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Školení

15. 6. 2021
Smlouva o dílo
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.  / online

23. 6. 2021
Workshop PVU – 1. část
Jiří Dobčák / online

24. 6. 2021
Jak správně uveřejňovat v registru smluv
Mgr. Tomáš Motal / Brno

30. 6. 201
Workshop PVU – 2. část
Jiří Dobčák / online

E-ZAK – nový Manažer
dodavatelů a další vylepšení

Pravidelně zvelebujeme systém E-ZAK, aby byl pro uživatele 
co nejpříjemnější. Začátkem roku jsme do tohoto nástroje imple-
mentovali modul Odpovědné veřejné zadávání. Ten se kvůli 
novému nařízení z dílčí novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek stal jedním z nejčastěji pořizovaných modulů 
za poslední rok.
Jaké novinky přinesla květnová verze a na co se můžete těšit tento 
měsíc? 
Právě finišujeme červnovou verzi nástroje   E-ZAK 5.4,  která přinese 
velice očekávaný Manažer dodavatelů. Tento nový modul patří 
mezi ty, kterými se snažíme zlepšit zadavatelské prostředí v České 
republice a zvýšit jeho efektivitu. Modul poskytuje celou řadu nástro-
jů, které usnadní práci s rozsáhlou Centrální databází dodavatelů, 
která aktuálně obsahuje více jak 141 000 registrovaných �rem. 
Manažer dodavatelů poskytuje pokročilé vyhledávání vhodných 
dodavatelů a jejich přiřazování k zakázkám. Dále umožní vytváření 
a správu seznamů dodavatelů i vkládání poznámek. Ve spolupráci 
se systémem na hodnocení dodavatelů budete mít kompletní 
přehled o svých potenciálních dodavatelích. Modul vychází 
z předpokladu, že čím více kvalitních potenciálních dodavatelů 
zadavatel osloví, tím kvalitnější nabídky dostane a tím se zvyšuje 
pravděpodobnost, že zakázka bude úspěšně realizována.
Další možnosti, jak zvýšit šance na dobré nabídky, přináší květnová 
novinka ve formě volitelného modulu Kon�gurovatelná metadata 
zakázek. Tento modul umožňuje evidenci dalších nepovinných 
údajů v rámci zadávacího řízení, které mohou lépe navést potenciál-
ní dodavatele ke vhodným zakázkám. Publikované informace lze 
využít i v modulu Rozšířeného vyhledávání a také u exportu 
do CSV v rámci Statistik zakázek pro zadavatele.
Mezi další inovace patří rozšíření nápovědy a nová nápovědná 
tlačítka, možnost vyřazování dodavatelů z jednotlivých katego-
rií DNS, zlepšené předvyplňování smluvní ceny při zadání zakáz-
ky a mnoho dalších vylepšení, které by měly zkvalitnit práci 
s E-ZAKem zadavatelům i dodavatelům.

Máte jakékoliv otázky k  našim elektronickým nástrojům? Chcete 
se podívat, jak využívat nové funkcionality? Začněte sledovat náš 
YouTube kanál a získejte odpovědi na všechny vaše otázky.
Podívat se můžete, jak se vyvíjí Portál Dodavatele, a jak používat 
nejnovější funkcionality a zajistit si tak ještě lepší vyhledávání 
veřejných zakázek. Naše elektronické nástroje E-ZAK a PVU také 
pravidelně prochází novými verzemi. Ke každé větší novince, jako byl 
např. nový modul Odpovědné veřejné zadávání, pro vás točíme 
návodné video.
Dozvíte se také, jak fungují Elektronické formuláře, seznámíte 
se s  platformou FEN a Centrální databází dodavatelů, a také 
se přesvědčíte, že přihlásit se na naše webináře je hračka. Největší 
novinkou našeho youtubového kanálu je pak videonávod 
o prodejních aukcích.
Pokud vás napadne téma, které byste uvítali zpracované formou video-
návodů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi pro vás video natočíme.

Sledujte naše videonávody 
na YouTube

Na co se těšit?
Připravujeme pro vás nový systém kvali�kace do zadávacích 
řízení. Sdílené kvali�kační dokumenty uživatelů v CDD půjdou 
automaticky přikládat k nabídkám do propojených nástrojů. 
Věříme, že to ocení jak dodavatelé, kterým se výrazně usnadní 
vytváření nabídky, tak zadavatelé, kteří mohou použít připravo-
vaný modulární systém vypisování zakázek dle zvolených šablon.
Snahou je maximálně zjednodušit proces vypisování zakázek 
i podávání nabídek a maximum činností nechat dělat chytrý 
software.

