
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 28. března 2012 č. 222 

 
 

 
 

Změny  
 

Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné 
správy při pořizování a obměně určených komodit 

 
 
 
    1. Za slova „Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění 
usnesení vlády“ se vkládá slovo „ČR“ a za slova „ze dne 15. června 2011 č. 451“ se 
vkládají slova „a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933“. 

 
    2. V čl. II odst. 1 se za slovem „Zadavatelé“ vypouští slovo „podle“ a vkládají se 
slova „uvedení v“ a za slova „ze dne 10. května 2010“ vkládá věta „ve znění usnesení 
vlády ČR č. 451 ze dne 15. června 2011 a usnesení vlády ČR č. 933 ze dne               
14. prosince 2011,“. 
 
    3. V čl. II odst. 2 se za slova „ze dne 10. května 2010“ vkládá vedlejší věta           
„ve znění usnesení vlády ČR č. 451 ze dne 15. června 2011 a usnesení vlády ČR č. 933 
ze dne 14. prosince 2011,“. 
 
    4. V čl. II odst. 6 za slova „ze dne 10. května 2010“ vkládá věta „ve znění usnesení 
vlády ČR č. 451 ze dne 15. června 2011 a usnesení vlády ČR č. 933 ze dne               
14. prosince 2011,“. 
 
    5. V čl. III odst. 1 se za slova „ze dne 10. května 2010“ vkládá věta „ve znění 
usnesení vlády ČR č. 451 ze dne 15. června 2011 a usnesení vlády ČR č. 933 ze dne 
14. prosince 2011,“. 
 
    6. V čl. III odst. 2 se slova „klasifikaci CPV (Common Procurement Vocabulary)1 
(poznámka pod čarou č. 1 zní: „1 Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“) nahrazují slovy 
„číselník NIPEZ“. 
 
    7. V čl. III odst. 3 se slova „číselník CPV“ nahrazují slovy „číselník NIPEZ“. 
 
    8. V čl. IV odst. 3 se slova „na IS VZ US“ nahrazují slovy „ve Věstníku veřejných 
zakázek“. 
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    9. V čl. IV odst. 5 se slovo „Metodickým“ nahrazuje slovo „metodickým“. 
 
   10. V čl. V.1 odst. 3 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“. 
 
   11. V čl. V.1 odst. 7 zní: 
 
        „7) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace a ostatní doklady požadované 
zadavatelem předkládají dodavatelé v elektronické podobě prostřednictvím e-tržiště 
jako součást nabídky. Není-li zákonem stanoveno jinak, předkládají dodavatelé kopie 
dokladů.“. 
 
   12. V čl. V.1 odst. 8 zní: 
 
        „8) Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením 
smlouvy předložit doklady k prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně 
ověřené kopii. V případě, že je dodavatel povinen předložit originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v listinné podobě nebo 
neexistují-li doklady k prokázání splnění kvalifikace v elektronické podobě anebo 
nelze-li využít možnosti převedení dokladů do elektronické podoby prostřednictvím 
autorizované konverze1, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen 
předložit požadované dokumenty v přiměřené lhůtě a na místo, které pro tento účel 
určí zadavatel.“.  
 
    Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1 Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů“. 
 
   13. V čl. V.1 odst. 9 zní: 
 
        „Nepředložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace v souladu s požadavky 
zadavatele dle odstavce 8, se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy. Zadavatel je v takovém případě oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, 
který se umístil jako další v pořadí.“. 
 
   14. V čl. V.1 odst. 12 se doplňuje poslední věta, která zní „Při zadávání veřejné 
zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem k zákonu platí 
pro hodnocení čl. V.3.“. 
 
   15. V čl. V.1 odst. 13 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „15 dnů“. 
 
   16. Za čl. V.1 odst. 13 se vkládá nový odstavec 14, který zní: 
 
        „14) Zadavatel uveřejní v e-tržišti doklady a údaje uvedené v čl. IX. odst. 6.“. 
 
    Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15. 
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   17. V čl. V.3 odst. 1 zní: 
 
        „1) Zadavatel je povinen pro hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení a při zadávání dílčí veřejné zakázky podle čl. V.2 použít elektronickou aukci při 
zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním 
předpisem k zákonu.“. 
 
   18. V čl. V.3 odst. 2 zní: 
 
        „2) Při zadávání veřejných zakázek neuvedených v čl. V.3 odst. 1 zadavatel může 
pro hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a při zadávání dílčí 
veřejné zakázky podle čl. V.2 využít elektronickou aukci podle § 96 a § 97 zákona 
zajišťovanou e-tržištěm.“. 
 
   19. V čl. V.4 odst. 1 se slova „odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „odst.1 až 4“ a dále se 
doplňuje poslední věta, která zní „Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. IX odst. 6 
a 7.“. 
 
   20. V čl. V.4 odst. 2 se slova „odst.1 a 2“ nahrazují slovy „odst.1 až 4“. 
 
   21. V čl. VI.1 odst. 2 zní: 
 
       „2) Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen použít 
následující druhy řízení: 
 
            a) přímé zadání, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky 
100 000,- Kč, 
 
            b) uzavřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
            i) alespoň 100 000,- Kč a nedosáhne 500 000,- Kč v případě dodávek nebo 
služeb, nebo 
           ii) alespoň 100 000,- Kč a nedosáhne 1 500 000,- Kč v případě stavebních prací, 
 
            c) otevřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
            i) alespoň 500 000,- Kč a nedosáhne 1 000 000,- Kč v případě dodávek a 
služeb, nebo 
           ii) alespoň 1 500 000,- Kč a nedosáhne 3 000 000,- Kč v případě stavebních 
prací, 
 
            d) elektronická aukce malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu; 
výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba 
tohoto druhu řízení je zcela v dispozici zadavatele, 
 
            e) minitendr, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě 
uzavřené rámcové smlouvy.“. 
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   22. V čl. VI.1 odst. 4 se slova „odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „odst.1 až 4“ a dále se 
doplňuje poslední věta, která zní „Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. IX odst. 6 
a 7. 
 
