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Školení 

5. 6. 2020
Workshop PVU – elektronické zadávání VZ / Brno

9. 6. 2020
E-ZAK nováčci – workshop pro začátečníky / Praha

17. 6. 2020
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek / Brno

24. 6. 2020
Odpovědnost státu a samosprávy  za způsobenou škodu / Praha

V  listopadu 2019 jsme během Velké říjnové zakázkové revoluce
spustili Centrální databázi dodavatelů na platformě FEN. Následovalo 
napojení elektronických nástrojů TenderMarket a TenderArena. 
Bezmála 200 jednotlivých nástrojů E-ZAK jsme zvládli napojit do konce 
května. Portál pro vhodné uveřejnění budeme připojovat během 
měsíce června.
CDD je revoluční projekt, který koncentruje všechny aktivní dodavatele 
veřejných zakázek do jednoho místa a zpřístupňuje je pro více jak 4 500 
zadavatelů, kteří využívají některý z  propojených nástrojů. Jedním 
přihlášením se dodavatelé dostanou do různých systémů, kde mohou 
podávat nabídky na veřejné zakázky. Zadavatelé, kteří používají někte-
rý z nástrojů napojený na CDD, pak mají možnost oslovovat svými 
zakázkami již více než 121 000 �rem, což znamená více potenciálních 
uchazečů a kvalitnější nabídky.
Tento projekt má za cíl zkvalitňovat zadávání veřejných zakázek 
v České republice. Věříme, že využívání CDD se stane standardem mezi 
českými zadavateli.

Více dodavatelů i zakázek 
s Centrální databází dodavatelů

Potřebujete poradit s  některým naším produktem? Chcete 
se dozvědět, jak funguje naše nová služba?
Z  pohodlí domova se nyní můžete naučit používat nové moduly 
elektronického nástroje E-ZAK, zjistit, jak snadno a rychle zaregistro-
vat svůj úřad do systému Formuláře úřadů, nebo si ujasnit, jak 
správně na elektronický podpis, evidenci smlouvy či podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku v  PVU. Tato a mnoho dalších videí nyní 
najdete na YouTube kanálu QCM.
Chybí vám nějaký konkrétní video návod? Neváhejte a pošlete nám 
svůj námět na e-mail podpora@qcm.cz, rádi ho pro vás natočíme.
Pravidelně pro vás tvoříme další a další videa. Věříme, že vám 
v případě potřeby usnadní práci.

Praktické video návody 
odpoví na vaše otázky

Víte, že...?
… na Portálu pro vhodné uveřejnění 
je registrováno už více než 10 000 zadavatelů? 
Jen díky vám je PVU nejrozšířenějším 
elektronickým nástrojem na trhu.

Konference EVZ
Skvělá zpráva! O 7. ročník konference 
Elektronizace veřejných zakázek nepřijdete. 
Akce je naplánována na 17. 9. 2020 v hotelu 
Occidental Praha. Další informace budeme 
průběžně doplňovat.
Věříme, že se sejdeme ve zdraví 
a dobré náladě.

Letošní rok se pro veřejnou správu ponese ve znamení očekávané 
novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která 
by konečně měla rozlousknout nejasnosti a nepřesnosti, jež ukázala 
aplikační praxe. V těchto dnech se čeká na schválení novely Poslaneckou 
sněmovnou a Senátem. Ta je projednávána ve zkráceném jednání.
Dle důvodové zprávy odstraňuje předkládaná novela  především 
administrativní překážky pro zadávání zakázek v jednacím řízení bez 
uveřejnění.  Nově by se tak nemusela prověřovat kvali�kace vybra-
ných �rem, jejich skuteční vlastníci, nebo zda má akciová společnost 
výlučně zaknihované akcie. Výše navrhované změny jsou ostře kritizo-
vány protikorupčními organizacemi i opozicí. 
O vývoji situace vás budeme informovat, a v  rámci našeho nového 
kurzu si posvítíme na obsah připravované novely.

