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Příloha č. 2 – Dobrovolné změny v Technické specifikaci e-tržišť 

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

Provozovatel e-tržišť není povinen tyto úpravy do svého e-tržiště implementovat. 

Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

1 F-010-010 - 
Registrace 
zadavatelů a 
dodavatelů 

Popis 
požadavku 

 

Kategorie zadavatele dle § 2 ZVZ 

(bude uvedeno v registraci zadavatele) 

Příslušná položka 
v uveřejňovacím formuláři 

(nemusí být uvedeno v registraci 
zadavatele, musí být přenášeno 
do uveřejňovacích formulářů) 

Sektorový zadavatel  

(dle § 2 odst. 6 ZVZ) 
- 

… 

 Hlavní předmět činnosti – výběr 1 – n možností (zobrazí se 
pro všechny kategorie zadavatele s výjimkou sektorového 
zadavatele) 

o … 

 Hlavní předmět činnosti – výběr 1 – n možností (zobrazí se 
pouze v případě, že byla vybrána kategorie zadavatele 
sektorový zadavatel (dle § 2 odst. 6 ZVZ)) 

o Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla 

o Elektřina 

o Vyhledávání a těžba zemního plynu a ropy 

o Vyhledávání a těžba uhlí a dalších pevných paliv 

o Vodohospodářství 

o Poštovní služby 

o Železniční služby 

o Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo 
autobusová doprava 

V požadavku došlo k následujícím 
změnám: 

 Přidán řádek do tabulky „Kategorie 
zadavatele“. 

 Doplněn výčet hlavního předmětu 
činností pro sektorového zadavatele. 

 Upraven výčet hlavních předmětů 
činností pro ostatní kategorie 

Doplněna volba relevantní činnosti u 
ostatních kategorií zadavatele (s 
výjimkou sektorového). 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

o Činnosti související s přístavy 

o Činnost související s letišti 

o Jiný – nutno uvést 

Pokud byla zvolena jiná kategorie, než „Sektorový zadavatel (dle § 2 odst. 
6 ZVZ)“, systém uživateli nabídne následující volbu. 

„Zadavatel vykonává relevantní činnost dle § 7 ZVZ“ (ANO/NE).  

Pokud ANO, uživatel vybere 1 – n možností z následujícího seznamu: 

Druh relevantní činnosti 

• Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla 

• Elektřina 

• Vyhledávání a těžba zemního plynu a ropy 

• Vyhledávání a těžba uhlí a dalších pevných paliv 

• Vodohospodářství 

• Poštovní služby 

• Železniční služby 

• Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo 
autobusová doprava 

• Činnosti související s přístavy 

• Činnost související s letišti 

Jiný – nutno uvést 

2 ET-010-010-
020 – 
Specifikace 
základních 
údajů o VZ 

Nová aktivita 
„ET-010-010-
020-110 – 
Určení 
postupu 
zadání“ 

ET-010-010-020-110 – Určení, jakým postupem bude zadavatel 
postupovat 

Popis Uživatel zvolí, jak bude postupovat v případě zadávání VZ.  

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel (veřejný nebo dotovaný zadavatel, který při registraci 
do e-tržiště zvolil, že vykonává relevantní činnost dle § 4 ZVZ (viz 
F-010-010 - Registrace zadavatelů a dodavatelů) vybere jeden 
z postupu zadání veřejné zakázku.  

Veřejná zakázka bude zadána: 

 Postupem pro veřejného zadavatele 

Do procesu přidána aktivita „ET-010-
010-020-110 – Určení postupu zadání“. 

 

Umístění v procesním modelu: 

ET-010-010-020-020 -> ET-010-010-020-
110 

 010-010-020-110 -> ET-010-010-020-
030 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

 Postupem pro sektorového zadavatele 

V případě výběru postupu pro sektorového zadavatele uživatel 
do textového pole uvede Odůvodnění postupu při zadávání VZ. 

V případě sektorového zadavatele bude v systému jako výchozí 
přednastaveno: 

Postupy pro sektorového zadavatele 

 

V případě veřejného/dotovaného zadavatele, který nevykonává 
relevantní činnost dle § 4 ZVZ, bude v systému jako výchozí 
přednastaveno: 

Postupy pro veřejného zadavatele 

 

V případě, že uživatel (veřejný nebo dotovaný zadavatel) zvolí, 
že veřejná zakázka bude zadána postupem pro sektorového 
zadavatele, vztahují se na něj v rámci specifikace VZ finanční 
limity a postupy pro sektorového zadavatele. 

Povinná aktivita 

Dokument
y 

- 

Lhůty - 
 

3 ET-010-010-
020-070 – 
Předpokládan
á 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 či podlimitní VZ mimo 
režim ZVZ (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“). 

Upraven text omezující výši 
předpokládané hodnoty. 

4 ET-010-010-
020-080 – Typ 
VZ (dle výše 
předpokládan

Požadavky Systém automaticky určí typ veřejné zakázky na základě údajů z aktivit 
„ET-010-010-020-040  – Předpokládaná hodnota VZ“ a „ET-010-010-020-
040 – Druh VZ“.  

Stanovení typu VZ dle předpokládané hodnoty a finanční limity jsou 

Upraveny podmínky pro výběr typu VZ. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

é hodnoty) uvedeny v příloze Technické specifikace e-tržišť - Tabulka 2 – Finanční 
limity pro veřejné zakázky. 

Na základě výše předpokládané hodnoty systém automaticky vybere 
jeden z následujících typů VZ: 

 Veřejná zakázka malého rozsahu 

 Podlimitní veřejná zakázka 

 Podlimitní veřejná zakázka mimo režim ZVZ 

5 ET-010-010 - 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

R01 – Jedná se 
o VZMR či VZ 
zadávanou na 
základě RS 
postupem 
mimo režim 
ZVZ? - ANO – 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-080 – Typ VZ (dle výše předpokládané 
hodnoty)“ pole „Typ veřejné zakázky podle výše její předpokládané 
hodnoty“ bylo vyplněno hodnotou Veřejná zakázka malého rozsahu nebo 
Podlimitní veřejná zakázka mimo režim ZVZ. 

