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Vzdělávací program – úvod
Cíl
Cílem vzdělávacího systému je podpora uživatelů zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vzdělávací program je členěn podle dílčích programů.

Personální zajištění
Vzdělávací program zajistí lektoři MMR:
1. Mgr. Markéta Adámková
2. Ing. Markéta Ajmová
3. Mgr. Martin Čech
4. JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
5. Mgr. Bc. Monika Koudelková
6. Mgr. Miluše Malenková
7. JUDr. Lenka Matochová
8. JUDr. Jana Nedvědická
9. Mgr. Marcel Raška
10. Mgr. Hana Romanová
11. Mgr. Lucie Schrammová
12. Mgr. Vladimír Studnička
13. Ing. Jan Švácha
14. Mgr. Bc. Veronika Vodolánová
15. Mgr. Jiří Vondráček
16. Mgr. Jan Weigel
17. Mgr. Pavel Herman

Všichni výše uvedení lektoři mají bohaté zkušenosti s prezentováním před odbornou i laickou
veřejnosti, používají nové metody výuky prostřednictvím příkladů z praxe, uplatňují současné
možnosti využívání technických prostředků při výuce při zachování role lektora.

Vzdělávací program A
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Vzdělávací program představí posluchačům nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Podkladové materiály budou distribuovány
elektronicky, součástí programu je dobrovolný test.
Program směřuje k průběžnému vzdělávání, jednotlivé části se budou opakovat podle zájmu.
Program bude nabízen zástupcům zadavatelů, jde o centrální orgány a jejich podřízené
organizace, kraje, obce, atd.
Většina částí je koncipována jako půldenní školení, budou zajištěny dopolední a odpolední
termíny. Program bude probíhat zejména prostřednictvím přednášek pro nejvýše 100 lidí.
V rámci vzdělávacího programu nerozlišujeme stupeň znalosti, neboť jde o prezentaci ZZVZ.
Systém je variabilní, absolvování souvisejících částí programu je jen doporučené, s výjimkou
několika případů.

A1. obecná pravidla
předpoklad účasti

není

cílová skupina

zadavatelé

obsah

principy a cíl úpravy
ZZVZ a prováděcí předpisy
související zákonné a podzákonné předpisy
systematika ZZVZ
terminologie ZZVZ
zadání veřejné zakázky
osoba zadavatele a dodavatele
zásady postupu zadavatele
předmět veřejné zakázky
předpokládaná hodnota veřejné zakázky
spolupráce zadavatelů (centrální zadávání, horizontální a
vertikální spolupráce)
výjimky z povinnosti provést zadávací řízení
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A2. obecná pravidla pro zadávací řízení
předpoklad účasti

A1 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

předběžné tržní konzultace
předběžné oznámení
zadávací podmínky
podmínky účasti
vyhrazené veřejné zakázky
průběh zadávacího řízení
komise
zadávací lhůta, jistota
doklady
účastník zadávacího řízení
důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení
opatření k nápravě
střet zájmů
ukončení zadávacího řízení
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A3. publikační povinnosti, změny smluv
předpoklad účasti

A1 - A2 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
formuláře
elektronické nástroje, profil zadavatele
písemná zpráva zadavatele
ochrana informací, citlivá činnost
uveřejňovací povinnosti
změna závazku ze smlouvy
ukončení závazku ze smlouvy
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A4. zjednodušené podlimitní řízení
předpoklad účasti

A1 – A3 (povinné)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

volba druhu zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení
systematika v rámci ZZVZ
obecné postupy a postupy v řízení
lhůty v řízení
zadávací dokumentace
kvalifikace
hodnotící kritéria
průběh řízení
smlouva a změny smlouvy
uveřejňovací povinnosti
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A5. zjednodušené podlimitní řízení – souhrnný průvodce
předpoklad účasti

součástí jsou upravené části A1 – A3

cílová skupina

zadavatelé

obsah

volba druhu zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení
obecná pravidla (nahrazuje A1)
pravidla pro zadávací řízení (nahrazuje A2)
lhůty v řízení
zadávací dokumentace
kvalifikace
hodnotící kritéria
průběh řízení
smlouva a změny smlouvy
uveřejňovací povinnosti
8 vyučovacích hodin

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A6. nadlimitní režim – obecná pravidla
předpoklad účasti

