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168

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2016

o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)

a) formuláře sloužící pro uveřejňování informací
podle zákona o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), pro které není formulář
určen přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),

b) způsob vyplnění formulářů včetně stanovení
povinně vyplňovaných údajů,

c) podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d) postup při úpravách údajů ve formulářích,

e) přístup k uveřejněným formulářům,

f) způsob doručování formulářů,

g) postup při nápravě vad v uveřejněných formu-
lářích a vad plnění provozovatele Věstníku ve-
řejných zakázek,

h) přístup k uveřejněným informacím na profilu
zadavatele,

i) strukturu údajů uveřejňovaných na profilu za-
davatele,

j) postup při změně profilu zadavatele a

k) strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a po-
drobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na ve-
řejnou zakázku.

§ 2

Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům

(1) Provozovatel Věstníku veřejných zakázek
(dále jen „provozovatel“) na základě požadavku za-
davatele odešle formulář uvedený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) do Úředního věstníku
Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne
jeho odeslání zadavatelem. Provozovatel uveřejní
formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pra-
covních dnů od doručení potvrzení o přijetí formu-
láře k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(2) Pokud zadavatel nepožádal o odeslání for-
muláře do Úředního věstníku Evropské unie, pro-
vozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných
zakázek do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání
zadavatelem.

(3) Formulář doručený v souladu s § 3 je uve-
řejňován ve Věstníku veřejných zakázek způsobem,
který umožňuje neomezený a přímý dálkový pří-
stup.

(4) Uveřejněný formulář a jeho úprava podle
§ 5 je bezplatně veřejně přístupný po dobu nejmé-
ně 5 let od jeho uveřejnění.

§ 3

Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění

(1) Formulář se doručuje

a) prostřednictvím dálkového přístupu přímým
vyplněním elektronického formuláře ve Věst-
níku veřejných zakázek,

b) prostřednictvím dálkového přístupu s využitím
xml datového rozhraní mezi informačním systé-
mem a Věstníkem veřejných zakázek, nebo
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pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 842/2011.



c) jinými elektronickými prostředky na elektro-
nickou adresu podatelny provozovatele.

(2) Přípustným formátem datové zprávy obsa-
hující formulář doručovaný provozovateli prostřed-
nictvím elektronických prostředků podle odstavce 1
písm. c) je formát xml (Extensible Markup Language
Document).

(3) Formulář doručovaný podle odstavce 1
musí odpovídat pravidlům stanoveným v provozním
řádu provozovatele zveřejněném na internetových
stránkách provozovatele Věstníku veřejných zaká-
zek.

(4) Formulář nebude přijat k uveřejnění bez vy-
plnění žádosti podle podmínek stanovených
v provozním řádu provozovatele zveřejněném na in-
ternetových stránkách provozovatele Věstníku veřej-
ných zakázek.

(5) Pokud byl první formulář týkající se zadá-
vacího řízení uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných
zakázek, provozovatel přijme k uveřejnění další for-
mulář týkající se tohoto zadávacího řízení, pouze
pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn pouze
ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud byl první for-
mulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn ve
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku
Evropské unie, provozovatel přijme k uveřejnění
další formulář týkající se tohoto zadávacího řízení,
pouze pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn
ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku
Evropské unie.

§ 4

Vady ve formulářích

(1) Pokud formulář doručený provozovateli
nesplňuje podmínky uvedené v § 212 odst. 3 zákona,
provozovatel odešle zadavateli do 1 pracovního dne
ode dne, kdy mu byl formulář doručen, vyrozumění,
že formulář není považován za odeslaný a nebude
přijat k uveřejnění, včetně náležitého odůvodnění
této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve zada-
vatele k odstranění vad formuláře.

(2) V případě, že je zjištěna vada plnění provo-
zovatele, provozovatel odešle zadavateli do 1 pra-
covního dne ode dne, kdy byla zjištěna nebo nahlá-
šena vada, vyrozumění, které bude obsahovat návrh
nápravného opatření k odstranění vady. Provozova-
tel zajistí neprodleně po písemném souhlasu zadava-

tele s navrženým nápravným opatřením odstranění
vady na vlastní náklady.