Novela zákona o zadávání VZ 
čeká na schválení§

https://skoleni.qcm.cz/konference/7-rocnik-konference-elektronizace-verejnych-zakazek-vymena-zkusenosti-novinky-a-trendy?utm_source=obeznik&utm_medium=konference_evz&utm_campaign=konference_evz&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/zakazkova-revoluce-byla-zahajena/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=cdd_vrzr&utm_campaign=cdd_vrzr&utm_term=1.6.2020
https://fen.cz/%23/
https://www.tendermarket.cz/home.seam
https://www.tenderarena.cz/rozcestnik.jsf
https://www.ezak.cz/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=cdd_ezak&utm_campaign=cdd_ezak&utm_term=1.6.2020
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=cdd_pvu&utm_campaign=cdd_pvu&utm_term=1.6.2020
https://fen.cz/?utm_source=obeznik&utm_medium=cdd&utm_campaign=cdd&utm_term=1.6.2020%23/cdd
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novela-zakona-o-zadavani-vz-od-1-1-2021-co-nas-ceka-1?utm_source=obeznik&utm_medium=novela_ZZVZ&utm_campaign=novela_ZZVZ&utm_term=1.6.2020
https://www.youtube.com/watch?v=Hcu3-vxxyUw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=aoXmx4x0yRE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=K7YrRvC-TLM&t=
https://www.youtube.com/channel/UCK3kcg-TyhpgL0cqSK5GKSw/videos
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/workshop-pvu-elektronicke-zadavani-vz-pc-ucebna-34?utm_source=obeznik&utm_medium=vypis_kurzu_PVU&utm_campaign=vypis_kurzu_PVU&utm_term=1.6.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/e-zak-novacci-workshop-pro-zacatecniky-6?utm_source=obeznik&utm_medium=vypis_kurzu_E-ZAK&utm_campaign=vypis_kurzu_E-ZAK&utm_term=1.6.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/odpovednost-statu-a-samospravy-za-zpusobenou-skodu-novinka?utm_source=obeznik&utm_medium=vypis_kurzu_skody&utm_campaign=vypis_kurzu_skody&utm_term=1.6.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/novela-zakona-o-zadavani-vz-od-1-1-2021-co-nas-ceka-1?utm_source=obeznik&utm_medium=vypis_kurzu_novela&utm_campaign=vypis_kurzu_novela&utm_term=1.6.2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fC4ciNm_rZQAPf0qKnbaPzEfcjcJGXw
https://www.youtube.com/watch?v=EzZrVBjv6vU
https://www.youtube.com/watch?v=EzZrVBjv6vU
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Komunikace s  městským či obecným úřadem snadno, rychle 
a z  pohodlí domova? Ano, jde to. Díky portálu Formuláře úřadů, 
který umožňuje elektronickou komunikaci mezi občany a příslušným 
úřadem, a to bez jakékoliv implementace.
Formuláře úřadů umožňují občanům rychlé vyplnění podání, v náležité 
struktuře a přímo na webu obce. Samozřejmostí je přikládání příloh 
a souvisejících dokumentů. Výhodou je pak doručení potvrzení o podání. 
Jak to svým občanům umožnit? Registrací a potvrzením podatelny.
Od poloviny května navíc můžete Formuláře úřadů využívat v novém 
kabátě. Gra�cký vzhled byl přepracován tak, aby byl portál přehledný, 
odlehčený a uživatelsky příjemný.

Jak bezpečně komunikovat 
s úřadem?

Skvělá zpráva pro všechny, které zajímá aktuální dění v oblasti veřejných 
zakázek a elektronizace státní správy a samosprávy! Spustili jsme nový 
web Elektronizace zakázek, díky kterému budete v obraze.
Náš nový zpravodajský web je plný novinek ze světa elektronizace 
veřejných zakázek, užitečných informací jako např. analýz veřejných 
zadavatelů a jiných reportů z oblasti veřejných zakázek. Zároveň už 
vám neuteče žádná novinka v našich produktech, nové verze nástrojů 
E-ZAK a PVU, ani další inovace z dílny QCM.

Buďte v obraze s naším 
zpravodajským webem

Práce v nových prostorech je ještě větší radost.

Víte, že...?
… nevadí, když si nevíte rady s procesováním 
veřejné zakázky? Naši právníci provedou 
komplexní administraci zadávacího řízení 
za vás. 

