
 

 

Zákon o veřejných zakázkách po novele (duben 2012) 

Seminář nabízíme ve 4 variantách: 

1.„transparentní“ novela zákona o ve řejných zakázkách – 55/2012 Sb. (rozsah 3 h) 

Cena:  do 16.000 Kč vč. DPH (30 účastníků) 

2. „transparentní novela“ + nej častější pochybení zadavatele (rozsah 5 h) 

Cena:  do 22.000 Kč1 vč. DPH (30 účastníků) 

3. Zákon o ve řejných zakázkách „na míru“ (rozsah min. 8 h)  

Cena:  do 24.000 Kč vč. DPH (30 účastníků) 

4. Zákon o ve řejných zakázkách – komplexn ě (rozsah 2 × 8 h) 

Cena:  do 46.000 Kč vč. DPH (30 účastníků) 

Reference: 

• Městský ú řad Turnov, Ing. Jana Chlupová, personalistka, j.chlupova(at)mu.turnov.cz 

Osnova: 

1.„transparentní“ novela zákona o ve řejných zakázkách – 55/2012 Sb. (rozsah 3 h) 

• veškeré změny, popř. pouze změny týkající se komunální sféry a jiných zadavatelů než státu 
• návod, jak se vypořádat s novými podmínkami a úskalími stanovení zadávacích podmínek 

i zadávacího řízení 
• návodná schémata a příklady z praxe 

2. „transparentní novela“ + nej častější pochybení zadavatele (rozsah 5 h) 

• novinky z oblasti posledních změn zákona o veřejných zakázkách, zejm. zák. č. 50/2012 Sb.  
• „trénink“ na konkrétních příkladech, které vycházejí z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu 

3. Zákon o ve řejných zakázkách „na míru“ (rozsah min. 8 h)  

• školení zejména pro komunální sféru a „jiné“ veřejné zadavatele  
• kompletní a přehledný výklad o zákonných institutech: 

o předmět, předpokládaná hodnota 
o kvalifikace, hodnocení 
o druhy zadávacího řízení, rámcová smlouva 

• zařazen je blok věnovaný možnostem a úvahám zadavatele při stanovování zadávacích podmínek 
i určování charakteru smluvního vztahu 

• základní průběh zadávacího řízení (lze zvolit, zda hlavní linií výkladu bude zjednodušené podlimitní 
řízení či otevřené řízení)  

• ve výkladu jsou vypíchnuty aktuální změny a výkladová úskalí 

4. Zákon o ve řejných zakázkách – komplexn ě (rozsah 2 × 8 h) 

• důkladný výklad, věnující se detailně podrobnostem přípravy a průběhu zadávacích řízení 
• 1. den: základy, terminologie ZVZ, rozhodování a možnosti zadavatele, příprava veřejné zakázky – 

předmět, kvalifikace, hodnocení, obchodní podmínky, náležitosti zadávací dokumentace 
• 2. den: druhy zadávacího řízení, průběh otevřeného řízení a zjednodušeného řízení, ukázky 

a náležitosti formulářů a dokumentů zadávacího řízení, podmínky pro použití jednacího řízení bez 
uveřejnění, rámcová smlouva, přezkum a dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

• výklad je prokládán příklady z praxe a rozhodnutími ÚOHS  

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky lze libovolnou variantu přizpůsobit konkrétním potřebám zadavatele. 

                                                      
1 Nyní v akci jako Seminář čtvrtletí za 18.800 Kč vč. 0% DPH. 


