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„Elektronické podepisování a elektronické
dokumenty v zadávacím řízení“
Elektronické právní jednání ve světle
občanského zákoníku a právních
předpisů o elektronické komunikaci
(vč. judikatury) pro veřejné zakázky
JUDr. Ing. Vojtěch KMENT, Ph.D.
vkc.cz
Podoba přednášky pro web: 11. ledna 2022
Viz upozornění na 2. straně

Upozornění
Přednáška byla provedena na tématickém setkání Asociace pro
veřejné zakázky v únoru 2019, reflektuje tehdejší právní stav,
zejména po účinnosti nařízení eIDAS a ZEÚ. Se svolením Asociace je
pro web autorem zpřístupněna bez obsahové aktualizace
v lednu 2022.
Právní úprava nebo soudní výklady se od doby přednášky mohly
změnit. Došlo k rozvoji techniky, služeb a produktů na trhu.
Účel přednášky je orientační a podnětový pro zájemce o tématiku.
Asociace neodpovídá za výklady či názory níže představené. Jde
o doktrinární stanoviska autora přednášky, sloužící k poučení a další
reflexi zejména jiných odborníků.
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Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Založena r. 2006
Členů: 82 (1/2022)
Asociace v oblasti veřejných zakázek zajišťuje:
- prostředí pro otevřenou komunikaci/výměnu informací,
- konference, vzdělávací programy aj. odborné akce,
- monitoring tisku pro své členy,
- informace o nejlepší praxi pro zadávací řízení,
- platformu pro spolupráci s autoritami jako ÚOHS a MMR,
- a další cíle … (https://www.asociacevz.cz/o-avz)
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Program
I. Představení
II. Vztah ZZVZ a občanského zákoníku
– Vztah + hlavní právní otázky (obtíže)

III. Rychlokurs přežití ZZVZ ∧ OZ ∧ ZSVD ∧ eIDAS ∧ ZEÚ
– Jak jistě vyhovět

IV. Soukromé právní jednání (otázky, obtíže)
– Druhy techniky elektronických podpisů
– Využití datových schránek
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I. Vojtěch Kment (autor)
Elektronické právní jednání
• Listopad 2018
• Wolters Kluwer
• Právní monografie

www.wolterskluwer.cz
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Vojtěch Kment (autor)
Elektronický podpis v ČR
studie, 2006.
• 550+ stran.
• Technické normy a
specifikace.
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II. Vztah ZZVZ a obč. zák.
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Vztah ZZVZ a obč. zák.
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Zadávací řízení VZ: soukromoprávní
povahy s určitými veřejnoprávními prvky?
• DVOŘÁK, D. – MACHUREK, T. – NOVOTNÝ, P. – ŠEBESTA, M.
Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář. Praha: C.H.
Beck, 2017.
– Takto uvádí na str. 2–3, 10–12, 15–16.

• POCHOBRADSKÁ, V. Povaha řízení o zadávání veřejných
zakázek a vybrané změny v nové právní úpravě. 14. 9. 2016.
epravo.cz.
– „civilní kontraktační proces ... zvláštní způsob uzavírání
soukromoprávních smluv sui generis.“
[tj. svého druhu]
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Zadávací řízení VZ: soukromoprávní
povahy [s určitými veřejnoprávními prvky]
Rozsudek NSS sp. zn. 5 As 74/2015: „Zadávání veřejných zakázek
není výkonem veřejné moci. Jedná se o civilní kontraktační
proces, který je, s ohledem na nakládání s veřejnými
prostředky, modifikován předpisy závaznými pro veřejné
zadavatele a další subjekty (srov. rozs. NSS ... sp. zn. 4 As
249/2014 - 43)“.
Proč? 4 As 249/2014: „Nejedná se odpovědnost státu ve smyslu zákona č.
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem... Odpovědnost zadavatele za škodu způsobenou
dodavateli či uchazeči o veřejnou zakázku je pak občanskoprávním
odpovědnostním vztahem.“
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Zadávací řízení VZ: soukromoprávní
povahy [s určitými veřejnoprávními prvky]?
Rozsudek NSS sp. zn. 5 As 74/2015: „Vztah mezi zadavatelem a

uchazeči o veřejnou zakázku nespadá do okruhu těch vztahů, v
nichž jeden ze subjektů práva vystupuje jako silnější vůči druhému;
v zadávacím řízení se autoritativně nezakládají, nemění, neruší ani
závazně neurčují uchazeči žádná subjektivní oprávnění ani
povinnosti v materiálním slova smyslu. Úkony zadavatele tak nejsou
autoritativními akty veřejné moci (srov. rozs. NSS sp. zn. 9 Afs
5/2013 - 32). [nejedná se o tzv. ‚vrchnostenský vztah‛]

