VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 4
k usnesení vlády
ze dne 15. června 2011 č. 451

Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné
správy při pořizování a obměně určených komodit
Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při
pořizování a obměně určených komodit, schválená usnesením vlády ze dne 10. května
2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání
finančních prostředků, se mění takto:
1. Za slova „Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343“ se vkládají slova
„ve znění usnesení vlády ze dne … č. …“.
2. V čl. I písm. a) se slovo „vedeného“ nahrazuje slovem „vedeném“.
3. V čl. I písm. d) se čárka za slovem „subjekt“ zrušuje.
4. V čl. I písm. f) se slova „který na základě registrace je oprávněn“ nahrazují slovy
„který je na základě registrace oprávněn“.
5. V čl. I písm. g) zní:
„g) uživatelem osoba oprávněná činit jménem či za subjekt registrovaný v e-tržišti
úkony prostřednictvím e-tržiště a jakákoliv jiná osoba, která využívá služeb
e-tržiště“.
6. V čl. I písm. j) se slova „Minimální požadavky na technickou charakteristiku
elektronických tržišť veřejné správy“ nahrazují slovy „Závazné minimální
požadavky na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy
(technická specifikace e-tržišť)“ a slovo „realizovaných“ se nahrazuje slovem
„realizovaným“ a před slovo „shodě“ se vkládá slovo „ke“.
7. V čl. II odst. 6 se čárka za slovem „nástroj“ zrušuje.
8. V čl. III. se na konec odstavce 1 doplňují slova „; to neplatí pro zadávání veřejných
zakázek na dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách“.
9. V čl. IV odst. 3 se slovo „ISVZ-US“ nahrazuje slovem „IS VZ US“.
10. V čl. V.1 odst. 3 zní:
„3) Zadavatel uveřejní výzvu k podání nabídky na svém profilu zadavatele
v souladu s § 38 odst. 3 zákona a na e-tržišti. Zadavatel uveřejní výzvu k podání
nabídky na svém profilu zadavatele např. formou hypertextového odkazu na text
výzvy k podání nabídky umístěný ve veřejně přístupné části e-tržiště.“.
11. V čl. V.1 odst. 5 se slovo „odst. 3“ nahrazuje slovem „odst. 4“.
12. V čl. V.1 odst. 7 se slova „v těchto Pravidlech nebo zadavatelem“ nahrazují
slovem „zákonem“.
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13. V čl. V.1 odst. 8 zní:
„8) 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 etržiště. 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 konverze, 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.“.
14. V čl. V.1 odst. 10 zní:
„10) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho výsledky.
Bude-li zadavatel požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných
dokladů podle § 59 odst. 4 zákona, je povinen vyžádat si objasnění nebo
dokumenty prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato objasnění nebo
dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit. Ustanovení odst. 8 se použije
obdobně.“.
15. V čl. V.1 odst. 11 se slovo „systému“ nahrazuje slovem „e-tržiště“.
16. V čl. V.1 odst. 12 se ve větě první slovo „systém“ zrušuje a věta poslední zní:
„Hodnotící komise provádí samostatně hodnocení pouze v případě, kdy má
hodnotit kritéria matematicky nevyjádřitelná s tím, že výsledky hodnocení vloží
do e-tržiště.“.
17. V čl. V.1 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„13) Vedle uveřejňovací povinnosti dle zákona uveřejní zadavatel informaci o
uzavření smlouvy na e-tržišti nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Informace musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)

identifikaci dodavatele,
identifikaci zadavatele,
základní popis plnění,
cenu, místo a dobu plnění,
identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena.“.

18. V čl. V.1 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„14) V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto skutečnost včetně
odůvodnění, vedle zákonné povinnosti, v e-tržišti.“.
19. V čl. V.2 odst. 1 se za slovo „s více uchazeči“ vkládají slova „, kdy všechny
podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny,“. Slovo
„ustanovením“ se zrušuje.
20. V čl. V.2 odst. 3 se slova „systému“ nahrazují slovy „e-tržiště“ a slova „v rámcové
smlouvě“ se nahrazují slovy „dle § 91 zákona“.
21. V čl. V.3 odst. 1 se za slova „podle § 96“ vkládají slova „a § 97“.
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22. V čl. V.4 odst. 1 ve větě první se slova „systém e-tržišť“ nahrazují slovem
„e-tržiště“ a na konec odstavce se vkládá věta, která zní:
„Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání.“
23. V čl. V.4 odst. 2 ve větě první se slovo „systém“ zrušuje a za větu první se vkládá
věta, která zní:
„Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání.“.