Nebo v případě, že v aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ 
zadávána na základě rámcové smlouvy“ uživatel vybral ANO (tj. VZ je 
zadávána na základě RS) a zároveň v registru rámcových smluv je u 
rámcové smlouvy, na základě které je VZ zadávána, uvedeno, že byla RS 
zadána v režimu ZVZ  - NE. 

Upraven a rozšířen text požadavku tak, 
že bylo znemožněno zadavateli 
postupujícímu jako sektorový zadavatel 
využít druhy zadávacích řízení v režimu 
ZVZ. 

6 F-060-010 - 
Registr 
rámcových 
smluv 

Popis 
požadavku 

2. Pokud uživatel uvede předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy v Kč 
bez DPH dosahující alespoň 10 021 000 Kč a zároveň se jedná o 
sektorového zadavatele či veřejného/dotovaného zadavatele, který 
vykonává relevantní činnost (viz požadavek F-010-010 - Registrace 
zadavatelů a dodavatelů), e-tržiště musí uživatele upozornit na 
skutečnost, že postupem pro sektorového zadavatele je možné 
prostřednictvím e-tržiště zadávat pouze veřejné zakázky na základě 
rámcové smlouvy uzavřené mimo režim ZVZ. Uživatel bude moci i 
přes upozornění vyšší předpokládanou hodnotu RS zadat. 

Do popisu požadavku přidán bod č. 2. E-
tržiště bude sektorového zadavatele či 
veřejného/dotovaného zadavatele 
upozorňovat v případě, že zadá 
předpokládanou hodnotu 10 021 000 Kč 
nebo vyšší. 

7 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 Postup zadání veřejné zakázky (postup veřejného 

Rozšíření vyhledávacích kritérií o 
kritérium „Postup zadání veřejné 
zakázky“ 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

zadavatele/postup sektorového zadavatele) 

o … 

… 

8 T01 - Výzva k 
podání 
nabídky na 
veřejnou 
zakázku 

1) 

Název výzvy 
(2) 

 

2)  

Text výzvy a 
Minimální 
obsahové 
náležitosti 

 

1) 

„Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace (v případě ZŘ 1, 2, 
3 a 8).“ 

 

2) 

Výzva bude dále obsahovat v případě, že je VZ zadávána 
veřejným/dotovaným zadavatelem postupem pro sektorového 
zadavatele, text: (8)** 

„Veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti 
zadavatele. Na zadavatele se proto v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 
137/2006 Sb. vztahují ustanovení zákona platná pro sektorového 
zadavatele.“ 

Minimální obsahové požadavky: 

(8) Text informující o postupu zadavatele v souladu s § 2 odst. 7 ZVZ** 

2. ** Zobrazí se pouze v případě, že je VZ zadávána veřejným či 
dotovaným zadavatelem, který při zadávání této VZ postupuje jako 
sektorový zadavatel (uvedeno v aktivitě „ET-010-010-020-110 – 
Určení, jakým postupem bude zadavatel postupovat“). 

1) 

Změněn název výzvy (původně „Výzva k 
podání nabídky včetně zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku 
malého rozsahu“). 

 

2) 

Do textu výzvy a minimálních 
obsahových náležitostí doplněn text pro 
veřejného/dotovaného zadavatele, který 
zadává VZ postupem pro sektorového 
zadavatele. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

9 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nový 
rozhodovací 
bod R18 

R18 – Jedná se o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy?  

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-020-
050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ 
jedná-li se o zadávání VZ na základě RS. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Do procesu specifikace VZ přidán nový 
rozhodovací bod. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R03 – Jedná se o přímé zadání? (ZŘ: 1, 
8)? -> R18 – Jedná se o VZ zadávanou na 
základě rámcové smlouvy? 

R18 – ANO -> R19 – Jedná se o zadávání 
VZ na základě RS s jedním uchazečem, 
ve které nejsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny? 

R18 – NE -> R04 – Činí předpokládaná 
hodnota alespoň 100 tis. Kč bez DPH? 

10 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nový 
rozhodovací 
bod R19 

R19 – Jedná se o zadávání VZ na základě RS s jedním uchazečem, ve 
které nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny?  

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-020-
050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ a 
informací uvedených u rámcové smlouvy v registru rámcových 
smluv, jedná-li se o zadávání VZ na základě RS s jedním uchazečem, 
ve které nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s jedním uchazečem, ve které nejsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Do procesu specifikace VZ přidán nový 
rozhodovací bod. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R18 – Jedná se o VZ zadávanou na 
základě rámcové smlouvy? (ANO) -> R19 
- Jedná se o zadávání VZ na základě RS s 
jedním uchazečem, ve které nejsou 
veškeré podmínky plnění konkrétně 
vymezeny? 

R19 – ANO -> ET-010-010-070 – Doba a 
místo plnění VZ 

R19 – NE -> ET-010-010-310 – Stanovení 
požadavků na cenu 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

54 ET-010-010 – 
Specifikace VZ 

Nová aktivita ET-010-010-310 – Stanovení požadavků na cenu 

Popis Uživatel stanoví maximální cenu výzvy k poskytnutí plnění. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel vybere jednu či více z následujících možností a určí 
požadavky na cenu výzvy k poskytnutí plnění: 

 Maximální cena za položku předmětu veřejné zakázky 
– systém umožní ke každé položce předmětu VZ určit 
do textového pole cenu 

 Maximální cena za plnění předmětu veřejné zakázky – 
textové pole 

 Jiné – textové pole 

Dobrovolná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R19 – Jedná se o zadávání VZ na základě 
RS s jedním uchazečem, ve které nejsou 
veškeré podmínky plnění konkrétně 
vymezeny? (větev NE) 

-> ET-010-010-310 – Stanovení 
požadavků na cenu 

55 ET-010-010 – 
Specifikace VZ 

Nová aktivita ET-010-010-320 – Stanovení dalších požadavků 

Popis 
Uživatel má možnost stanovit další požadavky týkající se 
veřejné zakázky. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli budou datové zprávy 
elektronicky podepisovány. 

