Podrobná anotace kurzu
Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek dle zákona včetně
rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany zastávka

Lektor Ing. Martin Krištof

Vysočanská, Nádraží Vysočany parkování
Termín 12. května 2020, 9.00 - 15.00
v NC Fénix
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Kurz se věnuje velmi významné problematice pochybení zadavatelů při zadávání veřejných
zakázek (dále jen „VZ“), a to jak veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) i veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen
„VZMR“).

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními zadavatelů při zadávání VZ dle
ZZVZ i VZMR, a to se zohledněním zkušeností s dosavadní účinností ZZVZ.
Účelem a výsledkem kurzu je tak získání kompetence k bezchybnému zadávání VZ dle ZZVZ
i VZMR. Vzdělávání program se zaměřuje na stěžejní oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména pak na oblasti s největší četností a závažností pochybení jako je nastavení požadavků na
U jednotlivých pochybení bude prezentován správný postup řešení v souladu se ZZVZ, resp. se
zásadami ZZVZ. Po absolvování vzdělávacího programu získají účastníci znalosti potřebné jak pro
samotné zadávání VZ, tak i případnou kontrolu procesu zadávání VZ ve své organizaci nebo
např. v podřízených organizacích.
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) Přehled nejčastějších chyb zadavatelů v jednotlivých fázích (oblastech) zadávacího řízení
• Obecné zásady zákona a postupy zákona včetně nové zásady přiměřenosti dle ZZVZ
• Výběr režimu zadávacího řízení
•

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
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Obsah kurzu
•
•
•
•

Běh zadávacího řízení
Ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy
Uveřejňovací povinnosti zadavatele
Námitky uchazečů a jejich řešení

2) Detailní rozbor jednotlivých chyb včetně správného postupu
V této části budou podrobně rozebrány jednotlivá pochybení v hlavních oblastech včetně identiprůběh zadávacího řízení a zejména na výběr dodavatele. V konkrétních příkladech budou uvedeny i sankce udělené ze strany ÚOHS nebo poskytovatelů dotací, a to včetně vztahu takové pokuty
k předpokládané hodnotě zakázky či hodnotě plnění a vůči velikosti rozpočtu zadavatele, který
pochybení způsobil.
V návaznosti na jednotlivá pochybení bude uveden správný postup zadavatele, zejména pak v
případě nápravou zhojitelných pochybení zadavatelů.
3) Vyřizování námitek uchazečů proti úkonům zadavatele a postup ÚOHS
•
Podávání námitek a jejich vyřizování
•
Zákaz uzavření smlouvy
•
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek – role Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS)
•
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
•
Nápravná opatření a neplatnost smluv
•
Kauce a náklady řízení
•
Správní delikty v jednotlivých fázích zadávacího řízení VZ na dodávky
Nejčastější pochybení zadavatelů a správní delikty zadavatelů u VZ na dodávky, příklady z
•
praxe (pravomocná rozhodnutí ÚOHS)
4) Diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe / dotazů a případů od účastníků
V rámci poslední části budou řešeny komplexnější dotazy účastníků, případně dotazy týkající se
jimi zadávaných či administrovaných veřejných zakázek (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či
plexnější příklad (například modelová zadávací dokumentace, u které mají účastníci kurzu identiLorem ipsum

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. Rovněž disponuje
rozsáhlou a unikátní databázi týkající se pochybení zadavatelů
i uchazečů využívanou pro zajištění maximálně praktického charakteStrana 2/2
ru školení.