? Víte že...
... pro vás postupně obnovujeme prezenční formu 
školení a praktických workshopů? Nenechte si ujít kurzy 
v 15. patře M-Paláce s jedinečným výhledem 
a výborným občerstvením.
Pro více informací sledujte výpis kurzů. 
Těšíme se na vás!

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele-a-zadavatele/online-smlouva-o-dilo-novinka-1
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-1-cast-priprava-zahajeni-prijem-nabidek
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/jak-spravne-uverejnovat-v-registru-smluv
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-2-cast-otevirani-obalek-hodnoceni-ukonceni-zadavaciho-rizeni
https://www.youtube.com/channel/UCK3kcg-TyhpgL0cqSK5GKSw/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rbtZtrcYzZp3VKWcxr3Wr3m
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rZQAPf0qKnbaPzEfcjcJGXw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rZ0h7tN-nsjMWWoFpvRryFg
https://elektronizace-zakazek.cz/odpovedne-verejne-zadavani/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rYw9ETAUFieoWpXIasT_TqO
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_raoGLixW1a5Eo93NrYDezbv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rbFOsBj4MJpNUJk9ARAwStE
https://www.youtube.com/watch?v=bRNVLriGnos
https://ezak.cz/
https://elektronizace-zakazek.cz/odpovedne-verejne-zadavani/
https://ezak.cz/
https://fen.cz/#/cdd
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare


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

NEWSletter
2/2021

NEWSletter
2/2021

Potřebujete vypsat veřejnou zakázku v Portálu pro vhodné uveřejně-
ní, a nejste si jistí, jak na to? Tak přesně pro vás jsme připravili zbrusu 
nový kurz!
Ve speciálním dvoudílném online workshopu, který provede 
účastníky krok za krokem zadávacím řízením, je kladen důraz zejména 
na provázání praxe s legislativními požadavky.
První kurz  Workshop PVU – 1. část (příprava, zahájení, příje       m        
nabídek) osvětlí zadavatelům vše, co je potřeba udělat před vypsá-
ním zakázky, jak přesně má vypadat zadávací dokumentace, a také co 
obnáší příjem nabídek.
Navazující Workshop PVU – 2. část (otevírání obálek, hodnocení, 
ukončení zadávacího řízení) pak odpoví na otázky ohledně otevírá-
ní obálek, hodnocení nabídek, výběru dodavatele i ukončení zadáva-
cího řízení.
Tyto speciální kurzy se budou poprvé konat 23. 6. a 30. 6. a těšit 
se můžete na lektora Jiřího Dobčáka. Pro více informací sledujte náš web.

Nové workshopy provedou 
zadávacím řízením v PVU

? Víte že...
… v naší Akademii veřejných zakázek získáte 
odpovědi na nejčastější otázky týkající se elektronizace 
veřejných zakázek?
Sledujte web elektronizace-zakazek.cz a dozvíte se víc.

Města využívají prodejní 
elektronické aukce na E-ZAKu

Elektronický nástroj E-ZAK poskytuje zákazníkům široké množství 
modulů, které zajišťují jak komplexní elektronizaci v  zadávání 
veřejných zakázek, tak i podporu v  práci se zakázkami, prodejem 
a nákupy. Jedním z takových modulů je Prodejní elektronická 
aukce, která zadavatelům nabízí možnost zajistit si efektivní prodej 
nemovitostí, pozemků, ale např. také automobilů či kancelářského 
vybavení.
Existují dvě možnosti, jak na to – pronájem aukčního nástroje 
a aukce na klíč. Pronájem systému https://prodej.ezak.cz/ je 
vhodný pro ty, kteří v nástroji umí pracovat. Aukci si tedy zvládnou 
zrealizovat sami, případně s asistencí po telefonu.
Aukce na klíč pak spočívá v zajištění plného servisu ze strany našich 
právníků. Město vyvěsí všechny informace o aukci (včetně Aukčního 
řádu i Aukčních vyhlášek) na své webové stránky, shromáždí účastní-
ky, které následně nahlásí nám, jakožto správci aukčního systému, 
a naši právníci aukci v předem daném termínu zajistí. S vítězi aukce 
pak město uzavře kupní smlouvy, které mohou ve výsledku přinést 
cenné �nance do městského rozpočtu.
Pokud se o fungování aukcí chcete dozvědět více, podívejte 
se na nový videonávod.
Prodejní elektronické aukce jsou efektivní a pro města administrativ-
ně nenáročné. Zajistíme je i vám, neváhejte se nám ozvat 
na obchod@qcm.cz.

