
 

   
   
 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ 
Odbor druhostupňového rozhodování 

SPORT V-HOTEL Hrotovice 
Nám. 8. května 219 

675 55 Hrotovice 
https://hotel-hrotovice.cz/ 

13. – 14. 9. 2022 
 
PROGRAM 
 
úterý 13. 9. 2022 
 
09:00 – 09:15 odjezd z ulice Rooseveltova (restaurace Bohéma) 
 
09:15 – 12:00 příjezd a ubytování 
 
12:00 – 13:00 přestávka na oběd 
 
13:30 – 15:00 1. blok odborného programu  
Institut sankce zákazu plnění veřejných zakázek dle § 22a odst. 4 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů a jeho dopad do prostředí zadávání 
veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

- popis institutu a příklady jeho uložení 
- dopad uložení sankce do probíhajících zadávacích řízeních 
- povinnosti zadavatele v souvislosti s uložením sankce účastníkovi zadávacího řízení 
- modelový případ 
- diskuse 

 
15:00 – 15:30 přestávka na občerstvení 
 
15:30 – 17:00 2. blok odborného programu  
Porovnání institutu sankce zákazu plnění veřejných zakázek dle § 22a odst. 4 a násl. zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže s trestem zákazu plnění veřejných zakázek nebo 
účasti ve veřejné soutěži dle § 15 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim 

- kazuistika (případ Metrostav a. s.) 

https://hotel-hrotovice.cz/


 

- otázka zákazu dvojího trestání 
- diskuse 

 
17:00 – 19:00 3. blok odborného programu  
a) Problematika ukládání správních trestů za více přestupků ve smyslu § 41 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Souběh přestupků 
a aplikace zásady absorpce a asperace mimo společné řízení. 
- představení problematiky 
- diskuse 
- sumarizace závěrů 

b) Otázky související s vyřizováním žádosti o nahlížení do spisu neúčastníka správního řízení dle 
§ 38 odst. 2 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Posuzování 
právního zájmu neúčastníka správního řízení a praktické příklady. 
- představení problematiky 
- diskuse 
- sumarizace závěrů 

 
19:00 večerní pohoštění formou rautu 
 
středa 14. 9. 2022 
 
07:00 – 09:30 snídaně 
 
09:30 – 10:30 4. blok odborného programu 
Shrnutí nejzásadnějších procesních postupů v souvislosti se spisovou službou v návaznosti 
na nedávné školení zaměstnanců Odboru druhostupňového rozhodování za účelem rozšíření 
znalostí a dovedností při práci s Informačním systémem Úřadu, grafické a jazykové problémy výstupů 
ODRVZ 

- hlavní problémy 
- diskuse 
- návrhy úpravy postupů  
- návrhy úpravy spisové služby 

 
10:30 – 12:00  
Teambuildingové aktivity Odboru druhostupňového rozhodování 
 
12:00 – 13:00 oběd 
 
14:00 odjezd 
 
 


