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Webináře

10. 12. 2020
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 2021 – co nás čeká? / Online

12. 1. 2021
Velká novela zákoníku práce 2020/2021 je konečně tady! / Online

14. 1. 2021
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 2021 pro dodavatele / Online

26. 1. 2021
Jak správně číst zadávací dokumentaci / Online

Víte, že...? … připravovaná novela zákona o zadávání 
veřejných zakázek by měla vejít v účinnost 
až 1. 7. 2021?

Hledáte někoho, kdo by veřejnou zakázku vysoutěžil za vás?
Náš tým zkušených právníků již bezmála 10 let administruje veřejné 
zakázky pomocí elektronických nástrojů E-ZAK i Portál pro vhodné 
uveřejnění. Máme rozsáhlé zkušenosti nejen z aplikace zákona 
o zadávání veřejných zakázek, disponujeme také znalostí praktické
práce s různými elektronickými nástroji. Víme, jak komunikovat
s dodavateli a jak zadat veřejnou zakázku tak, aby proběhlo vše přesně 
podle požadavků zákona. Umíme pomoci i se zakázkami malého
rozsahu (VZMR).

Potřebujete občas zkontrolovat dokumenty k veřejné zakázce či poradit 
s výkladem zákona?
Naši právníci jsou připraveni kdykoli vám pomoci jak radou, konzultací 
nebo i úkonem, který provedeme za vás. Pokud si nejste s čímkoli jisti, 
obraťte se na nás a získejte tak jistotu správného postupu.

Chystáte se nakoupit elektřinu či zemní plyn a rádi byste co nejvíce 
ušetřili?
Neváhejte a obraťte se na nás – dodejte nám základní podklady, my 
vše zpracujeme přesně na klíč a pomocí elektronické aukce pro vás 
vysoutěžíme ty nejlepší ceny zejména v komoditních nákupech 
elektrické energie, zemního plynu a telekomunikačních služeb. Máte 
příspěvkové organizace? Sdružíme jejich poptávku za pomoci centrál-
ního nákupu, a vy tím pádem ušetříte. 

Řešíte, jak nejvýhodněji prodat nepotřebný obecní majetek nebo prona-
jmout obecní byty?
Pomůžeme vám s organizací elektronické aukce. Zájemcům pošleme 
pozvánku do systému a ve stanovený čas vám pomůžeme s elektronic-
kou aukcí, přičemž s vítězem pak rovnou sepíšete smlouvu. 
Neváhejte a obraťte se na nás s čímkoli. Společně najdeme řešení.

Administrace veřejných zakázek
i pro menší zadavatele§

Trh s veřejnými zakázkami je velmi dynamický, denně jsou vypisovány 
desítky zakázek, jejichž zadavatelé doufají v ty nejlepší nabídky. 
Pro dodavatele však může být někdy obtížné situaci sledovat a najít 
mezi tisíci aktivními zakázkami tu pravou. Proto jsme vytvořili unikátní 
systém, který shromažďuje všechny veřejné zakázky – Portál Dodavatele.
Portál Dodavatele (PoDo) je místem, které integruje všechny veřejné 
zakázky v České republice, a to díky celé řadě postupů, kterými 
informace o zakázkách koncentruje.
Jaké výhody systém přináší? Portál nabízí pokročilé vyhledávání, 
dodavatelé mohou hledat zakázky podle přesných kritérií, tudíž mají 
jistotu, že najdou přesně to, co potřebují. Díky inteligentním �ltrům lze 
nastavit také sledování konkrétních zakázek. Absolutní komfort pak 
představuje možnost zasílání aktuálních informací a veškerých změn 
u vybraných zakázek – buď okamžitě, nebo souhrnně jednou denně.
Jak začít Portál Dodavatele používat? Přihlásíte se přes svůj účet
v Centrální databázi dodavatelů. V případě, že do CDD ještě zaregistro-
váni nejste, můžete tak učinit snadno a rychle zde.
Dodavatelé, neváhejte a najděte tu pravou zakázku ještě dnes!

Všechny veřejné zakázky na 
jednom místě – Portál Dodavatele

Víte, že...?
… Centrální nákup Kraje 
Vysočina byl vyhlášen jako 
nejlepší nákupní portál 
v soutěži Egovernment 
The Best 2020? Projekt 
jsme dodávali v roce 2019 
a od té doby probíhá jeho 
podpora a další rozvoj tak, 
aby bylo používání co 
nejjednodušší a portál 
usnadňoval centrální 
nákupy krajského úřadu 
a jeho příspěvkových 
organizací.