Povinná část aktivity 

Uživatel stanoví do textového pole/textových polí případné 
další požadavky zadavatele týkající se plnění veřejné zakázky 

Dobrovolná část aktivity 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

ET-010-010-310 – Stanovení požadavků 
na cenu -> ET-010-010-320 – Stanovení 
dalších požadavků 

56 ET-010-010 – 
Specifikace VZ 

Nová aktivita ET-010-010-330 – Stanovení doby a místa plnění/dodání 

Popis Uživatel určí dobu a místo plnění/dodání 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky Uživatel stanoví: 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

 Doba plnění/dodání – textové pole 

 Místo plnění/dodání – textové pole 

Dobrovolná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

ET-010-010-320 – Stanovení dalších 
požadavků -> ET-010-010-330 – 
Stanovení doby a místa plnění/dodání 

11 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nový 
rozhodovací 
bod R20 

R20 – Jedná se o zadávání VZ na základě RS s více uchazeči?  

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-020-
050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ a 
informací uvedených u rámcové smlouvy v registru rámcových 
smluv, jedná-li se o zadávání VZ na základě RS s více uchazeči. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s více uchazeči, ve které jsou veškeré podmínky plnění konkrétně 
vymezeny. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Do procesu specifikace VZ přidán nový 
rozhodovací bod. 

 

Umístění v procesním modelu: 

ET-010-010-330 – Stanovení doby a 
místa plnění/dodání -> R20 - Jedná se o 
zadávání VZ na základě RS s více 
uchazeči? 

R20 – NE -> ET-010-010-340 – Vytvoření 
výzvy k poskytnutí plnění 

R20 – ANO -> ET-010-010-370 – 
Stanovení lhůty a způsobu pro 
předložení návrhu smlouvy 

57 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nová aktivita ET-010-010-340 – Vytvoření výzvy k poskytnutí plnění 

Popis Uživatel vytvoří výzvu k poskytnutí plnění 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel vytvoří výzvu k poskytnutí plnění na základě šablony 
T47 – Výzva k poskytnutí plnění. 

 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R20 - Jedná se o zadávání VZ na základě 
RS s více uchazeči? (větev NE) -> ET-010-
010-340 – Vytvoření výzvy k poskytnutí 
plnění  
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

60 ET-010-010 – 
Specifikace VZ 

Nová aktivita ET-010-010-350 – Určení dodavatele, kterému bude odeslána výzva 
k poskytnutí plnění 

Popis 
Uživatel určí dodavatele, kterému bude odeslána výzva 
k poskytnutí plnění. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Pro odeslání výzvy k poskytnutí plnění bude přednastaven 
dodavatel, se kterým byla uzavřena rámcová smlouva, který se 
zadavateli zobrazí. Editace nebude umožněna. 

 

Dobrovolná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

ET-010-010-340 – Vytvoření výzvy k 
poskytnutí plnění -> ET-010-010-350 – 
Určení dodavatele, kterému bude 
odeslána výzva k poskytnutí plnění 

 

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

12 Šablony Nová šablona Šablona T47 – Výzva k poskytnutí plnění Nová šablona výzvy k poskytnutí plnění 
tvoří přílohu této tabulky 

13 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nová aktivita ET-010-010-370 – Stanovení lhůty a způsobu pro předložení návrhu 
smlouvy 

Popis Uživatel určí lhůtu pro předložení návrhu smlouvy 

Uživatel Zadavatel 

Požadav
ky 

Uživatel stanoví: 

 Lhůta pro předložení návrhu smlouvy – datum a čas 
výběrem z kalendáře  

 Způsob předložení návrhu smlouvy – přednastavený text: 
Návrh smlouvy dodavatel předloží prostřednictvím e-
tržiště, uživatel bude moci uvést upřesnění do textového 
pole. 

Povinná aktivita 

Dokume
nty 

- 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R20 - Jedná se o zadávání VZ na základě 
RS s jedním uchazečem, ve které jsou 
veškeré podmínky plnění konkrétně 
vymezeny? (větev ANO) -> ET-010-010-
370 – Stanovení lhůty a způsobu pro 
předložení návrhu smlouvy 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

14 ET-010-010 – 
Specifikace 
VZ/průzkumu 
trhu 

Nová aktivita ET-010-010-380 – Vytvoření výzvy k předložení návrhu smlouvy 

Popis Uživatel vytvoří výzvu k předložení návrhu smlouvy. 

Uživatel Zadavatel 

Požadav
ky 

Uživatel vytvoří výzvu k předložení návrhu smlouvy na základě 
šablony T48 – Výzva k předložení návrhu smlouvy. 

 

Povinná aktivita 

Dokume
nty 

- 

Lhůty - 
 

Do procesu specifikace VZ přidána nová 
aktivita. 

 

Umístění v procesním modelu: 

ET-010-010-370 – Stanovení lhůty a 
způsobu pro předložení návrhu smlouvy 
-> ET-010-010-380 – Vytvoření výzvy k 
předložení návrhu smlouvy 

15 Šablony Nová šablona Šablona T48 – Výzva k předložení návrhu smlouvy Nová šablona výzvy k předložení návrhu 
smlouvy tvoří přílohu této tabulky 

16 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) 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s více 
uchazeči, ve které jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny (tj. 
v aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě 

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 zadávání postupovat přímým 
zadáním. 

 

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

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

rámcové smlouvy“ zaškrtnuto ANO a zároveň je v registru rámcových 
smluv uvedeno, že v rámcové smlouvě s více uchazeči jsou 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 jsou 
veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny, postupem mimo režim 
ZVZ (ZŘ 1 viz Tabulka 1) 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s jedním 
uchazečem, 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 jedním 
uchazečem nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude 
přednastaven následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět 
úpravy): 

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

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s jedním 
uchazečem, ve které jsou 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 jedním uchazečem 
jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude přednastaven 
následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které 
jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny, postupem mimo 
režim ZVZ (ZŘ 1 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 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

VZ bude zadána 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) 

Pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-020-110 – Určení, jakým postupem 
bude zadavatel postupovat“ zvolil, že VZ bude zadána postupem pro 
sektorového zadavatele, nebude výčet variant zadávacích řízení 
obsahovat položku „VZ malého rozsahu zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení (ZŘ 6 viz Tabulka 1)“. 

