Název vzdělávacího programu
Právní úprava veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Cíle vzdělávacího programu
Vzdělávací program je určen posluchačům, kteří se podílí svou činností na procesu zadávání
veřejných zakázek a absolvováním programu si prohloubí a rozšíří své znalosti a vědomosti v
dané problematice. Vzdělávací program vyprofiluje absolventa tak, aby byl schopen
samostatně, efektivně a v souladu se zákonem realizovat zadávání veřejných zakázek a
vyvarovat se tak častých chyb při jejich zadávání.
Absolvent vzdělávacího programu se uplatní všude tam, kde se zadávají veřejné zakázky,
zejména ve všech odvětvích veřejné správy, jelikož žádný subjekt veřejné správy se neobejde
bez znalostí procesu zadávání veřejných zakázek. Vzdělávací program je zaměřen na
zadavatele veřejných zakázek, resp. na jejich pracovníky, ale bude přínosem i pro dodavatele.

Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty
a jejich charakteristika
1. Pojem veřejná zakázka a její druhy dle předmětu a hodnoty
- vzdělávací předmět se zaměřuje na prohloubení základních pojmů zákona o veřejných
zakázkách, tak aby byl posluchač schopen v praxi posoudit, ve kterém případě se jedná o
veřejnou zakázku a kdy je tedy povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách,
předmět se dále zaměří na dělení veřejných zakázek dle předmětu na veřejné zakázky na
dodávky, na stavební práce a na služby, co je potřebné pro stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky nebo možnosti využití některých druhů zadávacích řízení, lektor dále vymezí
pojmy nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu, a
předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob jejího stanovení
2. Vymezení osoby zadavatele a dodavatele
- lektor v této části vzdělávacího předmětu vymezí osobu zadavatele dle zákona o veřejných
zakázkách, který dělí zadavatele na zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového, a dále
vymezí pojem centrálního zadavatele, základní rozdíly mezi jednotlivými zadavateli a
možnosti jejich postupu v zadávacím řízení
3. Obecné zásady zadávání veřejných zakázek
- vzdělávací předmět se zaměří na základní zásady postupu zadavatele při zadávání veřejných
zakázek dle ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, a také na
zásady v zákoně výslovně neuvedené, které je nezbytné dodržovat v průběhu celého
zadávacího řízení

4. Charakteristika jednotlivých druhů zadávacích řízení
- vzdělávací předmět je zaměřen na šest zákonem stanovených druhů zadávacích řízení, a to
na otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění,
soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Lektor vymezí charakteristiku jednotlivých
druhů zadávacích řízení, jejich společné i odlišné prvky a podmínky pro jejich použití
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu

Vzdělávací plán
1. Pojem veřejná zakázka a její druhy dle předmětu a hodnoty - 45 minut
2. Vymezení osoby zadavatele a dodavatele - 30 minut
3. Obecné zásady zadávání veřejných zakázek - 30 minut
4. Charakteristika jednotlivých druhů zadávacích řízení - 120 minut
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu - 45 minut
Celková doba vzdělávání: 270 minut

