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Příloha č. 1 – Povinné změny v Technické specifikaci e-tržišť 

Dokument obsahuje úpravy Závazných minimálních požadavků na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy. 

Povinnosti: 

A – vyplývá ze změny právních předpisů – povinná úprava e-tržiště 

A* - vyplývá již z původního textu TS (bez finanční úhrady) 

B – pouhá úprava textu TS bez dopadu do aplikace příp. upřesnění stávajícího požadavku TS (bez finanční úhrady) 

C – parametrická změna, nenáročná úprava 

D – nezbytná úprava 

E – zbytná úprava 

1. etapa zapracování (od 1. 4. 2014): povinnost A, A*, B, C 

2. etapa zapracování: D 

dobrovolně: E 

Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

E 1 F-020-090 - 
Využití údajů 
specifikovan
ých u jiných 
VZ/průzkum
ů trhu 

Popis 
požadavku 

1. E-tržiště musí umožňovat vytvoření nové specifikace VZ/průzkumu trhu pomocí 
zkopírování již v minulosti vyspecifikované VZ/průzkumu trhu. 

E-tržiště musí umožňovat při dalších zadávacích řízeních použití již jednou 
vyspecifikovaných údajů zadaných do systému v rámci specifikace VZ/průzkumu trhu 
s výjimkou kalendářních dat stanovených v rámci specifikace VZ/průzkumu trhu. E-
tržiště musí umožňovat založení nové aukce kopírováním starší aukce. Editace 
zkopírovaných údajů bude umožněna. 

Odrážka 1 
byla 
nahrazena 
textem ve 
sloupci „Nové 
znění“. 
Vztažení 
požadavku na 
celou 
specifikaci 
VZ/průzkumu 
trhu. 

Doposud se 
týkalo jen 
předmětu VZ 
/PT, nově 
rozšířeno na 
všechny 
vyspecifikované 
údaje. 

 

Podnět 
zadavatelů – 
uživatelská 
přívětivost 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

E 2 ET-010-010 
– Specifikace 
VZ 

Nové 
rozhodova
cí body 
R14, R15 

R14 - Bude použita metoda hodnocení mimo systém? 

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě výběru v aktivitě „ET-010-010-120-
020 – Metoda hodnocení“. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“ byla zvolena varianta 
Hodnocení mimo systém 

NE - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“ byla zvolena varianta 
Poloautomatická metoda hodnocení či Automatická metoda hodnocení. 

 

R15 – Je alespoň jedno z kritérií číselně vyjádřitelné? 

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě výběru v aktivitě „ET-010-010-
120-010 – Základní hodnotící kritérium“ a aktivitě „ET-010-010-120-110 – 
Určení, jedná-li se o číselné vyjádřitelná kritéria“ 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“ bylo vybráno 
nejnižší nabídková cena. 

V aktivitě „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“ bylo vybráno 
ekonomická výhodnost nabídky a zároveň uživatel v aktivitě „ET-010-010-
120-110 – Určení, jedná-li se o číselné vyjádřitelná kritéria“ určil alespoň 
jedno kritérium, které je číselně vyjádřitelné. 

NE - 
východiska 

V opačném případě. 
 

Do procesu 
byly přidány 
dva 
rozhodovací 
body R14 a 
R15. 

 

Vztahy 
v rámci 
procesního 
modelu: 

R07 (větev 
NE) -> R14 

R14 (větev 
ANO) -> ET-
010-010-170 – 
Požadavky na 
zpracování a 
členění 
nabídky 

R14 (větev 
NE) -> R15 

R15 (větev 
ANO) -> ET-
010-010-130 – 
Určení, bude-li 
do zadávacího 
řízení 
zařazena e-
aukce 

R15 (větev 
NE) -> ET-010-

Logické 
doplnění 
požadavku TS 
tak, aby při 
výběru 
hodnocení 
mimo systém 
nebylo možné 
použít 
k hodnocení e-
aukci, která 
potřebuje 
pracovat 
s přesně 
strukturovanými 
daty získanými 
z hodnocení 
automatického 
či 
poloautomatick
ého. 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

010-170 – 
Požadavky na 
zpracování a 
členění 
nabídky 

B 3 Procesní 
model – 
schéma: ET-
010-010-230 
- Ukončení 
VZ ve fázi 
specifikace 
VZ 

Poznámka 
k 
subprocesu 

„Nevztahuje se k založenému průzkumu trhu“.  V poznámce 
k ad hoc 
subprocesu 
„ET-010-010-
230 - 
Ukončení VZ 
ve fázi 
specifikace 
VZ“ opraven 
překlep 
"…průzkumu 
trhuAnnotatio
n". 

Oprava překlepu 
v textu TS – bez 
jakéhokoli 
dopadu do 
aplikace. 

A* 4 Specifikace – 
ET-010-010-
110 – 
Způsob a 
doba podání 
nabídek 

Lhůty Systém uživatele upozorní, pokud stanoví lhůtu, která je kratší než: 

 15 kalendářních dní v případě ZŘ 6, 

 4 pracovní dny v ZŘ 2, 4, 

 6 pracovních dní v ZŘ 3. 

Pokud bude na kratší lhůtě uživatel trvat, své rozhodnutí bude muset odůvodnit.  

Lhůta pro podání nabídky bude kontrolována jak ke dni evidování lhůty, tj. vyplněním 
této aktivity, tak také v okamžiku před zahájením zadávacího řízení, tj. před 
uveřejněním či odesláním výzvy k podání nabídky. 

Konkrétní 
aplikace 
požadavku F-
070-080 bod 2 
na kontrolu 
vložené lhůty 
+ aktualizace 
kontrolovanýc
h lhůt dle 
nových 
Pravidel. 

Doposud na 
povinnost 
kontrolovat 
lhůty v tomto 
bodě TS 
upozorňováno 
nebylo, 
povinnost ale 
vyplývá 
z požadavku F-
070-080. 

 

A* 5 Specifikace – 
ET-010-010-

Lhůty Systém uživatele upozorní, pokud stanoví datum zahájení zadávacího či prvního 
aukčního kola (pokud není zadávací kolo realizováno), které je dříve než: 

Kontrola 
vložené lhůty 

Viz ID 4 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

160 – 
Specifikace 
e-aukce 

 čtvrtý pracovní den po zahájení zadávacího řízení, pokud výzva k podání 
nabídky není uveřejňována, 

 šestý pracovní den po zahájení zadávacího řízení, pokud je výzva k podání 
nabídky uveřejňována. 

Pokud bude na kratší lhůtě uživatel trvat, své rozhodnutí bude muset odůvodnit.  

Datum zahájení kola bude kontrolováno jak ke dni evidování data, tj. vyplněním této 
aktivity, tak také v okamžiku před zahájením zadávacího řízení, tj. před uveřejněním 
či odesláním výzvy k podání nabídky. 

– analogie 
k ID 4 

B 6 ET-010-010-
190 – 
Vytvoření 
výzvy 
k podání 
nabídky 

Požadavky 
   

Požadavky 

… 

Změny ve výzvě a dalších zadávacích podmínkách budou po zahájení 
zadávacího řízení možné jen s využitím nestandardního stavu. 

Povinná aktivita  

   . 

Poslední 
odstavec 
popisu aktivity 
byl změněn 
tak, aby bylo 
zřejmé, že 
změny v 
zadávacích 
podmínkách 
je možné 
provádět 
pouze 
prostřednictví
m 
nestandardníh
o stavu na 
základě 
poskytnutých 
dodatečných 
informací. 

Zpřesnění TS, 
kdy z původního 
textu jasně 
nevyplývalo, že 
ke změně 
zadávacích 
podmínek je 
nutné použít 
nestandardní 
stav. 

A 7 S09 – 
Poskytování 
dodatečných 
informací 

1) S09-020 
– Odeslání 
žádosti o 
poskytnutí 

1) 

S09-020 – Odeslání žádosti o poskytnutí dodatečných informací 

Lhůty Žádost v ZŘ 6 je možné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 

Upraveny 
lhůty v "S09-
020 – 
Odeslání 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

dodatečnýc
h informací 

 

2) S09-050 
– Odeslání 
odpovědi 
na žádost o 
poskytnutí 
dodatečnýc
h informací 

lhůty pro podání nabídek.  

V případě ZŘ 4 a 5 (u ZŘ 5 pouze v případě, když je výzva k podání nabídky 
uveřejňována) je žádost možné zaslat: 

 nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek 
v případě ZŘ 4 (viz požadavek „ET-010-010-110-010 – Lhůta pro podání 
nabídky“) či 

 nejpozději 4 pracovní dny před zahájením prvního aukčního kola v případě 
ZŘ 5.  

V případě ZŘ 2, 3 a 5 (u ZŘ 5 pouze v případě, když výzva k podání nabídky 
není uveřejňována), je možné zaslat žádost: 

 nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek (viz 
požadavek „ET-010-010-110-010 – Lhůta pro podání nabídky“) v případě 
ZŘ 2 a 3 či, 

 nejpozději 2 pracovní dny před zahájením prvního aukčního kola v případě 
ZŘ 5. 

V případě, že uživatel odešle žádost po lhůtě, systém ho na to upozorní, ale 
odeslání umožní. 

2) 

S09-050 – Odeslání odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací 

Lhůty 

Zadavatel má povinnost odeslat odpověď do 3 pracovních dnů v případě ZŘ 4, 
5 a 6 (v případě ZŘ 5 pouze, když je výzva k podání nabídky uveřejňována). 

Zadavatel má povinnost odeslat odpověď do 2 pracovních dní v případě ZŘ 2, 3 
a 5 (v případě ZŘ 5 pouze, když výzva k podání nabídky není uveřejňována). 

V případě, že uživatel odešle odpověď na žádost o dodatečné informace po 
lhůtě, systém ho na to upozorní, ale odeslání umožní. 

Systém uživatele bude upozorňovat na blížící se konec lhůty (pravidla popsána 
v softwarových požadavcích). 

 

žádosti o 
poskytnutí 
dodatečných 
informací" a 
"S09-050 – 
Odeslání 
odpovědi na 
žádost o 
poskytnutí 
dodatečných 
informací" u 
VZMR tak, aby 
odpovídaly 
Pravidlům 
systému 
používání e-
tržišť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 8 S09– 
Poskytování 
dodatečných 
informací 

1) 

Upraveny 
požadavky 
v rámci 
popisu 

1) 

… 

Zadavateli musí být umožněno vložit do systému dodatečnou informaci v rámci 
aktivity „S09-040 - Příprava odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací“ 
i bez předchozího obdržení žádosti dodavatele. Takto vytvořené dodatečné 

1) 

Do odstavce 
týkajícího se 
vkládání 
dodatečné 

1+2) podnět 
zadavatele 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

subprocesu 

 

2) 

Nová ad-
hoc aktivita 
S09-070 – 
Evidence 
žádostí o 
poskytnutí 
dodatečnýc
h informací 

3)  

Úprava v 
požadavku 
v aktivitě 
"S09-040 – 
Příprava 
odpovědi 
na žádost o 
poskytnutí 
dodatečnýc
h 
informací" 

informace budou číslovány samostatnou vzestupnou číselnou řadou. Zadavateli musí 
být také umožněno zaevidovat žádosti o dodatečné informace přijaté mimo systém, 
a to v rámci aktivity „S09-070 – Evidence žádostí o poskytnutí dodatečných informací 
přijatých mimo systém“. 

… 

2) 

S09-070 – Evidence žádostí o poskytnutí dodatečných informací 

Popis 
Uživatel do e-tržiště zaeviduje žádost o dodatečné informace přijatou mimo 
systém. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Zadavateli musí být umožněno zaevidovat žádosti o dodatečné informace 
přijaté mimo systém. Uživatel do systému vloží přílohu a zaeviduje níže 
uvedené informace o žádosti o dodatečné informace: 

 Datum a čas přijetí žádosti - uživatel uvede datum a čas ve formátu 
DD.MM.RRRR, HH:MM:SS. 

 Identifikace dodavatele - výběr z registru dodavatelů, v případě, že 
dodavatel v e-tržišti není zaregistrován, zadavatel takovéhoto 
dodavatele do e-tržiště předběžně zaregistruje. 

Dobrovolná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 

 

3) 

Doporučená aktivita, pokud však aktivitu bude chtít vykonat a zároveň se nejedná o 
případ, kdy zadavatel poskytuje dodatečné informace bez předchozí žádosti 
dodavatele, musí být provedena předchozí aktivita „S09-030 – Evidence otázek 
dodavatele" či aktivita "S09-070 – Evidence žádostí o poskytnutí dodatečných 
informací přijatých mimo systém". 

informace bez 
předchozího 
obdržení 
žádosti byla 
doplněna 
věta: 
„Zadavateli 
musí být také 
umožněno 
zaevidovat 
žádosti o 
dodatečné 
informace 
přijaté mimo 
systém.“ 

 

2) 

Do 
subprocesu 
S09 přidána 
nová aktivita 
S09-070 – 
Evidence 
žádostí o 
poskytnutí 
dodatečných 
informací. 
Jedná se o ad-
hoc aktivitu, 
tzn. zadavateli 
bude 
umožněno 
provést tuto 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

aktivitu za 
stejných 
podmínek, za 
kterých je 
spouštěn 
subproces S09 
- Poskytování 
dodatečných 
informací. 