A1 – A3 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

systematika nadlimitního režimu
kvalifikace
obnovení způsobilosti
technické podmínky
zadávací dokumentace
části veřejné zakázky
podmínky sestavení nabídky, podmínky uzavření smlouvy
poddodavatelé
otevírání nabídek
mimořádně nízká nabídková cena
hodnocení nabídek
výběr dodavatele
uzavření smlouvy
zrušení zadávacího řízení
uveřejňovací povinnosti
6 vyučovacích hodin

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A7. zadávací řízení v nadlimitním režimu
předpoklad účasti

A1 – A3 (doporučeno)
A6 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

systematika ustanovení o zadávacích řízeních
způsoby zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení
otevřené řízení
podmínky použití, lhůty
postup v řízení
užší řízení
podmínky použití, lhůty
postup v řízení
jednací řízení s uveřejněním
podmínky použití, lhůty
postup v řízení
jednací řízení bez uveřejnění
podmínky použití (dodávky, služby, stavební práce)
postup v řízení
řízení se soutěžním dialogem
podmínky použití, lhůty
postup v řízení
řízení o inovačním partnerství
podmínky použití, lhůty
postup v řízení
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A8. zjednodušený režim, zvláštní postupy
předpoklad účasti

A1 – A3 (doporučeno)
A6 (povinné)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

1.

časový rozsah
podkladové materiály

personální zajištění

zjednodušený režim
a. systematika řízení
b. podmínky použití
c. zadávací dokumentace, kvalifikace, hodnocení
2. rámcové dohody
a. charakteristika rámcových dohod
b. zadávací řízení
c. obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody
3. dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“)
a. charakteristika DNS
b. zavedení DNS
c. zařazení a zadávání v DNS
4. soutěž o návrh
a. charakteristika soutěže o návrh
b. otevřená a užší soutěž o návrh
c. porota, výběr návrhu
4 vyučovací hodiny
presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A9. koncese
předpoklad účasti

A1 – A3 (doporučeno)
A6 (povinné)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

koncese, vymezení a systematika
modely využití koncesí
výjimky pro koncese
předpokládaná hodnota
zadávací řízení, postupy podle jiných částí
hodnocení nabídek
uzavření smlouvy
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

A10. ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
předpoklad účasti

A1 – A9 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé

obsah

námitky, jejich obsah a vyřízení
zákaz uzavřít smlouvu
dozor nad dodržováním zákona
návrh na zahájení řízení, kauce
průběh řízení
zastavení řízení
zákaz plnění smlouvy
nápravná opatření
správní delikty
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace
ZZVZ
dobrovolný test
lektoři MMR

Vzdělávací program B
Praktický průvodce pro zadavatele
Vzdělávací program tvoří praktické semináře. Program je tvořen konkrétními návody, vzory,
zadavatelé mají zároveň možnost vyzkoušet si některou z praktických činností zadávacího
procesu. Součástí programu je zadání úkolu pro korespondenční vypracování.
Vzdělávací program počítá s účastí nejvýše 30 osob.
Program rozlišuje stupeň dosažených znalostí a praxe.

B1. příprava zadávacího řízení pro začátečníky
předpoklad účasti
cílová skupina
obsah

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

A1 – A2 (doporučeno)
A6 (doporučeno)
zadavatelé bez předchozí zkušenosti nebo s minimální praxí
vymezení předmětu veřejné zakázky
stanovení předpokládané hodnoty
provedení předběžných tržních konzultací
předběžné oznámení
sestavení zadávací dokumentace
struktura zadávací dokumentace
povinné náležitosti dokumentace
podmínky účasti
technické podmínky
obchodní podmínky
zvláštní podmínky
hodnotící kritéria
další zákonná oprávnění zadavatele
stanovení jistoty, zadávací lhůty, lhůty pro podání nabídek
vytvoření konkrétní zadávací dokumentace na základě zadání
podkladů (korespondenčně)
4 vyučovací hodiny
presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
zadávací dokumentace
ZZVZ
lektoři MMR

B2. příprava zadávacího řízení pro pokročilé
předpoklad účasti
cílová skupina
obsah

