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Povinnost písemné komunikace 
v elektronické podobě – I.

- § 211/3 ZZVZ od 18. 10. 2018 účinný pro všechny 
zadavatele 

- § 211/1 ZZVZ – komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 
v ZŘ a při zvláštních postupech (RD, DNS, SoN)

- komunikace
• ústní – není-li v ZZVZ stanoveno jinak, zdokumentovat
• písemná – v elektronické podobě + výjimky



Povinnost písemné komunikace 
v elektronické podobě – II.

Písemná komunikace v elektronické podobě – výjimky:
a) zvláštní povaha VZ vyžadující zvláštní nástroje, zařízení nebo 

formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo 
podporované obecně dostupnými aplikacemi 

b) zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k 
dispozici

c) ZP vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou 
být předloženy za použití elektronické komunikace

d) narušení zabezpečení elektronické komunikace, ochrana 
zvláště citlivé povahy informací + nelze jinak 



Povinnost písemné komunikace 
v elektronické podobě – III.

VZMR
- část desátá ZZVZ dopadá i na VZMR
- § 211 odst. 3 je konkretizací odst. 1 ZZVZ → VZMR není 

zadávána v ZŘ → není povinnost elektronické komunikace

Uzavření smlouvy v listinné podobě
- je porušením ZZVZ, nezpůsobuje neplatnost smlouvy, 

není přestupek



Povinnost písemné komunikace 
v elektronické podobě – IV.

Komunikace zadavatele prostřednictvím el. nástroje nebo DS
- není třeba žádný podpis 
x mimo el. nástroj/DS – nutný uznávaný el. podpis pro úkony 

dle § 211/5 ZZVZ (výzva účastníkům, oznámení o výběru 
dodavatele, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v SoN, 
vyloučení účastníka ZŘ)

- ostatní nevyžadují uznávaný el. podpis 



Podávání nabídek

- šifrování nabídek
- šifrování nabídek a předběžných nabídek v

JŘSU a JŘBU
- podepisování nabídek
- předkládání smlouvy v nabídce



Šifrování nabídek

- různé el. nástroje – různá řešení
- problémy dodavatelů – zašifrují špatným certifikátem, např. 

vystaveným pro jiné zadávací řízení
- ÚOHS-S0303/2018 VZ, potvrzeno ÚOHS-R0157/2018/VZ
- ÚOHS-R0040/2019/VZ
- § 211/4 ZZVZ – povinnost poskytnout dodavatelům k 

dispozici veškeré informace technické povahy, včetně 
kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou 
komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek a 
žádostí o účast 



Šifrování nabídek a předběžných nabídek v JŘSU 
a JŘBU

§ 211/2 ZZVZ 
• nenarušení důvěrnosti nabídek a žádostí o účast a úplnosti 

údajů v nich
• zákaz přístupu zadavatele k obsahu nabídek a žádostí o 

účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání
? platí to i pro předběžné nabídky? – pro předběžné nabídky 
povinnost ze ZZVZ neplyne
JŘSU – el. nástroje umí šifrovat i předběžnou nabídku 
JŘBU – některé nástroje neumí šifrovat ani předběžnou 
nabídku 



Podepisování nabídek – I.

§ 561/1 ObčZ - K platnosti právního jednání učiněného v písemné 
formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen 
mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis 
stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými 
prostředky písemnost elektronicky podepsat.
§ 562/2 ObčZ - Má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních 
v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky 
a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. 
→ při podání nabídky přes el. nástroj není třeba podpis na žádném 
dokumentu, jehož původce je dodavatel 



Podepisování nabídek – II.

x požadavek zadavatele na uznávaný elektronický podpis 
(přiměřenost, v zásadě spíše ne, pokud ano, dle § 37/2 
ZZVZ)

? společná nabídka – má-li zadavatel pochybnosti, může se 
dotázat dle § 46/1 ZZVZ (nevylučovat, smlouva o způsobu 
jednání nebo plná moc – není povinnost předkládat v 
nabídce)

? nabídka podaná z účtu jiné osoby – např. zmocněnce –
viz předchozí bod



Požadavek na předložení podepsané smlouvy 
v nabídce

- ZZVZ na rozdíl od ZVZ nepožaduje, zadavatel nekontroluje 
„zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče“ (§ 71/7b, § 72/6 ZVZ)

- ZZVZ ukládá při otevírání el. nabídek kontrolovat
• nabídka doručena ve lhůtě
• autenticitu 
• s datovou zprávou nemanipulováno

- nedůvodná praxe: návrh smlouvy podepsaný uznávaným 
elektronickým podpisem s připojenou plnou mocí 
podepisující osoby 



Otevírání nabídek

- ze ZZVZ není povinná komise (x vnitřní předpisy, pravidla 
spolufinancovaných VZ)

- pověřit osoby k dešifrování, neorganizovat komise, neveřejné, 
není nutné bezodkladně

- není povinný protokol (nutno zachytit v dokumentaci o ZŘ)
- sdělování údajů z nabídek

• není povinné, není nárok účastníka, zákaz dle z. č. 106/1999 
Sb. (§ 218/2 ZZVZ)

• zadavatel může uveřejnit/poskytnout – vhodné stanovit dle 
§ 39/1 ZZVZ, lze ale i bez takové informace v ZD (stanovisko 
Expertní skupiny MMR), nediskriminačně



Originály vs. kopie dokladů – I.

Zásadně kopie (§ 45/1 ZZVZ) + výjimky
• bankovní záruka – originál záruční listiny (§ 41/4 b) 

ZZVZ) 
• objasnění nabídky (§ 46/1 + § 45/1 ZZVZ)
• doklady o kvalifikaci před uzavřením smlouvy (§ 86/3 

ZZVZ)
• výzva vybranému dodavateli (§ 122/3 a) ZZVZ)



Originály vs. kopie dokladů – II.

? doklady o certifikaci, osvědčení, které se vyhotovují 
v listinné podobě, ale nelze provést autorizovanou 
konverzi

? doklady ze zahraničí, zejména mimo EU
→ účel směrnicové úpravy není zmaření hospodářské 
soutěže, nepřiměřené obtíže dodavatelů
? doklady, které nejsou podepsány vlastnoručním 

podpisem (typicky certifikáty v IT)
→ nemusí-li být originál podepsán vlastnoručně, není důvod 

požadovat takový podpis ani dle § 122/3 a) ZZVZ



Bankovní záruka – I.

- originál záruční listiny (§ 41/4 b) ZZVZ) 
- neplatí pro zbylé způsoby prokázání jistoty
- není-li originál v nabídce, vyloučit dle § 48/3, nelze doplnit 

(x JUDr. Raus)
- uvažovaná změna ZZVZ



Bankovní záruka – II.

? listinná záruční listina po provedení autorizované 
konverze 

→ měla by být zadavatelem přijata v případě, že by svým 
obsahem odpovídala elektronickým bankovním zárukám

? vracení originálu bankovní záruky (§ 41/6 ZZVZ) 
→ u elektronické ZL postrádá logiku – zaslání zpět + sdělení 

o zproštění ručitele (banky) všech povinností daných 
zárukou



Děkuji za pozornost.