§ 5

Úprava údajů v uveřejněném formuláři

(1) Zadavatel, který požaduje provedení změn
k již uveřejněnému formuláři uvedenému v § 7 až 15
(dále jen „původní formulář“), postupuje tak, že
v případě uveřejnění původního formuláře

a) ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním
věstníku Evropské unie vyplní standardní for-
mulář 14 „Oprava“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1), ve kterém v sou-
ladu s pravidly podle § 3 odst. 3 doplní jedno-
značný odkaz na původní formulář a uvede
veškeré informace o změnách oproti původ-
nímu formuláři,

b) pouze ve Věstníku veřejných zakázek vyplní
národní formulář CZ 04 „Oprava národního
formuláře“ uvedený v příloze č. 4 k této vy-
hlášce, ve kterém v souladu s pravidly podle
§ 3 odst. 3 doplní jednoznačný odkaz na pů-
vodní formulář a uvede veškeré informace
o změnách oproti původnímu formuláři,

c) k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo
bezpečnosti podle § 13 znovu vyplní příslušný
formulář a změní v něm údaje, které požaduje
upravit; v případě uveřejnění opravného formu-
láře zajistí provozovatel zneplatnění původního
formuláře a tuto skutečnost viditelně vyznačí na
původním formuláři.

(2) V případě uveřejnění formuláře „Oprava“
nebo „Oprava národního formuláře“ podle od-
stavce 1 provozovatel zajistí, aby tato skutečnost
byla zřejmá ve vazbě na původní formulář.

§ 6

Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové
dohody a dynamického nákupního systému

(1) V případě souhrnného oznámení o uzavření
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137
písm. b) zákona nebo v dynamickém nákupním sys-
tému podle § 142 písm. b) zákona postupuje zada-
vatel tak, že oddíl formuláře označený „Zadání za-
kázky“ vyplní vždy souhrnně ve vztahu k dodavateli,
kterému byly v daném období zadány zakázky se
stejným předmětem.
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(2) Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo
zaveden dynamický nákupní systém na základě za-
dávacího řízení v nadlimitním režimu, zadavatel po-
užije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě
rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dyna-
mickém nákupním systému podle § 142 zákona pří-
slušný formulář upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1).

(3) Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo
zaveden dynamický nákupní systém na základě za-
dávacího řízení v podlimitním režimu, zadavatel po-
užije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě
rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dyna-
mickém nákupním systému podle § 142 zákona ná-
rodní formulář CZ 03 „Oznámení o výsledku zadá-
vacího řízení v podlimitním režimu“ uvedený v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným
zakázkám v nadlimitním režimu

Zadavatel veřejné zakázky v nadlimitním re-
žimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku ve-
řejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské
unie

a) standardní formulář 1 „Předběžné oznámení“
upravený v přímo použitelném předpisu Evrop-
ské unie1) pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací ří-
zení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny
lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2
písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona,
nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení po-
dle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení
s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,

b) standardní formulář 2 „Oznámení o zahájení
zadávacího řízení“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1,
§ 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72
odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se za-
vádí dynamický nákupní systém podle § 139
odst. 1 zákona, nebo oznámení o změně

doby trvání dynamického nákupního systé-
mu podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,

c) standardní formulář 3 „Oznámení o výsledku
zadávacího řízení“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle
§ 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákup-
ního systému podle § 139 odst. 8 zákona,
nebo oznámení o ukončení dynamického ná-
kupního systému podle § 139 odst. 9
písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření
smlouvy na základě rámcové dohody podle
§ 137 zákona nebo v dynamickém nákupním
systému podle § 142 zákona.

§ 8

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným
zakázkám v podlimitním režimu

(1) Zadavatel veřejné zakázky v podlimitním
režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku
veřejných zakázek

a) národní formulář CZ 01 „Předběžné oznámení
zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uve-
dený v příloze č. 1 k této vyhlášce pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací ří-
zení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny
lhůty pro podání nabídek podle § 54 odst. 4
zákona, nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení po-
dle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení
s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,

b) národní formulář CZ 02 „Oznámení o zahájení
zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uve-
dený v příloze č. 2 k této vyhlášce pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1,
§ 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72
odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se za-
vádí dynamický nákupní systém podle § 139
odst. 1 zákona nebo oznámení o změně
doby trvání dynamického nákupního systé-
mu podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,
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c) národní formulář CZ 03 „Oznámení o výsledku
zadávacího řízení v podlimitním režimu“ uve-
dený v příloze č. 3 k této vyhlášce pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle
§ 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákup-
ního systému podle § 139 odst. 8 zákona
nebo oznámení o ukončení dynamického ná-
kupního systému podle § 139 odst. 9
písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření
smlouvy na základě rámcové dohody podle
§ 137 zákona nebo v dynamickém nákupním
systému podle § 142 zákona.

