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Úspěšné zadávání veřejných 
zakázek spolufinancovaných z EU

Mgr. Jakub El-Ahmadieh

právník naši dceřiné společnosti AQE legal, jež se 
specializujena výběrová řízení výhradně pro 
organizace veřejného sektoru. Z pohledu zadavatele 
i dodavatele sleduje trendy a implementuje nejlepší 
řešení na míru každému klientovi a jeho dílčímu 
požadavku.

Vzdělávací kurz akreditovaný MV ČR 
Číslo akreditace: AK/PV-750/2017, AK/VE-385/2017

Zadávání veřejných zakázek je vysoce formalizovaným postupem, 
který má zcela klíčový vliv při čerpání dotací spolufinancovaných      
z EU, přičemž i méně závažná pochybení v procesu zadávání veřejné 
zakázky může mít silně negativní dopad na zadavatele a může vést   
k podstatnému krácení dotace. Orientace v problematice dotačních 
veřejných zakázek je přitom o to složitější, že její úprava je 
roztříštěna ve velkém množství na sobě nezávislých dokumentů. 
Správný postup při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných 
z EU je tedy klíčová pro získání a udržení dotačních finančních 
prostředku. 

V rámci kurzu budou postupně a přehledně probrány jednak obecné 
předpisy, které se na výše uvedené procesy vztahují, a jednak 
konkrétní pravidla jednotlivých dotačních programů (zejména IROP, 
OPZ, OPŽP, OP PIK a další). Cílem kurzu je seznámit posluchače se 
specifikami zadávání veřejných zakázek v rámci dotačních programů 
a přehledně představit postup, který povede     k bezchybnému a 
bezproblémovému zadání zakázky bez ohledu na její finanční rozsah 
a náročnost. Cílem tohoto kurzu není představovat zadávání 
veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.
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