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Náležitosti profilu zadavatele  

a postup zadavatele při uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele 

 

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 

2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu 

účinnost této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Prováděcí předpisy nebylo 

možné vydat s ohledem na velmi významný rozsah připomínek v rámci legislativního procesu 

při přijetí těchto prováděcích předpisů.  

 

Skutečnost, že k 1. 4. 2012 není vydán prováděcí předpis ZVZ nemá vliv na zákonnou 

povinnost zadavatelů uveřejňovat informace o veřejných zakázkách na svém profilu 

zadavatele, protože tyto povinnosti jsou stanoveny přímo ZVZ a základní požadavky na profil 

zadavatele jsou již dány vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky 

týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných 

zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, neboť ZVZ definuje profil zadavatele 

jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a 

dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý 

dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 

Nový prováděcí předpis upravuje obsahové náležitosti profilu zadavatele a provádí ustanovení 

zákona s ohledem na profil zadavatele. 

 

Účinnost prováděcího předpisu je navržena tak, aby zadavatelé měli přiměřenou lhůtu 

k případné úpravě svého profilu a v případě, že jsou prováděcím předpisem stanoveny nové 

požadavky na profil zadavatele, které vyžadují zásadní úpravu stávajícího profilu 

zadavatele (například uveřejnění základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné 

na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat), je navržena účinnost takových 

ustanovení k 1. 1. 2013.   

 

Pro informaci uvádíme shrnutí základních požadavků na profil zadavatele, stávající 

požadavky v souladu s vyhláškou č. 9/2011: 

 

 možnost ověření identity zadavatele, případně o identity provozovatele profilu zadavatele 

vhodnou formou, 

 záznamy o stavu profilu zadavatele a uveřejněných dokumentech jsou  vytvořeny a 

chráněny proti změně, zničení a neoprávněnému přístupu,  

 záznamy obsahují informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument ( provedla 

elektronický úkon), 

 záznamy obsahují identifikaci dokumentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění (určení 

úkonu a času provedení úkonu),  

 uveřejněný dokument je chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě 

přístupný nepřetržitě, 

 časový údaj je uveden s přesností na sekundu a je získán z měřidla důvěryhodného času 

tak, aby odpovídal hodnotě koordinovaného světového času (UTC) 
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Požadavky v souladu s novou vyhláškou o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o 

veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele: 

 

 internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazuje 

přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky 

příslušného zadavatele. 

 všechny dokumenty a informace, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, jsou 

bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. Výjimkou jsou 

dokumenty poskytované podle § 38  a § 48 zákona, 

 všechny dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny 

v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky, 

 dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele jsou uveřejněny v běžně používaných 

formátech ( např. pdf, doc/docx, xls/xlsx)  

 uveřejnění základních vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu 

zadavatele má podobu strukturovaných dat 


