Všeobecné obchodní podmínky systému uveřejňování.cz
I. SYSTÉM UVEŘEJŇOVÁNÍ.CZ
1. Systém uveřejňování.cz provozuje společnost SEV Computing, s.r.o., IČO: 64940063, se sídlem V olšinách 16/82,
100 00 Praha 10 (dále jen „Provozovatel“) na https://uverejnovani.cz jako elektronický nástroj (dále jen „Systém“) pro
vedení a správu profilu zadavatele dle § 28, písm. j) zák. č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách (ZVZ), ve znění
násl. změn a doplňků, který splňuje požadavky platné legislativy, a to Vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (Vyhl. č.
260/2016 Sb.) a Vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu
zadavatele (Vyhl. č. 168/2016 Sb.). Jedná se zejména o uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele dle
§ 214 ZVZ s požadovanou funkcionalitou:
Druh postupu podle ZVZ:
Uveřejňování informací a dokumentů na profilu
zadavatele podle § 214 ZVZ

Požadované funkcionality dle Přílohy
k Vyhlášce č. 260/2016 Sb.

zjednodušené podlimitní řízení
0.A Zaznamenání času elektronického úkonu
0.B Pořízení záznamu o elektronickém úkonu
0.C Řízení přístupu v rámci zadávacích postupů
0.D Použití otevřených formátů datových zpráv
0.E Uchování dokumentace o veřejné zakázce
0.F Zajištění zákazu diskriminace
0.G Zpřístupnění informací pro využití elektronického
nástroje
0.H Zajištění technické podpory a servisu
elektronického nástroje
0.I Zajištění technické podpory a servisu elektronického
nástroje
0.J Důvěryhodné doručování v elektronickém nástroji
dle požadavku 1.D: Náležitosti profilu zadavatele

otevřené řízení
Zadávací
řízení
podle § 3
ZVZ

užší řízení
jednací řízení s uveřejněním
jednací řízení bez uveřejnění
řízení se soutěžním dialogem
řízení o inovačním partnerství
koncesní řízení
řízení pro zadání veřejné zakázky
ve zjednodušeném režimu

Zvláštní
rámcová dohoda
postupy
dynamický nákupní systém
podle části
šesté ZVZ soutěž o návrh