24. V čl. VI.1 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
25. V čl. VI.1 odst. 5 slova „systém e-tržišť“ nahrazují slovem „e-tržiště“ a na konec
odstavce se doplňuje věta, která zní:
„Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání.“.
26. V čl. VI.1 odst. 6 se ve větě první číslo „5“ nahrazuje číslem “4“ a slovo „systém“
se zrušuje. Za větu první se vkládá věta, která zní:
„Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště,
může zvolit přímé zadání.“.
27. V čl. VI.2 odst. 2 zní:
„2) V rámci přímého zadání může zadavatel provést průzkumu trhu. Průzkum trhu
provede buď mimo e-tržiště, nebo zcela v rámci e-tržiště. Průzkumem trhu se
rozumí získání od minimálně třech dodavatelů informací, které by byly důležité pro
hodnocení nabídek v jiném druhu řízení. V případě, že zadavatel provedl průzkum
trhu, je povinen o provedení průzkumu trhu vložit do aplikace e-tržiště protokol o
provedení průzkumu trhu s popisem způsobu provedení průzkumu (uvedení
získaných informací a způsob jejich získání) a jeho závěrů.“.
28. V čl. VI.2 odst. 5 zní:
„5) Elektronická aukce malého rozsahu (dále jen „aukce“) je úplným řízením pro
zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel osloví výzvou nejméně 5
dodavatelů, kteří podle předmětu své činnosti, uvedeného v e-tržišti, poskytují
požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní
prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je povinen umožnit účast všem dodavatelům,
kteří jsou v e-tržišti registrováni. V případě, kdy by zadavatel byl oprávněn zadat
veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, osloví výzvou nejméně 3 dodavatele s
tím, že se výzva nebude uveřejňovat. Minimální počet dodavatelů, kteří se mohou
účastnit aukce, je však vždy alespoň tři. Klesne-li počet dodavatelů pod tři, zruší
zadavatel aukci a veřejnou zakázku zadá v jiném zadávacím řízení v souladu s čl.
VI.1 odst. 2. V rámci aukce vyzve zadavatel dodavatele k podání cenových
nabídek nebo jiných aukčních hodnot a vylepšených cenových nabídek nebo jiných
aukčních hodnot do jednoho nebo více aukčních kol.“.
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29. V čl. VI.2 odst. 6 zní:
„6) Zadavatel je povinen použít minitendr vždy, když na základě veřejné zakázky
malého rozsahu uzavřel smlouvu s více uchazeči, v níž dochází k zadání dílčí
veřejné zakázky analogicky podle § 92 odst. 3 zákona. Zadávání dílčí veřejné
zakázky v minitendru probíhá na e-tržišti na základě výzvy všem uchazečům, s
nimiž zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu. Před zahájením minitendru je
zadavatel povinen vložit do e-tržiště hodnotící kritéria v souladu s jejich
vymezením v rámcové smlouvě. Jsou-li hodnotící kritéria vymezena v rámcové
smlouvě konkrétně, vkládá je zadavatel do e-tržiště pouze před prvním
minitendrem, tato kritéria jsou pak aplikována automaticky na každý další
minitendr.“.
30. V čl. VI.2 odst. 7 zní:
„7) Pro hodnocení nabídek v otevřené výzvě, v uzavřené výzvě a v minitendrech je
zadavatel oprávněn využít i aplikaci e-tržiště určenou k provedení elektronické
aukce. Skutečnost, že zadavatel hodlá využít pro hodnocení nabídek elektronickou
aukci, je povinen uvést ve výzvě k podání nabídky.“.
31. V čl. VI.3 odst. 1 zní:
„1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním výzvy k podání nabídky v
případech podle čl. VI.1 odst. 2 písm. c) a d) (kromě případu, kdy by byl jinak
zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva) nebo zasláním
výzvy k podání nabídky příslušným dodavatelům v případech podle čl. VI.1 odst. 2
písm. a), b), d) (pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat
veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva) a e).“.
