
 
Název vzdělávacího programu 

 
 
Právní úprava zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a její aplikace v praxi 
 
 

 

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. Vymezení jednotlivých druhů zadávacích řízení a jejich specifika 
- 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 
 
2. Zahájení a průběh zadávacích řízení se zaměřením na praktické problémy 
- vzdělávací předmět navazuje na předchozí vzdělávací předmět, ve kterém bylo pojednáno o 
jednotlivých druzích zadávacích řízení, lektor se podrobněji zaměří na předpoklady zahájení 
zadávacího řízení, způsob zahájení jednotlivých řízení a vymezení nezbytných a potřebných 
úkonů zadavatele, které činí po zahájení zadávacího řízení s ohledem na jednotlivé druhy 
zadávacích řízení. Lektor vytyčí práva, resp. oprávnění a povinnosti zadavatele v průběhu 
zadávacího řízení tak, aby zadavatel postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
a aby byl v co největší míře schopen vyvarovat se porušení tohoto zákona 
 
3. Nezbytné a specifické náležitosti zadávací dokumentace zadavatele 
- v tomto vzdělávacím předmětu se lektor zaměří na pojem zadávací dokumentace a stanovení 
povinného a nepovinného obsahu zadávací dokumentace, následky porušení minimálního 
obsahu zadávací dokumentace, včetně shrnutí nejčastějších obtíží a problémů při stanovení 
zadávací dokumentace zadavatelem v praxi, také bude pojednáno o technických podmínkách 
jako součásti zadávací dokumentace 
 
 
 
 



 
4. Posouzení nabídek dodavatelů a výběr nejvhodnější nabídky 
- tento vzdělávací předmět klade důraz na závěrečnou fázi zadávacího řízení, a to úlohu 
zadavatele při posouzení nabídek dodavatelů, předmět se zaměřuje na způsob podávání 
nabídek dodavatelů a náležitosti nabídek, které musí zadavatel vyhodnotit při posouzení 
nabídek dodavatelů, dále na proces otevírání nabídek a jejich hodnocení, včetně možnosti a 
předpokladů ustanovení hodnotící komise. Lektor se dále zaměří na hodnotící kritéria nabídek 
a jejich vyhodnocování a způsob výběru nejvhodnější nabídky. 
 
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu 
 
 

 
Vzdělávací plán 

 
 
1. Vymezení jednotlivých druhů zadávacích řízení a jejich specifika  -  45 minut 
 
2. Zahájení a průběh zadávacích řízení se zaměřením na praktické problémy - 60 minut 
 
3. Nezbytné a specifické náležitosti zadávací dokumentace zadavatele - 60 minut 
 
4. Posouzení nabídek dodavatelů a výběr nejvhodnější nabídky - 60 minut 
 
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu - 45 minut 
 
Celková doba vzdělávání: 270 minut 
 
 
 
 
 
 
 