 

Povinná aktivita 

17 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 
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) 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s více 

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 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. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

uchazeči, ve které jsou 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 jsou veškeré 
podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude přednastaven následující 
druh zadávacího řízení (nebude možné provádět úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 
92 odst. 2 ZVZ (ZŘ 8 viz Tabulka 1) 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s jedním 
uchazečem, 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 jedním 
uchazečem nejsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude 
přednastaven následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět 
úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem dle 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ (ZŘ 8 viz Tabulka 1) 

 

Pokud se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy s jedním 
uchazečem, ve které jsou 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 jedním uchazečem 
jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny), bude přednastaven 
následující druh zadávacího řízení (nebude možné provádět úpravy): 

VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem dle 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ (ZŘ 8 viz Tabulka 1) 

 

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

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

 Zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6 viz Tabulka 1) 

 Přímé zadání (ZŘ 8 viz Tabulka 1) 

 

Pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-020-110 – Určení, jakým postupem 
bude zadavatel postupovat“ zvolil, že VZ bude zadána postupem pro 
sektorového zadavatele, nebude výčet variant zadávacích řízení 
obsahovat položku „VZ malého rozsahu zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení (ZŘ 6 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 

18 S08 – 
Zpětvzetí 
nabídky 

Požadavky 
v rámci popisu 
subprocesu 

Subproces je zahájen akcí dodavatele. Může být spuštěn kdykoliv od 
podání nabídky dodavatelem po okamžik, než uplyne lhůta pro podání 
nabídek. 

Subproces nebude možné spustit v případě, že v aktivitě „ET-010-010-
020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ bylo 
uvedeno ANO a v registru rámcových smluv je uvedeno, že se: 

 jedná o rámcovou smlouvu s jedním uchazečem, ve které jsou 
veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny. 

 jedná o rámcovou smlouvu s více uchazeči, ve které jsou veškeré 
podmínky plnění konkrétně vymezeny. 

… 

Do řádku požadavky v rámci úvodní 
tabulky s popisem subprocesu byla 
doplněna věta, která zamezí spuštění ad-
hoc subprocesu v případě VZ 
zadávaných na základě rámcových 
smluv, ve kterých jsou veškeré podmínky 
plnění konkrétně vymezeny. 
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změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

69 ET-010-030-
010 – 
VZMR_přímé 
zadání 

Nový 
rozhodovací 
bod R01 

R01 – Bude odeslána výzva k podání nabídky dodavateli? 

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-
020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové 
smlouvy“ či „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 
2, 3, 4, 5, 6)“, bude-li dodavatel osloven výzvou k podání 
nabídky. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s jedním uchazečem, ve které nejsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny. 

nebo 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2, 
3, 4, 5, 6)“ byla vybrána varianta „Přímé zadání“. 

NE - 
východiska 

V opačném případě 
 

Na začátek procesu „ET-010-030-010 – 
VZ malého rozsahu – přímé zadání“ 
přidán rozhodovací bod R01. 

Umístění v procesním modelu: 

R01 (větev ANO) -> S04 – Výzva k podání 
nabídky (neuveřejňuje se) 

R01 (větev NE) -> R02 – Bude odesílána 
výzva k poskytnutí plnění? 

70 ET-010-030-
080 - 
Podlimitni 
VZ_prime 
zadani 

Nový 
rozhodovací 
bod R01 

R01 – Bude odeslána výzva k podání nabídky dodavateli? 

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-
020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové 
smlouvy“ či „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 
7, 8)“, bude-li dodavatel osloven výzvou k podání nabídky. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na 
základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s jedním uchazečem, ve které nejsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny. 

nebo 

V aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 6, 7, 
8)“ byla vybrána varianta „Přímé zadání“. 

NE - 
východiska 

V opačném případě 
 

Na začátek procesu „ET-010-030-080 – 
Podlimitní VZ – Přímé zadání“přidán 
rozhodovací bod R01. 

Umístění v procesním modelu: 

R01 (větev ANO) -> S04 – Výzva k podání 
nabídky (neuveřejňuje se) 

R01 (větev NE) -> R02 – Bude odesílána 
výzva k poskytnutí plnění? 

19 ET-010-030-
010 – 

Nový 
rozhodovací 

R02 – Bude odesílána výzva k poskytnutí plnění?  

Popis Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-

Do procesu přidán nový rozhodovací 
bod. 
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VZMR_přímé 
zadání 

bod R02 020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové 
smlouvy“, bude-li zadávací řízení zahájeno odesláním výzvy k 
poskytnutí plnění. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána 
na základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s jedním uchazečem, ve které jsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

 

R01 – Bude odeslána výzva k podání 
nabídky dodavateli? -> R02 – Bude 
odesílána výzva k poskytnutí plnění? 

 

R2 – ANO -> ET-010-030-010-42 – 
Odeslání a potvrzení výzvy k poskytnutí 
plnění 

R2 – NE -> ET-010-030-010-43 – Návrh 
smlouvy 

20 ET-010-030-
080 – 
Podlimitní VZ 
– přímé zadání 

Nový 
rozhodovací 
bod R02 

R02 – Bude odesílána výzva k poskytnutí plnění?  

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „ET-010-010-
020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové 
smlouvy“ či „ET-010-010-060 – Stanovení způsobu zadání VZ“, 
bude-li zadávací řízení zahájeno odesláním výzvy k poskytnutí 
plnění. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána 
na základě rámcové smlouvy“ bylo uvedeno ANO a v registru 
rámcových smluv je uvedeno, že se jedná o rámcovou smlouvu 
s jedním uchazečem, ve které jsou veškeré podmínky plnění 
konkrétně vymezeny. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Do procesu přidán nový rozhodovací 
bod. 

 

R01 – Bude odeslána výzva k podání 
nabídky dodavateli? -> R02 – Bude 
odesílána výzva k poskytnutí plnění? 

