Podrobná anotace kurzu
Kontrola veřejných zakázek
Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Smetanovo
náměstí 2,
Ostrava
(BrickHouse)
zastávka
Vysočanská,
Nádraží
Vysočany
zastávka MHD
Výstaviště
parkování
v NC -Fénix

Lektor Ing. Martin Krištof
Termín 22. ledna 2020, 9.00 - 16.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Kontrola správnosti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) i veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je velmi důležitou
součástí náplně práce úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy i s ohledem na skutečnost,
že případná pochybení při zadávání veřejných zakázek mohou mít významné dopady pro
veřejné zadavatele.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s procesem kontroly veřejných zakázek tak, aby byli schopni efektivně provádět kontrolu probíhajících nebo již realizovaných zadávacích řízení.
Kurz bude zaměřen jak na kontrolní činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, tak
VZMR, a to jak v oblasti dodržování zásad ZZVZ, tak jednotlivých dílčích oblastí zadávání VZ.
Součástí kurzu bude i seznámení s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „ÚOHS“) a také rozhodovací praxí poskytovatelů dotace, zejména pak řídících orgánů
jednotlivých operačních programů (dále jen „ŘO OP“ a „OP“) v programovém období 2014-2020.
V rámci kurzu budou v jednotlivých tématech a částech akcentovány praktické zkušenosti z procesů a postupů kontrolní činnosti.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou
proto více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před
konáním kurzu) na kontaktní e-mail kristof@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název kurzu
a datum jeho konání).

Obsah kurzu
1) Kontrola veřejných zakázek z hlediska procesního
Tato úvodní část kurzu se zaměří na vymezení procesní stránky kontroly veřejných zakázek včetně
odlišných postupů pro zakázky dle ZZVZ a VZMR a postupu pro různé fáze zadávacího řízení:
•
Kontrola zadávacích podmínek před vyhlášením VZ (ex-ante kontrola)
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•
Kontrola průběhu zadávacího řízení v jeho průběhu (interim kontrola)

Obsah kurzu
•

•

Kontrola ukončeného zadávacího řízení (ex-post kontrola) včetně členění na kontrolu
zadávacího řízení před podpisem smlouvy a zadávacího řízení po podpisu smlouvy
včetně kontroly dodatků a změn smlouvy
Nástroje kontroly VZ – kontrolní listy, rozhodnutí ÚOHS a poskytovatelů dotace

2) Postupy kontroly v jednotlivých stěžejních oblastech zadávání VZ
V této stěžejní části kurzu budou probrány postupy při kontrole správnosti realizace zadávacího
řízení ať už dle ZZVZ nebo VZMR za dodržení zásad ZZVZ, a to včetně příslušných oblastí (částí)
kontrolního listu VZ.
U jednotlivých oblastí budou uváděny příklady nejčastějších pochybení včetně přehledu rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace, a to z hlediska jejich frekvence a závažnosti:
•
Obecné zásady zákona a postupy zákona s akcentem na zásadu přiměřenosti dle ZZVZ
•
Správné stanovení předpokládané hodnoty a výběr režimu zadávacího řízení
•
•
•
•
•
•
•

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
Stanovení dalších zadávacích podmínek, zejména obchodních a platebních podmínek
a dalších požadavků zadavatele, nastavení lhůt
Průběh zadávacího řízení včetně dodržování lhůt a povinností zadavatele – poskytování vysvětlení zadávacích podmínek, změny zadávacích podmínek, atd.
Ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy
Uzavírání dodatků smlouvy – podstatné a nepodstatné změny smlouvy
Uveřejňovací povinnosti zadavatele
Námitky uchazečů a jejich řešení

3) Řešení výsledků kontroly VZ
•
Členění pochybení na odstranitelná (formální) a neodstranitelná pochybení
•
Možnosti nápravy pochybení zrušením úkonu či úkonů, kterými byl nebo mohl být
porušen zákon.
4) Diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe / dotazů a případů od účastníků
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy účastníků, případně dotazy týkaoblastem budou řešeny v průběhu kurzu.

Lektor kurzu
Ing. Martin Krištof

odborník s více než 12letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných
zakázek všech druhů a ve všech režimech včetně dotovaných zakázek
a dlouholetou lektorskou činností v tomto oboru. Lektor má
zkušenosti jak při zastupování zadavatelů, tak i z pozice uchazeče
a dodavatele včetně zkušeností se správními řízeními u Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a poskytovateli dotace a také
s kontrolou veřejných zakázek ve všech režimech. Rovněž disponuje
rozsáhlou a unikátní databázi týkající se pochybení zadavatelů
i uchazečů využívanou pro zajištění maximálně praktického
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charakteru školení.

