Podrobná anotace kurzu
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a poskytovatelů dotace
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor Ing. Martin Krištof
Termín 1. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) se dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) týká zakázek zadávaných dle
režimu ZZVZ, v případě veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) se pak kurz
zaměří zejména na rozhodovací praxi poskytovatelů dotace, a to jak v oblasti dodržování zásad
ZZVZ, tak jednotlivých dílčích oblastí zadávání VZMR.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s rozhodovací praxí 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.
Účelem a výsledkem kurzu je tak získání zkušeností a kompetencí k bezchybnému zadávání
U jednotlivých
oblastí bude prezentována rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace jak v rovině potvrzených
pochybení (druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS nebo potvrzená pochybení ze strany poskytovatelů
dotace), tak i potvrzeného správného postupu zadavatelů ze strany ÚOHS a/nebo poskytovatele
dotace.
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).
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Obsah kurzu
1) Přehled rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace v jednotlivých fázích
(oblastech) zadávacího řízení
• Obecné zásady zákona a postupy dle ZZVZ
• Výběr režimu zadávacího řízení
•
•
•
•
•

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
Běh zadávacího řízení
Ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy
Uveřejňovací povinnosti zadavatele
Námitky uchazečů a jejich řešení

2) Detailní rozbor rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace
V této části budou podrobně rozebrány jednotlivá rozhodnutí ÚOHS a/nebo poskytovatelů dotace
ka porušení zákona (primárně pak ZZVZ), dopadu na průběh 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.
V rámci jednotlivých oblastí budou také uváděny příklady rozhodnutí ÚOHS i poskytovatelů dotací
u VZ, u kterých ÚOHS a/nebo poskytovatel dotace neshledal porušení ZZVZ nebo zásad ZZVZ, a byl
tak potvrzen správný postup zadavatele.
3) Vyřizování námitek uchazečů proti úkonům zadavatele
Tomuto tématu bude věnována samostatná pozornost, protože v rámci této fáze zadávacího řízení
bením hodnotící komise či jiných komisí jmenovaných zadavatelem). Současně v této fázi
zadávacího řízení má zadavatel možnost vyhnout se případnému postihu tím, že provede nápravu
formu zrušení úkonu či úkonů, kterými byl nebo mohl být porušen zákon.
V rámci tohoto tématu budou uvedeny také postupy zadavatele v rámci tzv. autoremedury, tedy
samonápravy chyb na straně zadavatele.
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, zejména pak případných probíhajících
nebo anticipovaných řízení u ÚOHS a/nebo poskytovatele dotace (dotazy k jednotlivým dílčím

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 (rozhodnutí ÚOHS a poskytovatelů dotace) využívanou
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pro zajištění maximálně praktického charakteru školení.

