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18. 9. 2020
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek / Praha 

21. 9. 2020
ZZVZ exklusivně pro dodavatele / Online

30. 9. 2020
Veřejné zakázky – zadávání VZMR A ZPŘ / Brno

30. 9. 2020
Veřejné zakázky v IT v roce 2020 / Praha

Víte, že...? … centrální nákupy můžou být hračka? A to díky 
nákupnímu portálu CNKP, který umožňuje sběr 
požadavků, vysoutěžení a následně nákup vybra-
ných komodit. Navíc je možné ho přizpůsobit jak 
velkým zadavatelům, tak i těm menším.

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek spolupracujeme s Ministerstvem pro 
místní rozvoj na záměru elektronizovat zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu (VZMR). Jsme ve shodě, že zakázky malého rozsahu 
tvoří významnou část veřejného investování a informace o nich by 
měly být transparentně zveřejňovány na pro�lu zadavatele. Hledáme 
způsob, který by minimálně zatížil zadavatele, ale poskytl relevantní 
informace potenciálním dodavatelům.
O dalším vývoji elektronizace VZMR vás budeme informovat.

Elektronizace veřejných zakázek 
malého rozsahu§

V létě jsme nelenili a pracovali na dalším vývoji elektronického nástroje 
E-ZAK. Kromě drobných úprav a vylepšení je nyní nástroj bohatší o nový 
zapínatelný modul Nové oprávnění na možnost změnit odbor/odděle-
ní, který byl vyvinut pro zjednodušení přepínání mezi odbory zadavatele 
v souvislosti s přiřazením prací na zakázkách. Daný uživatel se tak může 
jedním kliknutím přepnout do jiného oddělení a pracovat se zakázkou.
V nejbližší době pro vás chystáme tři velká vylepšení.
V první řadě bude rozšířeno napojení E-ZAKu na spisové služby, které 
komunikují prostřednictvím Národního standardu (NSESSS). Nové 
propojení umožní asynchronní komunikaci se spisovou službou, což 
rozšíří možnosti komunikace a umožní napojení spisových služeb více 
výrobců.
Následovat bude Manažer dodavatelů, jehož cílem je usnadnit vyhledá-
vání potenciálních dodavatelů veřejných zakázek. Centrální databáze 
dodavatelů obsahuje více jak 130 tisíc �rem, tudíž chceme představit 
řešení, které by zadavatelům usnadnilo práci s tímto množstvím.
Ještě během letošního roku chceme představit první fungující nástroje, 
které budou podporovat jednotnou elektronickou komunikaci. Dodava-
telé pak mohou podávat nabídky z  jednoho místa do všech nástrojů, 
které budou jednotnou eKomunikaci podporovat.
Věříme, že všechny tyto novinky ještě více zefektivní a zpříjemní práci 
v elektronickém nástroji.

E-ZAK – nové moduly 
i napojení na spisové služby

Portál pro vhodné uveřejnění (PVU) je největším systémem, který 
už 10 let poskytuje služby zadavatelům i dodavatelům. Aktuálně je PVU 
domovem pro 7 912 zadavatelů, kteří zde publikují své zakázky. Zároveň 
slouží více jak 132 000 dodavatelům, kteří je využívají 
pro vyhledávání zakázek.
Naší snahou je neustálé zlepšování služeb. Zadavatelům jsme v červnu 
připojili Centrální databázi dodavatelů, což znamená, že svými zakázka-
mi mohou oslovovat 132 000 potenciálních dodavatelů. Pro dodavatele 
chystáme nový Portál dodavatele, který zjednoduší vyhledávání a sledová-
ní vybraných veřejných zakázek. Nový portál, který představíme během 
měsíce září, bude koncentrovat všechny služby dodavatelům.
Portál pro vhodné uveřejnění se pak bude specializovat na zadavatele, kteří 
mohou očekávat další novinky usnadňující zadávací proces.

Co nového na Portálu 
pro vhodné uveřejnění?

Stále sledujeme proces schvalování novely zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Novela by měla vyjít ve sbírce zákonů 
v  roce 2020, nabytí účinnosti je naplánováno na 1. 1. 2021. Jaké jsou 
z našeho pohledu tři nejdůležitější změny, které novela přinese?
Snížení administrativní zátěže – a zákon již nebude vyžadovat předložení 
elektronických originálů dokladů o kvali�kaci, urychlí se proces uzavírání 
smlouvy.
Změny v  dynamických nákupních systémech – zavádění a provoz DNS 
bude jednodušší, vyjasní se sporné momenty v administraci DNS.
Vyjasnění používání elektronických podpisů v  rámci elektronických 
nástrojů – úkony učiněné prostřednictvím elektronického nástroje budou 
považovány za podepsané.
Pokud se o problematice chcete dozvědět více, přihlaste se na náš otevřený 
kurz či webinář zaměřený na novelu ZZVZ.