Proč? 9 Afs 5/2013: „Rozhodnutí o námitkách nelze považovat za autoritativní akt
orgánu veřejné moci. Samotný název ‚rozhodnutí o námitkách‛ není v daném
případě určující. Postup zadavatele v rámci zákona o veřejných zakázkách není
postupem orgánu veřejné moci v určité oblasti veřejné správy, nýbrž se jedná o
postup, v rámci kterého směřují úkony zadavatele k uzavření soukromoprávní
smlouvy s nejlepším uchazečem. Zadavatele veřejné zakázky proto není možné
považovat za správní orgán.“ [rozuměno v kontextu veřejné zakázky]
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Zadávací řízení VZ: soukromoprávní povahy
s určitými veřejnoprávními prvky
Zásada
autonomie
[vč. smluvní
svobody]

Celé zadávací řízení VZ, vč. principů § 6:
+ transparentnost + přiměřenost
+ rovné zacházení + nediskriminace
[Důvody: 3E* (hospodárné, efektivní, účelné)
vynakládání veřejných prostředků a/nebo
ochrana hospodářské soutěže]
Informační systém o VZ [§ 224]
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Věstník veřejných zakázek [§ 225]
Dozor ÚOHS nad postupy zadavatele a dodržováním zákona [§ 248
an.]
Správní delikty (přestupky) [§ 268 an.]
*

economy, efficiency and effectiveness
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Subsidiární (podpůrné) použití obč. zák.
Občanský zákoník
§9
…
(2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy
se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je
neupravují jiné právní předpisy.

[tj. např. co neupravuje ZZVZ, to upravuje OZ]
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Vztah ZZVZ a obč. zák. (opakování)
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Použití obč. zák.: právní jednání
v písemné formě
Občanský zákoník
§ 561
(1) 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

(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími
zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
…
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Použití obč. zák.: uzavírání smlouvy
Občanský zákoník
§ 1731 an. – Uzavření smlouvy
§ 1770
§ 1772 an. – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
[Zadávací řízení podle ZZVZ je lex specialis vůči uzavírání
smlouvy dle OZ, zejména ‚sui generis‛ nahrazuje veřejnou
soutěž o nejvhodnější nabídku => proces výběru dodavatele VZ
je spíše v ZZVZ než v OZ a výklad je třeba spíše držet v ZZVZ]
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Použití obč. zák.: jednání za právnickou
osobu
Občanský zákoník
Jednání za právnickou osobu
§ 161
Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu
opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou
osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis,
popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
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Použití obč. zák.: jednání za právnickou
osobu
• Statutární orgán – veškerá působnost [§ 163 OZ].
• Zápis jednající osoby ve veřejném rejstříku [§§ 164, 120 OZ].
• Zastoupení zaměstnanci v obvyklém rozsahu vzhledem k
zařazení nebo funkci [§ 166].
Typicky za PO právně jednají:
–
–
–
–

Statutární orgán nebo jeho člen
Prokurista
Zástupce na základě plné moci
Zaměstnanec v omezeném rozsahu
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Hlavní právní otázky v kontextu VZ
ZSVD (č. 297/2016 Sb.)

ZZVZ (č. 134/2016 Sb.)
§ 211
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
(1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v
zadávacím řízení a při zvláštních postupech
podle části šesté probíhá písemně; …[výjimky]

§5
K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze
kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li
elektronický dokument, kterým právně jedná …
„veřejnoprávní podepisující“ [nebo] .... osoba při výkonu
své působnosti.

…

(3) Písemná komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem musí probíhat elektronicky …
…

(5) Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou
prostřednictvím elektronického nástroje nebo
datové schránky47), musí být datová zpráva48)[ZoEP]
opatřena platným uznávaným elektronickým
podpisem48), pokud jde o
a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,
b) oznámení o výběru dodavatele,
c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu …,
d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

§6
(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít
pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se
elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči
veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v
souvislosti s výkonem jejich působnosti. …
§7
… lze použít … případně jiný typ elektronického podpisu,
podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se
právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným
v § 5 nebo § 6 odst. 1.

