
Gilda 

Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy 

vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA 

Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte oprávnění do programu Gilda. Zřízení přístupu: Vladislav 

Sochna, sochna@jh.cz, 384 351 185. 

Přihlášení do programu probíhá automaticky. Pouze na PC (zasedací místnost Klášterská) je nutné se po vyzvání do 

programu přihlásit – přihlášení je shodné se základním přihlášením do vašeho PC. Odhlášení je možné z horní lišty, 

případně uzavřením všech oken prohlížeče. 

Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.  

Pro vytvoření nové zakázky vybereme volbu - Založit v horní liště - karta Zakázka 

 

 

Vyplňujeme tyto volby: 

- Název zakázky 

- vybereme typ řízení 

- druh VZ 

http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/Mastered.aspx?selectMode=Order&scope=Orders&src=DataDialog.htm&item=4010


 

2x klik do pole Odbor/Zkratka - vyberte Odbor a následné pole se vyplní automaticky. 

Následně vyberte Kód činnosti (není povinná položka) – respektive Kód činnosti nevyplněn nebo vybereme konkrétní 

Kód. 

 

Dále vyplníme kolonku předpokládaná cena. 

Klikneme Založit  

 

 

 

 

 

 



Práce se zakázkou 

Ze seznamu vybereme naší požadovanou zakázku – aktuální námi vybraná zakázka se zobrazuje Vlevo nahoře u 

zeleného loga. 

Následně nejvíce úprav a vytváření dalších dokumentů se provádí v Gildě vpravo nahoře, kde je ovládací MENU zakázky. 

MENU: 

Zakázky – po kliknutí se zobrazí celý seznam zakázek za váš odbor 

 Dodavatelé – podmenu, po kliknutí se zobrazí seznam firem již vložených do systému, nebo lze přidat novou 

Seznam VZ – po kliknutí se zobrazí seznam VZ tříděn dle typu VZ , v podmenu je možné dále třídit 

Evidence – po kliknutí se zobrazí přehled a sumarizace jednotlivých kroků zakázky 

Procesy – po kliknutí se zobrazí jednotlivé kroky VZ. Zde se vytváří celá VZ od začátku do konce  

 

Naopak v dolní části jsou umístěny tlačítka na různá zobrazeni, počet stran a další strany (v případě více zakázek, 

procházení firem apod.), mazání, uložení. 

 

Z menu tedy vybereme Procesy. 

Zobrazí se nám Jednotlivé kroky zakázky, kde začínáme vždy od první položky 1. Návrh zadání, výzva, seznam 

oslovených. 

 

 

 

 



1. Návrh zadání, výzva, seznam oslovených – klik 

Po kliknutí se nám zobrazí jednotlivé kroky VZ, které postupně vyplňujeme 

 

  Tento znak před názvem daného kroku značí to, že program Gilda vytvoří v pravém sloupci po kliknutí Dokument 

aplikace Word, který je možné dále upravovat či mazat. Toto platí obecně v celém programu 

    Tyto znaky před názvem daného kroku značí to, že program Gilda přejde do tabulkového výběru dalších 

možností. Doplněné údaje se zároveň automaticky použijí v dalších krocích VZ 

Přilepit soubor... – je možné si v libovolném kroku VZ, nahrát externí soubor související s VZ viz. poslední kapitola 

Pokud zpětně potřebujeme jakoukoliv položku upravit, klikneme na vybraný krok VZ a v tabulce upravit hodnoty (člen 

komise, cena nabídky, nabídka další firmy). Pokud ovšem znovu klikneme na tlačítko Wordu – vytváří to automaticky 

další neupravený dokument z připravené šablony – kliknutím na červený křížek je možné ho kdykoliv vymazat viz 

obrázek níže 

 

Původní dokument již editovaný a 

upravený. 

Nový dokument po Kliknutí na 

položku 01. 



Formulář (základní údaje ZMR) 

 

Některé položky jsou předem vyplněné, jak je patrné z obrázku výše. Upravte tedy buňku Místem plnění je: uveďte 

konkrétní místo (např. ZŠ Jarošovská746) 

Dále vyplňte buňku Popis předmětu VZ: 

Dále vyplňte buňku Finanční krytí a): místo vyplněného „kapitola“ vypište ORJ s číslem dle odboru (např. ORJ14) 

Dále vyplňte buňku Finanční krytí b): pokud nepracujete s dotací z EU - vymažte 

Základní hodnotící kritériu: 

Vybereme předvyplněné možnosti hodnocení a to buď dle nejnižší nabídkové ceny, nebo dle nejlepší ekonomické 

výhodnosti nabídky (v tomto případě vyplňujeme váhu jednotlivých kritérií. Hodnoty vybíráme dvojitým kliknutím do 

vybrané buňky. 