 

3) 

Nahrazen 
následující 
text 
požadavku: 
"Doporučená 
aktivita, 
pokud však 
aktivitu bude 
chtít vykonat 
a zároveň se 
nejedná o 
případ, kdy 
zadavatel 
poskytuje 
dodatečné 
informace bez 
předchozí 
žádosti 
dodavatele, 
musí být 
provedena 
předchozí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) doplnění 
textu o možnost 
využití  1+2 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

aktivita „S09-
030 – 
Evidence 
otázek 
dodavatele" 

E 9 S34 – 
Námitkové 
řízení 

1) 

Upraveny 
požadavky 
v rámci 
popisu 
subprocesu  

 

2) 

Nová ad-
hoc aktivita 
S34-150 – 
Evidence 
informací o 
námitkách 
podaných 
mimo 
systém 

 

1) 

… 

Systém musí umožnit zadavateli také zaevidování informace o námitce přijaté mimo 
systém. 

2) 

S34-150 – Evidence informací o námitkách podaných mimo systém 

Popis Uživatel do e-tržiště zaeviduje informace o námitce podané mimo systém. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Zadavateli musí být umožněno zaevidovat informace o námitce podané 
mimo systém. Uživatel do systému vloží přílohu a zaeviduje níže uvedené 
informace o námitce: 

 Identifikace dodavatele, který námitku zaslal - výběr z registru 
dodavatelů, v případě, že dodavatel v e-tržišti není zaregistrován, 
zadavatel takovéhoto dodavatele do e-tržiště předběžně zaregistruje. 

 Datum a čas doručení námitky - uživatel uvede datum a čas ve formátu 
DD.MM.RRRR, HH:MM:SS. 

 Popis úkonu zadavatele, proti kterému námitka směřuje - textové pole 

 Popis, v čem je spatřováno porušení zákona - textové pole 

 Újma, která stěžovateli hrozí či vznikla (je-li relevantní) - textové pole 

 Čeho se stěžovatel domáhá (je-li relevantní) - textové pole 

 Skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém 
porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl (je-li relevantní) - 
textové pole 

 

Doporučená aktivita 

Dokumenty - 

1) 

Na konec 
požadavků v 
rámci popisu 
subprocesu 
byla přidána 
věta: „Systém 
musí také 
umožnit 
zadavateli 
zaevidování 
informace o 
námitce 
přijaté mimo 
systém.“ 

 

2) 

Do 
subprocesu 
S34 přidána 
nová aktivita 
S34-150 – 
Evidence 
informací o 
námitkách 
podaných 
mimo systém. 

Obdobně jako 
ID 8 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Lhůty - 
 

Bude se 
jednat o ad-
hoc aktivitu, 
tzn. zadavateli 
bude 
umožněno 
provést tuto 
aktivitu za 
stejných 
podmínek, za 
kterých je 
spouštěn 
subproces  
S34 – 
Námitkové 
řízení. 

 

B 10 ET-010-010-
020-070 – 
Předpokláda
ná hodnota 
VZ 

Požadavky V případě, že se nejedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy (tj. v aktivitě 
„ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ 
bylo vybráno NE) a zároveň předpokládaná hodnota pro celou VZ přesáhne limit 
pro podlimitní VZ (limity jsou určeny v tabulce č. 2, která je přílohou technické 
specifikace), systém na tuto skutečnost uživatele upozorní a nedovolí mu tuto 
hodnotu zadat (tabulka č. 2 se odkazuje v případě různého stanovování limitů u 
určitých zadavatelů na údaje specifikované v rámci aktivity „ET-010-010-020-040 – 
Druh VZ“). 

Oprava 
špatného 
odkazu 
v uvedeném 
odstavci "V 
případě, že se 
nejedná o VZ 
zadávanou na 
základě 
rámcové 
smlouvy (tj. v 
aktivitě „ET-
010-010-020-
050 – 
Evidence, je-li 
VZ zadávána 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

na základě 
rámcové 
smlouvy“ bylo 
vybráno 
ANO)...". 

V závorce má 
být uvedeno 
NE. 

E 11 ET-010-010-
090 – 
Zadávací 
lhůta 

Požadavky Uživatel specifikuje zadávací lhůtu, a to výběrem jedné z následujících možností: 

 Stanovení konce zadávací lhůty - výběr z kalendáře 

 Doba trvání zadávací lhůty v měsících - číselná hodnota 

 Doba trvání zadávací lhůty ve dnech - číselná hodnota 

V závislosti na uživatelem zvolené možnosti se po skončení specifikace VZ zobrazí 
následující text ve výzvě k podání nabídky: 

1. Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta 
skončí dne DD.MM.RRRR. 

2. Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že doba 
trvání zadávací lhůty XX měsíců. 

3. Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že doba 
trvání zadávací lhůty je XX dní. 

Na místě DD.MM.RRRR a XX bude automaticky vyplněna hodnota, kterou uživatel 
uvedl v rámci výběru jedné z možností specifikace zadávací lhůty. 

… 

Rozšíření 
možnosti 
stanovit 
zadávací lhůtu 
i v měsících a 
dnech. 
Textem ve 
sloupci „Nové 
znění“ byly 
nahrazeny 
první tři 
odstavce 
požadavku. 

Nyní lze 
specifikovat jen 
konec lhůty 
určením 
konkrétního 
data – rozšíření 
o další 2 
možnosti. 

D 12 S22-030 – 
Evidence, 
zaměstnává-
li dodavatel 
osoby se 

Popis 
požadavku 

Pokud uvede, že ANO, nabídková cena tohoto dodavatele bude pro účely hodnocení 
snížena o 15 %. U nabídky musí být evidována a zobrazena jak původní podaná 
nabídková cena, tak rozhodná nabídková cena (tj. cena snížená o 15 %). 

Původní část 
požadavku 
„Pokud 
uvede, že 
ANO, 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

zdravotním 
postižením 

nabídková 
cena tohoto 
dodavatele 
bude pro 
účely 
hodnocení 
snížena o 15 
%. Původní 
nabídková 
hodnota však 
musí být u 
nabídky i 
nadále 
evidována.“ 
byla upravena 
tak, že musí 
být vždy 
zobrazeny 
obě ceny. 

B 13 S22-110 – 
Vložení 
nabídkových 
hodnot 
v zadávacím 
kole 

Požadavky … 

Uživatel bude při podávání nabídkové hodnoty vyzván k připojení zaručeného 
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu – v případě 
zadávacího řízení 6 a 7 vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-
010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ bylo vybráno ANO. 

V případě, že se jedná o zadávací řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) a 
zadavatel zároveň stanovil v rámci aktivity „ET-010-010-170-060 – Stanovení 
povinnosti šifrovat aukční hodnoty“ povinnost šifrovat aukční hodnoty veřejným 
klíčem zadavatele, dodavatel bude systémem vyzván, aby nabídkovou hodnotu 
zašifroval, či systém hodnotu zašifruje automaticky – veřejný klíč zadavatele připojen 
v rámci aktivity „ET-010-010-170-070 – Připojení certifikátu veřejného klíče (řešení 
navrhne provozovatel e-tržiště). Toto neplatí v případě, kdy e-tržiště zajišťuje 
šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace mezi uživatelskou 

Na konec 
požadavku 
doplnění 
textu 
uvedeného ve 
sloupci „Nové 
znění“. 

Pouze doplnění 
textu, který tu 
chyběl, nicméně 
takto by systém 
měl fungovat již 
nyní. Plošně 
platí, že když 
mají být 
podepisovány 
datové zprávy a 
šifrovány 
nabídky, neplatí 
to pouze pro 
aukční hodnoty 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS). 

V případě, že se jedná o jakékoliv zadávací řízení kromě e-aukce malého rozsahu pro 
VZMR (ZŘ 5) a zadavatel zároveň stanovil v rámci aktivity „ET-010-010-170-040 – 
Stanovení povinnosti šifrovat nové aukční hodnoty“ povinnost šifrovat nové aukční 
hodnoty veřejným klíčem zadavatele, dodavatel bude systémem vyzván, aby 
nabídkovou hodnotu zašifroval, či systém hodnotu zašifruje automaticky –  veřejný 
klíč zadavatele připojen v rámci aktivity „ET-010-010-170-070 – Připojení certifikátu 
veřejného klíče (řešení navrhne provozovatel e-tržiště). Toto neplatí v případě, kdy e-
tržiště zajišťuje šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace 
mezi uživatelskou stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS). 

Povinná aktivita 

v aukčních 
kolech, ale 
rovněž 
v zadávacích 
kolech. 

 

 

D 14 S22-110 - 
Vložení 
nabídkových 
hodnot v 
zadávacím 
kole 

Popis 
požadavku 

Pokud uvede, že ANO, nabídková cena tohoto dodavatele bude pro účely hodnocení 
snížena o 15 %. U nabídky musí být evidována a zobrazena jak původní podaná 
nabídková cena, tak rozhodná nabídková cena (tj. cena snížená o 15 %). 

Původní část 
požadavku 
„Pokud 
uvede, že 
ANO, 
nabídková 
cena tohoto 
dodavatele 
bude pro 
účely 
hodnocení 
snížena o 15 
%. Původní 
nabídková 
hodnota však 
musí být u 
nabídky i 
nadále 
evidována.“ 
byla upravena 
tak, že musí 
být vždy 

Viz ID 12 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

zobrazeny 
obě ceny. 

B 15 ET-010-010-
140 – 
Předběžná 
specifikace 
e-aukce 

ET-010-010-
160 – 
Specifikace 
e-aukce 

Popis 
požadavku 

Maximální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního 
kola - uživatel určí procentuální hodnotu, o kterou bude moci dodavatel maximálně 
vylepšit svoji nabídku v jednom kroku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější nabídce u 
daného hodnotícího kritéria, maximálně bude moci stanovit 50 % (systém mu 
neumožní zadat více), procentuální hodnota musí být stejná či vyšší, než hodnota 
určená u Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho 
aukčního kola, povinné 

Doplněno 
omezení, že 
procentuální 
hodnota pro 
maximální 
rozdíly pro 
jednotlivá 
podání 
aukčních 
hodnot v 
rámci jednoho 
aukčního kola 
nesmí být 
nižší než 
procentuální 
hodnota pro 
minimální 
rozdíly pro 
jednotlivá 
podání 
aukčních 
hodnot v 
rámci jednoho 
aukčního kola. 

Logické 
doplnění textu 
TS, ve 
skutečnosti by 
k této 
skutečnosti 
vůbec nemělo 
docházet. 

 

 

B 16 ET-010-010-
170-070 – 
Připojení 
certifikátu 
veřejného 
klíče 

Popis Uživatel nahraje do systému certifikát veřejného klíče v případě, že je zadavatelem 
požadováno šifrování nabídek. 

 

Text v rámci 
popisu 
požadavku byl 
nahrazen 
textem ve 
sloupci „Nové 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

znění“. 

C 17 ET-010-010 
– Specifikace 
VZ – R01 – 
Jedná se o 
VZMR či VZ 
zadávanou 
na základě 
RS 
postupem 
mimo režim 
ZVZ? 

Popis, ANO 
- 
východiska 

U rámcové smlouvy, která byla vy brána v rámci aktivity „ET-010-010-020-060 – 
Určení RS, na základě které je VZ zadávána“, je uvedeno: byla RS zadána v režimu 
ZVZ – NE (viz požadavek F-060-010 – Registr rámcových smluv). 

Oprava 
odkazů na 
místo, podle 
kterého se 
rozhoduje, 
byla-li 
rámcová 
smlouva 
uzavřena 
v režimu či 
mimo režim 
ZVZ. 

Nyní odkaz na 
předpokládanou 
hodnotu VZ, 
přesnější 
informace lze 
ale stáhnout 
přímo z registru 
RS. 

B 18 S11-030 – 
Evidence, 
nabídky 
kterých 
dodavatelů 
byly do 
jednotlivých 
částí podány 

Popis 
požadavku 

… 

Nabídky dodavatelů musí být označeny tak, že za pořadovým číslem nabídky bude 
přes pomlčku označení části veřejná zakázky, do které byla nabídka podána. Ze 
způsobu označení musí být zřetelné, co je číslo nabídky a co číslo části veřejné 
zakázky.  

… 

Sjednocení 
způsobu 
číslování částí 
napříč VZ. 
Odstavec 
„Nabídky 
dodavatelů 
musí být 
označeny …“ 
byl nahrazen 
textem ve 
sloupci „Nové 
znění“. 

 

C 19 S11-040 – 
Kontrola 
nabídky dle 
požadavků § 
71 odst. 8 
ZVZ 

Požadavky Uživatel v případě, že se jedná o: 

 veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. VZ ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 
ZVZ, či 

 VZ zadávanou na základě RS postupem mimo režim zákona VZMR (tj. v 
aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě 
rámcové smlouvy“ uživatel vybral ANO a zároveň je v registru rámcových 

Celý text 
požadavků 
v rámci 
aktivity byl 
nahrazen 
textem ve 

V textu TS 
upřesněno, že 
v případě ZPŘ se 
postupuje při 
posuzování 
nabídek dle ZVZ, 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

smluv u rámcové smlouvy, na základě které je VZ zadávána, uvedeno, že 
"byla RS zadána v režimu ZVZ - NE"), 

volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka požadavky dané čl. VI.7 odst. 1 Pravidel 
systému používání e-tržišť či nikoliv. 

V ostatních případech uživatel volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka požadavky 
dané § 71 odst. 8 ZVZ či nikoliv.  

Pokud nabídka požadavky splňuje, postupuje do další fáze, posouzení kvalifikace. 
Pokud nabídka 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 

sloupci „Nové 
znění“. 

 

v ostatních 
případech 
(VZMR a 
minitendry) dle 
Pravidel. 
Potenciální 
změna 
terminologie 
v e-tržišti. 

