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Trocha historie nikoho nezabije 
aneb „Už za císaře pána…“

• Starověké stavby

• 1535 – francouzský stavební řád (1. právní úprava zadávání VZ)

• 1542 – Německo – veřejné soutěže

České země:

• nařízení vlády č. 61/1909 ř. z. – veřejně rozepisovány dodávky a 

práce, termíny „omezená soutěž” a „z volné ruky”

• 1920 – zadávací řád - Nařízení vlády republiky Československé č. 

667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací 

• 1948 – centrálně řízené hospodářství a státní podniky, veřejná 

soutěž zbytečná (1972 novela Hospodářského zákoníku)



Moderní zadávání

• 1990 - Zadávací řád staveb (metodický pokyn Úřadu racionalizace 

ve stavebnictví)

• usnesení vlády č. 458/1992 – rozšíření na dodávky, služby a výkony

• zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek – od 1.1.1995 

• zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



Zákon 134/2016 Sb.

• Primární účel - transpozice evropských směrnic (únor 2014)

• Účel směrnic - zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího 

procesu, snížení administrativní zátěže, a to jak pro zadavatele, tak 

dodavatele. 

• Cíl: zvýšení flexibility zadavatele 

• Hlavní účel: ekonomicky smysluplné investice při dodržení potřebné 

transparentnosti.



Zákon 134/2016 Sb.
• větší flexibilita, méně pravidel, méně formalismu => nejasnosti a 

těžkosti v aplikační praxi, než bude výkladová a rozhodovací praxe

• nová systematika 

• nové druhy zadávacích řízení

• podpora MSP – dělení na části, zjednodušení prokazování a 

posuzování kvalifikace, nevylučování za formální nedostatky

• důraz na hodnocení kvality + možnost pevné ceny

• podání na ÚOHS zpoplatněno 10 tis. Kč (už ne bezplatně)

• zjednodušené zadávání víceprací

• vyloučení na základě špatných zkušeností (dluhy, nedokončené 

zakázky apod.)

• nová základní zásada přiměřenosti



Základní zásady (§ 6)
1. Zásada transparentnosti

• jasné vymezení kritérií hodnocení (předem) 

• řádné odůvodnění všech rozhodnutí, 

• zpětná přezkoumatelnost - pořizování písemné dokumentace; 

2. Zásada přiměřenosti - respektování pravidla úměrnosti nároků 

vzhledem k předmětu a rozsahu veřejné zakázky,

3. Zásada rovného zacházení - zajištění stejného přístupu ke všem 

dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky,

4. Zásada zákazu diskriminace - stanovení podmínek výběru tak, aby 

nebyl uzavřen přístup do řízení některým dodavatelům z důvodů, které 

s předmětem veřejné zakázky nesouvisejí;



Další zásady
Zásady plynoucí ze Smlouvy o založení ES:

1. volný pohyb zboží (článek 28) – celní unie,

2. svoboda usazování se (článek 43) – svoboda podnikání, 

3. volný pohyb služeb (článek 49), 

4. zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, 

5. zásada proporcionality (přiměřenosti)

6. zásada vzájemného uznávání (akceptace dokladů z jiných 

členských států prokazujících rovnocennou kvalifikaci).

Povinnost dodržovat dále:

1. zásady a principy dle pravidel ochrany hospodářské soutěže

2. zásady pro účelné hospodaření s majetkem státu a ÚSC

3. zásady pro efektivní nakládání s rozpočty



Zadávání zakázek financovaných z EU
Více pravidel:

• Evropská komise

• Národní orgán pro koordinaci (MMR ČR)

• Poskytovatel dotace 

Více kontrol:

• Evropská komise 

• Evropský účetní dvůr 

• Evropský úřad pro boj proti podvodům

• Poskytovatel dotace

• Auditní orgán (MF ČR)

• Finanční úřad

Více možných pochybení

Vyšší sankce 



Pravidla pro zadání veřejných zakázek

• Zákon o veřejných zakázkách

• Závazná pravidla poskytovatelů dotace

• Vnitřní směrnice zadavatele

• Ale POZOR – i OZ (zadávací řízení = sice výrazně formalizovaný, 

ale přesto stále soukromoprávní proces => dle NSS, KS v Brně i 

ÚOHS se OZ uplatní subsidiárně, když ZVZ nemá vlastní úpravu)

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech…



Vymezení pojmu veřejná zakázka
Zadání veřejné zakázky: 

• uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž 

vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo 

stavební práce.

