
 

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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nabídky ve veřejných zakázkách? 
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2019 č. 388 

 
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. Zároveň platí, že elektronické nabídky mohou být podávány pouze 

prostřednictvím elektronického nástroje, který zajišťuje, že nebude narušena důvěrnost nabídek a žádostí ‘ 

o účast a údajů v nich obsažených. Dodavatel se díky elektronické komunikaci nemusí obávat, že by do 

jeho nabídky někdo nahlédl dříve, než uplyne lhůta pro podání nabídek, což je oproti původním obálkám 

velká změna. Nicméně proto, aby mohl dodavatel podat svou nabídku, musí se na elektronickém nástroji 

zaregistrovat. Tato registrace však není jen otázkou vyplnění údajů o subjektu, ale musí dojít k ověření 

identity, což znamená, že provozovatel nástroje ověřuje, že ta osoba, která registraci vytváří k tomu byla  

i oprávněna. Jinými slovy se nemůže kdokoliv zaregistrovat, jako jakýkoliv subjekt, ale musí k tomu 

doložit oprávnění. Ověření identity pak dochází nejčastěji prostřednictvím datové schránky nebo použitím 

elektronického podpisu spojeného s konkrétním dodavatelem. Dodavatelé by tak měli registrace vytvářet 

čas, aby nedocházelo k situacím, které v praxi často zažíváme, že volají dodavatelé s tím, že potřebuji 

registraci, jelikož za 5 min podávají nabídky. I při vynaložení sebevětší snahy tento termín není reálné 

stihnout a standardní doba na registraci se odvíjí v řádu 2–3 pracovních dnů. Pro to, aby byl dodavatel 

schopen podat nabídku nestačí pouze registrace, ale zadavatel musí dodavateli poskytnout veškeré 

informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou 

komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek. Tímto je myšleno, že zadavatel poskytne 

elektronický nástroj a šifrovací klíč nezbytný pro podání nabídek. Šifrovací klíč je poskytován vždy tak, že 

je uveřejněn na profilu zadavatele, u některých nástrojů je nutné jej vkládat při vložení nabídek do 

systému, u jiných stačí když dodavatel vloží pouze nabídku a nástroj ji sám zašifruje. Zde je třeba se vždy 

řídit manuálem každého jednotlivého nástroje, jelikož provozovatelé zvolili různé cesty šifrování nabídek 

a nutno poznamenat, že u certifikovaných nástrojů je možné konstatovat, že jsou všechny cesty správné. 

Celý tento úvod byl nezbytný proto, abychom mohli správně zodpovědět otázku, zda je nutné 

podepisování nabídek či nikoliv? Odpověď zní, že podepisování nabídek je požadavek nad rámec zákona. 

Samotná registrace a ověření identity subjektu zaručuje, že nabídku podává osoba k tomu oprávněná  

a k elektronickému nástroji by měl statutární orgán dát přístup jen těm osobám, které budou oprávněny 

činit kroky na daný subjekt. Obdobně tomu je například u datové schránky. Podepisování dokumentů tedy 

není v žádném případě nutné a zadavatelé by neměli takové požadavky na účastníky klást. Koneckonců 

sám zákon říká, že zadavatel poskytne dodavatelům vše, co je nezbytné pro podání elektronické nabídky  

a elektronické či jiné podpisy k tomu dozajista nepatří.  
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