D 20 S11 - 
Otevírání 
nabídek 

Nové 
aktivity a 
rozhodova
cí bod 

S11-060 Evidence nabídkové ceny 

Popis 

U každé nabídky musí být zaevidována nabídková cena. Pokud byla nabídka 
podána prostřednictvím nabídkového formuláře, systém automaticky 
u každé takto podané nabídky nabídkové hodnoty zobrazí. U ostatních 
nabídek tyto údaje v systému zaeviduje uživatel. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, která není 
dělena na subkritéria, u každé nabídky musí být zaevidována nabídková 
cena, přičemž systém automaticky určí, zda se jedná o nabídkovou cenu s 
DPH či bez DPH. 

Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky a 
zadavatel stanovil nabídkovou cenu jako jedno z dílčích hodnotících kritérií, 
u každé nabídky musí být nabídková cena zaevidována, přičemž systém 
automaticky určí, zda se jedná o nabídkovou cenu s DPH či bez DPH. 

Pokud byla nabídka podána ve strukturované podobě, údaje o nabídkové 
ceně budou automaticky zobrazeny ke každé nabídce. 

Pokud nabídka nebyla podána ve strukturované podobě, uživatel ke všem 
takovým nabídkám doeviduje nabídkové ceny.  

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Do 
subprocesu 
„Otevírání 
nabídek“ 
doplněny 
nové aktivity: 

 S11-060 
„Evidence 
nabídkové 
ceny“, 

 S11-060 
„Evidence 
ostatních 
nabídkovýc
h hodnot“ 
a 

 nový 
rozhodova
cí bod R05 
„Je 
základním 

Uvedení do 
souladu se ZVZ 
(§71 odst. 9) 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Lhůty - 

 

S11-070 Evidence ostatních nabídkových hodnot 

Popis 

U každé nabídky musí být zaevidovány nabídkové hodnoty u všech číselně 
vyjádřitelných hodnotících kritérií. Pokud byla nabídka podána 
prostřednictvím nabídkového formuláře, systém automaticky u každé takto 
podané nabídky nabídkové hodnoty zobrazí. U ostatních nabídek tyto údaje 
v systému zaeviduje uživatel. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Pokud byla nabídka podána ve strukturované podobě, nabídkové hodnoty k 
číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím kromě nabídkové ceny 
budou automaticky zobrazeny ke každé nabídce. 

Pokud nabídka nebyla podána ve strukturované podobě, uživatel ke všem 
takovým nabídkám doeviduje nabídkové hodnoty k číselně vyjádřitelným 
hodnotícím kritériím v souladu s výše uvedeným.  

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 

 

R05 Je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky? 

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě výběru v aktivitě „ET-010-010-120-
010 – Základní hodnotící kritérium“. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“ byla zvolena 
varianta Ekonomická výhodnost nabídky. 

NE - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-120-010 – Základní hodnotící kritérium“ byla zvolena 
varianta Nejnižší nabídková cena. 

  

hodnotícím 
kritériem 
ekonomick
á 
výhodnost 
nabídky?“ 

Vztahy 
v rámci 
procesního 
modelu: 

ET-010-030-
030-11-030 -> 
R05 

R05 (větev 
ANO) -> S11-
070 

R05 (větev 
NE) -> S11-
060 

S11-060 -> 
R03 – Další 
nabídka ke 
kontrole 
požadavků dle 
§ 71 odst. 8 
ZVZ? 

S11-070 -> 
R03 – Další 
nabídka ke 
kontrole 
požadavků dle 
§ 71 odst. 8 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

ZVZ? 

 

D 21 Šablony 
dokumentů: 

T18, T19, 
T21, T22, 
T27, T28, 
T44 

Veškerá 
místa, kde 
se eviduje/ 
zobrazuje 
nabídková 
cena 
dodavatele 

Pokud bylo u některého z dodavatelů použito zvýhodnění v souladu s § 101 odst. 4 
ZVZ, nabídková cena musí být zobrazena vždy jako rozhodná nabídková cena (tj. cena 
snížená o 15 %) a zároveň jako podaná nabídková cena. 

Do šablon 
T18, T19, T21, 
T22, T27 a T28 
doplněna 
nabídková 
cena jak v 
původní 
podobě, tak 
snížené 
podobě 
v případě, že 
bylo u 
některého 
z dodavatelů 
použito 
zvýhodnění 
v souladu s § 
101 odst. 4 
ZVZ. 

Souvisí s ID 12. 

 

 

D 22 T14 - 
Protokol o 
otevírání 
nabídek 

Minimální 
obsahové 
náležitosti 

Změna minimální obsahové náležitosti č. 7 šablony T14. 

 

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

Následující nabídky uvedené níže v tabulce vyhověly požadavkům uvedeným 
v § 72 odst. 5 a § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nabídky jsou autentické, s datovými zprávami 
obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno a zároveň nabídky 
vyhověly požadavkům uvedeným  v § 71 odst. 8 zákona, tedy 

- nabídky byly zpracovány v požadovaném, tj. českém jazyku 
- návrhy smluv byly podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za 

uchazeče (7) 

Do tabulky se 
seznamem 
nabídek 
přidána měna 
k nabídkové 
ceně a další 
nabídkové 
hodnoty 
k číselně 
vyjádřitelným 
hodnotícím 

Souvisí s ID 20 – 
uvedení do 
souladu se ZVZ. 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Veškeré údaje v následující tabulce jsou evidovány v „S07-080 – Evidence nabídky“ – 
jedná se pouze o nabídky, u nichž bylo v aktivitě „S11-040 - Kontrola splnění 
požadavků dle § 71 odst. 8 ZVZ“ rozhodnuto, že nabídka splňuje požadavky dle § 71 
odst. 8 ZVZ (tj. ANO) 

 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Obchodní 

firma/název/ 

jméno a 

příjmení 

dodavatele 

Nabídková 

cena (měna)* Název 

hodnotícího 

kritéria 

(jednotka)** 

Název hodnotícího 

kritéria*** 

vč. 

DPH 

bez 

DPH 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

       

 

* Zobrazí se pouze v případě, je-li jedním z hodnotících kritérií nabídková cena, která 
není dělena na subkritéria 

** Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel jiná číselně vyjádřitelná hodnotící 
kritéria než nabídkovou cenu, která nejsou dělena na subkritéria. Bude uvedeno 
tolikrát, kolik je hodnotících kritérií 

*** Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel hodnotící kritéria, která jsou 
dělena na číselně vyjádřitelná subkritéria. Bude uvedeno tolikrát, kolik je hodnotících 
kritérií dělených na číselně vyjádřitelná subkritéria 

kritériím za 
uvedených 
podmínek. 

D 23 T15 – 
Protokol o 
otevírání 
nabídek 

Minimální 
obsahové 
náležitosti 

Změna minimální obsahové náležitosti č. 7 šablony T15. 

 

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

Následující nabídky uvedené níže v tabulce vyhověly požadavkům uvedeným 
v § 72 odst. 5 a § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nabídky jsou autentické, s datovými zprávami 
obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno a zároveň nabídky 
vyhověly požadavkům uvedeným  v § 71 odst. 8 zákona, tedy 

- nabídky byly zpracovány v požadovaném, tj. českém jazyku 

Do tabulky se 
seznamem 
nabídek 
přidána měna 
k nabídkové 
ceně a další 
nabídkové 
hodnoty 
k číselně 
vyjádřitelným 

Viz ID 22 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

- návrhy smluv byly podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za 
uchazeče (7) 

Veškeré údaje v následující tabulce jsou evidovány v „S07-080 – Evidence nabídky“ – 
jedná se pouze o nabídky, u nichž bylo v aktivitě „S11-040 - Kontrola splnění 
požadavků dle § 71 odst. 8 ZVZ“ rozhodnuto, že nabídka splňuje požadavky dle § 71 
odst. 8 ZVZ (tj. ANO) 

 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Dodavatel* 

Nabídková 

cena 

(měna)*** 

Název 

hodnotícího 

kritéria 

(jednotka) 

**** 

Název hodnotícího 

kritéria***** 

vč. 

DPH 

bez 

DPH 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

       

 

*** Zobrazí se pouze v případě, je-li jedním z hodnotících kritérií nabídková cena, 
která není dělena na subkritéria 

**** Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel jiná číselně vyjádřitelná 
hodnotící kritéria než nabídkovou cenu, která nejsou dělena na subkritéria. Bude 
uvedeno tolikrát, kolik je hodnotících kritérií 

***** Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel hodnotící kritéria, která jsou 
dělena na číselně vyjádřitelná subkritéria. Bude uvedeno tolikrát, kolik je hodnotících 
kritérií dělených na číselně vyjádřitelná subkritéria 

hodnotícím 
kritériím za 
uvedených 
podmínek. 

D 24 T28 – 
Protokol o 
výběru 
dodavatele 

Minimální 
obsahové 
náležitosti 

Změna minimální obsahové náležitosti č. 8 šablony T28 

Seznam nabídek, které vyhověly požadavkům 

Následující nabídky uvedené níže v tabulce splnily požadavky stanovené v čl. VI.7 
odst. 1 Pravidel systému používání e-tržišť. Nabídky jsou autentické a s datovými 
zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno a zároveň 
nabídky vyhověly požadavkům uvedeným ve výzvě k podání nabídky, tedy 

Odkaz na ZVZ 
nahrazen 
odkazem na 
Pravidla e-
tržišť. 

 

Změna 
terminologie viz 
ID 19. 

 

 

viz ID 22 a 23 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

- nabídky byly zpracovány v požadovaném, tj. českém jazyku 
- návrhy smluv byly podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za 

uchazeče. (8) 

(Veškeré údaje v následující tabulce jsou evidovány v „S07-080 – Evidence nabídky“ – 
jedná se pouze o nabídky, u nichž bylo v aktivitě „S11-040 - Kontrola splnění 
požadavků dle § 71 odst. 8 ZVZ“ rozhodnuto, že nabídka splňuje požadavky dle§ 71 
odst. 8 ZVZ (tj. ANO)) 

 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Obchodní 

firma/název/ 

jméno a 

příjmení 

dodavatele 

Nabídková 

cena (měna) 

***** 

Název 

hodnotícího 

kritéria 

(jednotka) 

****** 

Název hodnotícího 

kritéria******* 

vč. 

DPH 

bez 

DPH 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

       

 

***** Zobrazí se pouze v případě, je-li jedním z hodnotících kritérií nabídková cena, 
která není dělena na subkritéria 

****** Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel jiná číselně vyjádřitelná 
hodnotící kritéria než nabídkovou cenu, která nejsou dělena na subkritéria. Bude 
uvedeno tolikrát, kolik je hodnotících kritérií 

******* Zobrazí se pouze v případě, stanovil-li zadavatel hodnotící kritéria, která 
jsou dělena na číselně vyjádřitelná subkritéria. Bude uvedeno tolikrát, kolik je 
hodnotících kritérií dělených na číselně vyjádřitelná subkritéria 

Do tabulky se 
seznamem 
nabídek 
přidána měna 
k nabídkové 
ceně a další 
nabídkové 
hodnoty 
k číselně 
vyjádřitelným 
hodnotícím 
kritériím za 
uvedených 
podmínek. 

C 25 T28 – 
Protokol o 
výběru 
dodavatele_
e-aukce 
malého 

Nová 
minimální 
obsahová 
náležitost 

Mezi minimální obsahovou náležitost 6 a 7 byla vložena nová minimální obsahová 
náležitost  

(10) Vzorec pro automatické stanovení pořadí nabídek 

 

Vzorec pro automatické stanovení pořadí nabídek – Systém zobrazí vzorec, na 

Do šablony 
doplněn 
vzorec, na 
základě 
kterého 
systém 

Vzorec se má již 
nyní 
automaticky 
plnit do šablon 
T18, T19 a T28 
(ne e-aukce 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

rozsahu základě kterého bylo hodnocení provedeno (musí být použita konkrétní kritéria a 
váhy – buď přímo ve vzorci nebo ve vysvětlivkách). Systém dále zobrazí popis způsobu 
hodnocení u jednotlivých kritérií uvedený v aktivitě „ET-010-010-120-150 – Stanovení 
způsobu hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky“ nebo „ET-010-010-
120-070 – Stanovení způsobu hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny“ (7) 

stanovuje 
pořadí 
nabídek. 

malého rozsahu) 
– viz dodatek č. 
1.  

D 26 T44 – 
Písemná 
zpráva 
zadavatele 

Minimální 
obsahové 
náležitosti 

Změna minimální obsahové náležitosti č. 5 šablony T44 

 

Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (5) 
„S33-010 – Výběr nejvhodnější nabídky“) 

 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Obchodní 

firma/ 

název/ 

jméno a 

příjmení 

uchazeče 

Sídlo/ 

místo 

podnikání/ 

bydliště 

IČO 

Nabídková 

cena (měna) 

* 

Název 

hodnotícího 

kritéria 

(jednotka) 

** 

Název hodnotícího 

kritéria*** 

vč. 

DPH 

bez 

DPH 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

Název 

subkritéria 

(jednotka) 

         

 

Do tabulky s i 
identifikací 
dodavatele, 
jehož nabídka 
byla vybrána 
jako 
nejvhodnější, 
přidána měna 
k nabídkové 
ceně a další 
nabídkové 
hodnoty 
k číselně 
vyjádřitelným 
hodnotícím 
kritériím za 
uvedených 
podmínek. 

Viz ID 22, 23, 24 

E 27 T32 - 
Oznámení 
rozhodnutí o 
vyloučení 
uchazeče 

Odůvodně
ní (4) 

Odůvodnění pro vyřazení nabídky bude předvyplněno údaji uvedenými v „S11-050 – 
Vyřazení nabídky“, „S13-020 – Vyřazení nabídky“, „S15-030 – Vyřazení nabídky“. 
Editace bude umožněna. 