 

R02 – ANO -> ET-010-030-010-42 – 
Odeslání a potvrzení výzvy k poskytnutí 
plnění 

R02 – NE -> ET-010-030-080-43 – Návrh 
smlouvy 

74 ET-010-030-
010 – 
VZMR_Přímé 
zadání 

 

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

Nový 
subproces S42 

S42 – Odeslání a potvrzení výzvy k poskytnutí plnění 

Popis subprocesu 

Identifikátor 
subprocesu 

S42 

Název subprocesu Odeslání a potvrzení výzvy k poskytnutí plnění 

Popis subprocesu 
V rámci subprocesu je připravená výzva k poskytnutí 
plnění (v případě zadávání na základě rámcové smlouvy 
s jedním uchazečem, ve které jsou veškeré podmínky 

Do procesu přímého zadání přidán nový 
subproces S42 – Odeslání a potvrzení 
výzvy k poskytnutí plnění 

 

R02 – Bude odesílána výzva k poskytnutí 
plnění? (ANO) -> S42 – Odeslání a 
potvrzení výzvy k poskytnutí plnění 

Po provedení subprocesu bude proces 
zadávacího řízení ukončen. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

plnění konkrétně vymezeny) zadavatelem odeslána 
dodavateli. Dodavatel výzvu k poskytnutí plnění buď 
akceptuje a plnění tak proběhne, či neakceptuje a 
zadávací řízení je nutné zrušit. 

Požadavky 

Do subprocesu se vstupuje automaticky po ukončení 
předchozího subprocesu. 

 

Pokud je VZ dělena na části, výzva k poskytnutí plnění se 
odesílá pro všechny části společně (nikoli pro jednotlivé 
části VZ samostatně). 

Podmínky, které 
musí být splněny 
po ukončení 
subprocesu 

Musí být provedeny veškeré povinné aktivity v rámci 
subprocesu. 

 

75 S42 - Odeslání 
a potvrzení 
výzvy k 
poskytnutí 
plnění 

Nová aktivita 
v rámci 
nového 
subprocesu 
S42 

S42-010 – Odeslání výzvy k poskytnutí plnění dodavateli 

Popis 

Uživatel přes systém e-tržiště odešle dodavateli výzvu 
k poskytnutí plnění, pokud se jedná o zadávání na základě 
rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou veškeré 
podmínky plnění konkrétně vymezeny 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel odešle dodavateli výzvu k poskytnutí plnění 
vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-340 – Vytvoření výzvy k 
poskytnutí plnění“. 

Uživatel bude mít možnost si před odesláním zadavateli 
vytvořenou výzvu k poskytnutí plnění zobrazit. Zpětná úprava 
údajů bude možná, ale každý údaj musí být upraven v databázi 
e-tržiště. 

Výzva k poskytnutí plnění bude odeslána dodavateli, který byl 
určen v aktivitě „ET-010-010-350 – Určení dodavatele, kterému 
bude odeslána výzva k poskytnutí plnění“. Pokud uživatel 
dodavatele v této aktivitě neurčil, provede to nyní. Může být 
osloven pouze dodavatel, se kterým byla uzavřena rámcová 
smlouva. 

Uživatel bude při odesílání systémem vyzván k připojení 

Nový subproces začíná odesláním výzvy 
k poskytnutí plnění dodavateli. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

zaručeného elektronického podpisu založeného na 
kvalifikovaném certifikátu za následujících podmínek: 

 vždy, pokud je VZ zadávána na základě RS v režimu 
ZVZ, 

 v ostatních případech, pouze pokud bylo v aktivitě 
„ET-010-010-320 – Stanovení dalších požadavků“ 
vybráno ANO. 

Uživatel bude při odesílání systémem vyzván k připojení 
zaručeného elektronického podpisu založeného na 
kvalifikovaném certifikátu v případě, kdy v aktivitě „ET-010-
010-320 – Stanovení dalších požadavků“ bylo vybráno ANO. 

Systém automaticky zaznamená datum a čas odeslání výzvy 
k poskytnutí plnění. Tento údaj bude evidovat jako datum a čas 
zahájení zadávacího řízení. 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

76 S42 - Odeslání 
a potvrzení 
výzvy k 
poskytnutí 
plnění 

Aktivita 
v rámci 
nového 
subprocesu 
S42 

S42-020 – Akceptace výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem 

Popis 
Uživatel přes systém e-tržiště odešle zadavateli informaci, zda 
výzvu k poskytnutí plnění akceptuje či nikoliv. 

Uživatel Dodavatel 

Požadavky 

Uživatel zvolí, jestli výzvu k poskytnutí plnění akceptuje 
výběrem jedné z následujících možností: 

 ANO 

 NE 

 Akceptace s výhradou  

Pokud uživatel zvolí NE, uvede odůvodnění. 

Pokud uživatel zvolí Akceptace s výhradou, uvede: 

 Bližší specifikace výhrady - textové pole, možnost 
přiložit přílohu 

Uživatel odešle připravenou odpověď prostřednictvím e-tržiště 
zadavateli. 

Uživatel bude při odesílání systémem vyzván k připojení 

Aktivita v rámci nového subprocesu. 

 

Umístění v procesním modelu: 

S42-010 – Odeslání výzvy k poskytnutí 
plnění dodavateli -> S42-020 – 
Akceptace výzvy k poskytnutí plnění 
dodavatelem 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

zaručeného elektronického podpisu založeného na 
kvalifikovaném certifikátu za následujících podmínek: 

 vždy, pokud je VZ zadávána na základě RS v režimu 
ZVZ, 

 v ostatních případech, pouze pokud bylo v aktivitě 
„ET-010-010-320 – Stanovení dalších požadavků“ 
vybráno ANO. 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

77 S42 - Odeslání 
a potvrzení 
výzvy k 
poskytnutí 
plnění 

Nový 
rozhodovací 
bod v rámci 
nového 
subprocesu 
S42 

R01 – Uvedl dodavatel k výzvě k poskytnutí plnění výhradu?  

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „S42-020 – 
Akceptace výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem“, byla-li výzva 
k poskytnutí plnění akceptována dodavatelem s výhradou. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „S42-020 – Akceptace výzvy k poskytnutí plnění 
dodavatelem“ bylo uvedeno Akceptace s výhradou. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Rozhodovací bod v rámci nového 
subprocesu. 