Tento bod je nutné vyplnit ihned, pokud dojde k vyplnění až po doplnění dalších kroků VZ nebude Gilda hodnotící 

kritéria akceptovat. 

My jsme vybrali Nejnižší nabídkovou cenu. 

Na obrázku níže je ukázka při výběru nejlepší ekonomické výhodnosti nabídky – postupovali jsme tak, že jsme 2x klikli do 

prázdné buňky 1. kritérium – otevřelo se nám nové okno vpravo, kde po výběru jedné z nabízených možností se nám 

okno zavře a výběr se vyplní do buňky viz obrázek 2. Pole Jednotka je čistě informativní a program tuto hodnotu tedy 

nebere při vyhodnocování v úvahu. Stěžejní je tedy Váha a zda vybraný typ počítá s nejvyšší hodnotou jako nejlepší či 

naopak čím vyšší tím „horší“ – toto lze zjistit najetím zcela vpravo v otevřeném okně viz. obrázek 2 



 

Obrázek 2 

 

 

 

 

 

 



Termíny (harmonogram zakázky)  

Po kliknutí na tuto položku dojde k otevření okna viz. obrázek 

 

Z levé nabídky vybírejte jednotlivé kroky dle cenové výšky zakázky – z toho vyplývá, že není vždy nutné všechny kroky 

vyplnit. Vyplnění se provádí po výběru v pravé části okna: 

V každém kroku vždy zaškrtněte volbu ValueLocked a klikněte na kalendář, kde si vyberete čas a datum. Po vyplnění  

informací záznam uložíte kliknutím na ikonku diskety vpravo dole. 

Po uložení prvního záznamu dojde automaticky k předvyplnění dalších termínů, které je nutno upravit dle potřeby. Viz. 

obrázek 

 

 

 

 

 



Komise (otevírání obálek)  

Po kliknutí na tuto položku dojde k otevření okna viz. obrázek 

 

V pravé části okna dvojklikem na prázdnou buňku Oslovení člena se zobrazí seznam vložených členů komise viz. obrázek 

níže. Z tohoto seznamu vybíráme jednotlivé členy. V případě, že seznam, neobsahuje námi zvoleného člena je možné ho 

doplnit administrátorem (Sochna 384 351 185). 

 

Po každém výběru člena je nutné ho uložit opět ikonou diskety vpravo dole 



 

Komise (hodnotící) 
Postupujeme shodně jako v bodě výše Komise (otevírání obálek) 

 

Dodavatelé (výběr k oslovení) 

 



Po otevření okna viz. obrázek výše, je nutné dále zvolit tlačítko čtverečku (viz. obrázek výše) a otevře se další okno 

s adresářem firem. 

V horní prázdné buňce píšeme jednotlivé části názvů firem (toto funguje jako vyhledávač). A vybranou firmu opět 

potvrzujeme ikonkou diskety (ulož) vpravo dole. 

 

V případě, že v seznamu nedohledáme vámi požadovanou firmu, je nutné si jí přidat Ručně. Toto provedeme v okně 

kliknutím na dolní liště vlevo na ikonku Tabulky s lupou (Zobrazit tabulku a formulář současně).  

 

Následně v pravé části okna vyplníme údaje o firmě ručně nebo lépe vložením IČ subjektu do patřičné buňky a kliknutím 

na odkaz ARES (nad buňkou) – poté dojde po určité době k automatickému vyplnění údajů o firmě tak jak jsou uvedeny 

v databázi ARES. 

Zadané a vyplněné údaje je nutné opět uložit ikonou diskety vpravo dole. 

 

 

 

 

 



Na obrázku níže je ukázka námi vložených firem. 

