Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele a dodavatele
Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně
komunikovat pouze v elektronické formě.
Účinnost § 211 odst. 3 ZZVZ byla v souladu s ustanovením § 279 odst. 2 zákona odložena, a to rozdílně
v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky
státu - a centrální zadavatele nabylo předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní
zadavatelé je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. říjen 2018. Od 18. října se tak povinnost
elektronicky komunikovat uplatní ve všech zadávacích řízení bez ohledu na to, kdo zakázku zadává.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou
povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky.
Níže uvedené se tedy již dotýká pouze zadavatelů, vůči nimž nabývá povinná elektronická komunikace
účinnosti nově, neuplatní se tedy v případě zadavatelů, kteří jsou povinni elektronický komunikovat již
od 18. dubna 2017, neboť níže uvedené pro ně platilo již k 18. dubnu 2018.
Od 18. října 2018 tak již všichni zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně
elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3)
zákona vyloučeno. Zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze
nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.
Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na
zadávací řízení zahájená před 18. říjnem 2018, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího
řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.
Pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, že skončí 18. října 2018 nebo později, musí
v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický
nástroj pro jejich podání. Po 18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.
V případě, že zadavatel již zahájil zadávací řízení a zadávací dokumentace je v rozporu s výše
uvedeným, především umožňuje-li podávání listinných nabídek i po 18. říjnu 2018, je nutné takovouto
zadávací dokumentaci změnit a v závislosti na provedené změně přiměřeně prodloužit lhůtu pro
podání nabídek (viz § 99 zákona).
Nejčastější otázky a odpovědi k problematice povinné elektronické komunikace naleznete zde.