32. V čl. VI.3 odst. 2 zní:
„2) Výzva k podání nabídky v přímém zadání, řízení uzavřená výzva a v řízení
otevřená výzva musí alespoň obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
c) druh zakázky (dodávky, služby, stavební práce),
d) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být
veřejná zakázka plněna,
e) místo plnění veřejné zakázky,
f) požadavky na kvalifikaci a způsob jejího prokázání,
g) způsob zpracování nabídkové ceny,
h) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, nejde-li o výzvu k podání nabídky
v přímém zadání,
i) požadované smluvní podmínky a požadavek na předložení návrhu smlouvy,
j) lhůtu pro podání nabídek a způsob podání nabídek,
k) požadavek na členění nabídky,
l) případné další požadavky zadavatele.“.
33. V čl. VI.3 odst. 3 zní:
„3) Výzva k podání nabídky v aukci musí obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
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c) druh zakázky (dodávky, služby),
d) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být
veřejná zakázka plněna,
e) místo plnění veřejné zakázky,
f) informaci, zda bude před podpisem smlouvy požadováno předložení
dokladů prokazujících kvalifikaci, požadavky na kvalifikaci a způsob jejich
prokázání,
g) způsob zpracování nabídkové ceny, resp. ostatních aukčních hodnot, a
podmínky vkládání aukčních hodnot včetně případných omezení nových
hodnot a počtu aukčních kol, má-li aukce probíhat ve více aukčních kolech,
h) matematický vzorec pro automatické změny pořadí na základě podávání
vylepšených aukčních hodnot, je-li základním hodnotícím kritériem
ekonomická výhodnost nabídky,
i) informace, které budou uchazečům v průběhu aukce poskytovány,
j) požadované smluvní podmínky a požadavek na předložení návrhu smlouvy,
k) okamžik zahájení aukce a dobu jejího trvání,
l) případné další požadavky zadavatele.“.
34. V čl. VI.3 odst. 4 zní:
„4) Výzva k podání nabídky v minitendru musí obsahovat:
a) název veřejné zakázky,
b) identifikaci zadavatele,
c) specifikaci a rozsah požadovaného plnění vč. doby, po kterou má být
veřejná zakázka plněna,
d) místo plnění veřejné zakázky,
e) hodnotící kritéria a způsob hodnocení, pokud nebyly zcela určeny v
rámcové smlouvě,
f) lhůtu pro podání nabídek a způsob podání nabídek,
g) případné další požadavky zadavatele.“.
35. V čl. VI.3 odst. 5 se ve větě první za slovo „výzva“ vkládají slova „k podání
nabídky“.
36. V čl. VI.3 odst. 6 zní:
„6) V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou
klást uchazeči zadavateli dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději
4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na
dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem
uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele)
spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.“.
37. V čl. VI.3 odst. 7 zní:
„7) Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud
zadavatel na základě dotazů uchazečů nebo z vlastního podnětu zjistí chyby v
zadávacích podmínkách. Změnu výzvy je zadavatel povinen oznámit způsobem,
jakým výzvu oznámil, a zároveň s ohledem na povahu změny adekvátně prodloužit
lhůtu pro podání nabídek.“.
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38. V čl. VI.4 odst. 1 písm. b) se slova „a elektronické aukce“ zrušují.
39. V čl. VI.5 se za slova „kvalifikace a“ vkládají slova „posouzení a“ a za slovo
„hodnocení“ vkládá slovo „nabídek“.
40. V čl. VI.6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
41. V čl. VI.6 odst. 2 věta poslední zní:
„Ustanovení čl. V.1 odst. 7 až 10 se použijí obdobně.“.
42. V čl. VI.7 odst. 1 se slovo „systému“ nahrazuje slovem „e-tržiště“.
43. V čl. VI.7 odst. 2 se slovo „systému“ nahrazuje slovem „e-tržiště“.
44. V čl. VI.7 odst. 3 se v poslední větě slovo „systému“ zrušuje.
45. V čl. VI.7 odst. 4 se slovo „systém“ zrušuje.
46. V čl. VI.7 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„5) Na základě vyhodnocení nabídek označí hodnotící komise vybraného uchazeče,
který podal nejvhodnější nabídku.“.
47. V čl. VI.8 se dosavadní odstavec 1 zrušuje a vkládají se odstavce 1 až 3, které
znějí:
„1) Vybraného uchazeče vyzve zadavatel ke splnění podmínek pro uzavření
smlouvy, jsou-li stanoveny, a k uzavření smlouvy.
2) Pokud vybraný uchazeč splní podmínky pro uzavření smlouvy, jsou-li
stanoveny, uzavře s ním zadavatel smlouvu.