 

S42-020 – Akceptace výzvy k poskytnutí 
plnění dodavatelem -> R01 – Uvedl 
dodavatel k výzvě k poskytnutí plnění 
výhradu? 

 

R01 – ANO -> S42-030 – Evidence 
případných úprav ve výzvě k poskytnutí 
plnění 

R02 – NE -> R02 – Byla výzva k 
poskytnutí plnění akceptována? 

78 S42 - Odeslání 
a potvrzení 
výzvy k 
poskytnutí 
plnění 

Nová aktivita 
v rámci 
nového 
subprocesu 
S42 

S42-030 – Evidence případných úprav ve výzvě k poskytnutí 
plnění 

Popis 

Uživatel zaeviduje, zdali byly provedeny úpravy ve  výzvě 
k poskytnutí plnění a dodavatel výzvu k poskytnutí plnění 
akceptoval či zdali výzva k poskytnutí plnění nakonec 
akceptována nebyla. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky Uživatel zvolí, jestli výzva k poskytnutí plnění byla dodavatelem 
po úpravách akceptována výběrem jedné z následujících 

Aktivita v rámci nového subprocesu. 

 

Umístění v procesním modelu: 

R01 – Uvedl dodavatel k výzvě k 
poskytnutí plnění výhradu? (větev ANO) 
-> S42-030 – Evidence případných úprav 
ve výzvě k poskytnutí plnění 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

možností: 

 ANO 

 NE 

Pokud uživatel zvolí ANO, uživatel uvede: 

 Provedené úpravy ve výzvě k poskytnutí plnění – 
textové pole, možnost přiložit přílohu. 

Pokud uživatel zvolí NE, do textového pole uvede odůvodnění. 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

79 S42 - Odeslání 
a potvrzení 
výzvy k 
poskytnutí 
plnění 

Nový 
rozhodovací 
bod v rámci 
nového 
subprocesu 
S42 

R02 – Byla výzva k poskytnutí plnění akceptována?  

Popis 

Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „S43-020 – 
Akceptace výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem“ nebo „S43-
020 – Evidence případných úprav ve výzvě k poskytnutí plnění“, 
jestli dodavatel výzvu k poskytnutí plnění akceptoval. 

ANO - 
východiska 

V aktivitě „S42-020 – Akceptace výzvy k poskytnutí plnění 
dodavatelem“ bylo uvedeno ANO. 

Nebo 

V aktivitě „S42-030 – Evidence případných úprav ve výzvě k 
poskytnutí plnění“ bylo uvedeno ANO. 

NE - 
východiska 

V ostatních případech 
 

Rozhodovací bod v rámci nového 
subprocesu. 

 

„R01 – Uvedl dodavatel k výzvě k 
poskytnutí plnění výhradu?“ (větev NE) a 
„S42-030 – Evidence případných úprav 
ve výzvě k poskytnutí plnění“ -> R02 – 
Byla výzva k poskytnutí plnění 
akceptována? 

 

R02 – ANO -> subproces S42 bude 
ukončen 

R02 – NE -> S40 – Zrušení ZŘ_mimo 
režim ZVZ/S41 – Zrušení ZŘ_v režimu 
ZVZ 

21 ET-010-030-
010 – 
VZMR_přímé 
zadání 

 

ET-010-030-

Nový 
subproces S43 

S43 – Návrh smlouvy 

Popis subprocesu 

Identifikátor 
subprocesu 

S43 

Název subprocesu Návrh smlouvy 

Do procesu přímého zadání přidán nový 
subproces S43 – Návrh smlouvy. 

 

R02 – Bude odesílána výzva k poskytnutí 
plnění? (větev NE) -> ET-010-030-010-43 
– Návrh smlouvy 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

080 – 
Podlimitní VZ - 
přímé zadání 

Popis subprocesu 

V rámci subprocesu je v případě potřeby připravena 
výzva k předložení návrhu smlouvy, která je 
odeslána dodavateli. Dodavatel návrh smlouvy 
zadavateli zašle prostřednictvím e-tržiště. Pokud 
dodavatel, který byl vyzván k předložení návrhu 
smlouvy, tento návrh nepředložil, zadavatel připraví 
a odešle výzvu dalšímu účastníkovi rámcové 
smlouvy. 

Požadavky 

Do subprocesu se vstupuje automaticky po 
ukončení předchozího subprocesu. 

 

Pokud je VZ dělena na části, výzva k předložení 
návrhu smlouvy se týká všech částí VZ (nikoli pouze 
jednotlivých částí). 

Podmínky, které musí 
být splněny po 
ukončení subprocesu 

Musí být provedeny veškeré povinné aktivity 
v rámci subprocesu. 

 

Po provedení subprocesu bude proces 
zadávacího řízení ukončen. 

22 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nová aktivita 
v rámci 
subprocesu 
S43 

S43-010 – Odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy dodavateli 

Popis 
Uživatel přes systém e-tržiště odešle dodavateli výzvu 
k předložení návrhu smlouvy. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel odešle dodavateli výzvu k předložení návrhu smlouvy 
vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-380 – Vytvoření výzvy k 
předložení návrhu smlouvy“ či v aktivitě „ET-010-030-010-42-
030 – Vytvoření výzvy k předložení návrhu smlouvy“. 

 

Uživatel bude mít možnost si před odesláním zadavateli 
sestavenou výzvu zobrazit. Zpětná úprava údajů bude možná, 
ale každý údaj musí být upraven v databázi e-tržiště. 

 

Výzva bude odeslána jednomu z dodavatelů, se kterým je 
uzavřena rámcová smlouva, dle pravidel obsažených v 
rámcové smlouvě, a který byl určen v aktivitě „ET-010-010-
200 – Výběr dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou“. Pokud 

Nový subproces začíná odesláním výzvy 
k předložení návrhu smlouvy. 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

uživatel dodavatele v této aktivitě neurčil, provede to nyní. 
V obou případech musí být možné dodavatele před odesláním 
výzvy editovat. Dodavatel však musí být vždy vybrán ze 
seznamu dodavatelů, se kterými byla rámcová smlouva 
uzavřena. 

