
 
Název vzdělávacího programu 

 
 
Požadavky zadavatele na kvalifikaci a obsah zadávací dokumentace 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. Rozsah kvalifikace 
- vzdělávací předmět je zaměřen na vymezení jednak základních kvalifikačních předpokladů 
obligatorních pro zadání veřejné zakázky dodavateli, tak i na vymezení specifických 
kvalifikačních předpokladů, kterými jsou požadavky profesní, technické, ekonomické a 
finanční. Dále se bude pojednávat o způsobech stanovení kvalifikačních předpokladů, 
oprávněnosti zadavatele požadovat na dodavateli splnění specifických kvalifikačních 
předpokladů, vztahu kvalifikace a hodnocení a postupu při změně kvalifikace dodavatele v 
průběhu zadávacího řízení 
 
2. Posouzení kvalifikace zadavatelem 
- vzdělávací předmět navazuje na předchozí předmět, který se zaměřil na pojem a kvalifikační 
předpoklady. Úkolem tohoto předmětu je vymezit postup zadavatele při posouzení kvalifikace 
dodavatele jako základní předpoklad dodavatele pro účast v zadávacím řízení, bude 
pojednáno o způsobech prokazování kvalifikace včetně podmínek, za kterých je možné 
ustanovit pro posouzení kvalifikace zvláštní komici, a konečně postup zadavatele při 
nesplnění kvalifikace dodavatelem a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení 
 
3. Zadávací dokumentace a její povinný a volitelný obsah 
- 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 a způsob poskytování zadávací dokumentace dodavateli, 
včetně shrnutí nejčastějších obtíží a problémů při stanovení zadávací dokumentace 
zadavatelem v praxi 
 



 
4. Technické podmínky v zadávací dokumentaci 
- v tomto vzdělávacím předmětu je pojednáno o technických podmínkách jako možné části 
zadávací dokumentace a způsobu stanovení technických podmínek zadavatelem s odkazem na 
zákonem stanovené dokumenty nebo normy 
 
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu 
 
 

 
Vzdělávací plán 

 
 
1. Rozsah kvalifikace  - 60 minut 
 
2. Posouzení kvalifikace zadavatelem - 45 minut 
 
3. Zadávací dokumentace a její povinný a volitelný obsah - 60 minut 
 
4. Technické podmínky v zadávací dokumentaci - 30 minut 
 
5. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu - 45 minut 
 
Celková doba vzdělávání: 240 minut 
 
 
 
 
 