(2) V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění
informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu
v Úředním věstníku Evropské unie, použije přísluš-
né formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním re-
žimu podle § 7 upravené v přímo použitelném před-
pisu Evropské unie1).

§ 9

Formuláře pro uveřejnění informací k sektorovým
veřejným zakázkám

Zadavatel sektorové veřejné zakázky použije
k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zaká-
zek a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 4 „Pravidelné předběžné
oznámení – veřejné služby“ upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení svého úmyslu zahájit zadávací ří-
zení podle § 34 zákona,

2. oznámení, na jehož základě budou zkráceny
lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2
písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona,
nebo

3. oznámení, kterým se zahajuje užší řízení
nebo jednací řízení s uveřejněním podle
§ 164 odst. 1 písm. a) zákona,

b) standardní formulář 5 „Oznámení o zahájení
zadávacího řízení – veřejné služby“ upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1)
pro

1. zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1,

§ 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72
odst. 1 zákona, nebo

2. zahájení zadávacího řízení, ve kterém se za-
vádí dynamický nákupní systém podle § 139
odst. 1 zákona nebo oznámení o změně
doby trvání dynamického nákupního systé-
mu podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,

c) standardní formulář 6 „Oznámení o výsledku
zadávacího řízení – veřejné služby“ upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1)
pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 126 zákona,

2. oznámení o zrušení zadávacího řízení podle
§ 128 odst. 2 zákona,

3. oznámení o zavedení dynamického nákup-
ního systému podle § 139 odst. 8 zákona
nebo oznámení o ukončení dynamického ná-
kupního systému podle § 139 odst. 9
písm. b) zákona, nebo

4. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření
smlouvy na základě rámcové dohody podle
§ 137 zákona nebo v dynamickém nákupním
systému podle § 142 zákona,

d) standardní formulář 7 „Systém kvalifikace – ve-
řejné služby“ upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1) pro

1. zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení
s uveřejněním podle § 164 odst. 1 písm. b)
zákona, nebo

2. zavedení systému kvalifikace podle § 165
odst. 2 zákona.

§ 10

Formuláře pro uveřejnění informací
k soutěžím o návrh

Zadavatel soutěže o návrh použije k uveřejnění
informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním
věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 12 „Oznámení o zahájení
soutěže o návrh“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro zahájení
soutěže o návrh podle § 145 odst. 1 nebo
§ 146 odst. 1 zákona,

b) standardní formulář 13 „Oznámení o výsledcích
soutěže o návrh“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro oznámení
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o výsledku soutěže o návrh podle § 150 odst. 1
zákona.

§ 11

Formuláře pro uveřejnění informací
ke koncesím

Zadavatel veřejné zakázky, která je koncesí na
stavební práce nebo koncesí na služby, použije k uve-
řejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek
a Úředním věstníku Evropské unie

a) standardní formulář 24 „Oznámení o zahájení
koncesního řízení“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro zahájení
koncesního řízení podle § 180 odst. 1 zákona,

b) standardní formulář 25 „Oznámení o výsledku
koncesního řízení“ upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1) pro oznámení
o výsledku koncesního řízení podle § 185 zá-
kona.