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání systému
uveřejňování.cz (dále jen „Smlouva“).
3. VOP slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování Systému a všichni uživatelé tohoto Systému jsou povinni
je dodržovat trvale od prvého přihlášení (registrace) do Systému.
4. Uživatel zplnomocňuje odesláním své registrace Provozovatele k uplatnění, uložení a použití jeho údajů,
jakož i ke zveřejnění jména jeho organizace v rámci Systému.
5. Přístup do Systému je podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla (dále jen „Přístupové údaje“).
6. Uživatel se identifikuje v Systému svým uživatelským jménem (dále jen „Uživatelské jméno“) a heslem (dále jen
„Heslo“). Postará se vhodnými opatřeními o důvěrnost Přístupových údajů tak, aby se nemohl nikdo jiný jejich
použitím přihlásit do Systému.
7. Nárok na přístup do Systému nelze vymoci bez souhlasu Provozovatele.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo při uvedení nepravdivých údajů nebo při zneužití přístup do Systému znemožnit.
9. Všechny údaje o Uživatelích budou uloženy pouze na datových médiích v držení Provozovatele a použity výlučně za
účelem provozování Systému.
10. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto VOP uveřejněné Provozovatelem na webové adrese https://uverejnovani.cz.
II. REGISTRACE UŽIVATELE
1. Každý zájemce o využívání Systému musí provést registraci vyplněním registračního formuláře na internetové
stránce https://uverejnovani.cz, přičemž si současně zvolí své Přístupové údaje, a to Uživatelské jméno a
Heslo.
2. Registrace do Systému vyžaduje pouze ty informace, které jsou nezbytné k identifikaci Uživatele při využívání
Systému. Uživatel je povinen do Systému vyplnit úplně a pravdivě všechny povinné údaje a
zvolit si Uživatelské jméno a Heslo. Uživatel je v Systému jednoznačně identifikován svými Přístupovými
údaji, pod kterými se přihlašuje do Systému.
3. Uživatelské jméno nesmí:
3.1. porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo k ochranné známce;
3.2. být klamavé nebo zavádějící nebo v rozporu s dobrými mravy.
3.3. V případech uvedených v odst. 3.1. a 3.2. VOP je Provozovatel oprávněn odmítnout registraci takového
Uživatelského jména, nebo již registrované Uživatelské jméno změnit či zrušit.
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4. Uživatel fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba povinně uvede do registračního formuláře tyto
položky: název, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní osobu, mobilní telefon a email.
5. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které při registraci uvedl.
6. Po registraci Uživatele do Systému, Provozovatel zašle poštou na adresu Uživatele dvě podepsaná listinná
vyhotovení Smlouvy, kde jedno Uživatelem podepsané listinné vyhotovení Uživatel zašle na adresu
Provozovatele: SEV Computing, s.r.o., V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10.
7. Služby Systému budou Uživateli zpřístupněny až po doručení jednoho vyhotovení podepsané Smlouvy
Uživatelem Provozovateli. O aktivaci služby Systému bude Uživatel neprodleně informován Provozovatelem na
jeho emailovou adresu, kterou uvedl při registraci do Systému.
8. Uživatel může být registrován v Systému pouze jednou, má přístup ke svému uživatelskému účtu; je mu v
Systému veden pouze jediný uživatelský účet - profil zadavatele.
9. Po zrušení přístupu do Systému nemůže Uživatel dále využívat Systém.
10. Nikdo nemá žádný právní nárok na to, aby s ním Provozovatel uzavřel Smlouvu a stal se tak Uživatelem.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím
Uživatelem nebo omezit jeho přístup k Systému, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP.
III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
1. Definice práv a povinností Uživatele při používání Systému jsou uvedeny v těchto VOP a ve Smlouvě.
2. Uživatel je zejména povinen
a. neposkytovat Přístupové údaje v Systému neoprávněným osobám;
b. používat v Systému pro uveřejňování pouze formáty dokumentů stanovené v §18/2 Vyhlášky č. 168/2016 Sb.;
c. každý uveřejněný dokument v Systému musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu, který byl vystaven pro osobu oprávněnou k podepisování za Uživatele;
d. uchovávat uveřejněné dokumenty v Systému v elektronické a v listinné podobě v archivu Uživatele,
tj. uchovávat elektronický i papírový archiv uveřejněných dokumentů dle § 216 ZVZ, a to po dobu 10 let
ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na VZ, nestanoví-li jiný právní
předpis lhůtu delší;
e. uchovávat soukromé klíče oprávněných osob Uživatele po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny
nebo od zrušení zadávacího řízení vzhledem k tomu, že archivované uveřejněné dokumenty dle čl. III.
odst. 2., písm. d.) VOP jsou elektronicky podepsány a archivace je požadována na dobu 10 let;
f. dodržovat při užívání Systému i další požadavky platné legislativy, a to lhůty aj.
3. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do Systému, narušovat či nepřiměřeně zatěžovat Systém.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat údaje zadané Uživatelem v případě, že Uživatel poruší své
povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo VOP.
5. Uživatel je povinen dodržovat při využívání Systému Smlouvu a tyto VOP a respektovat veškerá autorská
práva související se Systémem.
6. Uživatel se zavazuje, že bude užívat Systém v souladu s jeho účelem a nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by byla v
rozporu s platnou legislativou.
7. Uživatel bere na vědomí, že je výhradně sám plně zodpovědný za veškeré informace, dokumenty a data jím zadané,
uveřejněné a archivované v Systému.
8. Veškeré informace získané prostřednictvím Systému týkající se provozu Systému jsou považovány za
důvěrné. Uživatel je nebude poskytovat třetí straně.
9. Užívání Systému je poskytováno za úplatu dle platného ceníku a platebních podmínek uvedených ve VOP.
10. Nedodržení nebo porušení těchto VOP nebo Smlouvy opravňuje Provozovatele k okamžitému přerušení
přístupu do Systému a vyřazení Uživatele ze Systému odstoupením od Smlouvy.
11. Užíváním Systému na Provozovatele žádným způsobem nepřecházejí povinnosti Uživatele vyplývající z platné
legislativy a Provozovatel není za dodržování těchto povinností Uživatelem žádným způsobem odpovědný.
12. Provozovatel se zavazuje poskytnout Uživateli bezplatnou součinnost při kontrole profilu zadavatele tak, aby
bylo prokázáno, že profil zadavatele Uživatele v Systému splňuje platnou legislativu.
IV. PŘEDÁVÁNÍ A KONZISTENCE DAT NA PROFILU ZADAVATELE
1. Systém splňuje požadavky stanovené ve Vyhláškách o uveřejňování a v Systému jsou k dispozici
požadovaná data z profilu zadavatele na adrese: https://uverejnovani.cz/profiles/details/nazevsubjektu/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr,
kde parametry "od=" a "do=" specifikují časový úsek, ve kterém jsou data o VZ poskytována (max. 366
dnů) a hodnota "ddmmrrrr" udává strukturu předávaného formátu pro konkrétní datum, kde "dd"
znamená den, "mm" měsíc a "rrrr" rok.
2. Uživatel si může ověřit konzistentnost svých zadaných dat na profilu zadavatele pomocí validátoru, který bude
k dispozici na: http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/ProfilyZadavatelu_134_2016.aspx
V případě, že Uživatel zadal na svém profilu nekonzistentní data a výsledkem výše uvedené validace je
chybová hláška, potom Provozovatel provede na žádost Uživatele opravu konzistence dat za poplatek 600 Kč
bez DPH za každou i započatou hodinu opravy těchto dat.
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V.
1.
2.
3.
4.

CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Registrace do Systému je bezplatná.
Počet VZ, dokumentů ani objem uveřejněných či archivovaných dat v Systému nejsou omezeny.
Uživatel má právo na jednoměsíční bezplatný zkušební provoz Systému ode dne své aktivace.
Uživatel má právo bezplatně využívat Systém pro jednoho uživatele (administrátora), jestliže objem jím
uveřejněných nebo archivovaných dat v Systému celkově nepřesáhne 10 MB. Měsíční poplatek po
jednoměsíčním bezplatném užívání Systému je v případě překročení uveřejněných nebo archivovaných dat
v Systému 10 MB
Počet uživatelů
(administrátorů)
1
2
3
nad 3 uživatele

Měsíční poplatek v Kč bez DPH
350 Kč
540 Kč
790 Kč
individuální dohoda s Provozovatelem

přičemž k výše uvedenému poplatku bude připočítáno DPH v zákonné výši (dále společně jen „Poplatek“).
6. Provozovatel fakturuje Uživateli Poplatek daňovým dokladem za tři kalendářní měsíce polhůtně (dále jen Fakturační
období“), a to vždy do 7 dnů po Fakturačním období. Daňový doklad je splatný vždy do 25. dne prvního kalendářního
měsíce po uplynutí Fakturačního období, za které je Poplatek vyúčtován.
7. V případě ukončení platnosti Smlouvy v průběhu Fakturačního období Provozovatel bude účtovat Uživateli poměrnou
částku.
VI. ZPRACOVÁNÍ DAT, ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA
1. Zpracování dat a údajů v Systému je prováděno Provozovatelem dle Směrnice č. 22-05-2018 a v souladu s platnou
legislativou, zejména pak s GDPR - NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (General
Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů. Všechna data a údaje v Systému jsou považována za důvěrná.
2. Všechny databáze Systému jsou zašifrovány a umístěny na serverech iCloudu společnosti Master Internet, s.r.o.
3. Listinné smlouvy o užívání Systému jsou uloženy v archivu Provozovatele.
4. Provozovatel:
- nemá přístup k datům a údajům, které do Systému vložil Uživatel, vyjma uveřejněných dat a údajů na profilu
zadavatele;
- neprovádí žádné analýzy či vyhodnocování dat v Systému;
- nepředává žádná data ze Systému dalším osobám, vyjma případu uvedeného v č.IV. těchto VOP;
- neidentifikuje návštěvníky https://odesilani.cz a ani nepoužívá žádná cookies.
VII. PROVOZ A OCHRANA PRÁV
1. Systém je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s dostupností 99,98%, s technickou podporou
v pracovních dnech 09.00 až 17.00 hod.
2. Provozovatel je povinen termín a dobu výluky, kdy Systém nebude dostupný, oznámit na
https://uverejnovani.cz, pokud nejde o výluku, kterou není možno předpokládat.
3. Po ukončení Smlouvy je možné na základě objednávky dále provozovat profil zadavatele jako tzv.
nepoužívaný profil dle § 19 Vyhlášky č. 168/2015 Sb., a to za roční poplatek 1 500 Kč bez DPH.
5. Systém, grafická podoba internetových stránek, ochranná známka, Smlouva a VOP jsou autorskými díly,
k nimž vykonává veškerá práva Provozovatel.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení VOP se použijí na smluvní vztah smluvních stran, pokud ve Smlouvě není ohledně určitého
práva nebo povinnosti ujednáno jinak.
2. VOP jsou účinná dnem vyhlášení, a to až do okamžiku vyhlášení nových VOP.
V Praze dne 24.05.2018
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., v.r.,
jednatel společnosti SEV Computing, s.r.o.
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