smlouvy 

podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Uživatel volbou ANO/NE uvede, je-li nabídka úplná splňuje-li nabídka 

požadavky dané § 71 odst. 9  7 ZVZ či nikoliv. 

 

Pokud nabídka úplná je požadavky splňuje, postupuje do další fáze, 

posouzení kvalifikace. Pokud nabídka úplná není požadavky nesplňuje, 

do další fáze nepostupuje. Z údajů uvedených v systému musí být 

patrné, které nabídky postoupily do fáze posouzení kvalifikace a které 

ne (tj. byly vyřazeny – viz aktivita „S11-050 – Vyřazení nabídky“). 

 

Povinná aktivita 
 

Aktualizace odkazu na ZVZ 

 

5 R04 

 

Popis 

požadavku 

v rozhodo-

vacím bodu 

 

R04 – Je nabídka úplná Splňuje nabídka požadavky dle § 71 odst. 

9 7 ZVZ? 

Popis 

Systém automaticky rozhodne na základě rozhodnutí v aktivitě „S11-

040 – Kontrola úplnosti nabídky dle požadavků § 71 odst. 9 7 ZVZ“, je-

li nabídka úplná splňuje-li dané požadavky. 

ANO - 

východi

ska 

V aktivitě „S11-040 – Kontrola úplnosti nabídky dle požadavků § 71 

odst. 9 7 ZVZ“ zvolena volba ANO, tj. nabídka je úplná požadavky 

splňuje. 

NE - 

východi

ska 

V opačném případě. 

 

Aktualizace odkazu na ZVZ 

6 T45 -  Hlavička č. 1 (1) Na základě přijetí technické 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

Vyrozumění 

o neotevření 

jediné 

podané 

nabídky 

 

 

Vyrozumění o neotevření jediné podané nabídky (2) 

 

Jménem zadavatele Vám oznamuji, že nabídka dodavatele (identifikace 

dodavatele, jehož nabídka byla evidovaná v rámci „S07-080 – Evidence 

nabídky“) (3) byla k veřejné zakázce s názvem (evidováno v „ET-010-010-020-

010 – Název VZ“) podána jako jediná a nebyla v souladu s § 71 odst. 7 6 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) otevřena (4). 

 

 

novely ZVZ se formulář T45 

vypouští 

 

 

7 Šablony 

dokumentů: 

T14, T15, 

T16, T17, 

T28 

 

 

Veškerá 

místa, kde 

se odkazuje 

na seznam 

nabídek 

 

Seznam nabídek, které vyhověly požadavkům § 71 odst. 8 7 a § 72 odst. 5 

zákona 

 

… 

 

 

Uvedení do souladu se ZVZ – 

aktualizace odkazu  

 

 

8a S22-100a 

Posouzení 

nabídkové 

ceny podle § 

77 

Popis 

požadavku 
S22-100a – Posouzení nabídkové ceny podle § 77 

Popis Posouzení nabídkové ceny po realizace e-aukce 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové 

ceny podle § 77 

Dokume

nty 
- 

Lhůty - 
 

Na základě přijetí technické 

novely ZVZ  vložení nového 

posouzení nabídek hodnotící 

komisí u e-aukce 

9a R05a Popis 

požadavku 

v rozhodo-

R05a – Vyřadí zadavatel některé nabídky při posouzení nabídkové 

ceny po realizaci e-aukce?  
Popis Uživatel bude mít možnost označit jednu či více nabídek, které budou 

Vložení nového 

rozhodovacího bodu 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

vacím bodu 

 

vyřazeny ze zadávacího řízení, a to ze seznamu nabídek, po skončení e-

aukce. Vyřazené nabídky nepostupují do nové navazující elektronické 

aukce. 

ANO - 

východi

ska 

Uživatel označil alespoň jednu nabídku. 

NE - 

východi

ska 

Uživatel neoznačil žádnou nabídku. 

 

10a S22-110a Popis 

požadavku 
S22-110a Vyřazení nabídky po realizaci e-aukce 

Popis 

Uživatel označí jednu či více nabídek, které budou vyřazeny ze 

zadávacího řízení, a to ze seznamu nabídek, po skončení e-aukce. 

Vyřazené nabídky nepostupují do nové navazující elektronické aukce. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Uživatel – hodnotící komise - na základě posouzení rozhodne o 

vyřazení jedné či více nabídek. 

 

Doporučená aktivita 

Dokume

nty 
- 

Lhůty - 
 

Na základě přijetí technické 

novely ZVZ  vložení nové 

aktivity 

11a R06a Popis 

požadavku 

v rozhodo-

vacím bodu 

 

R06a – Bude zadavatel vyžadovat odůvodnění mimořádně nízké 

ceny?  
Popis Systém automaticky rozhodne, byla-li některá z nabídek vyřazena 

ANO - 

východi

ska 

Uživatel označil alespoň jednu nabídku. 