§ 12

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným
zakázkám ve zjednodušeném režimu

Zadavatel zadávající veřejnou zakázku ve zjed-
nodušeném režimu použije k uveřejnění informací ve
Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku
Evropské unie

a) v případě veřejné zakázky standardní formu-
lář 21 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné
zakázky“ upravený v přímo použitelném před-
pisu Evropské unie1) jako

1. předběžné oznámení pro oznámení svého
úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zá-
kona nebo pro výzvu k vyjádření předběž-
ného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zá-
kona,

2. oznámení o zahájení zadávacího řízení podle
§ 129 odst. 3 písm. b) zákona,

3. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 129 odst. 10 zákona,

b) v případě sektorové zakázky standardní formu-
lář 22 „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné
služby“ upravený v přímo použitelném před-
pisu Evropské unie1) jako

1. pravidelné předběžné oznámení pro ozná-
mení svého úmyslu zahájit zadávací řízení
podle § 34 zákona nebo pro výzvu k vyjád-

ření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3
písm. a) zákona,

2. systém kvalifikace pro zavedení systému
kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona nebo
pro výzvu k podání žádosti o účast podle
§ 164 odst. 1 písm. b) zákona,

3. oznámení o zahájení zadávacího řízení podle
§ 129 odst. 3 písm. b) zákona,

4. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 129 odst. 10 zákona,

c) v případě koncese standardní formulář 23 „So-
ciální a jiné zvláštní služby – koncese“ upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1)
jako

1. předběžné oznámení pro výzvu k vyjádření
předběžného zájmu podle § 129 odst. 3
písm. a) zákona,

2. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 129 odst. 10 zákona.

§ 13

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným
zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti

(1) Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany
nebo bezpečnosti použije k uveřejnění informací ve
Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku
Evropské unie

a) standardní formulář 16 „Oznámení předběž-
ných informací – obrana a bezpečnost“ upra-
vený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1) pro oznámení svého úmyslu zahájit za-
dávací řízení podle § 34 zákona,

b) standardní formulář 17 „Oznámení o zakázce –

obrana a bezpečnost“ upravený v přímo použi-
telném předpisu Evropské unie1) pro zahájení
zadávacího řízení podle § 58 odst. 1, § 61
odst. 1 a § 68 odst. 2 zákona,

c) standardní formulář 18 „Oznámení o zadání za-
kázky – obrana a bezpečnost“ upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1. oznámení o výsledku zadávacího řízení po-
dle § 126 zákona,

2. jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření
smlouvy na základě rámcové dohody podle
§ 137 zákona.
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(2) Vybraný dodavatel veřejné zakázky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti použije pro uveřejnění in-
formací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním
věstníku Evropské unie standardní formulář 19
„Oznámení o subdodávce – obrana a bezpečnost“
upravený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1) pro oznámení o poddodávce podle § 208 zá-
kona. Pro odesílání formuláře vybraným dodavate-
lem se podmínky, které jsou v této vyhlášce stano-
veny pro zadavatele, použijí obdobně.

§ 14

Ostatní formuláře pro uveřejnění informací
týkajících se veřejných zakázek

Zadavatel použije k uveřejnění informací
ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku
Evropské unie

a) standardní formulář 15 „Oznámení o dobro-
volné průhlednosti ex ante“ upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1) pro
oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle
§ 212 odst. 2 zákona,

b) standardní formulář 20 „Oznámení o změně“
upravený v přímo použitelném předpisu Evrop-
ské unie1) pro oznámení o změně závazku po-
dle § 222 odst. 8 zákona.

§ 15

Formuláře pro uveřejnění informací týkajících
se profilu zadavatele

(1) Zadavatel použije k uveřejnění informací ve
Věstníku veřejných zakázek, které se týkají profilu
zadavatele,

a) národní formulář CZ 05 „Oznámení profilu za-
davatele“ uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce
pro oznámení profilu zadavatele,

b) národní formulář CZ 06 „Zrušení/zneaktivnění
profilu zadavatele“ uvedený v příloze č. 6 k této
vyhlášce pro zrušení či zneaktivnění profilu za-
davatele.

(2) Zadavatel zajistí, aby internetová adresa
profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných
zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku,
na které jsou uveřejněny informace o veřejných za-
kázkách výhradně tohoto zadavatele.

§ 16

Povinné informace uváděné ve formulářích

Zadavatel ve formulářích vyplní informace po-
dle přílohy č. 7 k této vyhlášce; to neplatí v případě,
že z přílohy č. 7 k této vyhlášce vyplývá, že uvedení
informace není povinné.