Jaké nejdůležitější změny 
přinese novela ZZVZ?§

https://www.qcm.cz/novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek/?utm_source=obeznik3&utm_medium=novela_zakona&utm_campaign=novela_zakona&utm_term=21.8.2020
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=pvu&utm_campaign=pvu&utm_term=21.8.2020
https://fen.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=cdd&utm_campaign=cdd&utm_term=21.8.2020#/cdd
https://centralni-nakup.cz/
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-od-1-1-2021-co-nas-ceka?utm_source=obeznik3_kalendar_kurzu&utm_medium=novela_ZZVZ&utm_campaign=novela_ZZVZ&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-zakon-o-verejnych-zakazkach-exklusivne-pro-dodavatele?utm_source=obeznik3_kalendar_kurzu&utm_medium=ZZVZ_dodavatele&utm_campaign=ZZVZ_dodavatele&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/verejne-zakazky-zadavani-vzmr-a-zpr-19?utm_source=obeznik3_kalendar_kurzu&utm_medium=VZMR_ZPR&utm_campaign=VZMR_ZPR&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/verejne-zakazky-v-it-v-roce-2020-2?utm_source=obeznik3_kalendar_kurzu&utm_medium=IT&utm_campaign=IT&utm_term=27.8.2020
https://www.ezak.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=e-zak&utm_campaign=e-zak&utm_term=24.8.2020
https://fen.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=e-zak_cdd&utm_campaign=e-zak_cdd&utm_term=27.8.2020#/cdd
https://fen.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=e-zak_cdd&utm_campaign=e-zak_cdd&utm_term=27.8.2020#/cdd
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-od-1-1-2021-co-nas-ceka-1
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-od-1-1-2021-co-nas-ceka-1
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-zakon-o-verejnych-zakazkach-exklusivne-pro-dodavatele?utm_source=obeznik3_kalendar_kurzu&utm_medium=ZZVZ_dodavatele&utm_campaign=ZZVZ_dodavatele&utm_term=27.8.2020


+420 538 702 702     /     info@qcm.cz     /     www.qcm.cz

NEWSletter
3/2020

NEWSletter
3/2020

Víte, že...? … 1. února 2020 nabyl účinnosti zákon č. 12/2020 
Sb., o právu na digitální služby? S tzv. digitální 
ústavou souvisí také postupná digitalizace řady 
agend. Portál formulare-uradu.cz je systém pro 
elektronickou komunikaci, prostřednictvím kterého 
jednotlivé úřady, města a obce vystavují své formu-
láře. Ty mohou občané vyplnit z pohodlí domova 
nebo kanceláře.

I během prázdnin pokračuje aktivní spolupráce na projektu FEN, jejímž 
výsledkem je několik inovací pro zlepšování zadavatelského prostředí 
v České republice. V červenci jsme nasadili hodnocení veřejných 
zakázek. Vycházíme z předpokladu, že více informací o veřejných 
zakázkách znamená jejich lepší vyhledatelnost, více nabídek 
a v konečném důsledku lepší plnění. Proto jsme zavedli známkování 
zakázek podle množství a relevantnosti informací, které zadavatelé 
o svých zakázkách zveřejňují. Na portálu FEN uvidíte u každé zakázky
hvězdičky – více hvězdiček znamená kvalitnější informace.
Další významnou inovací je připojení Národního elektronického
nástroje (NEN) k agregátoru zakázek ve FEN.cz. Dodavatelé tedy nyní
najdou na FENu více zakázek, na které mohou reagovat.

Jak FEN zlepšuje 
zadavatelské prostředí? 

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo novou podobu Portálu 
o veřejných zakázkách, která byla navržena naší společností.
Portál představuje jednotný vstup do oblasti veřejných zakázek –
návštěvníci, zejména zadavatelé, získají přehled o legislativě, mohou si 
přečíst výroční zprávy i souhrnné údaje o veřejných zakázkách nebo 
využít služeb info-fóra, tedy klást otázky k zákonu o zadávání 
veřejných zakázek.
Dodavatelé pak díky aplikaci     Rozcestník zakázek  (ROZZA) získají 
přehled o aktuálně vypisovaných veřejných zakázkách. ROZZA agregu-
je zakázky z nejrozšířenějších nástrojů, jako jsou E-ZAK, Tender Arena, 
NEN, PVU, Tender Systems a Gemin.