Nahrazení 
původního 
textu: 
„Textové pole 
pro 
odůvodnění.“ 

Podnět 
zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

E 28 Šablony 
formulářů 

Hlavička č. 
1, 3, 5 

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: (evidováno v „ET-010-010-020-
020 - Evidence kontaktních údajů“) – zobrazí se pouze v případě, jsou-li informace o 
osobě oprávněné jednat jménem či za zadavatele v e-tržišti evidovány 

Ve všech 
hlavičkách 
doplněno, že 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Kontaktní osoba: (evidováno v „ET-010-010-020-020 - Evidence kontaktních údajů“) 
– zobrazí se pouze v případě, jsou-li informace o kontaktní osobě v e-tržišti 
evidovány 

osoba 
oprávněná 
jednat 
jménem či za 
zadavatele a 
kontaktní 
osoba se 
objeví pouze 
v případě, 
jsou-li v e-
tržišti 
vyplněny. 

D 29 Hlavičky 
šablon 

 Název části veřejné zakázky: název části vložený zadavatelem v aktivitě „ET-010-010-
020-020 – Předmět VZ“, bude vyplněno pouze v případě, vztahuje-li se vygenerovaný 
dokument pouze k části VZ, ne k VZ jako celku. 

Číslo části veřejné zakázky: číslo, které je části automaticky přiděleno systémem, 
bude vyplněno pouze v případě, vztahuje-li se vygenerovaný dokument pouze k části 
VZ, ne k VZ jako celku. 

Do hlaviček 
šablon byla 
pod atribut 
„Systémové 
číslo VZ“ 
doplněna 
identifikace 
částí VZ. 

 

E 30 F-020-010 – 
Pravidla pro 
práci s 
dokumenty 

Popis 
požadavku 
– bod 6 

6. … 

V místě procesního modelu, kde je uvedeno, že se má vkládat příloha, systém 
uživateli umožní vložit příloh více (např. "ET-010-040-010 – Evidence výsledku 
zadávacího řízení"). 

Na konec 
bodu 6 
přidána 
možnost 
vkládat více 
příloh 
v návaznosti 
na konkrétní 
místo 
procesního 
modelu.  

Podnět 
zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

E 31 F-020-060 - F-020-060 … Na konec Podnět 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Formuláře – 
Formuláře 
– bod 5 

V případě, kdy je procesním modelem vyžadováno vyplnění ceny v členění bez DPH, 
s DPH a DPH, bude cena s DPH automaticky dopočítána poté, kdy uživatel vyplní 
hodnotu bez DPH a DPH v absolutní hodnotě. 

bodu 5 
doplněno 
automatické 
dopočítání 
ceny s DPH 
v případě, že 
uživatel vyplní 
cenu bez DPH 
a DPH. 

zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

A* 32 1) S40 – 
Zrušení 
zadávacího 
řízení mimo 
režim ZVZ 

2) S41 – 
Zrušení 
zadávacího 
řízení 
v režimu ZVZ 

Popis 
procesu - 
požadavky 

1) 

Požadavky 

Do subprocesu se vstupuje buď na základě splnění podmínky dané 
v procesním schématu či kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (tj. od 
okamžiku odeslání výzvy k podání nabídky), a to na základě aktivity (příkazu) 
uživatele. Subproces je možné spustit jen do doby zaevidování data uzavření 
smlouvy, tj. v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ byla vyplněna položka Datum uzavření smlouvy. 

… 

 

2) 

Požadavky 

Do subprocesu se vstupuje buď na základě splnění 
podmínky dané v procesním schématu či kdykoliv v průběhu 
zadávacího řízení (tj. od okamžiku odeslání výzvy k podání 
nabídky), a to na základě aktivity (příkazu) uživatele. 
Subproces je možné spustit jen do doby zaevidování data 
uzavření smlouvy, tj. V aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence 
výsledku zadávacího řízení“ byla vyplněna položka Datum 
uzavření smlouvy. 

… 

   

Na začátek 
obou ad hoc 
subprocesů 
doplněno, že 
je lze spustit 
pouze do 
doby 
zaevidování 
data uzavření 
smlouvy. 

Uvedení e-tržišť 
do souladu se 
ZVZ (§84) a TS. 

Toto vyplývá již 
ze současného 
zadání z toho 
důvodu, že ad-
hoc je v procesu 
uveden pouze 
v zadávacím 
řízení a ne v ET-
010-040 – 
Výsledek ZŘ. 
Jedná se pouze 
o textové 
upřesnění. 

 

 

A 33 S40 – 
Zrušení 
zadávacího 

Přidány 
nové 
aktivity 

R01 - Jedná se o ZŘ 1, ZŘ 2, ZŘ 4, ZŘ 5, ZŘ 8? 

Popis Systém automaticky rozpozná na základě zvolené varianty v aktivitě „ET-010-
010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ nebo „ET-010-010-

Do procesu 
byly přidány: 

 rozhodova

U uzavřených ZŘ 
nemusí být 
zveřejněna 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

řízení mimo 
režim ZVZ 

040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ 
byla vybrána varianta ZŘ 1, ZŘ 2, ZŘ 4, ZŘ 5 viz Tabulka 1; v případě ZŘ 5, 
pouze pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-050 – Stanovení, bude-li výzva k 
podání nabídky uveřejňována“, stanovil, že výzva nebude uveřejňována,  

nebo v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“ byla 
vybrána varianta ZŘ 8 viz Tabulka 1. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech. 

 

S40-050 Odeslání informace o zrušení ZŘ dodavatelům 

Popis 

Uživatel odešle oznámení o zrušení všem uchazečům, kteří podali nabídku ve 
lhůtě pro podání nabídek do VZ či její části, pokud již uplynula lhůta pro 
podání nabídek. Pokud ještě lhůta pro podání nabídek neuplynula, tak všem 
dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předchozí 
aktivitě následujícím dodavatelům do jejich interních mailboxů: 

▪ V případě, že uplynula lhůta pro podání nabídek – všem 
dodavatelům, kteří podali nabídku do dané VZ (či její části v případě, 
že je VZ dělena na části) ve lhůtě 

▪ V případě, že ještě neuplynula lhůta pro podání nabídek všem 
dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky 
(definováni v aktivitě „ET-010-010-210 – Určení dodavatelů, kteří 
budou osloveni výzvou“) 

▪ V případě, že ještě neuplynula lhůta pro podání nabídek a jedná se o 
minitendr mimo režim ZVZ (ZŘ 4) – všem dodavatelům, kteří jsou 
účastníky rámcové smlouvy 

V případě, že v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti 
podepisovat datové zprávy“ bylo vybráno ANO, uživatel bude při odeslání 
oznámení systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu 
založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na 

cí bod 
R01, 

 aktivita 
S40-050 – 
Odeslání 
oznámení 
o zrušení 
zadávacíh
o řízení. 

 

Vztahy 
v rámci 
procesního 
modelu: 

S40-010 – 
Zrušení 
zadávacího 
řízení -> S40-
050 Odeslání 
oznámení o 
zrušení 
zadávacího 
řízení 

S40-050 
Odeslání 
oznámení o 
zrušení 
zadávacího 
řízení -> R01 

R01 (větev 
ANO) -> ET-
010-030-010-

informace o 
zrušení ZŘ – viz 
Pravidla čl. VI.8 
odst. 9 
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kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr). 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty 

Zadavatel odešle rozhodnutí do 2 pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení (viz aktivita „S41-020 – Zrušení zadávacího 
řízení“). Pokud bude odesílat oznámení po uplynutí této lhůty, systém ho na 
tuto skutečnost upozorní, ale aktivitu ho nechá vykonat. 

Systém uživatele bude upozorňovat na blížící se konec lhůty (pravidla 
popsána v softwarových požadavcích). 

 

40-040 – 
Uzamčení 
VZ/části VZ 

R01 (větev 
NE) -> S40-
030 – 
Uveřejnění 
oznámení o 
zrušení 
zadávacího 
řízení 

 

A 34 L-010-050 
Otevírání 
nabídek/ 
aukčních 
hodnot 

III.  VZMR Požadavky na otevírání nabídek v případě VZMR jsou stanoveny čl. VI.4 a čl. VI.7 
odst. 1 Pravidel systému používání e-tržišť a Provozním řádem. Provozní řád stanoví 
informace technické povahy, včetně kódování a šifrování. Nabídky zadavatel otevírá 
ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a kontroluje, zda nabídka byla doručena 
ve stanovené lhůtě, obsahuje vymezení nabízeného plnění, nabídkovou cenu a jiné 
hodnoty, které budou předmětem hodnocení, dokumenty k prokázání kvalifikace a 
návrh smlouvy. Pokud nabídka byla podána po stanovené lhůtě, bude automaticky 
označena jako nepřijatelná. Zadavatel takovouto nabídku neotvírá. 

Do popisu 
požadavku byl 
v řádku pro III. 
VZMR 
nahrazen bod 
1 textem 
uvedeným ve 
sloupci „Nové 
znění“. Tímto 
bylo 
doplněno, že 
nabídky mají 
být otevírány 
ihned po 
uplynutí lhůty 
pro podání 
nabídek. 

viz Pravidla čl. 
VI.4 a čl. VI.7 
odst. 1 
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B 35 S07-010 – 
Nabídka 

Požadavky Uživatel si vybere, kterou aktivitu chce vykonat: 

▪ Připravit nabídku 

▪ Zaslat zadavateli oznámení o neúčasti 

▪ Na výzvu k podání nabídky nereagovat 

… 

V rozhodnutí, 
bude-li 
dodavatel 
reagovat na 
výzvu k 
podání 
nabídky, byla 
opravena 
možnost 
"Zaslat 
zadavateli" na 
"Zaslat 
zadavateli 
oznámení o 
neúčasti". 

 

E 36 1) 

ET-010-010-
120-030 – 
Subkritéria 

 

2) 

ET-010-010-
120-090 – 
Dílčí 
hodnotící 
kritéria, příp. 
subkritéria 

Požadavky 1) 

ET-010-010-120-030 – Subkritéria 

Uživatel bude mít možnost rozdělit kritérium nabídková cena na subkritéria, 
minimálně 2. Systém neumožní subkritéria dále členit. 

… 

 

2) 

ET-010-010-120-090 – Dílčí hodnotící kritéria, příp. subkritéria 

Uživatel specifikuje dílčí hodnotící kritéria, minimálně 2. Systém musí uživateli 
nabídnout jako jedno z hodnotících kritérií nabídkovou cenu. Uživatel toto kritérium 
buď využije nebo nevyužije. Pokud nabídkovou cenu jako jedno z dílčích hodnotících 
kritérií zvolí, uvede dále, jestli bude po dodavateli požadováno, aby v nabídce svoji 
nabídkovou cenu uvedl v členění cena bez DPH, cena s DPH, DPH – volbou ANO/NE. 
Pokud ANO, tato informace musí být součástí výzvy k podání nabídky, pokud NE, 
informace se ve výzvě neobjeví. 

Hodnotící kritéria mohou být uživatelem dále členěna na subkritéria (opět pokud je 

Zrušeno 
omezení 
subkritérií na 
maximálně 
10. 

Podnět 
zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 
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dílčí hodnotící kritérium členěno na subkritéria, subkritéria jsou minimálně 2). 
Subkritéria již systém nedovolí dále členit. 

… 

E 37 ET-010-050-
030 – 
Evidence 
údajů 
týkajících se 
plnění VZ  

Požadavky Uživatel musí mít možnost evidovat následující informace o veřejné zakázce: 

 Datum skutečného zahájení plnění – uživatel do systému vloží datum 
skutečného zahájení plnění – do textového pole či formou přílohy 

 Datum skutečného ukončení plnění  - uživatel do systému vloží datum 
skutečného ukončení plnění – do textového pole či formou přílohy 

… 

Do aktivity 
"ET-010-050-
030 – 
Evidence 
údajů 
týkajících se 
plnění VZ" 
doplněna 
možnost 
zaevidovat 
datum 
skutečného 
zahájení a 
ukončení 
plnění včetně 
možnosti 
přidat 
poznámku či 
přílohy. 

Podnět 
zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

 

C 38 ET-010-050-
040 – 
Uveřejnění 
údajů 
týkajících se 
plnění VZ  

Požadavky Uživatel uveřejní v e-tržišti údaje nově vložené do e-tržiště v rámci předchozí aktivity. 

 Povinná aktivita – v případě, že uživatel v aktivitě „ET-010-050-030 – 
Evidence údajů týkajících se plnění VZ“ vyplnil některý z uvedených údajů.  

Do popisu 
aktivity 
doplněno, že 
bude povinná 
v případě, že 
uživatel 
v aktivitě „ET-
010-050-030 – 
Evidence 
údajů 

Doplnění 
validace 
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týkajících se 
plnění VZ“ 
zaevidoval 
některý 
z údajů.  

 

 

B 39 S15-010 – 

Posouzení 

nabídky 

Popis a 
Požadavky 

 

Popis 
Uživatel uvede, zda bude nabídka, která postoupila do fáze posouzení 
nabídek, vyřazena ze zadávacího řízení. 

Požadavky 

Uživatel volbou ANO/NE uvede, zda bude nabídka, která postoupila do 
fáze posouzení nabídek, vyřazena ze zadávacího řízení. 

…  
 

Upraven 
řádek Popis. 

Dále z textu 
požadavku byl 
odstraněn 
odkaz na 
zákon. 

 

E 40 F-070-080 – 
Lhůty VZ 

Popis 

požadavku 

– krok 2 

2. Kontrola vložené lhůty. 

Pokud uživatel stanoví lhůtu, která je kratší než kterou požaduje ZVZ či pravidla 
e-tržišť, své rozhodnutí bude muset uživatel zdůvodnit. Systém musí striktně 
vynutit jen vložení a správnost těch lhůt, které jsou nezbytné pro správnou 
funkčnost systému. 