Obč. zák. (č. 89/2012 Sb.)
Písemná forma právního jednání: § 561, § 562
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Písemná forma (právního) jednání
(komunikace) v ZZVZ
Zadavatel
- zadávací dokumentace [§ 28 odst. 1 písm. b)] =
veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované
účastníkům zadávacího řízení při zahájení
zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212
a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu
-- odeslání formuláře podle § 212,
-- odeslání výzev dle příl. č. 6,
- protokol o otvírání obálek s nabídkami [§ 110 odst.
5],
- zpráva o hodnocení nabídek [§ 53 odst. 6, § 119
odst. 2],
- písemná zpráva zadavatele (o zadávacím řízení) [§
217, výjimky v § 172, § 205],
- rozhodnutí o námitkách (implicitně implikovaná
písemnost) [§ 245],
- výzva k podání žádosti o účast [§ 58 odst. 5],

- vysvětlení zadávací dokumentace /implicitně
písemně/ [§ 98],
- změna nebo doplnění zadávací dokumentace
/stejným způsobem/ [§ 99],
- sdělení o zrušení zadávacího řízení [§ 128 odst. 1],
- informace o změně nebo doplnění zadávacích
podmínek říz. o inovačním partnerství (změna
min. techn. podm. nelze) [§ 72 odst. 6 a 7 ],
- výzva účastníků rámcové dohody k podání nabídek
[§ 135 odst. 1 písm. a)],
- výzva účastníků rámcové dohody k novému podání
elektronického katalogu [§ 215 odst. 3 písm. a)],
- seznam dodavatelů zařazených do systému
kvalifikace [§ 165 odst. 2],
- oznámení o vyřazení ze systému kvalifikace [§ 166
odst. 7],
- odůvodnění doby trvání koncese přesahující 5 let [§
179 odst. 3],
…
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Písemná forma (právního) jednání
(komunikace) v ZZVZ
Dodavatel
- nabídka [§ 28 odst. 1 písm. f), § 107 odst. 1 ];
explicitní varianta elektronické podoby
prostřednictvím elektronického nástroje,
- žádost o účast [§ 28 odst. 1 písm. d)],
- předběžná nabídka [§ 28 odst. 1 písm. e)],
- žádost o vysvětlení zadávací dokumentace [§ 98
odst. 3 ],
- zdůvodnění (objasnění) způsobu stanovení
mimořádně nízké nabídkové ceny. [§ 113 odst. 4]
- námitka [§ 241],
- vzdání se práva podat námitky [§ 243],
- žádost o vrácení vzorků [§ 39 odst. 6 ZZVZ],
- souhlas každého účastníka ke zkrácení lhůty [§ 59
odst. 3 , § 141 odst. 2],
- souhlas účastníka k poskytnutí jeho důvěrné
informace (ev. informace o řešení) ostatním
účastníkům [§ 61 odst. 10, § 69 odst. 3, § 72
odst. 5 , § 180 odst. 10],

- čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií [§ 48 odst. 9 ZZVZ],
- čestné prohlášení o nexistenci daňového
nedoplatku spotřební daně [§ 75 odst. 1) písm.
c)],
- čestné prohlášení o nexistenci nedoplatku na
pojistném nebo penále zdravotního pojištění [§
75 odst. 1) písm. d)],
- jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky [§
87],
- předběžný zájem na předběžné oznámení
zjednoduš. řízení na soc. aj. zvl. služby [§ 47 odst.
1 písm. a) , § 128 odst. 4 ],
- prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů v
seznamu kvalifikovaných dodavatelů [§ 231 odst.
1 písm. a)],
…
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Písemná forma právního jednání v
ZZVZ
Zadavatel + [vybraný] Dodavatel
• Uzavření smlouvy [§ 51 odst. 3; § 124 ZZVZ].
• Uzavření rámcové dohody [§ 51 odst. 3 ZZVZ].
[Uzavření smlouvy je dvoustranné právní jednání a významem
srovnatelné či významnější než taxativní příklady v § 211 odst.
5 ZZVZ => § 211 odst. 5 ZZVZ se uzavření smlouvy nemusí
týkat; týká se jej ale § 211 odst. 3; systematický nesoulad]
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III. Rychlokurs přežití
ZZVZ ∧ OZ ∧ ZSVD ∧ eIDAS ∧ ZEÚ
• Snižte technické prostředky na minimum druhů:
– QSCD (čipová kryptografická karta) + PINpad + SCA/SVA (Adobe Reader…)
– Elektronický nástroj
– [datové schránky a email raději ne!]