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/online-novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-2021-co-nas-ceka-1?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_novela&utm_campaign=Skoleni_novela&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele-a-zadavatele/online-novela-zakoniku-prace-s-ucinnosti-od-1-ledna-2021-novinka?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_zakonik&utm_campaign=Skoleni_zakonik&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-2021-pro-dodavatele-2?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_novela_dodavatel&utm_campaign=Skoleni_novela_dodavatel&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-jak-spravne-cist-zadavaci-dokumentaci-1?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_dokumentace&utm_campaign=Skoleni_dokumentace&utm_term=7.12.2020
https://www.podo.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PVU_podo_7.12.&utm_campaign=PVU_podo_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.podo.cz/katalog?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PoDo_vyhledavani_7.12.&utm_campaign=PoDo_vyhledavani_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.podo.cz/sledovane-zakazky?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PoDo_sledovani_7.12.&utm_campaign=PoDo_sledovani_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://fen.cz/#/cdd
https://fen.cz/#/registrace
https://ezak.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=administrace_7.12.&utm_campaign=administrace_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=administrace_7.12.&utm_campaign=administrace_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=administrace_7.12.&utm_campaign=administrace_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://centralni-nakup.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=administrace_7.12.&utm_campaign=administrace_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://centralni-nakup.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=administrace_7.12.&utm_campaign=administrace_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://centralni-nakup.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=CNKP_7.12.&utm_campaign=CNKP_7.12.&utm_term=7.12.2020
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Jsme moc rádi, že jste se ke vzdělávání neotočili zády. I přes nepříznivé 
podmínky, které pandemie koronaviru tento rok přináší, s  vámi 
můžeme být v kontaktu a vzdělávat vás aspoň na dálku – prostřednic-
tvím našich online kurzů. Připravujeme pro vás webináře, které byste 
určitě neměli minout.
Oblíbený kurz Elektronické podání nabídek na VZ – ukázky nejrozšíře-
nějších nástrojů vám nyní nabízíme také online! Lektor Jiří Dobčák vás 
provede problematikou veřejných zakázek, a to od základních pojmů 
až po práci v elektronických nástrojích. Vzdělávat se v oblasti legislativy 
je velmi důležité, a proto pro vás opakovaně otevíráme tyto právní 
kurzy.  Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
je tento rok velkým tématem. Náš webinář vám odpoví na všechny 
otázky ohledně připravované novely. Mnoho změn čeká také zákoník 
práce. Kurz s názvem Velká novela zákoníku práce 2020/2021 – je koneč-
ně tady vás provede nejdůležitějšími změnami a upozorní 
na problematické oblasti.  Začínáme už vypisovat také kurzy na leden. 
Sledujte náš web QCM školení a nic vám neuteče. Věříme, že se s vámi 
brzy budeme moct potkávat.

Co nového ve školení? 
Oblíbené kurzy nyní jako webináře

Druhá vlna koronaviru je tady. Co to pro občany znamená? Dodržování 
požadavků na zamezení osobního kontaktu a dalších nařízení.
Vzhledem k nouzovému stavu opět došlo k omezení fungování většiny 
institucí. Potřeby občanů se však nezastavily – komunikovat s úřady 
měst a obcí potřebují dnes a denně. Jak na to v době, která klade důraz 
na minimalizaci osobního kontaktu? Řešením jsou Formuláře úřadů.
Portál formulare-uradu.cz umožňuje městským a obecním úřadům 
bezkontaktní komunikaci s jejich občany, a to prostřednictvím elektro-
nických formulářů. Města či obce mohou službu snadno pořídit 
z eshopu Formulářů úřadů a vybrat si ze tří variant tu pravou pro svůj 
úřad, kterou jednoduše zaplatí kreditní kartou.
Občané pak mohou prostřednictvím příslušných formulářů odesílat 
podání na úřad z webu nebo mobilního telefonu, z pohodlí a bezpečí jejich 
domovů. A to s elektronickým podpisem i bez něj. Jak formuláře pořídit 
a jak s nimi dále pracovat vám krok za krokem ukáže náš videonávod.

Bezpečný způsob komunikace 
mezi občanem a úřadem

Od listopadu máme novou verzi elektronického nástroje E-ZAK 5.3, 
která přináší celou řadu novinek. 
Zapracovali jsme primárně na rozhraní pro napojování různých 
spisových služeb. Aktuálně podporujeme více jak 12 různých řešení. 
Hlavní prioritou je pro nás úplná podpora komunikace prostřednic-
tvím Národního standardu (NSESSS). Díky inovacím v této verzi umož-
ňujeme oboustrannou komunikaci, kdy spisová služba může aktivně 
pracovat s  dokumenty zadávacího řízení. Toto řešení je výhodné 
zejména tam, kde komunikace ohledně veřejné zakázky běží i mimo 
elektronický nástroj E-ZAK.
Druhou významnou novinkou je přepracovaná aukční síň, která nyní 
umí detailněji zaznamenávat chování jednotlivých účastníků aukce, 
a to až na systémovou úroveň, díky čemuž je možné předcházet 
a dokumentovat jakoukoliv nestandardní komunikaci soutěžících.
Mnoho změn rovněž proběhlo uvnitř nástroje E-ZAK, díky nímž  je možné 
rychleji pracovat s velkými zakázkami, přičemž dojde  ke zrychlení zvláště 
u zadavatelů, kteří mají stovky a tisíce evidovaných zakázek.

