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Určeno pro uživatele certifikovaného elektronického nástroje CENT

Úprava systému a vložení nových funkcionalit

Dne  07.04.2021 byl v nočních hodinách proveden update
elektronického nástroje CENT 
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

1 Zabalení stručného popisu předmětu

Pro lepší přehlednost v liště „informace o veřejné zakázce“ byl příliš dlouhý text ve „stručném

popisu předmětu“ zkrácen a zobrazuje se pouze prvních šest řádků. Pro zobrazení celého popisu

byla přidána ikona tří teček zobrazující se hned za textem.
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Obrázek_č. 1: Zabalení textu ve stručném popisu VZ
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2 Evidence smluv

Nově můžete v evidenci smluv vkládat smlouvy uzavřené s fyzickými osobami. V sekci „Informace

pro registr smluv“ je přidána možnost „dodavatel bez IČ“ 

3 Spravování VZ příspěvkových organizací

Zadavatelům,  kteří  mají  přidané  příspěvkové  organizace  bylo  nastaveno  nové  oprávnění,  které

umožňuje nahlížení k veřejných zakázkám jejich podřízených organizací.

V praxi to funguje tak, že příspěvková organizace v liště „Oprávněné osoby za účastníka“ může

přidat  pomocí  tlačítka  „Přidat  oprávněnou  osobu“  nejen  osoby  ze  své  organizace  ale  nově  se

zobrazuje  i  seznam „Pracovníci  nadřízené  organizace“  ze  kterého  může  vybrat  a  přidat  osoby

z nadřízené organizace.
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Obrázek_č. 2: Informace pro registr smluv - dodavatel bez IČ
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Aby šly nadřízené osoby k VZ přiřadit, musí mít oprávnění „Správce VZ podřízené organizace“.

Přidaná osoba z nadřízené organizace se pak zobrazuje v seznamu oprávněných osob za zadavatele

a je jí umožněno nahlížet na VZ, ke které byla přiřazena.

4 Test nastavení

Byl  aktualizován  test  nastavení  (https://www.profilzadavatele-vz.cz/test).  Byly  odstraněny

neaktuální informace v odstavci „Ověření elektronického podpisu“ a byla přidána informace o  tom,

jakou verzi Javy je nutné mít nainstalovanou pro správné spuštění podepisovacího Java appletu. 
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Obrázek_č. 5: Verze Javy

Obrázek_č. 3: Seznam osob z nadřízené organizace

Obrázek_č. 4: Nastavení oprávnění správce VZ podřázené organizace
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Jakou máte verzi Javy zjistíte např. v aplikaci Java → Configure Java → Java → View… → User

→ Architecture 

nebo v ovládacím panelu.
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Obrázek_č. 6: Kontrola verze Javy - varianta A

Obrázek_č. 7: Kontrola verze Javy - varianta B
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5 Vyhledávání veřejných zakázek

V základním i rozšířeném vyhledávání veřejných zakázek byla přidána do vyhledávacího filtru fáze

„Splněno“ 
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Obrázek_č. 8: Filtrování VZ - fáze splněno
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V rozšířeném vyhledávání nově také najdete vyhledávání podle toho, zda je u VZ vyžadován 
elektronický podpis.

6 Seznam osob organizace

Osoby v seznamu osob organizace se nově pro lepší přehlednost řadí podle příjmení.
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Obrázek_č. 9: Filtrování VZ - vyžadování el. podpisu u VZ
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7 Drobné úpravy

V  rámci  provedené  aktualizace  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

markantního rázu.  Povedou však ke  zvýšení  uživatelského komfortu,  při  práci  s  elektronickým

nástrojem.

8 Plánovaný update

V následujícím updatu plánujeme:

• “Odbouraní“ Java appletu. Nově již nebude Java applet využíván k ověření identity osoby.

Změna umožní využívání elektronického podpisu nejen v Internet Exploreru, ale ve všech

internetových prohlížečích.

Snažíme se, aby elektronický nástroj CENT byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a vyhovoval Vašim

požadavkům. Pokud máte nápad co bychom mohli zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zvážíme

každý podnět. A pokud bude věcný, zapracujeme ho do některého budoucího upgradu.

Pro  sdělení  námětů,  postřehů či  informací  o  problémech se zobrazováním stránek nám prosím

napište na e-mail: info@profilzadavatele.cz.                 

                                                                                                                V Šumperku dne 07.04.2021

 Strana 9

Podpora v pracovních dnech 08:00 – 16:00 hod. +420 583 550 086 | info@osigeno.cz
www.osigeno.cz, www.profilzadavatele-vz.cz

mailto:info@osigeno.cz
mailto:info@profilzadavatele.cz
http://www.profilzadavatele-vz.cz/
http://www.osigeno.cz/

	Obsah
	1 Zabalení stručného popisu předmětu
	2 Evidence smluv
	3 Spravování VZ příspěvkových organizací
	4 Test nastavení
	5 Vyhledávání veřejných zakázek
	6 Seznam osob organizace
	7 Drobné úpravy
	8 Plánovaný update

