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Kalendář akcí

Povinná elektronická komunikace byla zásadním tématem minulé-
ho roku. Den D nastal 18. října 2018 a znamenal konec papíru v komu-
nikaci mezi zadavateli a dodavateli. Ti jsou nyní v zadávacích řízeních 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), povinni komunikovat pouze 
prostřednictvím libovolného certi�kovaného elektronického nástro-
je. A protože se tato povinnost dotkla všech subjektů vystupujících 
v řízeních dle ZZVZ, je možné i za krátkou dobu vymezit nejčastější 
problémy a úskalí, kterým obě strany čelí.

Někteří dodavatelé jsou bezradní s předkládáním dokladů prokazující 
kvali�kaci před podpisem smlouvy. Je nutné zaslat doklady jako 
elektronický originál nebo provést autorizovanou konverzi dokumentu. 
U prokazování základní způsobilosti není problém tak palčivý, jelikož 
většina úřadů či institucí zasílá rovnou elektronické originály do datové 
schránky adresáta. V  rámci technické kvali�kace však může zadavatel 
požadovat např. životopis technika, který bude zároveň nutné opatřit 
jeho elektronickým podpisem. Ne všichni technici kvali�kovaným 
elektronickým podpisem disponují a zadavatel by měl zvážit, zda 
nebude stačit „pouze“ autorizovaná konverze překládaného CV.

Mezi další nedořešená úskalí spojená s elektronickou komunikací patří 
také problematika užívání elektronických podpisů a rovněž otázka, zda 
je nutné podepisovat smlouvy na veřejnou zakázku elektronicky.

Problematika způsobů elektronického podepisování, předkládání 
dokladů prokazující kvali�kaci v nabídce, či samotná práce s elektronic-
kým nástrojem je obsahem školení Povinná elektronická komunikace 
DETAILNĚ pro DODAVATELE či Povinná elektronická komunikace pro 
ZADAVATELE od října 2018, na kterých se zaměřujeme právě na praktické 
problémy, které s sebou povinná elektronizace přinesla.

Povinná elektronizace: 
Jaká úskalí přinesly tři měsíce 
bez papíru? S radostí Vás zveme na první konferenci QCM s podtitulem „Novinky, 

produkty a služby“, která se bude konat 13. 3. 2019 v Praze.
A co všechno Vás čeká? Kromě dobrého jídla a pohodové atmosféry 
se můžete těšit na nejžhavější novinky z oblasti elektronizace veřejných 
zakázek, ale hlavně na důležité informace z naší �rmy! Jak Vám ulehčí-
me povinnou elektronizaci? Jaké inovace čekají elektronické nástroje 
E-ZAK a PVU? Jaká nová témata školení pro Vás připravujeme? 
Co byste měli vědět o platformách FEN a NEN?

A to nejlepší? Konference QCM je pro naše zákazníky zcela zdarma.
Podrobnější informace průběžně aktualizujeme na našich stránkách.

Konference QCM 
– novinky, produkty a služby

Snažíme se, aby byl elektronický nástroj E-ZAK uživatelsky co nejpřívěti-
vější. Proto v prvním čtvrtletí tohoto roku pracujeme na několika zdoko-
naleních.
Velmi praktickou inovací bude propojení E-ZAKu se spisovými 
službami, které si vyžádali sami zákazníci. Díky tomuto propojení 
budou potřebné informace o veřejné zakázce z E-ZAKu automaticky 
ukládány do spisové služby. Toto napojení je pro každého zákazníka 
individuální, a ušetří jim čas i práci. Další optimalizace se bude týkat 
zadávacích řízení v rámci samostatných částí, a bude provedena dle 
požadavků našich zákazníků a dotačních kontrol.

Můžete se ale těšit i na mnohá další vylepšení, o kterých Vás budeme 
v průběh roku informovat.

§

Elektronický nástroj E-ZAK 
čeká několik vylepšeníIT

7. – 8. 3. 2019 
Dvoudenní seminář – Zkušenosti 
s elektronickou komunikací / Brno

13. 3. 2019 
Konference QCM – novinky, produkty 
a služby / Praha

1. – 2. 4. 2019 
QCM na konferenci ISSS / Hradec Králové

2. – 4. 6. 2019 
QCM partnerem jarního semináře STMOÚ 
/ Luhačovice
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http://www.qcm.cz
https://skoleni.qcm.cz/konference/konference-qcm-novinky-produkty-a-sluzby
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare
https://www.ezak.cz
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Na rozvoji IT průběžně pracujeme. S novým rokem 
jsme posílili naše systémy o nový aplikační server. 
Naše zákaznická řešení a aplikace provozujeme na 
špičkové serverové infrastruktuře DELL EMC v režimu 
vysoké dostupnosti. Tímto zajišťujeme výraznou 
výkonovou rezervu, která umožní další růst a navýší 
robustnost celého řešení. 

Od ledna posilujeme infrastrukturuIT

Na rozvoji IT průběžně pracujeme. S 
novým rokem jsme posílili naše 
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infrastruktuře DELL EMC v režimu 
vysoké dostupnosti. Tímto zajišťuje-
me výraznou výkonovou rezervu, 
která umožní další růst a navýší 
robustnost celého řešení. 
Vysoká dostupnost našich systémů 
připojených na páteřní internet je 
naší výsadou. Serverová infrastruk-
tura se nachází v datovém centru a 
její provoz je zálohován. Díky 
zvoleným technologiím a designu 
jsme schopni rychle reagovat na 
nároky provozu i požadavky 
klientů, dále také zajistit dynamic-
ké prostředí pro zákaznická 
řešení s potenciálem dalšího růstu.
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Nově pro naše zákazníky pořádáme speciální dvoudenní seminář, 
který nezahrnuje pouze oblíbené workshopy a školení na aktuální 
témata, ale také odpočinek v  luxusním wellness & spa In�nit 
Maximus v  krásném prostředí brněnské přehrady. Premiéru tohoto 
dvoudenního semináře jsme měli v  říjnu 2018, a jelikož chceme více 
odpočatých a spokojených zákazníků, na jaře tohoto roku je plánuje-
me také. Sledujte naše vypsané kurzy.

Nový seminář: 
Dva dny plné wellness a školení

Vysoká dostupnost našich systémů připojených 
na páteřní internet je naší výsadou. Serverová infrastruk-
tura se nachází v datovém centru a její provoz je záloho-
ván. Díky zvoleným technologiím a designu jsme schop-
ni rychle reagovat na nároky provozu i požadavky 
klientů, dále také zajistit dynamické prostředí pro 
zákaznická řešení s potenciálem dalšího růstu.

IT �rma a ženy? My jsme 
krásným příkladem toho, že ano!

           Lidé v QCM
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