 

01. Návrh zadání veřejné zakázky (interní) – tento dokument tvoříme pouze při zakázkách nad 100tis Kč 

(tvoří přílohu zprávy do rady) 

Po kliknutí na tuto položku se automaticky vytvoří soubor Návrh zadání veřejné zakázky (interní)  - vpravo viz. obrázek 

 

Kliknutím na název souboru a potvrzením několika dotazů dojde k otevření dokumentu v MS Word. 

Otevřený dokument si podle potřeby upravíme a uložíme (dokument se automaticky ukládá do Gildy) . V případě 

potřeby si otevřený dokument zároveň převedeme do formátu PDF a uložíme do svého PC (tento dokument používáme 

jako přílohu Zprávy do rady) 



 

V případě potřeby výmazu souboru Návrh zadání veřejné zakázky (interní)  - toto provedeme červeným křížkem u 

daného souboru v Gildě. Toto platí obecně u jakéhokoliv dokumentu v Gildě. 

JHZMR2mil. 01.1 Návrh zadání veřejné zakázky (pro zveřejnění) - PRYČ 

Formulář (výzva - detaily)  

Po kliknutí na tuto položku dojde k otevření okna viz. obrázek 

Jsou předvyplněny 3 body,  které je možné si libovolně v zaškrtávacím poli aktivovat a deaktivovat. V případě potřeby 

v posledním poli Zadávací podklady vyplňte vlastní požadavky.  

 

 

 

 

 



02. Výzva  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Výzva (obecná)“. Tento dokument 

si upravíme dle potřeby, vytiskneme a předáme k podpisu vedoucímu. Stejné úpravy v dokumentu musíme provést i 

v následujícím kroku Výzva všem osloveným. 

 

 

Dokument Výzva (obecná) si zároveň uložíme do svého PC. Z daného dokumentu vymažeme oslovené firma a spisové 

značky (viz. obrázek níže), převedeme do PDF a zveřejníme na našem webovém portálu Profilu zadavatele, respektive 

dokument zašleme na adresu sochna@jh.cz ke zveřejnění.   

Upozornění: Při vyšším počtu firem je nutné si upravit pole s adresami jednotlivých firem, tak aby byly zobrazeny všechny. 

 

 

 

 

http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/WordBat.ashx?65f2b4c6-29f2-4e81-8899-231d7f288998
mailto:sochna@jh.cz


02.1 Výzva všem osloveným  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentů v pravém sloupci s názvem „Výzva + firma“. Počet vytvořených 

dokumentů bude shodný s počtem oslovených firem. 

Pokud jsme výzvu v předchozím kroku upravovali, nezapomeneme toto provést i v těchto dokumentech tak, aby text ve 

všech výzvách byl shodný. 

 

03. Zadávací dokumentace  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentů v pravém sloupci s názvem „Zadávací dokumentace“. 

Dokument dle potřeby upravíme a uložíme. 

 

Razítko  

Po kliknutí na tuto položku dojde v pravém rohu aplikace k potvrzení ukončení kroku 1. Viz. obrázek . Konkrétně se 

doplní datum u položky „Provedeno:“, které by mělo být shodné se zadaným s datem v Termíny (harmonogram 

zakázky). Po opětovném kliknutí na Razítko dojde k zrušení. Razítko není nutné používat. 

 

http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/WordBat.ashx?65f2b4c6-29f2-4e81-8899-231d7f288998


2. Doručené nabídky (příjem, seznam) 

Doručené nabídky se přidávají přes aplikaci Gilda – podatelna a do Gildy se přiřazují automaticky. Gildu podatelnu si 

spustíme opět na Intranetu. 

 

GILDA PODATELNA 

 

V této aplikaci si nejdříve zvolíme v Seznamu zakázek buď dle vyhledávání nebo ručně naší zakázku – v dalším sloupci 

vpravo opět vybereme či vyhledáme požadovanou firmu, která nám podala nabídku. V případě, že daná není zapsána 

v seznamu, je nutné zvolit volbu „Přidat nového“ a následně se dostáváme do jednoduchého formuláře na ruční vložení 

subjektu nebo lépe vložení přes ARES, což bylo popsáno již v bodě Dodavatelé (výběr k oslovení).  

TIP: Po přidání nové firmy je nutné si stránku obnovit ( klávesa F5 ), proto aby byla firma viditelná v seznamu firem. 

 

http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/Podatelna.aspx?


Jednotlivé nabídky se přidávají kliknutím na tlačítko PODAT, buď dle aktuálního času a data, nebo můžeme zadat čas a 

datum ručně.  

