
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.  
Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 
 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností OTIDEA CZ s.r.o. 
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Je to již půl roku kdy všichni zadavatelé začali povinně elektronicky komunikovat ve veřejných zakázkách 

v režimu zákona, tedy u veřejných zakázek jejichž hodnota přesahuje 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb  

a 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Tato povinná elektronická komunikace tak nepřímo dopadla i na 

dodavatele, jelikož zadavatelé mohou přijímat pouze elektronické nabídky a listinné podání je tímto zcela 

vyloučeno. V praxi se velmi často setkáváme s tím, že si dodavatelé podávání nabídek velmi komplikují. 

Někdy tyto komplikace vznikají z neznalosti, jindy ze strachu nebo snahy předložit toho zadavateli co nejvíc. 

První, co je důležité zmínit, jsou formální požadavky na zpracování nabídky. Ať zadavatel definuje jakýkoliv 

požadavek na formu nabídky, jedná se o čistě doporučující požadavek v mnoha případech vycházející 

z listinné komunikace a pro elektronickou komunikaci nemající význam. Pakliže pomineme požadavky na 

počet vyhotovení, který je zcela evidentním reziduem podávání nabídek v obálkách, jedná se zejména  

o číslování nabídky, obsah nebo předložení nabídky v jednom souboru. Všechny tyto požadavky jsou pouze 

doporučující a v konečném důsledku vycházejí z prosté nepraktičnosti zadavatele nebo spíše z „nedomyšlení“ 

jak vypadá elektronická komunikace. Pro podání nabídek v elektronické podobě je pro dodavatele i zadavatele 

nejvhodnější zvolit předkládání jednotlivých souborů, které jsou pojmenovány dle svého obsahu, tedy 

například výpis z OR, potvrzení ČSSZ, rozpočet atd. Není třeba dokumenty ani soubory číslovat a ani není 

nutné vytvářet obsah. Zadavatel pak po odšifrování nabídky ihned vidí, co je jejím obsahem a lépe se v ní 

orientuje. Co dále si může dodavatel zjednodušit, je prokazování kvalifikace. Věděli jste, že u zjednodušeného 

podlimitního řízení můžete prokázat kvalifikaci četným prohlášením kdykoliv a zadavatel Vám to nesmí 

zakázat, nebo že u ostatních druhů řízení můžete čestné prohlášení použít také, pokud Vám jej zadavatel 

nezakáže? Zakázat Vám použití čestného prohlášení může zadavatel jen tak, že to výslovně uvede. To že si 

definuje požadavek na doklady, které mu máte předložit, je jeho povinností, a nikoliv zákazem předložit čestné 

prohlášení. Nezapomeňte, že zadavatel Vás sám na tuto možnost jen málo kdy upozorní a měli byste ji mít na 

paměti. V případě, že by zadavatel předložení čestného prohlášení zakázal, máme možnost prokázat kvalifikaci 

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, které Vám zadavatel zakázat nemůže a jedná se de 

facto také o formu čestného prohlášení, které naleznete na: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=cs. 

Pakliže zadavateli i přes výše uvedené chcete předložit jednotlivé doklady, vytvářejte je tak, aby to pro Vás 

bylo co nejméně náročné. Například výpis z obchodního rejstříku lze v elektronickém originále pořídit na 

webu www.justice.cz . Pokud si ho dodavatel stáhne, lze ho v této nezměněné podobě vložit do nabídky  

a jedná se v tu chvíli o elektronický originál. Obdobná situace je pak i ve vztahu k výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů dostupnému na webu www.isvz.cz . Když si i uvědomíme, že seznam 

významných zakázek a členů týmu je seznamem, nikoliv čestným prohlášením, je originálem dokladu takový 

seznam, bez jakéhokoliv podpisu. Cest, jak si zjednodušit podávání nabídek v elektronické podobě je mnoho  

a jen je třeba si situaci zbytečně nekomplikovat, a především nemyslet si, že zadavatel jakkoliv ocení, pokud 

mu předložíte více informací než požadoval, protože to zadavatel ze zákona učinit nesmí. 
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