Název vzdělávacího programu
Ukončení zadávacího řízení a opravné prostředky proti rozhodnutí zadavatele
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z pohledu zadavatele

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. Způsoby ukončení zadávacího řízení
– vzdělávací předmět se zaměřuje na vymezení jednotlivých způsobů, kterými se zadávací
řízení končí, je pojednáno dopodrobna o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky včetně předpokladů pro jeho rozhodnutí, dále o zrušení zadávacího řízení
zadavatelem a důvodům vedoucím k tomuto zrušení a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení pro nesplnění požadavků na jeho kvalifikaci. Lektor konkrétně vymezí, jak má
zadavatel v jednotlivých případech postupovat, aby jeho rozhodnutí bylo v souladu se
zákonem
2. Námitky
- vzdělávací předmět se zaměřuje na obranný postup dodavatele proti rozhodnutí zadavatele v
zadávacím řízení, a to z pohledu zadavatele. Zadavatel je povinen v zadávacím řízení posoudit
předpoklady pro podávání námitek, tedy zejména aktivní legitimaci dodavatele – stěžovatele,
dodržení lhůty pro podání námitek a splnění jejich formálních náležitostí. Lektor se zaměří na
postup zadavatele po podání námitek a způsoby jeho rozhodnutí o námitkách

3. Přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže
- vzdělávací předmět navazuje na předchozí vzdělávací předmět daného vzdělávacího
programu týkající se obraného postupu dodavatele vůči úkonům zadavatele v zadávacím
řízení. Lektor se podrobněji zaměří na funkci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v
zadávacích řízeních a jeho úkoly a pravomoci, dále dopodrobna vymezí postup zadavatele po
podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele a opatření, která Úřad může proti zadavateli
realizovat
4. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu

Vzdělávací plán
1. Způsoby ukončení zadávacího řízení - 105 minut
2. Námitky - 45 minut
3. Přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
- 45 minut
4. Odborná diskuze k jednotlivým předmětům programu - 45 minut
Celková doba vzdělávání: 240 minut