Systém uživatele upozorní na vložení data, které je vzdáleno od aktuálního data 
více než 6 měsíců. 

Do požadavku 
vloženo 
upozornění na 
vložení 
potenciálně 
chybové 
lhůty. 

 

1. E 

2. E 

3. B 

41 F-070-040 – 
Možnost 
zadávání 
zpětného 
data 

Název 
požadavku 

Popis 
požadavku 

ID požadavku F-070-040 

Název 
požadavku 

Zadávání datumů 

Popis 
požadavku 

1. E-tržiště musí umožnit uživateli vložit do systému datum 
předcházející datu, ve kterém uživatel činí příslušný úkon.  

Tato situace nastane například v případě, kdy bude do e-

tržiště vkládáno zpětně datum rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky. 

Systém uživatele upozorní, pokud bude chtít do systému 
zaevidovat datum, které bude starší než 30 dnů od 

Změněn název 
požadavku, 
změněn text 
požadavku 
v bodě 1 a do 
popisu 
požadavku 
přidány body 
2 a 3. 

 

 

 

1. souvisí s ID 40 
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aktuálního data. Pokud bude datum od aktuálního data 
vzdáleno více než 6 měsíců, uživatel do systému vloží 
odůvodnění. 

2. E-tržiště nesmí umožnit vložit do systému v případě úkonů, 
které se konají v budoucnosti, datum předcházející datu, 
ve kterém uživatel činí příslušný úkon. 

Tato situace nastane například v případě, kdy bude do e-
tržiště vkládána lhůta pro podání nabídek. 

3. E-tržiště nesmí v případě zpětné evidence informací 
umožnit uživateli vložit do systému datum následující po 
datu, ve kterém uživatel činí příslušný úkon.  

Tato situace nastane například v případě, kdy bude do e-
tržiště vkládáno datum uzavření smlouvy. 

 

 

 

2. logické 
doplnění 
validace 

 

 

3. pouze 
doplnění do 
textu TS (už je 
takto v e-
tržištích 
zavedeno) 

E 42 ET-010-010-
020-030 – 
Předmět VZ 

Požadavky … 

 Popis položky – prostý textový popis (max. 10 tis. znaků) 

Uživateli MUSÍ být umožněno vyplnit kód NIPEZ jak k jednotlivým položkám, tak 
k celé veřejné zakázce. V případě, že předmět veřejné zakázky tvoří jedna položka 
charakterizovaná kódem z číselníku NIPEZ, bude systémem tento kód automaticky 
přednastaven i k celé veřejné zakázce. V ostatních případech bude uživatel moci 
vybrat z více kódů jednotlivých položek a určit tak předmět veřejné zakázky. 

… 

V případě, že bude VZ rozdělena na části, uživatel uvede, je-li každá položka 
samostatnou částí VZ či jestli více položek tvoří jednu část VZ. V druhém případě 
vyznačí ty položky, které společně tvoří jednu část VZ. 

Uživateli MUSÍ být umožněno vyplnit kód NIPEZ jak k jednotlivým položkám 
jednotlivých částí veřejné zakázky, tak k jednotlivým částem jako k celku. Při definici 
předmětu části VZ uživatel bude moci vybírat z jednotlivých kódů jednotlivých 
položek dané části VZ. Při stanovení předmětu celé veřejné zakázky (tedy za všechny 
části dohromady) pak bude uživateli umožněno vybírat z kódů předmětů jednotlivých 
částí VZ. 

Každá část VZ musí mít své jednoznačné označení ve formě čísla (např. 1, 2 atd.) či 

Do popisu 
požadavku 
přidány 
odstavce: 

 „Uživateli 
MUSÍ být 
umožněno 
vyplnit 
kód NIPEZ 
jak k 
jednotlivý
m 
položkám, 
tak k celé 
veřejné 
zakázce. V 
případě, 
že 
předmět 
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písmenného označení (např. A, B atd.), které bude navázáno na identifikaci veřejné 
zakázky. Uživatel bude moci ke každé části uvést název, případně stručný popis. Oba 
údaje budou dobrovolné. Systém automaticky sečte části, které uživatel vytvořil a 
počet částí v místě, kde uživatel části určuje, uvede. 

… 

veřejné 
zakázky 
tvoří 
jedna 
položka 
charakteri
zovaná 
kódem z 
číselníku 
NIPEZ, 
bude 
systémem 
tento kód 
automatic
ky 
přednasta
ven i k 
celé 
veřejné 
zakázce. V 
ostatních 
případech 
bude 
uživatel 
moci 
vybrat z 
více kódů 
jednotlivý
ch položek 
a určit tak 
předmět 
veřejné 
zakázky.“ 
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 " Uživateli 
MUSÍ být 
umožněno 
vyplnit 
kód NIPEZ 
jak k 
jednotlivý
m 
položkám 
jednotlivý
ch částí 
veřejné 
zakázky, 
tak k 
jednotlivý
m částem 
jako k 
celku. Při 
definici 
předmětu 
části VZ 
uživatel 
bude moci 
vybírat z 
jednotlivý
ch kódů 
jednotlivý
ch položek 
dané části 
VZ. Při 
stanovení 
předmětu 
celé 
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veřejné 
zakázky 
(tedy za 
všechny 
části 
dohromad
y) pak 
bude 
uživateli 
umožněno 
vybírat z 
kódů 
předmětů 
jednotlivý
ch částí 
VZ.“ 

Odstavec 
„Každá část 
VZ musí mít 
své 
jednoznačné 
označení ve 
formě čísla …“ 
byl nahrazen 
textem ve 
sloupci „Nové 
znění“. Došlo 
tak ke 
sjednocení 
způsobu 
číslování částí 
napříč VZ. 

C 43 1) Požadavky 1) Snížení limitu Podnět 
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010-010-140 
– Předběžná 
specifikace 
e-aukce 

2) 

ET-010-010-
160 – 
Specifikace 
e-aukce 

– 
Minimální 
rozdíly pro 
jednotlivá 
podání 
aukčních 
hodnot 
v rámci 
jednoho 
aukčního 
kola 

ET-010-010-140 – Předběžná specifikace e-aukce 

 Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho 
aukčního kola – uživatel určí procentuální hodnotu, o kterou bude muset 
dodavatel minimálně vylepšit svoji nabídku ve vztahu k aktuálně 
nejvýhodnější nabídce, minimálně bude moci stanovit 0,1 % (systém mu 
neumožní zadat méně) 

2) 

ET-010-010-160 – Specifikace e-aukce 

 Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho 
aukčního kola – uživatel určí procentuální hodnotu, o kterou bude muset 
dodavatel minimálně vylepšit svoji nabídku ve vztahu k aktuálně 
nejvýhodnější nabídce, minimálně bude moci stanovit 0,1 % (systém mu 
neumožní zadat méně), povinné 

 

pro volbu 
minimálního 
rozdílu pro 
jednotlivá 
podání 
aukčních 
hodnot v 
rámci jednoho 
aukčního kola 
z 0,5 % na 0,1 
%. 

zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

D 44 S39 – 
Vyloučení 
uchazeče 

Požadavky 
v rámci 
úvodních 
informací k 
subprocesu 

 

Do procesu se vstupuje v průběhu zadávacího řízení na základě aktivity (příkazu) 
uživatele tehdy, pokud byla nabídka některého z uchazečů vyřazena. 

Do subprocesu je možné vstoupit od okamžiku, kdy je vyřazena první nabídka, až do 
okamžiku uzamknutí VZ. 

Pokud je VZ rozdělena na části, uchazeč může být vyloučen z účasti v zadávacím 
řízení ke konkrétní části veřejné zakázky.  I v případě, že je VZ dělena na části, je 
možné vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení k VZ jako celku. V takovém 
případě ale musí být vyřazeny všechny nabídky daného uchazeče podané do 
jednotlivých částí v rámci jedné VZ. 

 Odstraněn
a věta 
"Pokud je 
VZ dělena 
na části, 
uchazeč 
může být 
vyloučen 
pouze v 
případě, 
že byly 
vyřazeny 
všechny 
jeho 
nabídky 
podané 
do 
jednotlivý

Uvedení do 
souladu se ZVZ. 
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ch částí v 
rámci 
jedné VZ." 

D 45 S27 - 
Vyloučení 
uchazeče z 
e-aukce 

Popis 
procesu a 
požadavky 
v rámci 
úvodních 
informací k 
subprocesu 

Popis procesu 

Zadavatel může uchazeče, který se účastní aukce, vyloučit ze 
zadávacího řízení pro závažné porušení Pravidel e-aukce. V takovém 
případě o tom bude uchazeč vyrozuměn, nebude mu umožněno 
podávat nové aukční hodnoty a bude stanoveno nové průběžné 
pořadí uchazečů, do kterého nebude nabídka uchazeče, který byl 
vyloučen, zařazena. 

Pokud je aukce vícekolová, vyloučený uchazeč se nesmí účastnit 
dalších aukčních kol. 

Požadavky 

Do procesu se vstupuje kdykoliv v průběhu e-aukce. 

Pokud je VZ dělena na části a e-aukce se bude konat pro všechny části 
VZ v jedné aukční síni v jeden čas, uchazeč bude vyloučen ze všech 
částí zároveň.  

Pokud je VZ dělena na části a e-aukce se bude konat pro každou část 
VZ v samostatné aukční síni, bude uchazeč vyloučen z účasti v 
zadávacím řízení ke konkrétní části veřejné zakázky. 

 

Ze subprocesu 
„S27 - 
Vyloučení 
uchazeče z e-
aukce“ 
odstraněna 
věta " Pokud 
je VZ dělena 
na části, 
uchazeč může 
být vyloučen 
pouze 
v případě, že 
byly vyřazeny 
všechny jeho 
nabídky 
podané do 
jednotlivých 
částí v rámci 
jedné VZ." (z 
popisu 
procesu a 
z požadavků). 
Do požadavků 
přidán popis 
pro případ, že 
je VZ dělena 
na části. 

viz ID 44 

E 46 F-070-070 - Popis 1. E-tržiště musí umožnit používání elektronického podpisu a elektronické značky. Do popisu Podnět 
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Číslo 
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místa změny 

Místo 
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Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Využití 
elektronický
ch podpisů, 
elektronický
ch značek a 
časových 
razítek  

požadavku, 
bod 1 

… 

Systém musí umožnit správci veřejné zakázky vyzvat k zaručenému elektronickému 
podpisu vybraného formuláře určené osoby (včetně osob, které nemají přístupové 
údaje do systému – zejména členové komisí v případě el. podpisu formulářů, např. 
protokol o otevírání nabídek atd.) 

požadavku 
doplněna 
možnost 
podepisovat 
vybrané 
formuláře 
osobami, 
které nemají 
přístup do e-
tržiště, např. 
členové 
komisí atd.) 

zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 

 

E 47 F-020-020 – 
Pravidla pro 
vyhledávání 

Popis 
požadavku, 
bod 2 

… 

 vyhledávání VZ s využitím přednastavených vyhledávacích kritérií – e-
tržiště bude umožňovat uživateli vyhledávání dle následujících kritérií, která 
lze vzájemně kombinovat (přes podmínky „a“ a „nebo“) 

o … 

o Zadané od DD.MM.RRRR – do DD.MM.RRRR – datum podpisu smlouvy 
či potvrzení objednávky  

o Zrušené od DD.MM.RRRR – do DD.MM.RRRR – datum zrušení 
zadávacího řízení  

o … 

… 

Rozšíření 
vyhledávacích 
kritérií o 
kritéria: 

o „Zadané 
od 
DD.MM.
RRRR – 
do 
DD.MM.
RRRR“ – 
datum 
podpisu 
smlouvy 
či 
potvrzen
í 
objedná
vky  

o „Zrušen
é od 

Podnět 
zadavatele – 
uživatelská 
přívětivost 
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změn
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Identifikace 
místa změny 
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Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

DD.MM.
RRRR – 
do 
DD.MM.
RRRR“ –  
datum 
zrušení 
zadávací
ho řízení  

A 48 S16 – 
Hodnocení 
nabídek 

Nová 
aktivita 

Do procesu přidána nová aktivita „S16 – 050 – Potvrzení automaticky provedeného 
hodnocení“ 

 

S16-050 – Potvrzení automaticky provedeného hodnocení 

Popis 
Hodnotící komise potvrdí, jestli s výsledky automaticky provedeného 

vyhodnocení nabídek souhlasí. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel uvede, zda potvrzuje výsledek automatického hodnocení nabídek či 

nikoliv.  

 

Pokud uživatel výsledky hodnocení nepotvrdí, zaeviduje správný výsledek 

manuálně a vloží do textového pole povinně odůvodnění. Uživatel bude dále 

moci do systému vložit přílohu s podrobným popisem odůvodnění. 

 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do popisu 
přidána nová 
aktivita, která 
hodnotící 
komisi umožní 
zaevidovat 
výsledky 
hodnocení 
provedené 
mimo systém 
v případě, kdy 
systém 
provedl 
hodnocení 
špatně (např. 
některý 
z dodavatelů 
uvedl 
jednotkovou 
cenu, zbylí 
dodavatelé 
uvedli 
celkovou 
cenu). 

Pravidla VI.7 
odst. 4 
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Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

A 49 S33-010 – 
Výběr 
nejvhodnější 
nabídky 

Popis Uživatel vybere nejvhodnější nabídku. Nabídky budou seřazeny v pořadí, v jakém se 
umístily po hodnocení nabídek. 