• Právně el. podoba písemné formy:
i.a Písemnost (PDF) + Podpis [QES+QTS (zadavatel) – AdESQC (dodavatel)]
i.b Písemnost (záznam el. nástroje) + Určení osoby úkonu (el. nástroj)
ii. Fakt dodání písemnosti adresátovi + Čas dodání (elektronický nástroj)
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Proč vůbec elektronicky podepisovat?
• Striktně právně vyloženo lze zadání VZ provést jen
s pomocí el. nástroje na obou stranách.
• Vnitřní dělba činností u zadavatele i dodavatele:
– Odpovědnost konkrétní osoby za klíčové dokumenty.
– Otázky oprávnění jednání za subjekt.
• S el. nástrojem často nepracují členové stat. orgánu.

• Potřeba nakládání s určitým autentizovaným
dokumentem mimo systém el. nástroje:
– Příprava dokumentu pro vložení.
– Využití dokumentu po výstupu.
Vojtěch Kment

24

QSCD + PINpad + SCA/SVA
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QSCD + PINpad + SCA/SVA
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QSCD + PINpad + SCA/SVA pro
zadavatele
• Právně jisté je jen vyhovět § 5 (QES) a § 11 (QTS) ZSVD
– jen nejste-li „veřejnoprávní podepisující“, dostačuje jen AdESQC.

• Není nutné podepisovat všechny úkony zadavatele v zad. říz.
– zejména je-li úkon činěn elektronickým nástrojem,
• podpis ale vhodný, může-li dojít ke kolizi mezi odesilatelem a původcem projevu vůle.

– Podepisovat důležité dokumenty (zadávací podmínky…) a smlouvu.

• PINpad není povinný pro QES, ale je bezpečnostně vhodný,
– autor prezentace používá dobrovolně od r. 2004 i jen pro AdESQC.

• Jako SCA potřebujete nově i schopnost vytvořit QTS:
– vyhoví Signer (Software602), nebo
– jiná aplikace z vaší spisové služby, Adobe Acrobat, doplněk Reader…
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QSCD + PINpad + SCA/SVA pro
dodavatele
• Pro dodavatele lze právně předepsat nejvýše AdESQC v
zadávacích podmínkách (např. dle § 211 odst. 4 ZZVZ):
– neplyne-li jeho použití z právních předpisů již jinak,
– právní předpisy ČR i EU se na straně dodavatele běžně spokojují s AdESQC.

• Není nutné podepisovat všechny úkony dodavatele v zad. říz.
– zejména je-li úkon činěn elektronickým nástrojem,
– doporučeníhodné pro nabídku a pro smlouvu.

• I dodavateli lze vřele doporučit, aby si technicky dobrovolně
pořídil QSCD a PINpad;
– zda bude právně podepisovat QES nebo s AdESQC je i potom na něm.

• Jako SCA by mu mělo technicky vyhovět použití Adobe Reader
– „obecně dostupná aplikace“ z § 211 odst. 3 ZZVZ.
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Elektronická podoba písemné formy –
právní souhrn
• Písemnost (PDF…) + Podpis [QES+QTS (zadavatel) – AdESQC
(dodavatel)]
– § 561 odst. 1 OZ + § 5 a § 11 ZSVD (zadavatel) + § 6 ZSVD (dodavatel)
• Zejména pro podpis samotné smlouvy. Pomocí QES ev. AdESQC lze podepisovat další
důležitá právní jednání, zejména při kolizi s osobou odesilatele. AdESQC lze
předepisovat jako náležitost některých úkonů dodavatele v zadávacích podmínkách.

• Písemnost (záznam el. nástroje) + určení osoby úkonu (el. nástr.)
– § 562 odst. 1 OZ + ZZVZ + prováděcí předpisy ZZVZ (autentizovaná osoba
známé identity v sezení el. nástroje provádí elektronický úkon).
• PODEŠVA, V. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv :
komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentář k § 211 ZZVZ.