Uživatel bude při odesílání systémem vyzván k připojení 
zaručeného elektronického podpisu založeného na 
kvalifikovaném certifikátu za následujících podmínek: 

 vždy, pokud je VZ zadávána na základě RS v režimu 
ZVZ, 

 v ostatních případech, pouze pokud bylo v aktivitě 
„ET-010-010-320 – Stanovení dalších požadavků“ 
vybráno ANO. 

Systém automaticky zaznamená datum a čas odeslání výzvy 
k předložení návrhu smlouvy. Tento údaj bude evidovat jako 
datum a čas zahájení zadávacího řízení. 

V případě, že dodavatel nepředložil návrh smlouvy, tj. 
nevykonal aktivitu S43-020 – Odeslání návrhu smlouvy a 
uživatel znovu připravuje výzvu k předložení návrhu smlouvy v 
aktivitě S43-030 – Vytvoření výzvy k předložení návrhu 
smlouvy, systém již evidovat datum zahájení zadávacího řízení 
nebude. 

 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

23 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nová aktivita 
v rámci 
subprocesu 
S43 

S43-020 – Odeslání návrhu smlouvy zadavateli 

Popis Uživatel odešle návrh smlouvy zadavateli.  

Uživatel Dodavatel 

Požadavky 

Uživatel do systému vloží formou přílohy návrh smlouvy, 
případně uvede poznámky určené zadavateli do textového 
pole a odešle připravený návrh smlouvy prostřednictvím e-
tržiště zadavateli. 

Uživatel bude při odesílání systémem vyzván k připojení 

Nová aktivita v rámci nového 
subprocesu S43. 

Umístění v procesním modelu: 

S43-010 – Odeslání výzvy k  předložení 
návrhu smlouvy -> S43-020 – Odeslání 
návrhu smlouvy zadavateli 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

zaručeného elektronického podpisu založeného na 
kvalifikovaném certifikátu za následujících podmínek: 

 vždy, pokud je VZ zadávána na základě RS v režimu 
ZVZ, 

 v ostatních případech, pouze pokud bylo v aktivitě 
„ET-010-010-320 – Stanovení dalších požadavků“ 
vybráno ANO. 

Dokumenty - 

Lhůty 

Lhůta pro předložení návrhu smlouvy (viz aktivita „ET-010-
010-370 – Stanovení lhůty a způsobu pro předložení návrhu 
smlouvy“, aktivita „S43-030 – Vytvoření výzvy k předložení 
návrhu smlouvy“ či aktivita „S43-050 – Prodloužení lhůty pro 
předložení návrhu smlouvy“). 

 

24 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nový 
rozhodovací 
bod R01 
v rámci 
subprocesu 
S43 

 

R01 – Předložil dodavatel návrh smlouvy ve lhůtě? 

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „S43-020 – 
Odeslání návrhu smlouvy“. 

ANO - 
východiska 

Uživatel vykonal aktivitu „S43-020 – Odeslání návrhu smlouvy“ 
ve stanovené lhůtě. 

NE - 
východiska 

V opačném případě 
 

Do procesu přidán nový rozhodovací 
bod. 

S43-020 – Odeslání návrhu smlouvy -> 
R01 – Předložil dodavatel návrh 
smlouvy ve lhůtě? 

R01 – ANO -> ET-010-040-010 – 
Evidence výsledku zadávacího řízení 

R01 – NE -> S43-030 – Rozhodnutí o 
dalším postupu 

 

25 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nová aktivita 
v rámci 
subprocesu 
S43 

S43-030 – Rozhodnutí o dalším postupu 

Popis 
Uživatel v případě, že dodavatel nepředložil návrh smlouvy ve 
lhůtě, rozhodne o dalším postupu. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel vybere jednu z níže uvedených možností: 

 Oslovení dalšího dodavatele 

 Zrušení zadávacího řízení 

nebo prodlouží lhůtu k předložení návrhu smlouvy 
prostřednictvím ad-hoc aktivity „S43-050 – Prodloužení lhůty 

Nová aktivita v rámci nového 
subprocesu S43. 

Umístění v procesním modelu: 

R01 – NE -> S43-030 – Rozhodnutí o 
dalším postupu 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

pro předložení návrhu smlouvy“. 

V případě, že uživatel zvolil možnost „Zrušení zadávacího 
řízení“, bude automaticky systémem přesunut do ad hoc 
subprocesu S40 – Zrušení ZŘ, mimo režim ZVZ/S41 či Zrušení 
ZŘ v režimu ZVZ (v závislosti na skutečnosti, je-li RS uzavřena 
mimo režim či v režimu ZVZ). 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

26 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nový 
rozhodovací 
bod R02 
v rámci 
subprocesu 
S43 

 

R02 – Bude osloven další dodavatel? 

Popis 
Systém automaticky rozpozná na základě aktivity „S43-030 – 
Rozhodnutí o dalším postupu“, bude-li k předložení návrhu 
smlouvy osloven další účastník rámcové smlouvy. 

ANO - 
východiska 

Uživatel v aktivitě „S43-030 – Rozhodnutí o dalším postupu“ 
zvolil možnost Oslovení dalšího dodavatele. 

NE - 
východiska 

V opačném případě 
 

Do procesu přidán nový rozhodovací 
bod. 

S43-030 – Rozhodnutí o dalším postupu 
-> R02 – Bude osloven další dodavatel? 

R02 – ANO -> S43-040 – Vytvoření výzvy 
k předložení návrhu smlouvy 

R02 – NE -> S40 – Zrušení ZŘ_mimo 
režim ZVZ/S41 – Zrušení ZŘ_v režimu 
ZVZ 

 

27 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nová aktivita 
v rámci 
subprocesu 
S43 

S43-040 – Vytvoření výzvy k předložení návrhu smlouvy 

Popis 
Uživatel vytvoří výzvu k předložení návrhu smlouvy dalšímu 
účastníkovi rámcové smlouvy. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel uvede lhůtu pro předložení návrhu smlouvy ve 
formátu DD.MM.RRRR, HH:MM:SS. 

Uživatel vytvoří výzvu k předložení návrhu smlouvy na základě 
šablony T48 – Výzva k předložení návrhu smlouvy. 

Povinná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Nová aktivita v rámci nového 
subprocesu S43. 