Popis aktivity 
nahrazen 
textem 
uvedeným ve 
sloupci „Nové 
znění“. 
Zadavateli byl 
umožněn 
výběr 
nejvhodnější 
nabídky ze 
seznamu 
nabídek, které 
byly 
hodnoceny. 

Pravidla VI.7 
odst. 4 

 

 

B 50 ET-010-010 
– Specifikace 
VZ/průzkum
u trhu 

R03 – 
Jedná se o 
přímé 
zadání? 
(ZŘ: 1, 8)? - 
Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě zvolené varianty v aktivitě „ET-010-010-030 
– Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“nebo „ET-010-010-040 – Výběr 
postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“, zda bude zadavatel postupovat přímým zadáním 
(jedná se rovněž o přímé zadání na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve 
které jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny, a na základě rámcové 
smlouvy s jedním uchazečem). 

Upřesněn 
popis 
rozhodovacíh
o bodu. 

 

D 

 

51 ET-010-010-
060 – 
Stanovení 
způsobu 
zadání VZ 

Požadavek Aktivita odstraněna Pro 
zadavatele 
odstraněna 
možnost 
přímé zadání 
pouze 
zaevidovat. 
Aktivita proto 
byla 
odstraněna. 

 

D 52 ET-010-010- Celý Rozhodovací bod odstraněn Z důvodu  
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Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

- Specifikace 
VZ/Průzkum
u trhu, R05 – 
Bude 
dodavatel 
vyzýván k 
podání 
nabídky? 

rozhodova
cí bod 

předchozí 
změny 
odstraněn 
rozhodovací 
bod R05. 

B 59 T43 - 
Objednávka 

1) 

Minimální 
obsahová 
náležitost 9 

 

2) 

Minimální 
obsahová 
náležitost 
13 

1) 

Hodnota DPH (9)** 

… 

(9) Hodnota DPH 

… 

 

2) 

Doba dodání/plnění: textové pole (14) 

… 

(14) Doba dodání/plnění 

… 

 

Přejmenovány 
minimální 
obsahové 
náležitosti 9 a 
14. 

v souladu 
s Dodatky TS: 

Sazba DPH 
nahrazena 
hodnotou DPH, 

Datum 
dodání/plnění 
nahrazeno 
Dobou 
dodání/plnění 

1. C  

2. 
dobrovol

ně 

62 F-060-010 – 
Registr 
rámcových 
smluv 

Popis 
požadavku 

3. Systém musí poskytovat funkcionalitu pro evidenci a správu rámcových smluv. 

E-tržiště může podporovat vytvoření a správu rámcových smluv. Rámcové 
smlouvy bude možné vytvořit a spravovat ručně či načíst a udržovat pomocí 
příslušného rozhraní. 

U jednotlivých rámcových smluv (dále též „RS“) je nutno evidovat minimálně 
následující údaje: 

 správce RS – zadavatel/zadavatelský útvar, který RS zadal (možnost změn 
při organizačních změnách) 

o název ZÚ, 

o číslo ZÚ, 

V rámci 
evidence 
údajů o 
rámcové 
smlouvě 
doplněno, 
které položky 
budou 
povinné 
(označeno 
hvězdičkou). 

1. Doplnění 
validace 
položek. 

 

 

 

 

 

 

2. Patří mezi 
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Číslo 
změn
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Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

 číslo RS zadavatele*, 

 název RS*, 

 stručný popis předmětu RS, 

 předpokládaná hodnota RS v Kč bez DPH, vč. DPH, hodnota DPH 
(absolutní hodnota, ne procentní sazba)*, 

 evidenční číslo VZ, na základě níž byla RS zadána* 

o systémové číslo (pouze byla-li VZ zadávána prostřednictvím e-
tržiště) 

o evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ 

o evidenční číslo VZ zadavatele (interní) 

 byla RS zadána v režimu ZVZ (ANO/NE)* 

 jsou veškeré podmínky plnění v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny 
(ANO/NE)* 

 jsou hodnotící kritéria pro minitendry jednoznačně stanovena v RS 
(ANO/NE). Pokud ANO, hodnotící kritéria budou specifikována v rozsahu 
subprocesu „ET-010-010-120 - Specifikace hodnotících kritérií a metody 
hodnocení“* 

 datum podpisu RS – formát DD.MM.RRRR* 

 datum, do kdy je RS platná – formát DD.MM.RRRR* 

 zda je RS „aktivní“ (tj. lze na základě ní zadávat VZ) či „platnost RS byla 
ukončena“ – popis skutečnosti, je-li RS aktivní či nikoliv, je uveden níže* 

 s kolika uchazeči je RS uzavřena (lze měnit v případě, že některý 
z uchazečů odstoupí nebo je vypovězen zadavatelem)* 

 identifikace dodavatelů, se kterými je RS uzavřena (výběrem ze seznamu 
dodavatelů)* 

 které ZÚ jsou na základě rámcové smlouvy oprávněny zadávat VZ 
(všechny ZÚ zadavatele/vyjmenované ZÚ vybrané ze seznamu ZÚ 
zadavatele), 

 zda byl některý z dodavatelů vyřazen, vč. důvodu (např. po odstoupení od 
rámcové smlouvy ze strany zadavatele či dodavatele). 

 

Přibyla 
položka „jsou 
veškeré 
podmínky 
plnění 
v rámcové 
smlouvě 
konkrétně 
vymezeny 
(ANO/NE)*“. 

dobrovolné 
změny 
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t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

RS změní stav z „aktivní“ na „platnost RS byla ukončena“ při splnění alespoň 
jedné z následujících podmínek: 

 uplynula doba, na kterou byla RS uzavřena (uvedeno v seznamu 
rámcových smluv – datum, do kdy je RS platná) 

 byla vyčerpána předpokládaná hodnota RS (tj. součet předpokládaných 
hodnot VZ zadaných na základě této RS je roven či vyšší předpokládané 
hodnotě této rámcové smlouvy) 

 zadavatel od smlouvy odstoupil 

 počet dodavatelů klesl pod 3, popř. pod 2 při aplikaci ustanovení § 90 
odst. 2 (u RS uzavřené s více uchazeči) 

 zadavatel nechce nadále na základě rámcové smlouvy zadávat dílčí VZ  

V prvním případě uvedeném výše bude RS převedena ze stavu „aktivní“ do stavu 
„platnost RS byla ukončena“ automaticky. V ostatních případech bude RS 
převedena z jednoho stavu do druhého manuálně uživatelem (správcem RS). 

1. A 

2. 
dobrovol

ně 

63 ET-010-010-
030 – Výběr 
postupu 
zadání VZ 
(ZŘ: 1, 2, 3, 
4, 5, 6) 

Požadavky Uživatel vybere druh zadávacího řízení, ve kterém bude VZ zadána, dle pravidel 
uvedených níže či uvede, že pouze zaeviduje výsledek zadávacího řízení, protože 
veřejná zakázka byla zadána na základě výjimky dle Pravidel systému používání e-
tržišť. 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve které 
nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny (tj. v aktivitě „ET-010-010-020-
050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ zaškrtnuto ANO a 
zároveň je v registru rámcových smluv uvedeno, že v rámcové smlouvě s více 
uchazeči nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude přednastaven 
následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve které nejsou veškeré 
podmínky plnění konkrétně vymezeny, postupem mimo režim ZVZ (ZŘ 4 viz Tabulka 
1) 

 

V ostatních případech a zároveň pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-020-110 – 
Určení, jakým postupem bude zadavatel postupovat“ zvolil, že VZ bude zadána 

Přidána 
možnost 
zvolit, že bude 
zaevidováno 
zadání VZ na 
základě 
výjimky. 

 

Přidány nové 
druhy 
zadávacích 
řízení na 
základě 
rámcové 
smlouvy, u 
kterých se 
bude při 

1. část: dle 
Pravidel Čl. V.4 
(ZPŘ) čl. VI.1 
odst. 7,8 (VZMR) 

 

 

Ostatní: 
dobrovolné 
změny  
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postupem pro veřejného zadavatele, bude výběr z variant zadávacích řízení (lze 
vybrat přesně jednu variantu): 

 Přímé zadání (ZŘ 1 viz Tabulka 1) 

 Uzavřená výzva (ZŘ 2 viz Tabulka 1) 

 Otevřená výzva (ZŘ 3 viz Tabulka 1) 

 E-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu (ZŘ 5 viz Tabulka 1) 

 VZ malého rozsahu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZŘ 6 viz 
Tabulka 1) 

 

Povinná aktivita 

zadávání 
postupovat 
přímým 
zadáním. 

 

Pro 
zadavatele 
postupujícího 
postupem pro 
sektorového 
zadavatele byl 
omezen výčet 
variant 
zadávacích 
řízení o VZ 
malého 
rozsahu 
zadávanou ve 
zjednodušené
m 
podlimitním 
řízení. 

1. A 

2. 
dobrovol

ně 

3. E 

64 ET-010-010-
040 – Výběr 
postupu 
zadání VZ 
(ZŘ: 6, 7, 8) 

Požadavky Uživatel vybere druh zadávacího řízení, ve kterém bude VZ zadána, dle pravidel 
uvedených níže či uvede, že pouze zaeviduje výsledek zadávacího řízení, protože 
veřejná zakázka byla zadána na základě výjimky dle Pravidel systému používání e-
tržišť. 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve které 
nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny (tj. v aktivitě „ET-010-010-020-
050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ zaškrtnuto ANO a 
zároveň je v registru rámcových smluv uvedeno, že v rámcové smlouvě s více 
uchazeči nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude přednastaven 

Přidána 
možnost 
zvolit, že bude 
zaevidováno 
zadání VZ na 
základě 
výjimky. 

 

Přidány nové 
druhy 

1. dle Pravidel 
Čl. V.4 (ZPŘ) čl. 
VI.1 odst. 7,8 
(VZMR) 

 

 

2. dobrovolné 
změny (RS, 
sektoráři) 
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následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 
ZVZ (minitendr) (ZŘ 7 viz Tabulka 1) 

 

V ostatních případech výběr z variant zadávacích řízení (lze vybrat přesně jednu 
variantu): 

 Zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6 viz Tabulka 1) 

 Přímé zadání (ZŘ 8 viz Tabulka 1) 

 

Systém musí uživateli umožnit zvolit také variantu postupu zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu, konkrétně ZŘ 2 (uzavřená výzva), 3 (otevřená výzva) či 5 (e-aukce 
malého rozsahu). Tyto varianty postupu zadání systém nabídne pouze v případě, kdy 
VZ není zadávána na základě RS a měly by být určitým způsobem odlišeny od variant 
uvedených výše. Nejedná se totiž o standardní způsob zadání VZ, nicméně by tento 
postup nemělo e-tržiště znemožňovat. Pokud jednu z těchto možností uživatel zvolí, 
systém po uživateli bude vyžadovat odůvodnění. 

Povinná aktivita 

zadávacích 
řízení na 
základě 
rámcové 
smlouvy, u 
kterých se 
bude při 
zadávání 
postupovat 
přímým 
zadáním. 

 

Do požadavku 
doplněno, že 
varianty 
postupu 
zadání veřejné 
zakázky 
malého 
rozsahu, 
konkrétně ZŘ 
2 (uzavřená 
výzva), 3 
(otevřená 
výzva) či 5 (e-
aukce malého 
rozsahu) 
systém 
nabídne 
pouze v 
případě ZPŘ či 
Přímého 
zadání. 

 

 

 

 

3. Logické 
doplnění TS – RS 
nelze zadávat 
jako uzavřenou 
výzvu. 
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A 65 ET-010-010 
– Specifikace 
VZ/průzkum
u trhu 

Nový 
rozhodova
cí bod R17 

R17 – Jedná se o evidenci výjimky?  

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-030 – Výběr 
postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ či „ET-010-010-040 – Výběr postupu 
zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ či 
„ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“ zadavatel zvolil, že 
zaeviduje zadání veřejné zakázky, která byla zadána na základě výjimky dle 
Pravidel systému používání e-tržišť. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Do procesu 
specifikace VZ 
přidán nový 
rozhodovací 
bod. 

 

R03 – Jedná 
se o přímé 
zadání (ZŘ: 1, 
8)? (větev NE) 
-> R17 – 
Jedná se o 
evidenci 
výjimky? 

 

R17 – NE -> 
R13 – Jedná 
se o 
uzavřenou 
výzvu (ZŘ: 2), 
ale dle 
předpokládan
é hodnoty by 
měl zadavatel 
využít 
otevřenou 
výzvu? 

R17 – ANO -> 
ET-010-010-
360 – 
Odůvodnění 
výjimky 

dle Pravidel Čl. 
V.4 (ZPŘ) čl. VI.1 
odst. 7,8 (VZMR) 
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Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

A 66 ET-010-010 
– Specifikace 
VZ/průzkum
u trhu 

Nová 
aktivita ET-
010-010-
360 

ET-010-010-360 – Odůvodnění výjimky 

Popis Uživatel uvede odůvodnění využití výjimky. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel vybere, na základě jakého ustanovení využil výjimku zadat veřejnou 
zakázku mimo e-tržiště (výběr jedné z variant): 

 Čl. V.4 odst. 2 Pravidel systému používání e-tržišť 

 Čl. VI.1 odst. 8 Pravidel systému používání e-tržišť 

 Čl. XII Pravidel systému používání e-tržišť 

V prvních dvou případech je uživatel rovněž povinen uvést odůvodnění do 
textového pole. 

V třetím případě je uživatel povinen určit veřejnou zakázku, která byla 
zrušena z důvodu neobdržení nabídky, a zadavatel proto při zadávání VZ 
postupoval mimo e-tržiště. Uživatel veřejnou zakázku určí výběrem ze 
seznamu VZ zadaných prostřednictvím e-tržiště v otevřené výzvě (tj. ZŘ 3), a 
to pouze zadavatele, u kterého je uživatel v e-tržišti registrován. 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do procesu 
specifikace VZ 
přidána nová 
aktivita, která 
u zadavatele 
vynutí 
specifikaci a 
odůvodnění 
využité 
výjimky. 