• Fakt dodání písemnosti adresátovi + čas dodání (el. nástroj)
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Uchovávání dokumentace
• § 216 odst. 1 … uchovávání dokumentace 10+ let
• § 216 odst. 2 „Zadavatel je povinen ... v případě potřeby
doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.“

• pokuta do 10 % ceny VZ nebo do 20.000.000 Kč [§ 268]
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Uchovávání dokumentace
Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek
týkajících se elektronických nástrojů … Příloha, funkcionalita:
„Uchování dokumentace o veřejné zakázce (0.E)“
„… Elektronický

nástroj musí k ukončené veřejné zakázce umožnit

kompletní export všech: 1. záznamových souborů, 2.

automaticky generovaných dokumentů, 3. ručně vložených dokumentů, 4.
datových zpráv, 5. strukturovaných dat podle přílohy č. 8 k vyhlášce č.
168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a 6. metadat.

Exportovaný soubor k ukončené veřejné zakázce musí mít formu jednoho
souboru ve formátu zip, rar nebo 7z opatřeného kvalifikovaným
elektronickým časovým razítkem a musí obsahovat i popis exportované
struktury v rozsahu nezbytném pro další automatizované zpracování
elektronickými nástroji či informačními systémy.“
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Uchovávání dokumentace
Rozumný elektronický nástroj umožní navíc dobrovolně
i obdobný
„úplný export k aktuálnímu datu“
pro účely § 216 odst. 2 ZZVZ.
[Pokud jste vyloučili datové schránky a email, máte vše o VZ v elektronickém
nástroji, zde exportovatelné, ev. i dále uložitelné (lze i vypálit na CD, DVD
apod. + sepsat zápis o vypálení a hash hodnotě, ev. el. úložiště atd).]
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Forenzní kvalita el. nástroje?
• Možná sporná.
• Exportuje NEN aj. el. nástroje např.
„elektronická časová razítka k datové zprávě“,
která musí pořizovat podle funkcionality
„Zaznamenání času elektronického úkonu
(0.A)“?
• Jsou ale certifikovány.
• Za jejich využití pokutu od ÚOHS neobdržíte.
Vojtěch Kment
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IV. Soukromé právní jednání
Elektronická podoba – používá se:
1. E-commerce
- e-shopy
- e-maily

Kooperační vztah stran

2. E-government (veř. správa)
- datové schránky

Antagonostický vztah +
- zejména veřejné právo, ne soukromé
- nejasnosti odesilatel/původce
- nejasnosti doručení v kontextu VZ
+ čas dodání
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IV.a Druhy techniky el. podpisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno v emailu
Jméno v el. dokumentu
Jméno v emailové adrese
Elektronický podpis
„prostý“ (právně)
Zadání PIN
Doktrína obecně se k nim
„Click-wrap“
staví příznivě, ale
Sken vlastnoručního podpisu vyžaduje důkazní
vlastnosti.
Biodynamický podpis
Digitální podpis AdES, AdESQC, QES
(právní, ev. i technické
označení)
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Druhy techniky podpisu vs. ZSVD?
ZSVD (č. 297/2016 Sb.)
§5
K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný
elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná …
„veřejnoprávní podepisující“ [nebo] .... osoba při výkonu své působnosti.

Zadavatel

§6

(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný
elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně
jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s
výkonem jejich působnosti. …

Dodavatel

?

§7

… lze použít … případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se
elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem
uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1.
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Druhy techniky podpisu pro ZZVZ?
1. Splnění požadavku formy podpisu
- U veřejnoprávního podepisujícího především QES + QTS

2. Důkazní vlastnosti
-

Určení podepsané osoby
Určení faktu a času doručení písemnosti
Zajištění integrity písemnosti
Ev. zajištění jiných vlastností písemnosti a podpisu.

Do úvahy připadá zejména „click-wrap“
z autentizovaného sezení +
biodynamický podpis, ale viz důkazní
požadavky výše.
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Právní druhy písemné komunikace v el.
podobě dle ZZVZ
ZZVZ (č. 134/2016 Sb.)
§ 211
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
(5)Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického
nástroje nebo datové schránky47), musí být datová zpráva48)[ZoEP] opatřena
platným uznávaným elektronickým podpisem48), pokud jde o
a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,
b) oznámení o výběru dodavatele,
c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu …,
d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

[Komunikace dat. schr. a el. nástrojem ze zákona ZZVZ]
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Výklad § 211 odst. 5 ZZVZ
• Písm. a), b, c) a d) jsou úkony soukromoprávního procesního
charakteru (zadávacího řízení) ve fázi realizace práva. Zřejmě
považované za významné druhy„komunikace“.
• Ke dni publikace ZZVZ (29. 4. 2016) platil ZEP a v jeho § 11 býval
vyžadován uznávaný elektronický podpis [„UEP“].
• Jako alternativa UEP písemnosti je zde ze ZZVZ dovoleno dodání
dokumentu datovou schránkou [nutně dle § 2 odst. 1 písm. c) ZEÚ]
nebo komunikace elektronickým nástrojem [dle ZZVZ a prov.
předpisů] bez dalšího.
– Ergo jiné druhy komunikace (písemnosti) by mohly mít i „slabší“ druhy
techniky podpisu ev. jiné určení obsahu a jednající osoby, nebo stejné
jako v § 211 odst. 5 (‚a maiore ad minus‛).