Na dalším obrázku je již vidět seznam firem, které podaly nabídku. Firma Swietelsky se přihlásila na základě výzvy 

uveřejněné na webových stránkách. 

 

V tuto chvíli opouštíme program Gilda – podatelna a vracíme se do klasické Gildy. 

Díky použití GILDA – PODATELNA se nám vyplnili kroky v sekci 2. Doručené nabídky (příjem, seznam).  

Konkrétně tyto: Dodavatelé (výběr k oslovení), Dodavatelé (podání nabídky)  

 

V případě potřeby je možné si tyto položky opravit či vyplnit i v Gildě nezávisle na Podatelně. V takovém případě už 

nepoužíváme Podatelnu. 

06. Seznam přijatých nabídek  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Seznam přijatých nabídek“.  

 

Dokument dle potřeby upravíme a uložíme (např. Způsob doručení, nebo text pod tabulkou). 

 



 

Razítko 

Po kliknutí na tuto položku dojde v pravém rohu aplikace k potvrzení ukončení kroku 2. Konkrétně se doplní datum u 

položky „Provedeno:“, které by mělo být shodné se zadaným s datem v Termíny (harmonogram zakázky). 

 

3. Otevírání obálek, protokol komise, návrhy plnění uchazečů   

 

Komise (otevírání obálek)  

Komise je již automaticky vyplněna shodně s Komisí zadanou v bodě 1. Návrh zadání, výzva, seznam oslovených. 

 

 



Komise (hodnotící)  

Po kliknutí na tuto položku jsou již vyplněni členové, které jsme zadali v Komise (hodnotící) ovšem v bodě 1. Návrh 

zadání, výzva, seznam oslovených. Zde ovšem vyplníme skutečně přítomné členy a náhradníky. 

Vybereme člena a v pravé části zaškrtneme volbu Člen přítomen nebo Náhradník přítomen – poté nezapomeneme 

Uložit ikonou diskety. V případě podjatosti můžeme Červeným křížkem smazat člena komise viz. obrázek níže 

 

Dodavatelé (návrhy plnění, nabídková cena)  

Po kliknutí na tuto položku se zobrazí nové okno viz. obrázek níže. Zde nejdříve v horní části kliknutím vybereme firmu 

(ta se zvýrazní) a zobrazí se u ikonky čtverečku. 

 



 

Následně po vybrání firmy  je NUTNÉ myškou najet do dolní části okna (cca pod ikonku čtverečku) a ve spodní části 

vyplnit tyto položky: 

- Cena nabídky (podmínkou je vyplnění položky Nabídková cena bez DPH) 

Vyřazení nabídky – kontrola formálních náležitostí – v případě nutnosti vyplnění klikneme na text 

Vyřazení nabídky – posouzení kvalifikace – v případě nutnosti vyplnění klikneme na text 

Vyřazení nabídky – neodpovídá požadavkům – v případě nutnosti vyplnění klikneme na text 

- Po vyplnění všech údajů u vybrané firmy je nutné opět záznam uložit ikonkou diskety vpravo dole. 

 

 

 

 



Shodně postupujeme u dalších firem a dle nabídkové ceny se nám automaticky přiřazuje u záznamů firem pořadí. 

Ve vzorovém příkladu jsme vyřadily firmu Staviservis vyplněním položky Vyřazení nabídky – neodpovídá požadavkům. 

V takovém případě systém nepřiřadí této firmě pořadí. 

 

 

03. Protokol o otevírání obálek  

Po kliknutí na tuto položku se nám automaticky vytvoří dokument Protokol o otevírání obálek, který dle potřeby 

upravíme a uložíme. 

 

 

 

 

 



Tabulka hodnocení (dle ceny)  

Pokud byla vybrána za základní hodnotící kritérium v bodě 1. Návrh zadání, výzva, seznam oslovených  volba Nejnižší 

nabídková cena – zvolíme tuto volbu a dojde k vytvoření dokumentu T1. Tabulka hodnocení (dle ceny), který následně 

dle potřeby upravíme.  

 

Tabulka hodnocení (3krit)  

Pokud byla vybrána za základní hodnotící kritérium v bodě 1. Návrh zadání, výzva, seznam oslovených  volba Nejlepší 

ekonomicky výhodná  – zvolíme tuto volbu a dojde k vytvoření dokumentu T2. Tabulka hodnocení (3krit), který 

následně dle potřeby upravíme.  