Nová verze elektronického 
nástroje E-ZAK 5.3

Ještě nesledujete náš YouTube kanál? Chyba! Tvoříme pro vás návod-
ná videa, která vám poradí s našimi produkty či ulehčí práci v elektro-
nických nástrojích. A to vše z pohodlí domova či vaší kanceláře.
Velmi aktuálním tématem je nyní bezpečná komunikace. Tu mohou 
úřady měst a obcí zajistit svým občanům prostřednictvím Formulářů 
úřadů. Jak na to? Vše potřebné o komunikaci v  době elektronické 
se dozvíte z videa.
Dodavatelé, potřebujete se seznámit s novým Portálem Dodavatele? 
Úvodní videonávod vás vtáhne do tohoto jedinečného systému 
a poradí, jak ho začít používat.
Nejste si jisti, jak na otevírání nabídek v  PVU? Potřebujete objasnit 
některé moduly v  E-ZAKu? Nevadí. Ve videonávodech najdete vše, 
co potřebujete k práci s našimi elektronickými nástroji.
Rádi byste se vzdělávali online, ale nevíte, jak fungují webináře? Že to 
není žádná věda a můžete zůstat klidně v pyžamu, vás přesvědčí náš 
videonávod.
Další nová videa pro vás tvoříme. Pokud jste však nenašli odpověď 
na vaši otázku, dejte nám, prosím, vědět, zpracujeme ji pro vás.

Videonávody pomohou s PoDo 
i elektronickou komunikací

Portál pro vhodné uveřejnění, nejrozšířenější elektronický nástroj 
na českém trhu, poskytuje již více než 8 let svoje služby všem zadavatelům. 
Průběžně jsme pracovali na vývoji tohoto portálu a vložili do něj také 
praktické služby pro uchazeče o veřejné zakázky. Minulý rok jsme služby na 
PVU rozšířili ještě o něco více, a to o Formuláře úřadů, které umožňují 
elektronickou komunikaci mezi občany a úřady.
Při dalším vývoji Formulářů úřadů jsme se rozhodli vytvořit pro službu, 
která je v  současné bezkontaktní době tak důležitá, vlastní řešení. Celá 
formulářová agenda se tedy z PVU přesunula na nový samostatný portál 
formulare-uradu.cz, a to za účelem větší přehlednosti pro občany i úřady 
a snadnějšímu využívání této služby.
Během roku jsme se soustředili na vylepšování dodavatelského prostředí 
s cílem usnadnit dodavatelům práci s  vyhledáváním těch správných 
veřejných zakázek. Rozhodli jsme se vytvořit jedno místo, které bude 
koncentrovat všechny veřejné zakázky v České republice – Portál Dodavate-
le. Na tento systém tedy přesouváme i veškeré dodavatelské služby z PVU.
Portál pro vhodné uveřejnění tak zůstává samostatným nástrojem 
na zadávání veřejných zakázek, je tedy zaměřen primárně na zadavatele. 
Budeme ho dále rozvíjet, vylepšovat a poskytovat tak všem uživatelům 
komfortní prostředí pro práci s veřejnými zakázkami.

Změny na Portálu 
pro vhodné uveřejnění

https://www.youtube.com/channel/UCK3kcg-TyhpgL0cqSK5GKSw/videos
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=W0VkHtBJGqw&t
https://www.podo.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=QZF3XOnBtzs&t
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://ezak.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.youtube.com/channel/UCK3kcg-TyhpgL0cqSK5GKSw/playlists
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Videonavody_7.12.&utm_campaign=Videonavody_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=n-7-JzyFJD0&t
https://ezak.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=E-ZAK_7.12.&utm_campaign=E-ZAK_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-elektronicke-podani-nabidek-na-vz-ukazky-nejrozsirenejsich-nastroju-2
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/online-elektronicke-podani-nabidek-na-vz-ukazky-nejrozsirenejsich-nastroju-2
https://skoleni.qcm.cz/lektori#lektor-1
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/online-novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-2021-co-nas-ceka-2?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_novela&utm_campaign=Skoleni_novela&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele-a-zadavatele/online-novela-zakoniku-prace-s-ucinnosti-od-1-ledna-2021-novinka?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_zakonik&utm_campaign=Skoleni_zakonik&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele-a-zadavatele/online-novela-zakoniku-prace-s-ucinnosti-od-1-ledna-2021-novinka?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=Skoleni_zakonik&utm_campaign=Skoleni_zakonik&utm_term=7.12.2020
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare
https://www.vhodne-uverejneni.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PVU_7.12.&utm_campaign=PVU_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PVU_formulare_7.12.&utm_campaign=PVU_formulare_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.podo.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PVU_podo_7.12.&utm_campaign=PVU_podo_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.podo.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=PVU_podo_7.12.&utm_campaign=PVU_podo_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://formulare-uradu.cz/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=FU_7.12.&utm_campaign=FU_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://formulare-uradu.cz/obchod/?utm_source=Obeznik_4&utm_medium=FU_eshop_7.12.&utm_campaign=FU_eshop_7.12.&utm_term=7.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=W0VkHtBJGqw&t