• Systematický nesoulad, že v § 211 odst. 5 chybí právní jednání
směřující k uzavření smlouvy.

Vojtěch Kment
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Vztah ZZVZ (č. 134/2016 Sb.) a ZSVD (č. 297/2016 Sb.)
• ZZVZ byl lex specialis vůči ZEP.
• ZZVZ zřejmě je lex specialis i vůči ZSVD.
• Ale ZSVD je i lex posteriori vůči ZZVZ.
?
Právně jisté: QES+QTS (zadav.) + AdESQC (dodav.).
Datové schránky a el. nástroj zřejmě beze změny.
- Slabší druhy techniky podpisu zřejmě též beze změny.

Vojtěch Kment
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Vztah ZZVZ (č. 134/2016 Sb.) a ZSVD (č. 297/2016 Sb.)
?
• Advocatus diaboli:
„Jestliže ZSVD obecně zvýšil úroveň podpisu u
veřejnoprávních podepisujících z UEP na QES+QTS, lze
ještě vůbec uvažovat o platnosti § 211 odst. 5 ZZVZ
pro alternativy dat. schr. a el. nástroje?“
(„Právo jako integrita“, R. Dworkin).

• O: „Bez využití el. nástroje by nastal kolaps ZZVZ“
• Nevylučuje el. nástroj ani DS, pokud se úkony podepisují.

• Ideální, aby MMR zajistilo novelu ZZVZ:
• soulad s eIDAS a ZSVD.

Vojtěch Kment
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Uzavření smlouvy povinně
v elektronické podobě?
• „Písemná komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem musí probíhat elektronicky … “
[§ 211 odst. 3 ZZVZ]
• Stanovisko Expertní skupiny MMR. Důsledky
nedodržení povinné elektronické formy písemné
komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou
zakázku. 13. listopadu 2017.
– Uzavření smlouvy nespadá již pod etapu zadání
veřejné zakázky ve smyslu evropských směrnic.
Vojtěch Kment
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Uzavř. smlouvy povinně v el. podobě?
Jen český gold-plating (2014/24/EU)?
• Čl. 1 odst. 2 (zadávání veřejných zakázek) + Čl. 2. odst. 1
bod 5 (veřejná zakázka) + bod. odův. 4 (pojem pořízení)
~ znění ZZVZ odpovídá.
• Bod odůvodnění 52 však:
– povinnost používat elektronické komunikační prostředky
podle této směrnice [by se neměla] vztahovat na prvky
postupu zadávání veřejných zakázek po zadání zakázky ...
– no elements of the public procurement process after the
award of the contract should be covered by the obligation
to use electronic means of communication...
– l’utilisation obligatoire de moyens de communication
électroniques ne devrait concerner aucun aspect de la
procédure postérieur à l’attribution du marché, ...
Vojtěch Kment

43

Uzavř. smlouvy povinně v el. podobě?
Jediný judikát k § 582 odst. 1 OZ
29 Cdo 3919/2014:
• „Právní jednání odporující zákonu je neplatné pouze tehdy,
vyžaduje-li to smysl a účel zákona (§ 580 odst. 1 OZ). Uvedené
omezení platí i pro posouzení důsledků nedodržení formy
právního jednání vyžadované zákonem (§ 582 odst. 1 OZ).
Jinými slovy, není-li právní jednání učiněno ve formě
stanovené zákonem, je (z tohoto důvodu) neplatné pouze
tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona.“

• Stanovisko MMR tvrdí jen transpoziční smysl a účel.

• Zaslouží si ev. novelu ZZVZ!
Vojtěch Kment

44

Uzavř. smlouvy povinně v el. podobě?
Jistě lze splnit uzavřením v el. podobě!
• Písemnost (PDF)
+
• Podpis [QES+QTS (zadavatel) – AdESQC (dodavatel)]

• Ev. uzavření jen pomocí el. nástroje.