Uzavření smlouvy x objednávka / písemná podoba x jiná podoba

Uveřejňování smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)



O jaký druh veřejné zakázky jde?
Podle charakteru plnění (předmětu VZ):

• veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1 - pořízení věcí, 

zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí 

veřejné zakázky na stavební práce (pořízením se rozumí zejména 

koupě, nájem nebo pacht)

• veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2 – negativní vymezení 

(co není stavební práce, je služba) 

• veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 - poskytnutí 

činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému

• koncese na služby podle § 174 odst. 3 

• koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2.



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a limity

Podle výše předpokládané hodnoty jednotlivých VZ rozlišujeme 
režimy VZ:

• zakázky malého rozsahu (§ 27) - VZ na dodávky a služby 
nedosahující 2 mil. Kč a VZ na stavební práce nedosahující 6 
mil. Kč

• Podlimitní veřejné zakázky (§ 26)

• Nadlimitní veřejné zakázky (§ 25) - VZ dosahující finančních 
limitů dle aktuálního nařízení vlády



Finanční limity pro nadlimitní VZ
• 142.668.000,- Kč – VZ na stavení práce pro všechny zadavatele.

• 3.686.000,- Kč – VZ na dodávky a služby pro ČR, Ministerstva, Státní 
příspěvkové organizace atd.

• 5.706.000,- Kč – VZ na dodávky a služby pro územní samosprávné 
celky  a jejich příspěvkové organizace atd.

• 11.413.000,- Kč – VZ na dodávky a služby pro sektorové zadavatele 
nebo VZ v oblasti obrany a bezpečnosti



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
• Předpokládaná výše peněžitého plnění

• Stanovuje se vždy před zahájením zadávacího řízení

• Slouží pro účely určení postupu zadavatele

• Stanovuje se vždy jako částka bez DPH

• Včetně hodnoty opčního práva

Způsob stanovení na základě údajů a informací:

• o zakázkách stejného či podobného charakteru

• získaných průzkumem trhu či jiným vhodným způsobem



Výše předpokládané hodnoty

• Zákaz dělení předmětu VZ za účelem snížení předpokládané 

hodnoty pod zákonné finanční limity

• Zákaz účelového spojení VZ tak, aby se zadavatel vyhnul 

zákonnému postupu



Způsob zadání veřejných zakázek
ZZVZ upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

• zjednodušené podlimitní řízení (nebude nutné oslovit 5 firem)

• otevřené řízení,

• užší řízení,

• jednací řízení s uveřejněním,

• jednací řízení bez uveřejnění,

• řízení se soutěžním dialogem,

• řízení o inovačním partnerství,

• koncesní řízení, nebo

• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

(sociální, kulturní a jiné specifické služby + právní)

Výběrové řízení pro VZMR

Postupy pro výběr dodavatelů dle operačních programů EU



Lhůty v zadávacím řízení
Lhůta pro podání nabídek – podlimitní:

• ZPŘ – 11 pracovních dnů

• OŘ – 15 pracovních dnů dodávky a služby, 20 pracovních dnů stavební práce

Lhůta pro podání nabídek – nadlimitní OŘ: 

• min. 30 dnů + 5 dnů neumožní-li elektronické podání nabídek + dalších 5 dnů 
neuveřejní-li volně kompletní ZD

Žádost o účast – podlimitní min. 15 dnů

Předběžné oznámení – zkrácení o 5 pracovních dnů

Změna zadávacích podmínek – nutno prodloužit lhůtu podle povahy úpravy

Změna zadávacích podmínek rozšiřující okruh možných dodavatelů – nutno 
prodloužit lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty



Kvalifikace
• Způsobilost dodavatele - základní a profesní

• Schopnost dodavatele – ekonomická a technická kvalifikace

• Nadlimitní stanovena ZZVZ

• Podlimitní režim se řídí částečně režimem nadlimitním, u ZPŘ zadavatel 
může zvolit i kvalifikaci úplně jinou, neuvedenou v ZZVZ

• Počítání času – rozhodný okamžik zahájení zadávacího řízení



Základní způsobilost (§ 74)
• Beztrestnost v zemi sídla za posledních 5 let u v příloze specifikovaných 

trestných činů – výpis z RT právnické osoby + každého člena statutárního 
orgánu – právnických i fyzických osob ve statutárním orgánu dodavatele + 
osoba zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu + právo zadavatele 
stanovit další osoby (které rozhodují, zastupují nebo kontrolují dodavatele)

• Neexistence splatných daňových nedoplatků – potvrzení FÚ + ČP ve vztahu 
ke spotřební dani

• Neexistence splatných nedoplatků na pojistném nebo penále na veřejné 
zdravotní pojištění - ČP

• Neexistence splatných nedoplatků na pojistném nebo penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – potvrzení OSSZ

• Není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa 
apod. – výpis z OR nebo čestné prohlášení, není-li zapsán v OR



Profesní způsobilost (§ 77)

Povinně výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence

Volitelně:

• doklad o oprávnění k podnikání 

• doklad o členství  v profesní samosprávné komoře či jiné profesní 

organizaci, je-li takové členství jinými předpisy vyžadováno 

• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro 

plnění VZ vyžadována jinými předpisy (např. autorizovaní architekti); 



Ekonomická kvalifikace (§ 78)
• roční obrat za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období 

• maximálně dvojnásobek předpokládané hodnoty

• rámcové dohody - předpokládaná hodnota jednotlivého dílčího 

nákupu, který se bude na základě rámcové dohody pořizovat 

• prokazován výkazem zisků a ztrát – uveřejňuje se v obchodním 

rejstříku – větší motivace výkaz zisků a ztrát do obchodního rejstříku 

skutečně zasílat a učinit ho dostupným. 

• obrat nemůže zadavatel požadovat u žádných ze služeb, které jsou 

uvedeny pod kódem 71 CPV (architektura a jiné služby).



Technické kvalifikace (§ 79)
a) seznam stavebních prací za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací (možno i za dobu delší než posledních 5 let, 

pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže),

b) seznam významných dodávek nebo významných služeb za poslední 3 

roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 

poskytnutí a identifikace objednatele (možno i za dobu delší),

c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality 

nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to jak ve vztahu k fyzickým 

osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak 

ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům



Technické kvalifikace (§ 79)
e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality 

nebo popis zařízení pro výzkum,

f) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování 

dodavatelského řetězce, které dodavatel bude moci uplatnit při plnění VZ,

g) provedení kontroly technické kapacity za předpokladu, že služby, které mají 

být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

h) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude 

dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,

i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců nebo počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky,

j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, 

které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici,

k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, nebo

l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou.



Obnovení způsobilosti
Tzv. self-cleaning – přijetí nápravných opatření:

• Uhrazení dlužných částek či nedoplatků

• Úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu

• Aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled 

nebo přezkum

• Přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních 

opatření proti trestné činnosti nebo pochybením

• Zadavatel přezkoumá a může nevyloučit nebo vzít vyloučení zpět



Prokazování kvalifikace
Podoba dokladů:

• Doklady v nabídce v prostých kopiích, 

• Zadavatel si může vyžádat předložení originálů či úředně ověřených kopií v 
rámci objasnění nabídky

• před podpisem smlouvy povinnost vždy předložit originály či úředně ověřené 
kopie od uchazeče, se kterým má být podepsána smlouva

Stáří dokladů:

• Doklady splňující základní způsobilost a výpis z OR nesmí být starší než 3 
měsíce přede dnem zahájení ZŘ

Jazyk dokladů:

• Doklady v jiném jazyce již nemusí být úředně přeložené, stačí běžný překlad 
a jen v případě pochybností si zadavatel může vyžádat úředně ověřený 
překlad (SK+LAT bez)



Prokazování kvalifikace
PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ:

• Možnost dodavatele odkázat v rámci prokazování kvalifikace na veřejné 
informační systémy ve smyslu justice, RZP, ISVZ, kde lze vytisknout výpis 
z OR, ŽR, SKD apod. (internetový odkaz) + důraz na jednotné evropské 
osvědčení a e-Certis

• Možnost dodavatele prokázat celou kvalifikaci čestným prohlášením, pokud 
zadavatel nestanoví, že chce v nabídce předložit konkrétní doklady.



Doplnění nabídky
• možnost dodavatele do nabídky doplnit téměř vše - cokoli, co nebude 

předmětem hodnocení

• vysvětlení cenové nabídky, např. nenaceněné položky – nezmění-li 

dodavatel celkovou nabídkovou cenu, nevadí 



Hodnocení nabídek
Ekonomická výhodnost – jediný způsob hodnocení

• nabídková cena (možno i 100 % = jako nejnižší nabídková cena)

• náklady životního cyklu

• dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení

• záruční a pozáruční servis

• návratnost nákladů

• technická úroveň,

• estetické a funkční vlastnosti

• uživatelská přístupnost

• sociální, environmentální nebo inovační aspekty

• organizace, kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou přímo 

podílet na plnění VZ

• vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením



Elektronické zadávání veřejných zakázek
• proces zpracovávání veřejných zakázek, kdy některé nebo všechny kroky jsou 

realizovány prostřednictvím elektronických nástrojů a prostředků

• cíle: 

– úspory, efektivnost

– pokles cen předmětů VZ : 10 – 20 %

– pokles nákladů na proces zadávání : 40 – 70 %

– zrychlení zadávání

– snížení organizační náročnosti

– zesílení transparentnosti

– zavedení celoevropského elektronického trhu nadlimitních zakázek

• Zadavatel bude moci přijímat nabídky od 18. 10. 2018 pouze v elektronické 
podobě pomocí tzv. elektronického nástroje – definice a náležitosti jsou 
uvedeny v § 213 zákona.



Elektronické zadávání veřejných zakázek
Elektronické prostředky 

– síť a služby elektronických komunikací

Elektronické nástroje 

– technická zařízení a programové vybavení

Elektronické úkony

– úkony prováděné prostřednictvím elektronických nástrojů, nebo 
elektronickými nástroji ve spojení s elektronickými prostředky (elektronická 
komunikace, zpracování a uchovávání dat, ověřování el. podpisů, …)



Požadavky na elektronické prostředky a 
elektronické nástroje

Požadavky stanovuje vyhláška o el. prostředcích, el. nástrojích a el. úkonech

Zadavatel je povinen zajistit:

• splnění požadavků na elektronické podpisy

• přesné určení času a data při doručování (zaručený čas)

• nemožnost přístupu k elektronicky předaným údajům před stanovenými 
lhůtami

• přístup k elektronicky předaným údajům jen na základě rozhodnutí 
oprávněných osob

Funkční požadavky stanovuje atestační vyhláška

Specifikace požadavků na elektronické nástroje

Atest = udává pro jaký druh elektronického nástroje byla atestační procedura 
provedena



Elektronické zadávání veřejných zakázek
Zákon z hlediska elektronizace:

• nepředurčuje technologie

• nepředurčuje, jak komplexní mají elektronické nástroje být:

– elektronické nástroje plní jednu funkci

– elektronické nástroje plní více funkcí

– elektronické nástroje plní všechny funkce v rámci zadávacího řízení (plně 
elektronický systém)

• nepředurčuje provozovatele systémů elektronického zadávání:

– zadavatel si sám vytvoří systém a provozuje ho z vlastních zdrojů

– elektronické nástroje jsou vytvořené a provozované třetím subjektem formou 
nákupu služby

– zadavatel zakoupí licenci k provozování systému

• stanovuje povinnou akreditaci



Elektronické zadávání VZMR
• značná část veřejných zakázek realizována jakožto zakázky malého rozsahu, 

které nejsou detailně upraveny zákonem č. 134/2016 Sb. 