NE - 

východi

ska 

Uživatel neoznačil žádnou nabídku. 

 

Vložení nového 

rozhodovacího bodu 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

12a S22-120a 

Odůvodnění 

vyřazení 

nabídek 

Popis 

požadavku 
S22-120a – Odůvodnění vyřazení nabídek 

Popis 
Uživatel rozhodne, zda bude požadovat zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Uživatel – hodnotící komise - na základě posouzení rozhodne, zda 

bude po účastníkovi, jehož nabídka byla vyřazena na základě 

posouzení, požadovat zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

Doporučená aktivita 

Dokume

nty 
- 

Lhůty - 
 

Na základě přijetí technické 

novely ZVZ  vložení nové 

aktivity 

13a S22-130a 

Zaslání 

výzvy ke 

zdůvodnění 

nízké 

nabídkové 

ceny 

Popis 

požadavku 
S22-130a Zaslání výzvy ke zdůvodnění nízké nabídkové ceny  

Popis 
Uživatel přes systém e-tržiště vyzve dodavatele k písemnému 

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Uživatel na základě rozhodnutí v rámci aktivity „S22-120a 

Odůvodnění vyřazení nabídek“ zašle prostřednictvím e-tržiště 

dodavateli výzvu k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny. 

 

Doporučená aktivita 

Dokume

nty 

Formulář T49 - Výzva k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny 
 

Na základě přijetí technické 

novely ZVZ  vložení nové 

aktivity 

14a T49 - Výzva 

k 

písemnému 

zdůvodnění 

mimořádně 

 Hlavička č. 1 (1) 

 
Výzva k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (2) 

 

Jménem zadavatele Vás v souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, žádám o písemné 

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. (3) 

Nový formulář 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

nízké 

nabídkové 

ceny 

…. 

15a S22-140a 

Přijetí a 

posouzení 

zdůvodnění 

nízké 

nabídkové 

ceny 

Popis 

požadavku 
S22-140a Přijetí a posouzení zdůvodnění nízké nabídkové ceny 

Popis 
Uživatel přijme od dodavatele písemné zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny a posoudí zdůvodnění. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav

ky 

Uživatel – hodnotící komise – přijme písemné zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny a na základě posouzení rozhodne, zda bude 

nabídka vyřazena. 

 

Doporučená aktivita 

Dokume

nty 
- 

 

Na základě přijetí technické 

novely ZVZ  vložení nové 

aktivity 

16a R07a Popis 

požadavku 

v rozhodov

acím bodu 

 

R07a – Byla vyřazena nabídka při posouzení nabídkové ceny po 

realizaci e-aukce?  
Popis Systém automaticky rozhodne, byla-li některá z nabídek vyřazena 

ANO - 

východi

ska 

Systém se vrátí do rozhodovacího bodu "Je do ZŘ zařazena e-aukce". 

Uživatel bude upozorněn, že je nutné z důvodu vyřazení nabídky 

realizovat novou elektronickou aukci. 

 

NE - 

východi

ska 

Systém pokračuje v procesním modelu na navazující aktivitu 

 

Vložení nového 

rozhodovacího bodu 

15 F-050-010 –

Stavy VZ 

Popis 

požadavku 

 

 

… 

Zadávací řízení Od zahájení procesu „ET-010-030-010 - VZMR 

- přímé zadání“, dokud nebude provedena 

aktivita „ET-010-040-010 – Evidence výsledku 

ZŘ 

1 

Do popisu požadavku 

doplněno ke stavu „Zadávací 

řízení“ doposud chybějící ZŘ 

7 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

zadávacího řízení“ 

Od zahájení aktivity "S04-010 - Odeslání výzvy 

k podání nabídky dodavateli" (popř. zahájením 

aktivity „ET-15-010 – Posouzení nabídky“, 

pokud probíhá nové posouzení a hodnocení 

nabídek), dokud nebude provedena aktivita 

„ET-010-040-010 – Evidence výsledku 

zadávacího řízení“. 

ZŘ 2, 

4, 5, 7 

Od zahájení aktivity "S05-010 - Uveřejnění 

výzvy k podání nabídky v e-tržišti", dokud 

nebude provedena aktivita „ET-010-040-010 – 

Evidence výsledku zadávacího řízení“. 

ZŘ 3, 

5, 6 

Od zahájení procesu „ET-010 -030-080 - 

Podlimitní VZ - přímé zadání“, dokud nebude 

provedena aktivita „ET-010-040-010 – 

Evidence výsledku zadávacího řízení“. 