§ 17

Informace a dokumenty uveřejňované
na profilu zadavatele

(1) Výše skutečně uhrazené ceny za plnění ve-
řejné zakázky podle § 219 zákona musí být uveřej-
něna na profilu zadavatele v podobě strukturova-
ných dat v souladu s přílohou č. 8 k této vyhlášce.
Tím není dotčeno právo zadavatele uveřejnit výši
skutečně uhrazené ceny současně jako dokument
ve formátu podle § 18 odst. 2.

(2) Všechny dokumenty a informace, které
byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bez-
platně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nej-
méně 2 let od jejich uveřejnění.

§ 18

Struktura údajů uveřejněných
na profilu zadavatele

(1) Dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné
na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém
celku, označeném jednoznačným identifikátorem ve-
řejné zakázky.

(2) Zadavatel použije pro dokumenty uveřej-
něné na profilu zadavatele některý z těchto formátů:

a) pdf (Portable Document Format),

b) PDF/A (Portable Document Format for the
Long-term Archiving),

c) xml (Extensible Markup Language Document),
odpovídá-li veřejně dostupnému XSD sché-
matu,

d) fo/zfo (602XML Filler dokument),

e) html/htm (Hypertext Markup Language Docu-
ment),

f) odt (Open Document Text),

g) ods (Open Document Spreadsheet),

h) odp (Open Document Presentation),

i) txt (prostý text),
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j) rtf (Rich Text Format),

k) doc/docx (MS Word Document),

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group
File Interchange Format),

o) png (Portable Network Graphics),

p) tif/tiff (Tagged Image File Format),

q) gif (Graphics Interchange Format).

(3) Zadavatel může pro dokumenty uveřejněné
na profilu zadavatele použít i oborově obvyklý for-
mát jiný než uvedený v odstavci 2 s podporovaným
a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.

(4) Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1
zákona, její část nebo smlouva podle § 219 odst. 1
zákona, která obsahuje více dokumentů ve formá-
tech podle odstavce 2 nebo 3, může být na profilu
zadavatele uveřejněná jako jeden či více zkomprimo-
vaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez
použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný
na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další
zkomprimovaný soubor.

(5) Základní vybrané informace o veřejné za-
kázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu
strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze
č. 8 k této vyhlášce.

§ 19

Postup při změně profilu zadavatele

Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí,
aby

a) všechny informace a dokumenty k veřejným za-
kázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu
zadavatele byly převedeny na nově používaný
profil zadavatele; nepoužívaný profil zadavatele
zadavatel označí ve formuláři Zrušení/zneaktiv-
nění profilu zadavatele uvedeném v příloze č. 6
k této vyhlášce jako zrušený a tento formulář
odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných za-
kázek, nebo

b) na nově používaném profilu zadavatele byla
uveřejněna informace o nepoužívaném profilu
zadavatele včetně přímého hypertextového od-
kazu; zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednic-
tvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly
uveřejňovány informace k veřejným zakázkám
zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu
zadavatele, na nepoužívaném profilu zadavatele
však budou doplňovány informace k veřejným
zakázkám zde uveřejněným, přičemž nepouží-
vaný profil zadavatele zadavatel označí ve for-
muláři Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce jako
neaktivní a tento formulář odešle k uveřejnění
do Věstníku veřejných zakázek.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 168 / 2016Částka 65 Strana 2769



Sbírka zákonů č. 168 / 2016Strana 2770 Částka 65



Sbírka zákonů č. 168 / 2016Částka 65 Strana 2771



Sbírka zákonů č. 168 / 2016Strana 2772 Částka 65



Sbírka zákonů č. 168 / 2016Částka 65 Strana 2773



Sbírka zákonů č. 168 / 2016Strana 2774 Částka 65



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.
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169

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2016

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k prove-
dení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro
zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

§ 2

Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky
na stavební práce

(1) Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zá-
kona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace,
která rozsahem odpovídá

a) dokumentaci pro provádění stavby podle pří-
lohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb,

b) projektové dokumentaci pro provádění staveb
podle přílohy č. 3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce o roz-
sahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
ních staveb, nebo

c) dokumentaci bouracích prací podle přílohy č. 8
k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(2) Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen
„dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje
stavbu v technických, ekonomických a architektonic-
kých podrobnostech, které jednoznačně vymezují
předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiá-
lové, stavebně-technické, technologické, dispoziční
a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje
vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb
(dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

§ 3

Soupis prací

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na do-
kumentaci pro zadání stavebních prací podrobný po-

pis všech předpokládaných stavebních prací, dodá-
vek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné za-
kázky na stavební práce.