• zejména parametry: 

– volba, zda odeslání výzvy je povinné nebo nepovinné (oslovení 
dodavatelů)

– stanovení minimálního počtu oslovených dodavatelů

– uveřejnění výzvy vhodným způsobem (přístupnost informací veřejnosti)

– dostupnost agendy dodatečných informací v rámci zadávacího řízení

– přímý nákup,

– přímá objednávka,

– evidence přímých nákupů

– vypnutí elektronického podpisu pro dodavatele i zadavatele



Elektronické zadávání VZMR – legislativní rámec
Legislativa týkající se elektronického zadávání VZ a uveřejňování:

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

• vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o 
zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 

• vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek 
a certifikátu shody 

• Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity 
fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy 
a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN)

• Nařízení komise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanoví standardní formuláře 
pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek 
podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES



Elektronické zadávání VZMR - 211 odst. 3 zákona
• účinné pro obce i pro jejich příspěvkové organizace od 18. října 2018 -

zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek

• písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení 
povinně elektronicky

• povinná elektronizace se netýká zakázek malé rozsahu - bude možné nadále 
přijímat nabídky v listinné podobě

• stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: http://www.portal-
vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-
zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf

• povinná elektronizace platí pro všechna zadávací řízení, u nichž lhůta pro 
podání nabídek skončí 18. 10. 2018 a později (viz stanovisko MMR: 
http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Povinna-elektronicka-aktualizace)

• zadavatel musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na 
elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání

http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf
http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Povinna-elektronicka-aktualizace


Elektronický nástroj
• pro příjem nabídek 

• profil zadavatele

• musí splňovat podmínky dané zákonem a vyhláškou č. 260/2016 

• certifikát není povinný ze zákona, ALE…..

• … je na zadavateli, aby si v takovém případě jiným vhodným 
způsobem ověřil a prokázal, že veškeré požadavky zákona jsou 
splněné

• Seznam všech elektronických nástrojů, které obdržely certifikát 
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-
certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb


Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
• musí od října 2018 v zadávacím řízení probíhat elektronicky

• zákon v žádném ustanovení (kromě stanovení způsobu příjmu 
nabídek) nevylučuje použití e-mailu jako jednu z forem 
elektronické komunikace

• § 211 odst. 5 zákona – 4 dokumenty, které musí být opatřené 
platným uznávaným elektronickým podpisem (v případě 
odesílání jiným způsobem než datovou schránkou nebo 
elektronickým nástrojem):
– výzva určená účastníkům zadávacího řízení,

– oznámení o výběru dodavatele,

– rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

– vyloučení účastníka zadávacího řízení.



Komunikace e-mailem
• ztížené důkazní břemeno - obtížné prokázání doručení 

• není fikce doručení dokumentu (oproti datové schránce dle §
211 odst. 6 zákona)



Elektronické zadávání VZ ve školství

Školy obvykle zadávají zakázky malého rozsahu a nebude se jich 
tudíž povinná elektronizace týkat od října 2018

Pro ostatní zakázky ale musí zajistit alespoň: 

• pořízení elektronického nástroje pro příjem nabídek

• povinnost komunikovat v průběhu zadávacího řízení pomocí e-
mailu či datové schránky



Shrnutí a diskuze
• jaká legislativa platí

• jak uzavřít smlouvu

• jak dodržet povinnosti při zadávání VZMR

• jak vyhlásit veřejnou zakázku 

• jak určit předpokládanou hodnotu VZ

• jak vybrat vhodný typ zadávacího řízení

• jak zvolit správnou kvalifikaci

• jak zvolit vhodný způsob hodnocení

• jak na elektronizaci VZ



DĚKUJI ZA POZORNOST

E-mail: levandovsky@seznam.cz

Tel. +420 739 062 317

mailto:levandovsky@seznam.cz

