
 
 

Datum konání Čas konání Název semináře Místo konání Stav 

18. 10. 2016   9:00 – 12:30 hod A1 - Obecná pravidla ABF
1 

obsazeno 

18. 10. 2016 13:30 – 17:00 hod A2 – Obecná pravidla pro zadávací řízení ABF obsazeno 

26. 10. 2016   9:00 – 12:30 hod A3 – Publikační povinnosti, změny smluv ABF
 

obsazeno 

26. 10. 2016 13:30 – 17:00 hod A4 – Zjednodušené podlimitní řízení ABF obsazeno 

31. 10. 2016   9:00 – 12:30 hod A2 - Obecná pravidla pro zadávací řízení ABF obsazeno 

31. 10. 2016 13:30 – 17:00 hod A4 – Zjednodušené podlimitní řízení ABF neobsazeno 

14. 11. 2016   9:00 – 12:30 hod A6 – Nadlimitní režim – obecná pravidla AVI
2
 obsazeno 

14. 11. 2016 13:30 – 17:00 hod A7 – Zadávací řízení v nadlimitním režimu AVI obsazeno 

16. 11. 2016   9:00 – 12:30 hod A4 – Zjednodušené podlimitní řízení AVI neobsazeno 

16. 11. 2016 13:30 – 17:00 hod A7 – Zadávací řízení v nadlimitním režimu AVI obsazeno 

28. 11. 2016   9:00 – 12:30 hod A1 - Obecná pravidla ABF neobsazeno 

28. 11. 2016 13:30 – 17:00 hod A2 – Obecná pravidla pro zadávací řízení ABF neobsazeno 

  1. 12. 2016   9:00 – 12:30 hod A2 – Obecná pravidla pro zadávací řízení AVI neobsazeno 

  1. 12. 2016 13:30 – 17:00 hod A4 – Zjednodušené podlimitní řízení AVI neobsazeno 

                                                           
1 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1, konferenční sál 
2
 Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1, jednací sál 
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A1. obecná pravidla 
 

 

obsah 
 

1. principy a cíl úpravy 
2. zákon č. 134/2016 Sb. a prováděcí předpisy 
3. související zákonné a podzákonné předpisy 
4. systematika zákona 
5. terminologie zákona 
6. zadání veřejné zakázky 
7. osoba zadavatele a dodavatele 
8. zásady postupu zadavatele 
9. předmět VZ 
10. předpokládaná hodnota VZ 
11. spolupráce zadavatelů (centrální zadávání, horizontální a vertikální spolupráce) 
12. výjimky z povinnosti provést zadávací řízení 

 

A2. obecná pravidla pro zadávací řízení 
 

 

obsah 
 

1. předběžné tržní konzultace 
2. předběžné oznámení 
3. zadávací podmínky 
4. podmínky účasti 
5. vyhrazené veřejné zakázky 
6. průběh zadávacího řízení 
7. komise 
8. zadávací lhůta, jistota 
9. doklady 
10. účastník zadávacího řízení 
11. důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení 
12. opatření k nápravě 
13. střet zájmů 
14. ukončení zadávacího řízení 

 

A3. publikační povinnosti, změny smluv 
 

 

obsah 
 

1. komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 
2. formuláře  
3. elektronické nástroje, profil zadavatele 
4. písemná zpráva zadavatele 
5. ochrana informací, citlivá činnost 
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6. uveřejňovací povinnosti 
7. změna závazku ze smlouvy 
8. ukončení závazku ze smlouvy 

A4. zjednodušené podlimitní řízení 
 

 

obsah 
 

1. volba druhu zadávacího řízení 
2. zjednodušené podlimitní řízení 

a. systematika v rámci zákona 
b. obecné postupy a postupy v řízení 
c. lhůty v řízení 
d. zadávací dokumentace 
e. kvalifikace  
f. hodnotící kritéria 
g. průběh řízení 
h. smlouva a změny smlouvy 
i. uveřejňovací povinnosti 

 

A6. nadlimitní režim – obecná pravidla 
 

 

obsah 
 

1. systematika nadlimitního režimu 
2. kvalifikace 
3. obnovení způsobilosti 
4. technické podmínky 
5. zadávací dokumentace 
6. části VZ 
7. podmínky sestavení nabídky, podmínky uzavření smlouvy 
8. poddodavatelé 
9. otevírání nabídek 
10. mimořádně nízká nabídková cena 
11. hodnocení nabídek 
12. výběr dodavatele 
13. uzavření smlouvy 
14. zrušení zadávacího řízení 
15. uveřejňovací povinnosti 

 

A7. zadávací řízení v nadlimitním režimu 
 

 

obsah 
 

1. systematika ustanovení o řízeních 
2. způsoby zahájení řízení, předběžné oznámení 
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3. otevřené řízení 
a. podmínky použití, lhůty 
b. postup v řízení 

4. užší řízení 
a. podmínky použití, lhůty 
b. postup v řízení   

5. jednací řízení s uveřejněním  
a. podmínky použití, lhůty 
b. postup v řízení 

6. jednací řízení bez uveřejnění  
a. podmínky použití (dodávky, služby, stavební práce) 
b. postup v řízení 

7. řízení se soutěžním dialogem 
a. podmínky použití, lhůty 
b. postup v řízení 

8. řízení o inovačním partnerství 
a. podmínky použití, lhůty 
b. postup v řízení 
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