Bude to bezmála rok, kdy jsme úspěšně dokončili certi�kaci systému 
E-ZAK 5. generace. Od září 2019 jsme vydali celou řadu rozšíření 
s cílem udržet nejvyšší standard a rozsah služeb.
Mezi klíčové změny patří schopnost E-ZAKu pracovat s Centrální 
databází dodavatelů, díky níž disponuje každý připojený E-ZAK 
najednou více jak 121 000 dodavateli. Rozšířili jsme také počet 
a schopnosti komunikačních rozhraní, takže je mnohem snazší 
napojit systémy E-ZAK do procesů úřadů a na různé agendové 
systémy. Průběžně také rozšiřujeme množství spisových služeb, které 
E-ZAK nativně podporuje. Nástroj již delší dobu podporuje Národní 
standard pro elektronické systémy spisové služby, což umožňuje 
komunikaci i se systémy, pro které nemá E-ZAK nativní rozhraní.
A na co se můžete těšit v letní verzi 5.3? Množství dodavatelů díky 
propojení s CDD extrémně narostlo, připravujeme proto funkce na jejich 
snadnější správu. Bude možné dodavatele vybírat podle různých kritérií, 
hodnotit je, sdílet informace a poznámky. Zákon o zadávání veřejných 
zakázek vyžaduje nemalé množství dokumentace ke každé zakázce, 
proto budeme dále rozšiřovat schopnosti E-ZAKu automatizovat tento 
proces pomocí nových MS Word šablon. Elektronická komunikace se 
ukázala v době pandemie nezastupitelná, proto rozšíříme její schopnosti 
i v připravované verzi. Součástí bude i nová schopnost eKomunikace, což 
je další etapa projektu FEN, která umožní podávat nabídky z jednoho 
místa do různých připojených nástrojů. Cílem je usnadnit dodavatelům 
podávání nabídek. Verzi plánujeme vydat během září.

Nejrozšířenější elektronický 
nástroj E-ZAK se chystá 
na verzi 5.3§

Pandemie COVID-19 nám bohužel na tři měsíce znemožnila setká-
vat se s vámi na našich workshopech a školeních. Na situaci jsme 
zareagovali a v květnu pro vás spustili webináře, abyste se v oblas-
ti veřejných zakázek a práva mohli vzdělávat i z bezpečí domova.
Nyní vám však s velkým  potěšením můžeme oznámit, že od 
1. června vám opět přinášíme otevřené kurzy a workshopy, a to 
v  Praze a v  Brně. A protože myslíme na vaši bezpečnost, kurzy 
se budou konat za speciálních hygienických pravidel.
Pokud však stále preferujete vzdělávání z  bezpečí domova 
či kanceláře, nezoufejte – online kurzy budeme pořádat i nadále.
Všechny aktuální informace i seznam otevřených kurzů a webiná-
řů najdete na webu QCM školení.

Otevřené kurzy jsou zpět, 
webináře zůstávají

https://www.ezak.cz/?utm_source=obeznik&utm_medium=e-zak&utm_campaign=e-zak&utm_term=1.6.2020
https://fen.cz/%23/cdd
https://fen.cz/%23/cdd
https://fen.cz/%23/
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=formulare_uradu&utm_campaign=formulare_uradu&utm_term=1.6.2020
https://formulare-uradu.cz/registrace/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=formulare_uradu_registrace&utm_campaign=formulare_uradu_registrace&utm_term=1.6.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare?utm_source=obeznik&utm_medium=qcm_skoleni&utm_campaign=qcm_skoleni&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek&utm_campaign=elektronizace_zakazek&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/category/zpravodajstvi/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek_zpravodajstvi&utm_campaign=elektronizace_zakazek_zpravodajstvi&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/category/elektronizace/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek_elektronizace&utm_campaign=elektronizace_zakazek_elektronizace&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/category/ezak/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek_ezak&utm_campaign=elektronizace_zakazek_ezak&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/category/pvu/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek_pvu&utm_campaign=elektronizace_zakazek_pvu&utm_term=1.6.2020
https://elektronizace-zakazek.cz/category/qcm/?utm_source=obeznik_2&utm_medium=elektronizace_zakazek_qcm&utm_campaign=elektronizace_zakazek_qcm&utm_term=1.6.2020
https://www.qcm.cz/administrace-verejnych-zakazek/?utm_source=obeznik&utm_medium=administrace_vz&utm_campaign=administrace_vz&utm_term=1.6.2020