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

A1 – A2 (doporučeno)
A6 (doporučeno)
nutná znalost na úrovni B1
zadavatelé s praxí
zadávací podmínky pro centrální a společné zadávání
zvláštní případy stanovení předpokládané hodnoty
formy předběžných tržních konzultací
prohlídka místa plnění
možnosti úpravy poddodavatelů v zadávací dokumentaci
další výhrady zadavatelů
prevence střetu zájmů
normy, technické dokumenty, štítky
obchodní a zvláštní podmínky
rozdělení veřejné zakázky na části, varianty
podmínky pro uzavření smlouvy
vytvoření konkrétních částí zadávací dokumentace na základě
zadání podkladů (korespondenčně)
4 vyučovací hodiny
presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
zadávací dokumentace
ZZVZ
lektoři MMR

B3. vedení zadávacího řízení pro začátečníky
předpoklad účasti
cílová skupina
obsah

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

A1 – A4 (doporučeno)
A6 – A7 (doporučeno)
B1 (doporučeno)
zadavatelé bez předchozí zkušenosti nebo s minimální praxí
zahájení zadávacího řízení – vyplnění a odeslání formuláře,
výzvy
uveřejnění zadávací dokumentace
vysvětlení a změna zadávacích podmínek
otevírání nabídek
posouzení splnění účasti v zadávacím řízení a mimořádně
nízké nabídkové ceny
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
základní možnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení
základní postup při hodnocení, komise
výběr dodavatele a uzavření smlouvy
zrušení zadávacího řízení
konkrétní publikační povinnosti zadavatele – formuláře,
uveřejnění smlouvy
vytvoření vybraného dokumentu (protokol o otevírání obálek,
žádost o vysvětlení nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka
zadávacího řízení)
4 vyučovací hodiny
presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
vybraného dokumentu
ZZVZ
lektoři MMR

B4. vedení zadávacího řízení pro pokročilé
předpoklad účasti
cílová skupina
obsah

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

A1 – A4 (doporučeno)
A6 – A7 (doporučeno)
nutná znalost na úrovni B1 - B3
zadavatelé s praxí
zvláštní způsoby zahájení zadávacího řízení
snižování počtu účastníků zadávacího řízení a předběžných
nabídek nebo řešení
zvláštní případy provedení hodnocení před posouzením
podmínek účasti
vyloučení účastníka zadávacího řízení
obnovení způsobilosti
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
postupy při hodnocení
jednání o nabídkách
hodnocení prostřednictvím elektronické aukce
zadávání rámcových dohod a v dynamickém nákupním
systému
vytvoření vybraného dokumentu (rozhodnutí o vyloučení
účastníka – neuznání obnovení způsobilosti, rozhodnutí o
vyloučení z důvodu nevysvětlené mimořádně nízké nabídkové
ceny)
4 vyučovací hodiny
presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
vybraného dokumentu
ZZVZ
lektoři MMR

B5. veřejné zakázky malého rozsahu
předpoklad účasti

A1 – A3 (doporučeno)
A6 – A7 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé bez předchozí zkušenosti nebo s minimální praxí
zadavatelé s praxí
vymezení a kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
náležitosti zadávací dokumentace
kvalifikace, hodnocení
základní postupy u veřejných zakázek malého rozsahu
průzkum trhu, objednávka
otevřená a uzavřená výzva
uzavření smlouvy
uveřejňování a uveřejňovací povinnosti
vnitřní zadávací systém zadavatele
závazné postupy u spolufinancovaných veřejných zakázek
vytvoření zadávací dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu
4 vyučovací hodiny

obsah

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
ZZVZ
lektoři MMR

B6. prevence chyb
předpoklad účasti

A1 – A4 (doporučeno)
A6 – A7 (doporučeno)
B1, B3 a B5 (doporučeno)

cílová skupina

zadavatelé bez předchozí zkušenosti nebo s minimální praxí
zadavatelé s praxí

obsah

prevence chybovosti
vnitřní kontrolní systém veřejných zakázek
nejčastější pochybení v zadávacích řízeních
příprava zadávacího řízení
nastavení podmínek účasti
hodnotící kritéria
vylučování účastníků
změny smlouvy
4 vyučovací hodiny

časový rozsah
podkladové materiály

presentace, pracovní listy, vzory, podklady pro vytvoření
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
ZZVZ

personální zajištění

lektoři MMR

Vzdělávací program C
Specializované semináře
Vzdělávací program tvoří kratší semináře (zpravidla 2 - 4 vyučovací hodiny), které jsou
zaměřeny na specifické oblasti veřejných zakázek. Vzdělávací program tvoří nadstavbu
programů A a B, jejich absolvování není podmínkou, vhodná je ale již pokročilá znalost
veřejných zakázek
Jde o spojení teoretické a praktické přípravy s účastí nejvýše 30 osob.
Obsah programu se může flexibilně měnit, kromě lektorů MMR se předpokládá účast
externích expertů.