Umístění 
v procesním 
modelu: 

R17 – Jedná 
se o evidenci 
výjimky? 
(větev ANO) -
> ET-010-010-
360 – 
Odůvodnění 
výjimky 

 

Po provedení 
aktivity bude 
proces v rámci 
„ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ“ ukončen. 

dle Pravidel Čl. 
V.4 (ZPŘ) čl. VI.1 
odst. 7,8 (VZMR) 

 

A 67 ET-010 – 
Životní 
cyklus VZ 

Nový 
rozhodov
ací bod 

R01 – Jedná se o zaevidování VZ na základě výjimky?  

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-030 – Výběr 
postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ či „ET-010-010-040 – Výběr postupu 
zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“, zda se jedná o evidenci VZ zadanou mimo e-tržiště. 

Pokud je 
veřejná 
zakázka v e-
tržišti pouze 

dle Pravidel Čl. 
V.4 (ZPŘ) čl. VI.1 
odst. 7,8 (VZMR) 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)“ či 
„ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)“ zadavatel zvolil, že 
zaeviduje zadání veřejné zakázky, která byla zadána na základě výjimky dle 
Pravidel systému používání e-tržišť. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

evidována, 
protože je 
zadávána na 
základě 
výjimky, 
veřejná 
zakázka 
pokračuje 
z procesu „ET-
010-010 - 
Specifikace 
VZ“ rovnou do 
procesu „ET-
010-040 – 
Výsledek 
zadávacího 
řízení“, tj. 
nejsou 
vykonávány 
žádné aktivity 
v rámci 
procesu „ET-
010-030- 
Zadávací 
řízení“. 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

D 68 1) 

S01 – 
Příprava 
protokolu o 
provedení 
průzkumu 
trhu 

 

2) ET-010-
030-010 – 
VZMR_přímé 
zadání  

 

3) ET-010-
030-080 – 
Podlimitní 
VZ - přímé 
zadání 

1) 

Celý 
subproces 

 

2) R01 – 
Budou v e-
tržišti 
pouze 
evidovány 
výsledky 
zadání 
mimo e-
tržiště? 

 

3) 

Obdobně 
jako 
v bodech 
1) a 2) 

1) 

Subproces 01 odstraněn. 

 

2) Rozhodovací bod R01 v procesu „ET-010-030-010 – VZ malého rozsahu – přímé 
zadání“ a „ET-010-030-080 – Podlimitní VZ - přímé zadání dodavateli?“ odstraněn. 

 

3) Shodné úpravy byly provedeny i v rámci subprocesu ET-010-030-080 – Podlimitní 
VZ - přímé zadání 

1)  

Z důvodu níže 
uvedených 
změn 
odstraněn 
subproces S01 
– Příprava 
protokolu o 
provedení 
průzkumu 
trhu. 

 

2) 

Z důvodu níže 
uvedených 
změn 
odstraněn 
subproces 
R01 – Budou v 
e-tržišti pouze 
evidovány 
výsledky 
zadání mimo 
e-tržiště. 

 

3) 

Shodně jako 
v bodech 1) a 
2). 

Souvisí s ID 51 

E 71 S04-010 – 
Odeslání 
výzvy k 

Požadavky … 

Výzva bude odeslána všem dodavatelům, kteří byli určeni v aktivitě „ET-010-010-210 

Do požadavku 
byla přidána 
věta: 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

podání 
nabídky 
dodavateli 

– Výběr dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou“. Pokud uživatel dodavatele v této 
aktivitě neurčil, provede to nyní. V obou případech musí být možné seznam 
dodavatelů před odesláním výzvy editovat výběrem z registru dodavatelů (v případě 
přímého zadání se jedná pouze o jednoho dodavatele). Bude možné informovat o 
možnosti zpřístupnění výzvy i dodavatele, kteří nejsou zaregistrováni v e-tržišti. 

 

V případě, že bylo v aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ uvedeno ANO, bude mít zadavatel možnost odeslat výzvu 
pouze okruhu dodavatelů, se kterými byla rámcová smlouva uzavřena.  

… 

„V případě, že 
bylo v aktivitě 
„ET-010-010-
020-050 – 
Evidence, je-li 
VZ zadávána 
na základě 
rámcové 
smlouvy“ 
uvedeno ANO, 
bude mít 
zadavatel 
možnost 
odeslat výzvu 
pouze 
dodavateli, se 
kterým je 
uzavřena 
rámcová 
smlouva.“ 

D 80 ET-010-040 
– Výsledek 
zadávacího 
řízení 

Požadavky 
v rámci 
úvodní 
tabulky 
Popis 
procesu 

Do procesu se vstupuje automaticky po ukončení předchozího subprocesu. 

Systém musí uživatele před spuštěním procesu upozornit, že po zahájení evidence 
výsledku zadávacího řízení již bude veřejná zakázka považována za zadanou a nebude 
možné ji zrušit, a musí uživateli umožnit návrat do kroku, který spuštění procesu 
předcházel. 

… 

Do úvodní 
tabulky 
s popisem 
subprocesu 
ET-010-040 – 
Výsledek 
zadávacího 
řízení byla 
doplněna 
povinnost e-
tržiště 
upozornit 
uživatele na 

Uživatelská 
přívětivost – 
doposud byli 
zadavatelé 
zvyklí, že jde 
rušit i VZ ve 
stavu zadáno, 
tak aby nebyli 
překvapení. 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

skutečnost, že 
po zahájení 
procesu již 
nebude 
možné VZ 
zrušit. 

1. B 

2. E 

3. 
dobrovol

ně 

4. B 

5. D 

6. D 

7. C 

8. E 

9. B  

 

 

81 ET-010-040-
010 – 
Evidence 
výsledku 
zadávacího 
řízení 

Požadavky Uživatel u VZ zaeviduje výsledek zadávacího řízení s uvedením následujících údajů 
k veřejné zakázce. 

 

Pokud je VZ dělena na části, zaeviduje výsledek zadávacího řízení ke každé části 
zvlášť. V tomto případě bude smluvní cena uvedena jak u každé části VZ, tak také 
k VZ jako celku, a to automatickým součtem smluvních cen u všech částí VZ. (pokud 
ještě některá z částí nebyla ukončena, údaj o celkové ceně bude aktualizován po 
jejím ukončení). 

 

 Typ smlouvy – systém automaticky vyplní jednu z následujících možností: 
jednorázová smlouva/rámcová smlouva s 1 uchazečem/rámcová smlouva 
s více uchazeči – údaj bude přenesen z aktivity „ET-010-010-020-090 – 
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení“, příp. také „ET-010-010-
020-100 – Specifikace rámcové smlouvy“, jedná-li se o rámcovou smlouvu 
(povinné) 

 Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva (povinné) 

V případě přímého zadání (ZŘ 1 či 8): Přednastaven bude ten 
dodavatel, který: 

 podal nabídku v aktivitě „S07-040 – Podání nabídky“,  

 potvrdil (případně též s výhradou) výzvu k poskytnutí plnění 
v aktivitě „S42 – Akceptace výzvy k poskytnutí plnění 
dodavatelem“, 

 zaslal návrh smlouvy v aktivitě „S43-20 – Odeslání návrhu 
smlouvy“ 

Editace uživatelem bude umožněna. Pokud uživatel tohoto dodavatele 

Z požadavku 
byla 
odstraněna 
věta: 
„Uživatel 
změní stav 
veřejné 
zakázky na 
„zadáno“.“ 

…. 

 

Do požadavku 
vloženo, že 
pokud nebude 
výsledek 
zadávacího 
řízení (datum 
podpisu 
smlouvy) 
zaevidován do 
30 dnů od 
data, kdy bylo 
zaevidováno 
rozhodnutí o 
výběru 
nejvhodnější 

1. B 

 

 

 

 

 

 

 

2. E 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

změní, uvede do textového pole odůvodnění, které bude povinné. 

 

V případě evidence zadání VZ na základě výjimky nebude položka 
předvyplněna. Uživatel dodavatele vybere z registru dodavatelů či 
identifikaci dodavatele uvede do textových polí v následujícím rozsahu: 

 Úřední název/obchodní firma (povinné), 

 IČO/rodné číslo/datum narození (povinné) 

 Sídlo/adresa – ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část 
obce, PSČ, kód státu (povinné) 

 Další údaje uvedené v požadavku „F-010-010 - Registrace 
zadavatelů a dodavatelů“ v bodě 3 (dobrovolné) 

Po vyplnění IČO/rodného čísla/data narození systém automaticky 
provede kontrolu, jestli v registru dodavatelů již není subjekt s daným 
IČO/rodným číslem/datem narození registrován. Pokud již v registru 
nějaký subjekt s daným IČO/rodným číslem/datem narození existuje, 
systém uživateli umožní tento subjekt zvolit, uživatel však bude i nadále 
moci uvést jiné identifikační údaje do textových polí. 

 

V ostatních případech: Přednastaven bude ten dodavatel, jehož 
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější v rámci aktivity „S33-010 – 
Výběr nejvhodnější nabídky“. Bude možné ho však změnit a vybrat 
jiného z dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena. Pokud uživatel 
tohoto dodavatele změní, uvede do textového pole odůvodnění, které 
bude povinné. 

 

Pokud byla uzavřena rámcová smlouva s více uchazeči, bude zde 
uvedeno více dodavatelů. Musí být v systému evidován jak počet 
těchto dodavatelů, tj. počet účastníků rámcové smlouvy, tak jejich 
identifikační údaje. 

 

 Datum uzavření smlouvy – uživatel uvede datum ve formátu DD.MM.RRRR 

nabídky, 
systém 
uživatele 
upozorní 
zprávou do 
interního 
mailboxu. 
Upozornění 
bude zasíláno 
pravidelně po 
30 dnech do 
doby, než 
bude výsledek 
zaevidován. 

 

Upraven 
odkaz na 
místa 
v procesu, ze 
kterého se 
bude 
přednastavov
at dodavatel, 
se kterým byla 
uzavřena 
smlouva. 

 

Doplněno, že 
doba a místo 
plnění nebude 
předvyplněna 
v případě, kdy 
je v e-tržišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. po vyškrtnutí 
objednávky 
patří mezi 
dobrovolné 
změny 

 

 

 

 

4. B 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

(povinné); Pokud nebude datum uzavření smlouvy zaevidováno do 30 dnů 
od data, kdy bylo zaevidováno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v 
subprocesu „S33-010 – Výběr nejvhodnější nabídky“, systém na tuto 
skutečnost uživatele upozorní zprávou do interního mailboxu. Upozornění 
bude zasíláno pravidelně po 30 dnech do doby, než bude výsledek 
zaevidován. 

Systém neumožní uložit datum uzavření smlouvy do systému, pokud 
nebude zároveň vyplněna smluvní cena části/celková smluvní cena. 

 Pokud je VZ dělena na části: Smluvní cena části – uživatel uvede cenu, a to 
jak s DPH, tak bez DPH. Dále určí měnu, ve které je smluvní cena uvedena a 
hodnotu DPH v absolutní částce (povinné) 

 Celková smluvní cena - uživatel uvede cenu, a to jak s DPH, tak bez DPH. 
Dále určí měnu, ve které je smluvní cena uvedena a hodnotu DPH 
v absolutní částce. V případě, kdy je VZ dělena na části, se tato položka váže 
k VZ jako celku a systém automaticky hodnotu aktualizuje tak, že sčítá 
všechny smluvní ceny jednotlivých částí VZ. (povinné) 

 Jednotková cena - v případě, že je výsledkem ZŘ uzavření rámcové smlouvy, 
budou uživateli zobrazeny jednotlivé položky předmětu VZ a u každé 
položky uživatel bude moci dobrovolně uvést Jednotkovou cenu v členění 
s DPH, bez DPH. Dále určí měnu, ve které je jednotková cena uvedena a DPH 
v absolutní hodnotě. Uživateli dále bude umožněno ke každé jednotkové 
ceně vložit Další specifikaci do textového pole. Pokud je VZ dělena na části, 
jednotková cena bude určena pro každou část zvlášť. 

 Základní popis plnění – automaticky se uživateli zobrazí tabulka specifikace 
předmětu z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“. Editace bude 
umožněna. (povinné) 

 Doba plnění veřejné zakázky – uživateli se zobrazí údaje vyplněné v aktivitě 
„ET-010-010-070-010 – Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky“ či „ET-
010-010-330 – Stanovení doby a místa plnění/dodání“ – doba plnění/dodání. 
Editace bude umožněna. V případě evidence zadání VZ na základě výjimky 
nebude položka předvyplněna. (povinné) 

 Místo plnění veřejné zakázky – uživateli se zobrazí údaje vyplněné v aktivitě 

pouze 
zaevidováno 
zadání VZ na 
základě 
výjimky. 
Údaje uživatel 
vyplní v rámci 
této aktivity.  

 

Do textu byl 
doplněn 
způsob 
evidence 
dodavatele, se 
kterým byla 
uzavřena 
smlouva, 
v případě 
evidence 
zadání VZ na 
základě 
výjimky. 