MMR spustilo 
Portál o veřejných zakázkách

Rok 2020 je ojedinělý a nese se ve znamení nejistoty. A protože doba 
„covidová“ znamená pro mnohé i �nanční nejistotu či omezený rozpo-
čet, rozhodli jsme se učinit naše vzdělávání mnohem dostupnější. Naše 
školení nyní můžete absolvovat za opravdu nízké ceny, přičemž zacho-
váváme vysoký standard otevřených kurzů s prvotřídním cateringem. 
Pokud preferujete vzdělávání z  bezpečí a pohodlí domova, jistě 
si vyberete z naší nabídky webinářů.
Během léta jsme pro vás připravili i mnoho nových témat.
Na tzv. „Stošestku“ si posvítíme na školení Novinky v zákoně 
106/1999 sb – zákon o svobodném přístupu k informacím, na němž 
probereme poslední důležité změny. Proměnami prochází také 
softwarové právo, se všemi novinkami a důležitými informacemi z této 
oblasti vás seznámíme na kurzu Softwarové právo – na co si dát 
pozor. Na obou kurzech se můžete těšit na lektora Josefa Bátrlu.
Zkušená právnička a lektorka JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. vás 
provede zbrusu novým školením Kolektivní vyjednávání s odbory. 
Na tomto kurzu se seznámíte se základním přehledem vzájemných 
práv a povinností mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, 
která u něj působí. Součástí semináře je také prodiskutování samotné-
ho procesu kolektivního vyjednávání.
Vhled do problematiky právních povinností internetových obchodů 
a jejich praktickou aplikaci získáte na kurzu Zákonné povinnosti pro 
e-shop. Lektorka a advokátka Mgr. Veronika Špornová s  účastníky
probere i zkušenosti s nejčastějšími pochybeními a doporučí, jak se
problémům vyhnout.
Aktuální seznam kurzů sledujte na našich stránkách.

Nová éra vzdělávání 
v QCM

Zrušení konference EVZ

Letošní rok se nese ve znamení neustále se měnící situace 
v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Velmi nám 
záleží na zdraví účastníků konference Elektronizace 
veřejných zakázek, a nechceme je vystavovat jakémuko-
liv nebezpečí. Chceme, aby naše konference byla příjem-
ným zážitkem, a přejeme si zachovat vysokou úroveň této 
akce, kterou nebudou narušovat žádná mimořádná 
opatření (např. v podobě roušek). Proto jsme se po 
pečlivém uvážení rozhodli 7. ročník konference EVZ zrušit.

Víte, že...? … FEN nově agreguje také veřejné zakázky 
z Národního elektronického nástroje? 
Dodavatelé nyní na FENu najdou více zakázek, 
na které mohou reagovat.

https://fen.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=fen&utm_campaign=fen&utm_term=21.8.2020#/
https://fen.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=fen&utm_campaign=fen&utm_term=21.8.2020#/
https://fen.cz/#/
https://portal-vz.cz/uvod/
https://portal-vz.cz/uvod/
https://rozza.cz/
https://www.ezak.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novinky-v-zakone-106-1999-sb-zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_pristup_k_informacim&utm_campaign=kurz_pristup_k_informacim&utm_term=21.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novinky-v-zakone-106-1999-sb-zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_pristup_k_informacim&utm_campaign=kurz_pristup_k_informacim&utm_term=21.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/softwarove-pravo-na-co-si-dat-pozor-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_softwarove_pravo&utm_campaign=kurz_softwarove_pravo&utm_term=21.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/softwarove-pravo-na-co-si-dat-pozor-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_softwarove_pravo&utm_campaign=kurz_softwarove_pravo&utm_term=21.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-62
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-25
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele-a-zadavatele/kolektivni-vyjednavani-s-odbory-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_kolektivni_vyjednavani&utm_campaign=kurz_kolektivni_vyjednavani&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/zakonne-povinnosti-pro-e-shop-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_eshop&utm_campaign=kurz_eshop&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/zakonne-povinnosti-pro-e-shop-novinka?utm_source=obeznik3&utm_medium=kurz_eshop&utm_campaign=kurz_eshop&utm_term=27.8.2020
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-60
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare?utm_source=obeznik3&utm_medium=seznam_kurzu&utm_campaign=seznam_kurzu&utm_term=21.8.2020
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=obeznik3&utm_medium=digitalni_ustava_fu&utm_campaign=digitalni_ustava_fu&utm_term=31.8.2020



