Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení
Problematiku podepisování elektronických úkonů (dokumentů) v zadávacím řízení upravuje § 211 odst.
5 ZZVZ, který je speciální úpravou oproti pravidlům stanoveným v § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSVD“). K tomu mj. viz důvodová zpráva k § 5 až 7 ZSVD, která výslovně uvádí zákon o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako příklad speciální úpravy.
V případě úkonů vyjmenovaných v § 211 odst. 5 ZZVZ je nezbytné použít uznávaný elektronický podpis
(tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo
kvalifikovaný elektronický podpis), ale pouze tehdy, kdy neprobíhá elektronická komunikace
prostřednictvím datové schránky či elektronického nástroje.
Dále je třeba upozornit na to, že § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů upravuje tzv. fikci podpisu při zasílání datové zprávy
prostřednictvím datové schránky orgánům veřejné moci, kdy „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8
odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky
má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní
předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.“. Navíc podle obecné úpravy v § 562 odst. 1
občanského zákoníku platí, že „písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení
jednající osoby“. Ve vztahu k elektronické komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického
nástroje nebo datové schránky (a to včetně úkonů vyjmenovaných v § 211 odst. 5 ZZVZ) lze tedy uzavřít,
že datová zpráva nemusí být podepsána, pokud umožňuje určení jednající osoby, což bude v případě
zpráv řádně zasílaných elektronickým nástrojem nebo datovou schránkou splněno.
Totéž platí i ve vztahu k zadávacím podmínkám uveřejňovaným na profilu zadavatele, které nemusí být
zvlášť podepisovány, neboť profil zadavatele umožňuje identifikovat osobu, která zadávací podmínky
uveřejnila.
Text tohoto stanoviska byl ve vztahu k výkladu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce konzultován s Ministerstvem vnitra ČR
(uveřejněno dne 17.10.2018)