Vojtěch Kment
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„Click-wrap“ (clickthrough) podpis
• Úkon autentizované a identifikované osoby v
sezení vůči webovému serveru
– Judikát KS ČB sp. zn. 24 Co 696/2015:
• „povinná opatřila smlouvy [na úvěr] včetně rozhodčí
doložky prostým elektronickým podpisem…“

– Fakticky podobné běžným úkonům osoby
dodavatele i zadavatele činěné v el. nástroji.
• Pozor na konkrétní provedení identifikace, autentizace,
obrazovek a ovládání.
• Judikát se výslovně netýká VZ, lze jím však argumentovat
pro soukromé právní jednání v el. podobě.
Vojtěch Kment
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Biodynamický podpis
• Chybí explicitní legislativa i judikatura
– Běžná implementace mívá „autentizační“ funkci,
kterou bez dalšího má již jen digitální podpis.

• Dobré realizace implementují až „funkční
ekvivalenci“ vlastnoručního podpisu a listinné
(papírové) písemnosti
– A ratione legis § 561 odst. 1 OZ + § 7 ZSVD

• V oblasti VZ není naléhavě potřebný
(technická příprava stran předem je možná).
Vojtěch Kment
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Elektronická pošta se jménem
• Chybí čerstvá judikatura k uznání podpisu
• Sp. zn. 33 Cdo 3210/2007 nepřipustil email za pís. formu.
• V Německu není email přípustný pro pís. formu práv. jednání.

• Po přijetí § 7 ZSVD
– „Domníváme se, že zmíněné rozhodnutí [33 Cdo
3210/2007] ve světle dnešní právní úpravy založené na
nařízení eIDAS již neobstojí.“
• BUDÍKOVÁ, P. – BEZPALEC, Z. Přispěje nařízení eIDAS k
nahrazení listinných dokumentů elektronickou komunikací?
NewsRP – Mandatenbrief (Newsletter Rödl & Partner), číslo
5, rok 2018. 15.5.2018 ASPI: LIT246477CZ.

Vojtěch Kment
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Elektronická pošta se jménem
• Techniky jako SPF nebo zejména DKIM posilují
faktickou jistotu o původu emailové zprávy:
– DKIM umožňuje určit server a potažmo organizaci
odesilatele ve vztahu k obsahu poštovní zprávy.
– Autentizace konkrétního odesilatele je věcí
organizace odesilatele (správce email. serveru).
• Použití § 7 ZSVD je znatelně myslitelnější.

– DKIM ale dnes není technicky povinné, běžný
adresát jej ani nepozná, ani nezjistí.
Vojtěch Kment
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Elektronická pošta – doručení
• V ČR běžná doktrína „dostání se do sféry
dispozice“ adresáta v soukromém právu:
– „adresát hmotně právního úkonu má objektivní
příležitost seznámit se s obsahem zásilky“
• Judikát NS sp. zn. 28 Cdo 2622/2006.
• Adresát nemusí fakticky využít a email přečíst.

– čas doručení na poštovní server domény adresáta lze
prokazovat logy odesílacího serveru,

• V Německu platí doručení další den resp. další
den v pracovním čase, je-li odesláno mimo
pracovní čas a adresátem je organizace.
Vojtěch Kment
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Co veřejná zakázka malého rozsahu?
• Řada zadavatelů zadává i VZ MR v zadávacím
řízení (vnitřní předpisy, podmínky dotace…).
• VZ MR je možné zadávat ne-elektronicky.
• Jinak ideální se jeví „elektronický nástroj LITE“
– tj. platforma, která fakticky poskytuje některé vhodné
funkce elektronického nástroje, ale
– právně není funkcí elektronického nástroje, tj.
– zadavatel formálně nezahájí zadávací řízení dle § 4
odst. 4 ZZVZ a podléhá pouze § 6 ZZVZ;
– problém „certifikace“ a důkazní...
Vojtěch Kment
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Elektronická pošta pro veřejné zakázky
malého rozsahu?
• Technicky solidně konfigurovaný a provozovaný
emailový server by zřejmě mohl být důkazně
využitelný pro zadávací řízení VZ, nebo aspoň
pro VZ malého rozsahu.
• Rozhodně není běžný faktický případ.
• Neřeší šifrování nabídky a otvírání nabídek.

