
 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením 

školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník 

za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 

 Zakázky malého rozsahu – praktická doporučení 
AK/PV-18/2019 - AK/VE-17/2019 

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík 
Veřejné zakázky malého rozsahu představují největší kategorii veřejných zakázek. S ohledem na 

absenci podrobnější zákonné úpravy je na zadavatelích, aby si sami upravili postup pro zadání 

veřejných zakázek malého rozsahu a neporušili přitom základní zásady – transparentnosti, 

rovného přístupu a zákazu diskriminace, jimiž se musí řídit. 

Toto školení je pro všechny zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu, kteří chtějí vědět jakým způsobem tyto 

zakázky zadat a neporušit přitom zákon. V rámci školení bude zohledněna aktuální judikatura a její aplikace na 

veřejné zakázky malého rozsahu a bude zde demonstrováno několik vzorových situací a jejich řešení v rámci 

postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

 

 

Obsah 

▪ Průzkumy trhu 

▪ Příprava zadávání zakázky malého rozsahu 

▪ Zadávací dokumentace 

▪ Kvalifikace 

▪ Kritéria hodnocení a způsoby hodnocení 

▪ Jak psát výzvy k podání nabídek 

▪ Jak posuzovat, hodnotit a vybírat nabídky 

▪ Jednání o nabídkách 

▪ Uzavírání smluv 

▪ Poskytování informací o zakázkách malého 

rozsahu 

▪ Dokumentace o zakázce malého rozsahu 

▪ Příklady z praxe 

▪ Ukázky vzorových dokumentů 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 

➢ zasláním návratky na email stanislava.komarkova@asi.cz 
➢ telefonicky na čísle 606 535 636  
➢ online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz   

KDY:  03. 11. 2022  

KDE: BEA centrum Olomouc s.r.o. (tř. Kosmonautů 1, Hodolany 77900) 

Platba: 1 950,- / os. bez DPH  
✓ druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10% 

✓ úhrada se provádí dopředu – bude Vám zaslána Výzva k úhradě, na jejímž základě provedete 

platbu nejpozději 5 dní před termínem semináře 

✓ cena zahrnuje pracovní materiály, občerstvení a certifikát 

 

Stanislava Komárková, DiS. 

organizátorka 
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