 

Razítko 

Po kliknutí na tuto položku dojde v pravém rohu aplikace k potvrzení ukončení kroku 3. Konkrétně se doplní datum u 

položky „Provedeno:“, které by mělo být shodné se zadaným s datem v Termíny (harmonogram zakázky). 

 

 



Prezenční listina (přítomných uchazečů při otevírání obálek)  

V případě, že otvírání obálek je veřejné a na otvírání se dostaví zástupci jednotlivých firem, je nutné vytvořit tento 

dokument, který následně doplníme dle skutečné přítomnosti. 

 

Prezenční listina (členů komise otevírání obálek)  

Po kliknutí na tuto položku se nám automaticky vytvoří dokument Prezenční listina členů komise otevírání obálek, který 

dle potřeby upravíme a uložíme. 

 

 

 

 

 

 

 



05. Prohlášení o nepodjatosti člena HK  

Po kliknutí na tuto položku se nám automaticky vytvoří dokument, který si upravíme. 

 

05.1 Prohlášení o nepodjatosti náhradníka HK  

Po kliknutí na tuto položku se nám automaticky vytvoří dokument, který si upravíme. 

 

07. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Zpráva o posouzení a hodnocení 

nabídek“. Dokument dle potřeby upravíme. 

 

 



Prezenční listina HK  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Prezenční listina HK“. Dokument 

dle potřeby upravíme. 

 

4. Oznámení o výběru  

 

05. Oznámení o výběru nabídky  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Oznámení o výběru nabídky“. 

Tento dokument si upravíme dle potřeby, vytiskneme a předáme k podpisu vedoucímu. Stejné úpravy v dokumentu 

musíme provést i v následujícím kroku Oznámení o výběru nabídky všem uchazečům. 

Upozornění: Při vyšším počtu firem je nutné si upravit tabulku s adresami jednotlivých firem, tak aby byly zobrazeny 

všechny. 

 



05.1 Oznámení o výběru nabídky všem uchazečům  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentů v pravém sloupci s názvem „Dopis + firma“. Počet vytvořených 

dokumentů bude shodný s počtem oslovených firem vyjma vyřazených. 

Pokud jsme oznámení v předchozím kroku upravovali, nezapomeneme toto provést i v těchto dokumentech tak, aby 

text ve všech výzvách byl shodný. 

 

Razítko  

Po kliknutí na tuto položku dojde v pravém rohu aplikace k potvrzení ukončení kroku 4. Konkrétně se doplní datum u 

položky „Provedeno:“, které by mělo být shodné se zadaným s datem v Termíny (harmonogram zakázky). 

Dopis vyloučenému uchazeči  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentů v pravém sloupci s názvem „Dopis vyloučenému + firma“. 

Počet vytvořených dokumentů bude shodný s počtem vyloučených firem. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/WordBat.ashx?65f2b4c6-29f2-4e81-8899-231d7f288998
http://gilda.jh.cz:8081/JNHDS8R2/WordBat.ashx?65f2b4c6-29f2-4e81-8899-231d7f288998


5. Testy, kontrolní dokumenty, smlouva  

 

Parametry smlouvy  

Po kliknutí na tuto položku dojde k otevření formuláře, kde zobrazí vítězná firma a doplníme jednotlivé buňky dle 

skutečnosti. 

 

Z1. Výpis evidence VZ  

Po kliknutí na tuto položku dojde k vytvoření dokumentu v pravém sloupci s názvem „Z1. Výpis evidence VZ“. Tento 

dokument obsahuje veškeré kroky a záznamy, které jsme při vytváření VZ provedli.  

 

 

 



Přilepit soubor....: 

 

1. V procesu stisknete Přilepit soubor... 

2. Otevře se dialog okno 

 - volíte procházet a vyberete si soubor který chcete přilepit 

 - pak zaškrtnete u názvu souboru checkbox jen k otevřené zakázce 

 - vyberete typ dokumentu např. pdf 

 - stisknete vybrat jen tento 

3. Nahrání se provede 

 

 

 

Zpracoval: Vladislav Sochna ve spolupráci s Ing. Jaromírem Havlíčkem 

 

 

 

 

 