§ 4

Struktura soupisu prací

(1) Soupis prací je zpracován v členění podle
dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se
na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní
soubory nebo ostatní a vedlejší náklady.

(2) Každý stavební objekt a inženýrský objekt
je zatříděn do druhu a oboru stavebnictví podle kla-
sifikace stavebních děl a produkce, která je uveřej-
něna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném
Ministerstvem pro místní rozvoj.

(3) Každý stavební objekt, inženýrský objekt
nebo provozní soubor, definovaný dokumentací
pro zadání stavebních prací, má vlastní soupis prací
nebo více dílčích soupisů prací.

(4) Soupis prací obsahuje položky veškerých
předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo
služeb nezbytných pro zhotovení stavebního ob-
jektu, inženýrského objektu nebo provozního sou-
boru.

(5) Soupis prací může být v rámci každého sta-
vebního objektu, inženýrského objektu nebo
provozního souboru členěn do stavebních nebo
funkčních dílů, případně jiných obdobných částí,
v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací,
dodávek a služeb.

(6) Pokud je stavba popsána ve více soupisech
prací, zadávací dokumentace obsahuje rovněž se-
znam všech dílčích soupisů prací.

§ 5

Položky soupisu prací

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis
každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo
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služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní
podmínky v souladu s dokumentací pro zadání sta-
vebních prací.

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v po-
drobnostech jednoznačně vymezujících obsah poža-
dovaných stavebních prací, dodávek či služeb
a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku
materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jedno-
značný popis materiálu nebo výrobku, a to uvede-
ním technických parametrů nebo vlastností požado-
vaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu
prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na
příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních
prací.

(4) Položky soupisu prací popisující vedlejší
a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis
obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít
i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které
danou položku specifikují.

(5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech
vymezených touto vyhláškou je možné u celého
soupisu prací nebo u některých jeho položek použít
odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která obsa-
huje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu
prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou
soustavu podle § 11.

(7) Pravidla stanovená touto vyhláškou se na
položky soupisu prací, u kterých zadavatel postu-
puje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek, nepoužijí.

§ 6

Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu prací je začleněna ke staveb-
nímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoz-
nímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům
a obsahuje

a) pořadové číslo položky,

b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je
použita,

c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11,
pokud byla cenová soustava podle § 11 použita,

d) popis položky jednoznačně vymezující druh

a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případ-
ným odkazem na části dokumentace pro zadání
stavebních prací a jiné dokumenty a technické
a cenové podmínky,

e) měrnou jednotku,

f) množství,

g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjim-
kou případů, kdy není výpočet pro stanovení
množství položky soupisu prací potřebný.

§ 7

Výkaz výměr

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet
použitý při stanovení předpokládaného množství
položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafic-
kou nebo textovou část dokumentace pro zadání sta-
vebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové vý-
měry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství
položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání
stavebních prací.

(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více po-
ložkám soupisu prací, může být uveden jednou
a u dalších položek může být uvedena výměra pouze
odkazem.

§ 8

Vymezení vedlejších a ostatních nákladů

(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové ná-
klady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu
prací stavebních objektů, inženýrských objektů
a provozních souborů, ale se zhotovením stavby
souvisí.

(2) Podrobnost popisu položky soupisu vedlej-
ších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení
ceny dané práce nebo činnosti.

(3) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uve-
deny v jednom společném soupisu prací.

§ 9

Vedlejší náklady

Předmětem vedlejších nákladů mohou být ze-
jména požadavky související s vybudováním, provo-
zem a likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky
související s umístěním stavby nebo omezení v zasta-
vovaném území, pokud jsou zadavatelem požado-
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vána, případně pokud vyplývají z dokumentace pro
zadání stavebních prací.

§ 10

Ostatní náklady

Ostatními náklady mohou být zejména náklady
na vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončené
stavby nebo náklady na publicitu spojené s realizací
stavby financované z fondů Evropské unie.

§ 11

Cenová soustava

(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný
soubor informací o stavebních a montážních pracích,
materiálech a výrobcích obsahující zatřídění polo-
žek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob
měření a další technické a cenové podmínky pro
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů
a stanovení jednotkové ceny.

