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Zápis z jednání  
Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 
konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty 

 

 
 

Jednání zahájeno ve 13:45 hod. 

Počet stran: 2 
 

 
 

Program: 
 
1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Aktuální problematika Úřadu práce České republiky – diskuse s Martou Krňávkovou z kontaktního 
pracoviště Zábřeh, referát zaměstnanosti 

3. Prezentace firmy Osigeno s.r.o. (Ing. Tomáš Rýc) 
 

 

1. Zahájení a seznámení s programem 

Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne. 

 

2. Diskuse s Martou Krňávkovou z Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Zábřeh, referát 
zaměstnanosti 

Paní Krňávková v diskusi zastupovala Bc. Schubertovou a pí Krejčí, které se z jednání omluvily. 
Diskutováno bylo především zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce. V diskusi doporučila 

zástupcům obcí požadavky na VPP podávat s předstihem cca 1 měsíc. Pokud to bude možné, přijímat na 

VPP osoby, které jsou vedeny v evidenci ÚP dlouhodobě. 

Připomínky k nastavenému systému ze strany ÚP i ze strany obcí posílat tajemnici Svazku. Připomínkami 

se dále bude zabývat Rada mikroregionu. 
 

Kontakt: 

Marta Krňávková 
referát zaměstnanosti ÚP ČR, kontaktní pracoviště Zábřeh 

Spojovací 674/2, Zábřeh 
tel.  950 164 214 

e-mail marta.krnavkova@su.mpsv.cz 
 

3. Prezentace firmy Osigeno s.r.o. (Ing. Tomáš Rýc) 

Ing. Rýc seznámil přítomné se základními pojmy z oblasti elektronizace veřejných zakázek 
a se zákonnými povinnostmi veřejných zadavatelů dle novely č. 179/2010 Sb. a č. 55/2012, kterými se 

mění zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách s účinností od 15.09.2010 resp. od 01.04.2012. Dále 
představil elektronický systém E-ZAK.  
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Zakázky s hodnotou nad Kč 500.000,-- doporučil administrovat v elektronickém certifikovaném prostředí. 

Nabídl starostům zajištění společné soutěže veřejné zakázky na dodávku el. energie nebo plynu (nebo 

obojího). Obce budou v této věci osloveny tajemnicí Svazku, získané informace budou předány 
Ing. Rýcovi. 

Prezentace Ing. Rýce je přílohou tohoto zápisu. 

 

Kontakt: 

Ing. Tomáš Rýc 
jednatel společnosti Osigeno s.r.o. 

Jesenická 1772/65, Šumperk 
tel.:  588 881 703 

mob. 774 939 400 
e-mail: tomas.ryc@osigeno.cz 

 

Dne 08.06.2012 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.  

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

mailto:tomas.ryc@osigeno.cz


Elektronický nástroj E-ZAK

Elektronizace
veřejných 

zakázek

Osigeno s.r.o. 
info@profilzadavatele-vz.cz
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O společnosti
 Založena v roce 2007

 V současnosti tým 10 pracovníků

 Regionální poradenská centra v celé ČR 

 Poskytování poradenství a administrace veřejných zakázek v souladu se 
zákonem č.137/2006 Sb.

 Cílová skupina zákazníků :

Státní příspěvkové organizace

Územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace

Podnikatelské subjekty  v pozici dotovaných nebo sektorových 
zadavatelů

Subjekty využívající fondy EU
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Novela č. 179/2010 Sb.. Zákon, kterým se mění 
zákon č. 137/2006 Sb. s účinností od 15.9.2010.

  v § 17 písmeno g) zní:
g) profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet,
který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek 
(§7 odst.1) a který umožňuje dálkový přístup [ [ nově takénově také - a jehož internetová adresa jea jehož internetová adresa je
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázekuveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž požadavky na náležitosti profilu zadavatele, přičemž požadavky na náležitosti profilu zadavatele
stanoví prováděcí právní předpis“.  stanoví prováděcí právní předpis“.  (vyhl. č. 9/2011 Sb.) ](vyhl. č. 9/2011 Sb.) ]

  v § 149 se doplňuje odstavec 9, který zní:
(9) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou 
úkony při zadávání veřejných zakázek (§7 odst.1) uskutečňovány, prokazatelně splňovaly
požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků
na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování
shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního
předpisu. Podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu
shody a platnosti certifikátu shody stanoví prováděcí právní předpis. (vyhl. č. 9/2011 Sb.)

  § 7 Veřejná zakázka
(1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a
jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo
úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle
tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.
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Zákon č.55/2012 Sb - novela zákona č.137/2006 Sb.

Schválené změny:
  v § 12 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)  Podlimitní  veřejnou  zakázkou  se  rozumí  veřejná  zakázka,  jejíž  předpokládaná
hodnota činí  nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne 3 000 000 Kč  (od 1.1.2014 - 1 000 000 Kč ) bez daně z přidané hodnoty.

 §14 odstavec 1 písm. a/ a písm b/ - kumulace plnění od jednoho dodavatele - 
 *  doba účinnosti smlouvy
 *  výše závazku zadavatele za 48 měsíců 

Příklady: elektrická energie
zemní plyn
odpadové hospodářství
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 Zákon č.55/2012 Sb - novela zákona č.137/2006 Sb.

Schválené změny:

  povinnost soutěžit v elektronické aukci – v §96 se doplňuje odstavec 5, který zní :
(5) Zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na 
dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem.

  stížnost dodavatele - v §110 se doplňuje odstavec 9, který zní:
(9) Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět
k Úřadu v téže věci.

  správní delikt - v §120 odst. 1 písm. b) se slova „ji splní v rozporu s § 146 nebo § 147“
   nahrazují slovy  „nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem“.

  správní pokuty -  §120 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a částka „10 000 000 Kč“ 
  se nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“.

  další povinnosti zadavatele - za §146 se vkládají nové §146a a §146b
§146a - Uveřejňování skutečně uhrazené ceny.
§146b - Uveřejňování smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.
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  E-ZAK – rozšířené funkcionality :

 Odesílání a příjem elektronických nabídek, žádostí o účast a otevírání obálek
 Podpora hodnotící komise – automatické hodnocení nabídek
 Elektronická aukce
 Agenda rámcových smluv a zastoupení zadavatele v řízení
 Dynamický nákupní systém
 Evidence dokumentů k VZ a šablony
 Databáze dodavatelů, správa organizace a uživatelů
 Přehled o zakázkách zadavatele
 Záznam všech prováděných úkonů,přehledná

   historie změn nad zadávacím řízením - auditor
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Zastoupení zadavatele v řízení (§151 ZVZ)
Zadavatel se může při výkonu práv a povinností souvisejících se 
zadávacím řízením nechat zastoupit jinou osobou 
(tzv. administrátor VZ)

Administrátor VZ jako podřízený zadavatele, využívá 
elektronický nástroj E-ZAK k administrování svěřeného 
zadávacího řízení

Oprávnění administrátora VZ je systémově omezeno v souladu se 
ZVZ. Systém také umožní nastavit další specifické úkony, 
kterými bude administrátor (dle mandátní smlouvy) pověřen 

Možnost souběžné práce/kooperace zadavatele a administrátora 
na zadávacím řízení
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Spravovat on-line veřejné zakázky je nyní snadné.

www.osigeno.cz 

Ing.Tomáš Rýc

info@osigeno.cz 

https://osigeno.dev-ezak.qcm.cz/
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