ZŘ 8 

… 

16 ET-010-040-

010 – 

Evidence 

výsledku 

zadávacího 

řízení 

Požadavky … 

 Smlouva – uživatel do systému uloží smlouvu. Tato aktivita je dobrovolná 

v případě VZ s předpokládanou hodnotou celkovou smluvní cenou nižší než 

nepřesahující 500 tis. Kč bez DPH a v případě VZ zadávané V ZŘ 8 (tj. 

přímé zadání na základě výjimky dle § 18 ZVZ a Pravidel systému 

používání e-tržišť, v ostatních případech povinné 

 

Povinné zveřejnění smlouvy u 

VZ, u nichž nikoli 

předpokládaná hodnota ale 

celková smluvní cena 

přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, 

neplatí pro VZ zadávané na 

základě výjimky  

(podnět zadavatele) 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

17 Příloha č. 3 – 

Statistické 

informace o 

VZ 

 Viz Příloha č. 3 TS Vyřazení položky „Popis 

položky VZ“ (skupina položek 

„Předmět VZ“) z povinně 

zasílaných statistických 

informací. 

18 F-040-010 – 

Klasifikace a 

číselníky 

 … 

Klasifikace a číselníky provozované Českým statistickým úřadem 

spravované v IS VZ  

 

• Všechny níže uvedené číselníky a klasifikace je povinen 

provozovatel e-tržiště aktualizovat dle aktuálních verzí zveřejňovaných 

Českým statistickým úřadem v IS VZ. 

... 

Změna odkazu na zdroj 

číselníků – místo ČZÚ odkaz 

na IS VZ 

19 F-040-020 – 

Aktualizace 

číselníků 

 

Popis 

požadavku 

… 

Provozovatel musí dále sledovat změny v číselnících zemí, právních 

forem, základních územních jednotek a NUTS, které jsou spravovány 

Českým statistickým úřadem v IS VZ.   

Provozovatel musí provést aktualizaci číselníků spravovaných MMR a 

Českým statistickým úřadem IS VZ nejpozději k okamžiku nabytí 

platnosti změny číselníku. 

Změna odkazu na zdroj 

číselníků – místo ČZÚ odkaz 

na IS VZ 

20 F-040-010 – 

Klasifikace a 

číselníky 

Popis 

požadavku 

… 

 Pokud uživatel zvolí jinou měnu než CZK, systém musí být schopen hodnotu 

přepočítat na CZK. Způsoby přepočtu jsou následující: 

o Měny států v EU – budou přepočítávány fixním kurzem dle protihodnot 

zveřejněných v Úředním věstníku EU na základě pravidel uvedených v 

Upřesněna pravidla pro 

přepočet měn: 

 

- u předpokládané hodnoty se 

vychází z fixních kurzů 

uvedených v aktuální verzi 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

čl. 69 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o 

koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a v čl. 

78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o 

koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby. 

Tento přístup bude uplatněn u předpokládané hodnoty VZ. 

o Měny devizového trhu uveřejňované každý pracovní den ČNB v 

kurzovním lístku devizového trhu budou přepočítávány kurzem 

vyhlášeným ze strany ČNB v příslušný den, a to den zpětně, neboť 

ČNB provádí devizový fixing 1x denně (v cca 14:00). 

Tento přístup bude u měn států EU uplatněn v případě (celkové) 

smluvní ceny VZ k datu uzavření smlouvy. 

… 

přílohy č. 7 TS 

 

- u celkové smluvní ceny 

z aktuálního kurzu ČNB  

 

(viz emailový pokyn 

z 20.2.2014) 

21 N-020-030 – 

Formát 

částek 

Popis 

požadavku 

 

1. Formát částek e-tržiště: kladné nezáporné číslo s přesností na 

dvě desetinná místa (tj. finanční částky uváděné na halíře), oddělování 

tisíců mezerou - příklad – 10 000 000,00 Kč. 
… 

 

Částky bude možné zadat s 

nulovou hodnotou. 

(podnět zadavatele) 

22 9.2 Použité 

zkratky 

Plné znění … 

NKÚ Národní Nejvyšší kontrolní úřad 

Věstník VZ Informační systém o veřejných zakázkách, Věstník veřejných 

zakázek 

NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 

… 

Formální oprava chybného 

vysvětlení zkratek (bez zásahu 

do aplikace) 
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Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

23 3.1.1.4 

Dodatečné 

informace k 

zadávacím 

podmínkám 

 

Popis 

požadavku 

… 

 

Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 2 pracovních dnů v případě  ZŘ 2, 

3 a 5 (v případě ZŘ 5 pouze, když výzva k podání nabídky není uveřejňována), resp. 

3 pracovních dnů v případě ZŘ 3, 4, 5 a 6 ( v případě ZŘ 5 pouze, když je výzva 

k podání nabídky uveřejňována) a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem 

uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) 

spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla uveřejněna výzva. 

 

 

 

 

Oprava druhu zadávacího 

řízení u lhůty pro odpověď na 

dodatečné informace – soulad 

s Pravidly 

  