Vojtěch Kment
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IV.b Datové schránky –
[Běžná] vrchnostenská komunikace
I. Hlavní účel DS
II. Pomocný účel DS
+ Mobilita účastníka
+ Přesný čas doručení/podání
+ Doručenka/Dodejka
+ Asymetrický model úrovní
autentizace vesměs funkční
- Povinnost PO, nedobrovolné
- Fikce doručení
- Nesoulad odesilatel/původce
…
[+ impuls pro digitalizaci]
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Datové schránky – soukromoprávní komunikace
Žádná FO ani PO nemá
povinnost mít umožněno
dodávání dokumentů do své
datové schránky.
Neuplatňují se fikce
písemnosti, podepsání ani
jiné (např. doručení).
Není vyřešen ev. konflikt
odesilatel/původce
dokumentu.

Stanovisko Plsn. 1/2015 se týká soudních řízení a
vrchnostenské metody komunikace DS.
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Datové schránky – soukromoprávní zadávací
řízení veřejné zakázky
Co stanovit povinnost používat
DS pro dodávání dokumentů v
zadávací dokumentaci?
Uplatní se § 211 odst. 6 ZZVZ.

Ale:
- Nutné současné „otevření “ i
pro jiné PO/FO než zadavatele.
- Nepřiměřený zásah do
autonomie dodavatele.
- Ev. námitka diskriminace.
- Třeba si ale nikdo stěžovat nebude.
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Datové schránky – soukromoprávní zadávací
řízení VZ s vrchnostenskou komunikací DS?
+ Nevytváří zásah do autonomie
Ale:
- Nejasná aplikace § 211 odst. 6
ZZVZ o času doručení (mlčky
předpokládá soukromoprávní
režim DS, ne vrchnostenský).
- Možná námitka zneužití práva.
- Plsn 1/2015 tuto situaci spíše
neřeší.
- Třeba si ale nikdo stěžovat nebude.
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Stanovisko NS Plsn. 1/2015 (5. 1. 2017)
• Řeší více otázek v oblasti datových schránek.
– Řeší je v kontextu správy soudů, soudních řízení a
vrchnostenského režimu komunikace dat. schránek.
• Robustní i pro jiné situace se jeví řešení a odůvodnění
odlišného odesilatele a podepsané osoby dokumentu ve
prospěch podepsané osoby (právní věta III.).
– Ostatní snad analogicky, ale sporné pro kontext VZ.
– Více ev:
• KMENT, V. Elektronické právní jednání : Analýza s důrazem na využití elektronického
podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Praha :
Wolters Kluwer, 2018. str. 325, 331, 333–335.
• PODANÝ, J. Dopady stanoviska Nejvyššího soudu k dokumentům v elektronické
podobě a praktická doporučení pro advokáty (2. díl). 24.08.2017. www.bulletinadvokacie.cz.
Vojtěch Kment
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Čas „podání“ (doručení) do DS
• Judikát NSS sp. zn.: 9 Afs 28/2010 - 79.
– Okamžik dodání datové zprávy do datové schránky OVM je
časem podání.
– Ustálená judikatura.
• Týká se správních nebo soudních řízení, ale pokud by se kvůli
tomu neaplikovalo, měl by se aplikovat § 211 odst. 6 ZVVZ
doručení dodáním, tj. stejné pravidlo.
• Nejistota může u VZ ovšem stále panovat při doručování
vrchnostenským režimem DS tomu subjektu, který není OVM.
– Subjekt předem neví od koho datová zpráva je a nemá povinnost se do
DS přihlašovat denně pro vybírání vrchnostenských zpráv.
– Opačný názor mají DVOŘÁK, D. – MACHUREK, T. a kol.
Vojtěch Kment
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Používané zkratky
ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
OZ – občanský zákoník
ZEÚ – zákon č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů
ZEP – zákon č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu, zrušen
AdESQC – zaručený elektronický
podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu
AdES – zaručený elektronický podpis

QES – kvalifikovaný elektronický podpis
QSCD – kvalifikovaný prostředek pro
vytváření elektronických podpisů
QTS – kvalifikované el. časové razítko
eIDAS – nařízení (EU) č. 910/2014 o
elektronické identifikaci a službách
vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu …
ZSVD – zákon č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
DS – Datové(á) schránky(a)
UEP – Uznávaný elektronický podpis
OVM – Orgán veřejné moci
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Děkuji za Vaší pozornost.

Dotazy?
Vojtěch Kment
Kontakt: www.vkc.cz
(formulář pro zaslání zprávy i telefon)
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