(2) V případě odkazu na cenovou soustavu
uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na
použitou cenovou soustavu a poskytne dodavatelům
část cenové soustavy vymezující popis a podmínky
použití příslušných položek soupisu prací tím, že
k této části zajistí neomezený dálkový přístup nebo
ji zahrne do zadávací dokumentace.

§ 12

Elektronická podoba soupisu prací

(1) V případě použití soupisu prací v elektro-
nické podobě má soupis prací takový otevřený for-
mát, který umožní přenos dat a jejich zpracování
různými softwarovými produkty pro sestavení sou-
pisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se
jedná o formát volně dostupný.

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být
pro danou veřejnou zakázku jednotná.

(3) Elektronická podoba soupisu prací musí
umožnit zpracování nabídky doplněním údajů poža-
dovaných zadávací dokumentací.

(4) V případě použití soupisu prací v elektro-
nické podobě zadavatel uvede v zadávací dokumen-
taci pokyny týkající se struktury údajů, jejich for-
mátu nebo způsobů jejich zjištění; to neplatí, pokud
je formátem elektronického soupisu prací formát, je-
hož dokumentace je k dispozici na Portálu o veřej-
ných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro
místní rozvoj.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2016

o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
při zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek:

§ 1

Paušální částka nákladů řízení

Paušální částka nákladů řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhra-

dit v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže rozhodl o uložení nápravného opatření nebo
zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší:

Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení někte-
rých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. a vyhlášky č. 406/
/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištění).
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o sni-
žování obsahu síry v některých kapalných palivech
a o změně směrnice 93/12/EHS, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES, ze dne
6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES,
pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých orga-
nických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování
benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím
stanicím.
Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999
o omezování emisí těkavých organických látek vznikají-
cích při užívání organických rozpouštědel při některých
činnostech a v některých zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES
ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých orga-
nických sloučenin vznikajících při používání organic-
kých rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrob-
cích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/
/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES
ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých zne-
čišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zaří-
zení.
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987
o předcházení a omezování znečišťování životního pro-
středí azbestem.
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992
o postupech ke slaďování programů omezování a koneč-

ného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z prů-
myslu oxidu titaničitého.
Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014,
kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku
mění směrnice 2009/126/ES o etapě II rekuperace ben-
zinových par při čerpání pohonných hmot do motoro-
vých vozidel na čerpacích stanicích.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES
ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových
par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel
na čerpacích stanicích.“.

2. V příloze č. 6 bodě 6.1. se za větu první
vkládá věta „Na všech stojanech sloužících k výdeji
benzinu nebo v jejich blízkosti musí být umístěn
nápis, který informuje o skutečnosti, že na čerpací
stanici je instalován systém rekuperace benzinových
par etapy II.“.

3. V příloze č. 6 bodě 6.1. větě druhé se slova
„ , což potvrdí výrobce v souladu s příslušnými
evropskými technickými normami nebo postupy
schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy
nebo postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vni-
trostátní normou“ zrušují a za větu druhou se vkládá
věta „Minimální účinnost zachycení benzinových
par potvrdí výrobce metodou, která je průkazná
a co nejpřesněji vypovídá o účinnosti prováděné re-
kuperace. Tyto požadavky se považují za splněné,
je-li postupováno podle určené technické normy
podle zákona o technických požadavcích na vý-
robky2).“.

4. V příloze č. 6 bod 6.2. zní:

„6.2. Kontrola systému rekuperace benzinových
par etapy II

Kontrola systému rekuperace benzinových par
etapy II je prováděna osobou, která je oprávněna
k montážím a opravárenským zásahům výrobcem
těchto zařízení. Kontrola je prováděna nejméně je-
denkrát za kalendářní rok a při každém podezření na
chybnou funkčnost tohoto zařízení. Kontrola systé-
mu rekuperace benzinových par etapy II musí být
provedena zkušební metodou, která je průkazná a co
nejpřesněji vypovídá o funkčnosti systému rekupe-
race. Tyto požadavky se považují za splněné, je-li
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postupováno podle určené technické normy podle
zákona o technických požadavcích na výrobky2).“.

5. V příloze č. 8 části II bod 4.2. zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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