Umístění v procesním modelu: 

R02 – ANO -> S43-040 – Vytvoření výzvy 
k předložení návrhu smlouvy 

S43-040 – Vytvoření výzvy k předložení 
návrhu smlouvy -> S43-010 – Odeslání 
výzvy k předložení návrhu smlouvy 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

28 S43 – Návrh 
smlouvy 

Nová ad hoc 
aktivita 
v rámci 
subprocesu 
S43 

S43-050 – Prodloužení lhůty pro předložení návrhu smlouvy 

Popis Uživatel prodlouží lhůtu k předložení návrhu smlouvy. 

Uživatel Zadavatel 

Požadavky 

Uživatel vstupuje do aktivity na základě vlastní aktivity 
(příkazu). 

 

Aktivita může být spuštěna kdykoliv od okamžiku odeslání 
výzvy k předložení návrhu smlouvy dodavateli do ukončení 
zadávacího řízení, tj.  

▪ do okamžiku provedení aktivity „ET-010-040-010 – 
Evidence výsledku zadávacího řízení“. 

Uživatel uvede novou lhůtu pro předložení návrhu smlouvy ve 
formátu DD.MM.RRRR, HH:MM:SS a uvede odůvodnění do 
textového pole, které bude povinné. 

Dodavateli bude umožněno odeslat návrh smlouvy v rámci 
aktivity „S43-020 – Odeslání návrhu smlouvy zadavateli“ až do 
okamžiku uplynutí nově stanovené lhůty pro podání návrhu 
smlouvy. 

Dobrovolná aktivita 

Dokumenty - 

Lhůty - 
 

Nová ad hoc aktivita v rámci nového 
subprocesu S43. 

 

29 Tabulka 2 - 
Finanční limity 

Popis 
požadavku 

Změny jsou uvedeny v Příloze 2B_Tabulka 2 - Finanční limity _sektoroví 
zadavatelé. 

Upraveny finanční limity. 

30 ET-010-030-
080 – 
Podlimitní 
VZ_přímé 
zadání 

Nové ad-hoc 
subprocesy 

Do ZŘ 8 přidány ad-hoc subprocesy „S34 – Námitkové řízení“, „S35 – 
Zpětvzetí námitky“, „S36 – Oznámení o vzdání se práva na podání 
námitek“, „S37 - Přezkum úkonů zadavatele u ÚOHS“ a „S41 - Zrušení 
zadávacího řízení v režimu ZVZ“, které je možné spustit pouze v případě, 
je-li VZ zadávána na základě RS. 

V případě zadávání VZ na základě RS 
s jedním uchazečem uzavřené v režimu 
ZVZ či na základě RS s více uchazeči, ve 
které jsou veškeré podmínky konkrétně 
vymezeny, uzavřené v režimu ZVZ je 
dodavateli připuštěno podat a vzít zpět 
námitky a vzdát se práva na podání 
námitek a zadavateli zaevidovat 
informace týkající se řízení u ÚOHS. 
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místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 
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Pro tyto případy je rovněž přidána 
možnost zrušit ZŘ v režimu ZVZ. 

31 ET-010-040 – 
Výsledek ZŘ 

R01 – Jedná se 
o 
zjednodušené 
podlimitní 
řízení (ZŘ 6) či 
minitendr 
v režimu ZVZ 
(ZŘ 7)? 

Rozhodovací bod nově zní: 

 

R01 – Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) či VZ zadávanou na 
základě RS v režimu ZVZ (ZŘ 7 či 8)? 

Popis 

Systém automaticky rozhodne, jestli se jedná o 

zjednodušené podlimitní řízení či nikoliv, či jestli se jedná o 

VZ zadávanou na základě RS v režimu ZVZ (ZŘ 7 či 8). 

ANO - 

východiska 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6)“ bylo vybráno zjednodušené podlimitní řízení 

(ZŘ 6). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo vybráno zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo systémem nastaveno VZ zadávaná na základě 

rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 

ZVZ (minitendr) (ZŘ 7). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo systémem nastaveno: 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více 

uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ 

(minitendr) (ZŘ 7) nebo 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více 

uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 2 ZVZ (ZŘ 8) 

nebo 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy 

s jedním uchazečem dle ustanovení § 92 odst. 1 

písm. b) ZVZ (ZŘ 8) nebo  

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy 

s jedním uchazečem dle ustanovení § 92 odst. 1 

písm. a) ZVZ (ZŘ) 

NE - 

východiska 
V ostatních případech. 

 

32 ET-010-040 – 
Výsledek ZŘ 

R03 – Jedná se 
o 
zjednodušené 
podlimitní 
řízení (ZŘ 6) či 
minitendr 
v režimu ZVZ 
(ZŘ 7)? 

Rozhodovací bod nově zní:R03 – Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení 
(ZŘ 6) či VZ zadávanou na základě RS v režimu ZVZ (ZŘ 7 či 8)? 

Popis 

Systém automaticky rozhodne, jestli se jedná o 

zjednodušené podlimitní řízení či nikoliv, či jestli se jedná o 

VZ zadávanou na základě RS v režimu ZVZ (ZŘ 7 či 8). 

ANO - 

východiska 

V aktivitě „ET-010-010-030 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6)“ bylo vybráno zjednodušené podlimitní řízení 

(ZŘ 6). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo vybráno zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo systémem nastaveno VZ zadávaná na základě 

rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 

ZVZ (minitendr) (ZŘ 7). 

 

Či v aktivitě „ET-010-010-040 – Výběr postupu zadání VZ (ZŘ: 

6, 7, 8)“ bylo systémem nastaveno: 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více 

uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ 

(minitendr) (ZŘ 7) nebo 
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Číslo 
změny 

Identifikace 
místa změny 

Místo v rámci 
požadavku 

Nové znění Změna 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více 

uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 2 ZVZ (ZŘ 8) 

nebo 

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy 

s jedním uchazečem dle ustanovení § 92 odst. 1 

písm. b) ZVZ (ZŘ 8) nebo  

 VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy 

s jedním uchazečem dle ustanovení § 92 odst. 1 

písm. a) ZVZ (ZŘ) 

NE - 

východiska 
V ostatních případech. 
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