Je to více než rok, co je svět (nejen) veřejných zakázek ovlivňován 
pandemií koronaviru.
Proto jsme si pro naše zákazníky připravili speciální „občasník“ 
v podobě živého online vysílání, na kterém společně rekapitulujeme 
toto období, a to s jednatelem společnosti QCM, s.r.o.  Ing. Davidem 
Horkým, MBA.
První vysílání Studia QCM: Elektronizace veřejných zakázek po roce 
s COVIDem proběhlo koncem dubna.  Další díly pro vás připravujeme – 
sledujte web QCM školení. Pokud vás zajímá, o čem se v prvním díle 
hovořilo,  napište si o záznam z vysílání na obchod@qcm.cz.

Elektronizace veřejných 
zakázek po roce s COVIDem

Nové verze Portálu Dodavatele 
přinesly mnoho novinek

Budování unikátního systému služeb pro dodavatele veřejných 
zakázek pokračuje. Portál Dodavatele není pouze vyhledávač 
zakázek, ale vzhledem k přímému napojení na systémy zadavatelů 
umožňuje přístup k zakázkám prostřednictvím jediného účtu, okamžité 
informace o změnách, podrobné vyhledávání s  dělením na aktivní 
a neaktivní zakázky a mnoho dalšího.
A jaké novinky a vylepšení přinesly poslední verze tohoto portálu?
Přepracovali jsme katalog veřejných zakázek tak, aby bylo jeho 
používání co nejkomfortnější. Rozšířili jsme vyhledávací parametry 
a vylepšili jejich funkčnost. Nyní umíme zakázky vyhledávat i pomocí 
příbuzných slov a frází. Dalším pomocníkem při vyhledávání je pak 
nabídka podobných zakázek. Po otevření detailu vybrané zakázky 
nabídne portál ty, které vyhodnotí jako nejpodobnější, a rozšíří tak 
dodavatelům možnosti výběru.
Dále jsme do portálu přidali novou záložku Katalog zadavatelů. Ten 
nabízí přehledný seznam zadavatelů včetně všech jejich vypsaných 
a zaevidovaných zakázek. Snadno lze tedy zjistit zadavatelskou historii 
za posledních několik let.
Všechny zakázky na Portálu Dodavatele obsahují hodnocení. Díky 
němu lze na první pohled poznat kvalitu dat u dané zakázky podle 
počtu hvězdiček. Vyšší hodnocení může napovědět, že si zadavatel dá 
práci s přesnějším popisem zakázky.
Během června plánujeme dokončit velký přerod Portálu Dodavatele 
a včlenit jej do infrastruktury projektu FEN. Stane se tak integrální 
součástí platformy, která má za cíl zjednodušovat a zlepšovat svět 
veřejných zakázek v  České republice. Přímé napojení na Centrální 
databázi dodavatelů umožní více jak 141  000 dodavatelů přímo 
využívat služeb poskytovaných Portálem Dodavatele. Připravujeme 
rovněž rozšíření schopností portálu, a to o sledování změn v zadávací 
dokumentaci zakázek, nový jednodušší obchod s  dalšími službami, 
rozšíření informací o dodavatelích a systém virtuálních pro�lů dodava-
tele, které ještě více zjednoduší vyhledávání správných zakázek.

Víte že...? … jsme Ministerstvu pro místní rozvoj dodali nový 
Informační systém projektových záměrů, který 
je určen pro sběr, správu a ukládání projektových 
záměrů z celé České republiky?
Stát bude pomocí tohoto informačního systému 
monitorovat kapacitu a připravenost projektů 
zanesených v databázi. Systém je uživatelsky 
nenáročný a přehledný, a do budoucna nabídne 
mnoho možností pro další využití.

https://elektronizace-zakazek.cz/category/akademie-verejnych-zakazek/
https://elektronizace-zakazek.cz/
https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery
https://www.podo.cz/
https://www.podo.cz/katalog
https://www.podo.cz/zadavatele-verejnych-zakazek
https://fen.cz/#/
https://fen.cz/#/cdd
https://fen.cz/#/cdd
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-19
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-19
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/studio-qcm-elektronizace-verejnych-zakazek-po-roce-s-covidem
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/studio-qcm-elektronizace-verejnych-zakazek-po-roce-s-covidem
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare
https://ezak.cz/
https://prodej.ezak.cz/
https://prodej.ezak.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bRNVLriGnos
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-1-cast-priprava-zahajeni-prijem-nabidek
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-1-cast-priprava-zahajeni-prijem-nabidek
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-2-cast-otevirani-obalek-hodnoceni-ukonceni-zadavaciho-rizeni
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-2-cast-otevirani-obalek-hodnoceni-ukonceni-zadavaciho-rizeni