C. specializované semináře
veřejné zakázky na
stavební práce
veřejné zakázky na
specifické služby
veřejné zakázky na
projekční práce
soutěž o návrh
společensky odpovědné
zadávání
dynamický nákupní
systém
Národní elektronický
nástroj
vnitřní regulace
zadávacích procesů
prevence korupce u
veřejných zakázek
projektové řízení
veřejných zakázek

lektor: zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví
hlavní okruhy: stanovení předpokládané hodnoty, vymezení
kvalifikace a hodnocení, obchodní podmínky, mimořádně nízká
nabídková cena
lektor: zástupce profesních organizací
hlavní okruhy: specifika veřejných zakázek na uklízecí služby, služby
ostrahy
lektor: zástupce ČKAIT
hlavní okruhy: stanovení předpokládané hodnoty, vymezení
kvalifikace a hodnocení projekčních prací, obchodní podmínky,
mimořádně nízká nabídková cena
lektor: zástupce Komory architektů
hlavní okruhy: specifika soutěže o návrh, příprava podkladů,
hodnotící kritéria, porota
lektor: MMR, MPSV, Úřad vlády
hlavní okruhy: uplatnění sociálně odpovědného zadávání, specifika
podmínek účasti, hodnotících kritérií, zvláštních podmínek
lektor: MMR
hlavní okruhy: uplatnitelnost DNS, el. nástroje pro DNS, zavedení a
zadávání v DNS
lektor: MMR
hlavní okruhy: specifika NEN, konkrétní postupy při zadávání v NEN
lektor: MMR
hlavní okruhy: regulace vnitřních postupů, organizace zadávání,
schvalování veřejných zakázek, vnitřní předpis pro zadávání
veřejných zakázek
lektor: nevládní organizace
hlavní okruhy: integrita veřejných zakázek, prevence korupce,
protikorupční opatření, kontrola zadávacích procesů
lektor: MMR
hlavní okruhy: veřejné zakázky jako součást investičního procesu,
podklady pro veřejné zakázky, harmonogram a rizika jeho
nedodržení, životní cyklus veřejné zakázky, kontrolní listy

Vzdělávací program D
Kontrola veřejných zakázek
Vzdělávací program tvoří semináře pro osoby, které kontrolují zadávání veřejných zakázek,
zejména jde o pracovníky auditních orgánů.

D. kontrola veřejných zakázek
předpoklad účasti

A1 – A4 (doporučeno)
A6 – A9 (doporučeno)

cílová skupina

pracovníci kontrolních orgánů

obsah

kontrolní kompetence k zákonu o zadávání veřejných zakázek
související předpisy
dokumenty ke kontrolní činnosti
principy kontroly
pochybení v nastavení zadávacích podmínek
pochybení procesní
pochybení při uveřejňování
posouzení závažnosti pochybení
8 vyučovacích hodiny

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace, pracovní listy, vzory, kontrolní listy
ZZVZ
lektoři MMR

Vzdělávací program E
Veřejné zakázky pro dodavatele
Vzdělávací program tvoří semináře pro dodavatele, kteří hodlají podat nabídku do
zadávacích řízení. Smyslem je prevence pochybení a seznámení s možnostmi obrany proti
nesprávnému postupu zadavatele.

E. Veřejné zakázky pro dodavatele
předpoklad účasti

A1 – A4 (doporučeno)
A6 – A9 (doporučeno)

cílová skupina

dodavatelé – osoby zpracovávající nabídku

obsah

osoba dodavatele v zadávacím řízení
podmínky účasti v zadávacím řízení
sestavení nabídky, povinné součásti nabídky
otevírání obálek s nabídkami
forma nabídek, zapracování ceny, doklady
přístup k informacím, informační systémy veřejných zakázek
uzavírání smlouvy
námitky a jejich náležitosti
návrh na zahájení řízení, podání podnětu
8 vyučovacích hodin

časový rozsah
podkladové materiály
personální zajištění

presentace, pracovní listy, vzory, kontrolní listy
ZZVZ
lektoři MMR
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