   23. V čl. VI.1 odst. 5 se slovo „Pravidel“ zrušuje. 
 
   24. V čl. VI.2 odst. 5 se za slova „V případě, kdy by zadavatel byl oprávněn zadat 
veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva“ vkládají slova „ , nebo přímé zadání“. 
 
   25. V čl. VI.3 odst. 1 se za slova „(kromě případu, kdy by byl jinak zadavatel 
oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva“ vkládají slova „ ,nebo 
přímé zadání“. 
 
   26. V čl. VI.3 odst. 1 se za slova „(pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel 
oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva“ vkládají slova „ ,nebo 
přímé zadání“. 
 
   27. V čl. VI.4 odst. 1 písm. a) se slova „5 pracovních dnů“ nahrazují slovy               
„3 pracovní dny“. 
 
   28. V čl. VI.4 odst. 1 písm. b) se slova „10 pracovních dnů“ nahrazují slovy             
„6 pracovních dnů“. 
 
   29. Za čl. VI.4 odst. 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
        „2) V případě elektronické aukce malého rozsahu musí zadavatel umožnit vkládat 
první aukční hodnoty nejdříve: 
 
            a) třetí pracovní den po zahájení zadávacího řízení pouze v případě, kdy by byl 
jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé 
zadání, 
 
           b) šestý pracovní den po zahájení zadávacího řízení kromě případu, kdy by byl 
jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé 
zadání, 
 
a to v časovém úseku minimálně 20 minut.“. 
 
    Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
   30. V čl. VI.4 odst. 4 se za slova „zadavatel otevírá“ vkládá slovo „ihned“ a slova 
„nejpozději však do 30 dnů po jejím uplynutí“ se zrušují. 
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   31. V čl. VI.6 odst. 1 zní: 
 
        „1) Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládají dodavatelé v elektro-
nické podobě prostřednictvím e-tržiště jako součást nabídky. Není-li zadavatelem 
stanoveno jinak, předkládají dodavatelé kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace.“. 
 
   32. Za čl. VI.6 odst. 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
         „2) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho 
výsledky. Bude-li zadavatel požadovat objasnění dokladů nebo předložení 
dodatečných dokladů, je povinen vyžádat si objasnění nebo dokumenty 
prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato objasnění nebo dokumenty 
prostřednictvím e-tržiště doručit.“. 
 
    Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
   33. V čl. VI.6 odst. 3 zní: 
 
        „3) Pokud si to zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách, je oprávněn 
požadovat, aby dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil před 
uzavřením smlouvy doklady k prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně 
ověřené kopii. Výzva k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace je dodavateli zasílána prostřednictvím e-tržiště. 
V případě, že zadavatel požaduje předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace v listinné podobě nebo neexistují-li doklady 
k prokázání splnění kvalifikace v elektronické podobě anebo nelze-li využít možnosti 
převedení dokladů do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze2, je 
dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit požadované 
dokumenty v přiměřené lhůtě a na místo, které pro tento účel určí zadavatel ve výzvě 
podle tohoto odstavce.“. 
 
    Poznámka pod čarou č. 2 zní: „2 Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů“. 
 
   34. Za čl. VI.6 odst. 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní: 
 
        „4) Pokud dodavatel nepředloží doklady k prokázání splnění kvalifikace 
v souladu s požadavky zadavatele dle odstavce 3, je zadavatel oprávněn uzavřít 
smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí.“. 
 
   35. V čl. VI.8 odst. 4 se slova „nejpozději do 30 dnů“ nahrazují slovy „nejpozději do 
15 dnů“. 
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   36. Za čl. VI.8 odst. 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní: 
 
        „5) Zadavatel nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy uveřejní v e-tržišti 
celé znění smlouvy v souladu s čl. IX. odst. 6.“. 
 
    Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 
   37. Na konci textu čl. VI.8 odst. 6 se doplňují slova „v souladu s čl. IX. odst. 6“. 
 
   38. Za čl. IX odst. 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 
        „3) Zadavatel není oprávněn zahájit nové zadávací řízení s obdobným předmětem 
plnění v žádném e-tržišti před ukončením původního zadávacího řízení.“. 
 
    Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 
   39. Za čl. IX odst. 5 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí: 
 
        „6) Zadavatelé jsou povinni uveřejnit na profilu zadavatele a na e-tržišti v souladu 
s § 147a zákona 
 
            a) smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejich změn a dodatků, 
vyjma  
            i) smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne    
500 000,- Kč bez DPH a  
           ii) smluv na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu 
s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d);  
 
            b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, vyjma  
            i) veřejných zakázek malého rozsahu a 
           ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 
odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona; 
 
            c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky vyjma 
            i) veřejných zakázek malého rozsahu, 
           ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 
odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona. 
 
        7) Zadavatel uveřejní dokumenty a údaje dle odst. 6 na e-tržišti a na svém profilu 
zadavatele například formou hypertextového odkazu na dokumenty a údaje dle odst. 6 
umístěné ve veřejně přístupné části e-tržiště.“. 
 
   40. V čl. XII. odst. 1 se text „1. 7. 2011“ mění na „1. 7. 2012“. 
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