 

Za odrážku 
Smluvní cena 
přidáno 
dobrovolné 
určení 
jednotkové 
ceny (pokud 
děleno na 
části, tak u 
každé části 

 

 

 

5. D, ale 
automatická 
kontrola není 
nutná 

 

 

 

 

 

 

 

6. D 
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Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

„ET-010-010-070-020 – Místo plnění veřejné zakázky“ či „ET-010-010-330 – 
Stanovení doby a místa plnění/dodání“ – místo plnění/dodání. Editace bude 
umožněna. V případě evidence zadání VZ na základě výjimky nebude 
položka předvyplněna. (povinné) 

 Smlouva – uživatel do systému uloží smlouvu. Tato aktivita je dobrovolná 
v případě VZ s předpokládanou hodnotou nižší než 500 tis. Kč bez DPH a 
v případě VZ zadávané V ZŘ 8 (tj. přímé zadání na základě výjimky dle § 18 
ZVZ), v ostatních případech povinné 

 

Povinná aktivita 

zvlášť). 
Jednotková 
cena je ve 
stejném 
členění jako 
celková 
smluvní cena. 
U každé 
jednotkové 
ceny bude 
možné uvést 
bližší 
specifikaci. 

 

Doplněny 
povinnosti a 
dobrovolnosti 
aktivit. 

 

V případě 
rozdělení 
veřejné 
zakázky na 
části doplněn 
požadavek na 
automatické 
sčítání 
smluvních cen 
části do 
celkové 
smluvní ceny. 

 

 

 

 

 

7. C 

 

 

 

8. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. B - 
provozovatelé 
e-mailem 
potvrdili, že je 
systém takto 
nastaven již nyní 
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Číslo 
změn
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Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

Doplněn 
požadavek, na 
základě 
kterého 
uživatel 
v systému 
nebude moci 
uložit datum 
uzavření 
smlouvy bez 
toho, že 
zaeviduje 
smluvní cenu 
části/celkovou 
smluvní cena, 
z důvodu 
zajištění 
správnosti a 
úplnost 
podkladů pro 
fakturaci 
základních 
služeb 
provozovatele
m. 

1. A 

2. E 

82 ET-010-040-
040 – 
Uveřejnění 
výsledků ZŘ 
v e-tržišti 

Požadavky Uživatel na základě své aktivity (příkazu) uveřejní níže uvedené údaje. Všechny údaje 
již byly v systému zaevidovány. 

 

V případě ZŘ otevřená výzva (ZŘ 3), e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5), 
zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) (výzva k podání nabídky již byla na začátku ZŘ 
uveřejňována) 

▪ Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 

Požadavek 
doplněn o 
údaje 
uveřejňované 
v případě VZ 
zadaných na 
základě 
rámcových 

1. A 

Pravidla čl. V.4 a 
čl. VI.1 odst. 7,8. 
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t 

Číslo 
změn
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Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

řízení“ 

 

V případě přímého zadání (ZŘ 1 a 8 vyjma VZ zadávaných na základě RS) 
s předpokládanou hodnotou VZ vyšší nebo rovnou 100 tis. Kč bez DPH. 

▪ Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“ 

▪ Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“ 

▪ Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět 
VZ“ 

▪ Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – 
Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že 
uživatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve 
výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti 

▪ Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“ 

▪ Druh zadávacího řízení - viz aktivita "ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání 
VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)" či „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)" 

▪ Odůvodnění pro použití výjimky - údaje z aktivity „ET-010-010-050 – 
Zpracování odůvodnění“ 

▪ Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ 

 

V případě VZ zadávaných na základě RS (ZŘ 4 a 7 a ZŘ 1 a 8 realizované na základě 
RS): 

▪ Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“ 

▪ Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“ 

▪ Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět 
VZ“ 

▪ Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – 
Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že 
uživatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve 

smluv a na 
základě 
výjimek. 

 

Mezi 
uveřejňované 
informace 
přidán druh 
zadávacího 
řízení. 

 

 

 

 

 

2. E 
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Číslo 
změn
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požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti 

▪ Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“ 

▪ Druh zadávacího řízení - viz aktivita "ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání 
VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)" či „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)" 

▪ Rámcová smlouva, na základě které byla VZ zadána  

o číslo RS - uvedené v registru rámcových smluv 

o datum uzavření RS - uvedené v registru rámcových smluv 

▪ Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ 

 

V případě, kdy bylo zadání VZ v e-tržišti pouze zaevidováno 

▪ Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“ 

▪ Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“ 

▪ Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět 
VZ“ 

▪ Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – 
Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že 
uživatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve 
výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti 

▪ Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“ 

▪ Druh zadávacího řízení - textové pole 

▪ Odůvodnění pro zadání VZ mimo e-tržiště - údaje z aktivity „ET-010-010-360 
– Odůvodnění výjimky“ 

▪ Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ 

 

V případě ostatních ZŘ 

▪ Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“ 
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Číslo 
změn
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Identifikace 
místa změny 

Místo 
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požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

▪ Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“ 

▪ Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět 
VZ“ 

▪ Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – 
Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že 
uživatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve 
výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti 

▪ Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“ 

▪ Druh zadávacího řízení - viz aktivita "ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání 
VZ (ZŘ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)" či „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 8)" 

▪ Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ 

 

Povinná aktivita 

D 83 F-050-010 – 
Stavy VZ 

Popis 
požadavku 
– bod 2 

1. Systém musí evidovat stavy veřejné zakázky 

V rámci e-tržiště bude VZ procházet následujícími stavy: 

Název stavu VZ Kdy bude VZ v tomto stavu 
Platí pro zadávací 

řízení 

Nerealizováno Po provedení aktivity ET-010-040-
100 – Změna stavu VZ na 
nerealizováno nebo „ET-010-050-
050 – Změna stavu VZ na 
nerealizováno“. 

ZŘ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

Zadáno Od zaevidování data uzavření 
smlouvy v aktivitě „ET-010-040-010 
– Evidence výsledku zadávacího 
řízení“ po „ET-010-040-050 – 
Uzamčení VZ“. 

ZŘ 1, 8 

Od zaevidování data uzavření 
smlouvy v aktivitě „ET-010-040-010 
– Evidence výsledku zadávacího 

ZŘ 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Doplněn nový 
stav 
"nerealizován
o", aby bylo 
možno VZ 
převést po 
uzavření 
smlouvy do 
stavu, ze 
kterého bude 
patrné, že se 
již ze smlouvy 
neplní.  
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Číslo 
změn
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Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

řízení“ po „ET-010-040-050 – 
Uzamčení VZ“.  

 

Navázání 
stavu 
„Zadáno“ na 
evidenci data 
uzavření 
smlouvy. 

E 84 F-070-010 – 
Informační 
deska 

Popis 
požadavku 

Ve věstníku bude umožněno fulltextové vyhledávání a vyhledávání na základě 
následujících kritérií: 

… 

 Zadané od DD.MM.RRRR – do DD.MM.RRRR – datum podpisu smlouvy či 
potvrzení objednávky 

 Zrušené od DD.MM.RRRR – do DD.MM.RRRR – datum zrušení zadávacího řízení  

Do popisu 
požadavku do 
bodu 2 přibyly 
požadavky na 
kritéria 

  „Zadané 
od 
DD.MM.R
RRR – do 
DD.MM.R
RRR – 
datum 
podpisu 
smlouvy či 
potvrzení 
objednávk
y“ 

 „Zrušené 
od 
DD.MM.R
RRR – do 
DD.MM.R
RRR – 
datum 
zrušení 
zadávacíh

uživatelská 
přívětivost 
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Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
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požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

D 85 1)  

ET-010-040-
100 – 
Změna stavu 
VZ na 
nerealizován
o 

 

ET-010-050-
050 – Změna 
stavu VZ na 
nerealizován
o 

 

2)  

F-070-050 - 
Pravidla pro 
opakované 
potvrzování 
pro 
provedení 
úkonu 

Nová ad-
hoc aktivita 

1) Do subprocesu ET-010-040 a ET-010-050 byla přidána nová ad-hoc aktivita 
„Změna stavu VZ na nerealizováno“ 

Popis 
Uživatel změní stav veřejné zakázky na „nerealizováno“ a uvede 
odůvodnění svého rozhodnutí.  

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel změní stav veřejné zakázky na „nerealizováno“ a uvede do 
textového pole odůvodnění svého rozhodnutí. 

Pokud je VZ dělena na části, musí mít uživatel možnost změnit stav 
veřejné zakázky na „nerealizováno“ ke každé části zvlášť. 

 

Veřejnou zakázku následně uzamkne. 

 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty 

Aktivita může být spuštěna VZ může být spuštěna kdykoliv od 
okamžiku přechodu do stavu „zadáno“, tzn. po zaevidování data 
uzavření smlouvy v rámci aktivity „ET-010-040-010 – Evidence 
výsledku zadávacího řízení“. Aktivitu je možné kdykoliv zrušit do 
okamžiku 

 

2) Do výčtu úkonů, u kterých musí systém vyžadovat opakované potvrzení, přidán 
úkon „změna stavu na nerealizováno“. 

1) Do 
procesů 
ET-010-
040 – 
Výsledek 
zadávací
ho řízení 
a ET-
010-050 
– Plnění 
smlouvy 
byla 
přidána 
ad-hoc 
aktivita 
„Změna 
stavu VZ 
na 
nerealizo
váno. 

2) Do 
požadav
ku F-
070-050 
přidán 
požadav
ek na 
opakova
né 
potvrzen
í změny 
stavu na 
„nerealiz

viz ID 83 
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Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

ováno“. 

E 86 N-030-010 - 
Zaznamenáv
ání 
elektronický
ch úkonů, 
uživatelskýc
h operací a 
činností 
nástroje 

Popis 
požadavku 
– bod 3 

4. E-tržiště musí zajistit automatické zaznamenávaní informací o elektronických 
úkonech, uživatelských operacích a činnostech nástroje. 

Informace o elektronických úkonech, uživatelských operacích a činnostech 
nástroje musí být zaznamenány v následující struktuře: 

… 

d. identifikace entity v systému, která byla provedením elektronického 
úkonu, uživatelské operace nebo činnosti nástroje zasažena, 

… 

Do požadavku 
"N-030-010 
Zaznamenává
ní 
elektronickýc
h úkonů, 
uživatelských 
operací a 
činností 
nástroje" do 
bodu 3 
doplněn bod d 
(systém musí 
zaznamenat 
rovněž entitu, 
ke které se 
úkon váže v 
případě, že je 
elektronický 
úkon, 
uživatelská 
operace, či 
činnost 
nástroje 
spojena s 
konkrétní 
entitou). 

 

E 87 N-030-010 - 
Zaznamenáv
ání 
elektronický

Popis 
požadavku 

Na závěr bodu 4 požadavku doplněn následující text: 

„V případě, kdy záznamy nelze odeslat z důvodu chyby na straně IS VZ, musí 
provozovatel e-tržiště informovat o této skutečnosti  

▪ Správce e-tržišť: Provozovatel odešle informaci o nemožnosti odeslat 

Doplněna 
povinnost 
provozovatele 
informovat 

Nesouvisí 
s aplikací, jde o 
informovanost 
správce e-tržišť. 
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Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

ch úkonů, 
uživatelskýc
h operací a 
činností 
nástroje 

záznamy na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely stanoví Správce e-
tržišť. Záznamy, které nebylo možné odeslat z důvodu nedostupnosti IS VZ, 
budou odeslány do IS VZ, ihned jak to stav IS VZ umožní. 

▪ Provozovatele IS VZ: Provozovatel odešle informaci o nemožnosti odeslat 
záznamy na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely stanoví Provozovatel IS 
VZ.“ 

správce e-
tržišť a 
provozovatele 
IS VZ 
v případě, kdy 
z důvodů na 
straně IS VZ 
nebude 
možné 
odeslat do IS 
VZ záznamy o 
elektronickýc
h úkonech, 
uživatelských 
operacích a 
činnostech 
nástroje. 

D 88 N-050-030 – 
Poskytování 
statistických 
údajů 

Popis 
požadavku 

… 

Statistické informace budou přenášeny prostřednictvím rozhraní R-010-050 - 
Rozhraní na export statistických informací o veřejných zakázkách. Statistické 
informace budou přenášeny do 5. pracovního dne každého měsíce o všech VZ a 
průzkumech trhu, u nichž bylo již zahájeno zadávací řízení (buď odesláním výzvy k 
podání nabídky/k poskytnutí plnění/k předložení návrhu smlouvy/k podání informací 
v rámci průzkumu trhu nebo uveřejněním výzvy k podání nabídky v e-tržišti – dle 
druhu zadávacího řízení nebo přechodem ze subprocesu „ET-010-010 - Specifikace 
VZ“ do "ET-010-040 - Výsledek ZŘ" v případě evidence zadání VZ na základě výjimky) 
a zároveň u kterých došlo v uplynulém měsíci ke změně v některé z přenášených 
informací. 

Poslední 
odstavec 
popisu 
požadavku byl 
nahrazen 
textem 
uvedeným ve 
sloupci „Nové 
znění“. Do 
popisu 
požadavku tak 
bylo 
doplněno, že 
do IS VZ mají 
být zasílány 
statistické 
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Povinnos
t 

Číslo 
změn

y 

Identifikace 
místa změny 

Místo 
v rámci 

požadavku 
Nové znění Změna 

Upřesnění 
změny 

informace 
také o 
veřejných 
zakázkách, 
které jsou 
zadávány na 
základě 
rámcových 
smluv a které 
jsou v e-tržišti 
pouze 
zaevidované, 
protože se 
jedná o využití 
výjimky. 

D 89 Příloha č. 3 – 
Statistické 
informace o 
VZ 

- Doplněné/upravené položky jsou součástí přílohy 1C (Příloha č.3 – Statistické 
informace) tohoto dokumentu. 

Byly přidány 
nové položky 
či upraveny 
hodnoty, 
kterých 
mohou 
nabývat 
stávající 
položky. 

 

Seznam příloh 

 Příloha 1A_Procesní model – upravená schémata 

 Příloha 1C_Příloha č.3 – Statistické informace o VZ 

 


