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CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou odpovědnosti zaměstnanců i 
dalších osob (na základě jmenování a/nebo zvolení) při nakládání s majetkem ve 
veřejném vlastnictví a při zadávání veřejných zakázek (VZ), a to ve dvou rovinách: 

1) Trestněprávní odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC a 
zaměstnanců organizací státní správy 

2) Pracovněprávní odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC a 
zaměstnanců organizací státní správy 

 
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).  

 

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ 
A VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI 
ZADÁVÁNÍ VZ A NAKLÁDÁNÍ S 
MAJETKEM VE VEŘEJNÉM 
VLASTNICTVÍ 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení 
a zaslána účastníkům na mail) 

 

TERMÍN 

30. září 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Ing. Martin Krištof 

 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní 2.650,- Kč vč. DPH) 
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OBSAH KURZU 

1) Problematika rozhodování o majetku ve veřejném vlastnictví a zadávaní VZ 
• Záměrová (politická) část rozhodovacího procesu 
• Realizační (hospodářská) část rozhodovacího procesu 
• Zapojení zaměstnanců, volených zástupců ÚSC a zaměstnanců státní správy do 

rozhodování o majetku ve veřejném vlastnictví a zadávání veřejných zakázek 
• Formy zavinění – úmysl (přímý, nepřímý) a nedbalost (vědomá a nevědomá, hrubá 

nedbalost), omyl (právní, skutkový) 
• Míra opatrnosti zaměstnanců ve veřejné správě a volených zástupců při rozhodování o 

majetku ve veřejném vlastnictví a při zadávání veřejných zakázek 
• Příklady z praxe 

 
2) Porušení povinností při správě a rozhodování o majetku ve veřejném vlastnictví 

• Definice pojmů – cizí majetek, povinnosti při správě cizího majetku 
• Porušení povinností při správě majetku ve veřejném vlastnictví – trestněprávní a 

pracovně právní dopady 
• Škoda při porušení povinností při správě majetku ve veřejném vlastnictví a její náhrada – 

pracovněprávní odpovědnost 
•  

3) Zneužití pravomoci úřední osoby při správě a rozhodování o majetku ve veřejném 
vlastnictví a při zadávání veřejných zakázek 

• Vymezení úřední osoby a výkonu pravomoci 
• Formy zneužití pravomoci 
• Škoda nebo jiná závažná újma, neoprávněný prospěch 
• Postižitelnost majetkoprávní dispozice s majetkem ve veřejném vlastnictví 
• Trestné činy a porušení povinností zaměstnanců veřejné správy a volených zástupců při 

zadávání veřejných zakázek 
 
4) Diskuse a konzultace 
V rámci poslední části vzdělávacího programu budou řešeny zejména komplexnější dotazy 
účastníků (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny 
v průběhu vzdělávacího programu).  
 
 
LEKTOR KURZU 

  

Ing. Martin Krištof 

Odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce a ve všech režimech včetně dotovaných 
zakázek a dlouholetou lektorskou činností v tomto oboru. Lektor má 
zkušenosti jak při zastupování zadavatelů, tak i z hlediska zástupce 
uchazečů a dodavatelů včetně zkušeností se správními řízeními 
u ÚOHS a poskytovatelů dotace. 
Rovněž disponuje rozsáhlou a unikátní databází týkající se pochybení 
zadavatelů i uchazečů využívanou pro zajištění maximálně praktického 
charakteru školení. 