3) Pokud nejsou stanoveny žádné podmínky pro uzavření smlouvy, vyzve
zadavatel vybraného uchazeče přímo k uzavření smlouvy a smlouvu s ním
uzavře.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
48. V čl. VI.8 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) identifikaci zadavatele“
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
49. V čl. VI.8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:
„5) Pokud dojde ke změně smlouvy, zadavatel je povinen tuto změnu a datum, kdy
ke změně došlo, v e-tržišti zaevidovat.“.
50. V čl. VII odst. 4 zní:
„4) V případě porušení těchto Pravidel nebo Provozního řádu provozovatelem
zjištěného správcem na základě podnětu podaného dle čl. X nebo z vlastní
iniciativy, bude správce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními koncesní
smlouvy.“.
51. V čl. VII odst. 5 se slovo „vládě“ nahrazuje slovem „Vládě“ a za slovo „žádost“ se
vkládá slovo „zadavatele“.
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52. V čl. VIII odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 149 zákona“ vkládají slova „ a jeho
prováděcích předpisů“ a slova „prokáže provozovatel atestem nebo certifikátem
elektronického nástroje“ se nahrazují slovy „prokáže provozovatel certifikátem
shody elektronického nástroje“.
53. V čl. VIII odst. 1 písm. f) se slova „v systému e-tržiště“ nahrazují slovy „v etržišti“.
54. V čl. VIII odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
55. V čl. VIII odst. 2 písm. c) se slovo „výlukách“ nahrazuje slovy „provozních
odstávkách“.
56. V čl. VIII odst. 3 se ve větě první za slova „Provozovatel je povinen uchovávat
dokumentaci o“ vkládá slovo „podlimitní“ a ve větě druhé se slova „je na žádost
zadavatele povinen zpřístupnit mu“ nahrazují slovy „je povinen zpřístupnit
zadavateli“.
57. V čl. VIII se za odstavec 3 vkládá nový odstavec, který zní:
„4) Provozovatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce malého
rozsahu a záznamy o elektronických úkonech, které vzniknou pro danou veřejnou
zakázku v průběhu použití e-tržiště, a to po dobu 2 let od uzavření smlouvy, její
změny nebo od zrušení zadávacího řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak. V dalším platí odstavec 3 obdobně.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
58. V čl. VIII odst. 4 se slova „(dále jen ÚOHS)“nahrazují slovy „(dále jen „ÚOHS“)“,
slova „je soudně“ se nahrazují slovy „je-li soudně“ a na konec věty poslední se
vkládají slova „a 4“.
59. V čl. IX odst. 1 se za slova „při využívání e-tržišť“ vkládají slova „zákona a jeho
prováděcí předpisy,“.
60. V čl. IX odst. 2 se na konec věty vkládají slova „, a to například za účelem
správného nastavení zadávacích podmínek a ke stanovení okruhu dodavatelů,
kterým zašle výzvu k podání nabídky“.
61. V čl. X odst. 1 se slovo „Provozovatelem“ nahrazuje slovem „provozovatelem“.
62. V čl. XI odst. 1 zní:
„1) Zadavatel podle čl. II odst. 1 je oprávněn podat správci žádost o výjimku
z využívání e-tržišť, a to pro sebe i pro zadavatele jemu podřízené podle čl. II
odst. 2.“.
63. V čl. XI odst. 3 se slova „s Technickou specifikací e-tržiště“ nahrazují slovy
„s Technickou specifikací“.
64. V čl. XI odst. 3 se slova „Technické specifikace e-tržiště“ nahrazují slovy
„Technické specifikace“.
65. V čl. XI odst. 4 se věta poslední zrušuje.
66. V čl. XI odst. 5 se věta poslední zrušuje.
67. V čl. XI odst. 7 zní:
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„7) V případě, že žádost o výjimku nebude správcem zamítnuta, předloží správce
žádost o výjimku ve znění a s přílohami přijatém od zadavatele a své stanovisko k
této žádosti do 40 dnů ode dne obdržení kompletní žádosti Vládě ČR, která o
výjimce rozhodne svým usnesením.“.
68. V čl. XII odst. 2 se slova „postupů platných přede dnem podle předchozího
odstavce“ nahrazují slovy „dosavadní úpravy“.
69. V čl. XII odst. 3 se slovo „pravidel“ nahrazuje slovem „Pravidel“ a na konci textu
odstavce se doplňují slova „těchto Pravidel“.

