Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na
zodpovězení otázek týkajících se působnosti Rady v oblasti veřejné správy ve věcech
podle hlavy XI zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
1.

Zadavatel:

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“)
IČ: 720 38 080
se sídlem Vodičkova 38, 110 15 Praha 1
zastoupená Prezidentem Rady Ing. Pavlem Racochou

2.

Předmět zakázky:

Zodpovězení otázek, které se vztahují k právní úpravě sankcí udělovaných
Radou pro veřejný dohled nad auditem na základě zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoA“) ve spojení se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jde o následující
otázky:
1. Je zveřejnění rozhodnutí o přestupku podle § 49f ZoA samostatným
správním trestem (tj. speciálním ustanovením k § 50 zákona č.
250/2016 Sb.) nebo automatickým následkem protiprávního jednání
navazujícím na vydání pravomocného rozhodnutí o vině
v přestupkovém řízení, a to bez ohledu na uložený druh sankce?
2. Musí být informace o rozhodnutí učiněném Radou ohledně zveřejnění
nebo nezveřejnění rozhodnutí o sankci podle § 49f ZoA součástí
výrokové části rozhodnutí o vině, které adresát obdrží?
3. Jaký je vztah mezi § 49f ZoA upravujícím zveřejnění rozhodnutí o
přestupku a § 49b odst. 8 ZoA, který za vybrané přestupky umožňuje
uložení správního trestu zveřejnění rozhodnutí? Jde o totožný institut
nebo dva obsahově různé (byť shodně pojmenované instituty) v rámci
zákonné úpravy?
4. Je ustanovení § 49b odst. 8 ZoA zákonným zmocněním k uložení
správního trestu podle § 50 zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich?1
5. Má být s ohledem na zachování rovného přístupu zveřejňován
v rejstříku auditorů také správní trest napomenutí, když totožná
sankce ukládaná Komorou auditorů České republiky (dále jen
„Komora“) za správní disciplinární delikt zveřejnění nepodléhá? 2

1

Pro uložení správního trestu „zveřejnění rozhodnutí o přestupku“ je dle § 50 odst. 1 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, je nutnou podmínkou, že to zvláštní zákon výslovně umožňuje.
2
Právní úprava u disciplinárních deliktů v působnosti Komory auditorů, stanovená v § 25 odst. 1 ZoA rozlišuje
napomenutí a veřejné napomenutí, toto odlišení u přestupků chybí.
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6. Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, lze se povinnosti
zveřejňovat rovněž napomenutí vyhnout aplikací některé z výjimek
uvedených v § 49f ZoA (např. aplikací analogie podle § 49f odst. 3
ZoA nebo hrozbou nepřiměřené škody v kontextu s § 48 odst. 5 písm.
f) zákona č. 134/2016 Sb.)?
7. Který orgán nebo orgány Rady je/jsou funkčně příslušný(-é) k
posouzení a rozhodnutí o případné aplikaci výjimek uvedených v § 49f
ZoA?3
8. Který orgán nebo orgány Rady je/jsou funkčně příslušný(-é), resp.
oprávněny uložit Komoře auditorů povinnost zveřejnit rozhodnutí Rady
o konkrétním přestupku v rejstříku auditorů vedeném na základě ZoA
Komorou auditorů? Lze, resp. je nutno stanovit Komoře auditorů
přesné datum, uveřejnění resp. stanovit konkrétní lhůtu, po kterou má
být uveřejněno?
9. Je Rada jako správní orgán povinnna se adresně vypořádat
s posouzením výjimek uvedených v § 49f také k případné žádosti
auditora (k povinnosti Rady vypořádat se adresně s posouzením
daných výjimek viz ot. č.2)?
10. Pokud po vydání rozhodnutí ve věci obdrží Rada žádost auditora o
nezveřejnění rozhodnutí, v jakém procesním režimu se tato žádost
vyřizuje?
11. Jakým způsobem vykládat pojem nepřiměřené škody uvedený v § 49f
odst. 2 ZoA? Je dané ustanovení vůbec aplikovatelné v situaci, kdy
text není vázán na riziko (hrozbu) vzniku nepřiměřené škody po
zveřejnění rozhodnutí, ale přímo předpokládá její vznik jako kauzální
následek zveřejnění (o tom, zda škoda vznikne a v jaké výši však
správní orgán v okamžiku zveřejnění nemůže vědět)?
3.

Způsob podání nabídky:

Do datové schránky Rady (pseh96i), nebo mailem na
adresu podatelna@rvda.cz

4.

Lhůta pro podání nabídky:

30. 9. 2020

5.

Předpokládaný termín zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy

6.

Předpokládaná doba plnění:

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

7.

Požadavky na uchazeče:




8.

3

Požadavky na zpracování nabídky:

Prokazatelná zkušenost s právní úpravou
přestupků;
Prokazatelná zkušenost se správním právem.

Nabídka bude zájemcem předložena v českém jazyce
a bude obsahovat alespoň následující informace:
 Identifikaci uchazeče;
 Kontaktní informace uživatele včetně telefonního
čísla;
 Cenovou nabídku v členění na cenu počet hodin,
hodinovou sazbu a cenu celkem včetně
navrhovaných podmínek splatnosti. Všechny ceny
prosíme uvádět včetně případné DPH;

Ustanovení § 49f ZoA používá obecnou formulaci „Rada zajistí…“, aniž by specifikoval funkčně příslušný orgán.





9.

Očekávané výstupy




10.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:









Čestné prohlášení uchazeče se seznamem služeb,
z něhož bude zřejmé, že v posledních dvou letech
poskytl alespoň tři (3) služby obdobného
charakteru – tedy služby vztahující se
k přestupkům, případně jiné informace, ze
kterých bude vyplývat zkušenost uchazeče
s právní úpravou v oblasti přestupků a správního
práva;
Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče;
Návrh smlouvy.
Zpráva obsahující odpovědi na otázky uvedené
v předmětu zakázky s jejich odůvodněním.
Prezentace odpovědí a diskuse nad nimi se
zadavatelem v rozsahu minimálně 2 hodin.
Podání nabídky na celý předmět výběrového
řízení;
Splnění základních kvalifikačních předpokladů a
jejich potvrzení místopřísežným prohlášením dle
Přílohy 1;
Splnění dalších předpokladů pro předložení
nabídky a jejich potvrzení místopřísežným
prohlášením dle Přílohy 1;
Platnost nabídky do 31. 3. 2021;
Hodnotícím kritériem je cena služeb dle nabídky.

11.

Hodnotící kritérium

Celková cena nabídky.

12.

Základní informace o zadavateli a
předmětu plnění:





13.

Obecné podmínky výběrového řízení




Rada vykonává působnost v oblasti veřejné
správy ve věcech podle hlavy XI zákona č.
93/2009 Sb., o auditorech a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Ve své činnosti se Rada dále řídí zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Nabídky, které nebudou obsahovat požadované
náležitosti, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro
podání nabídek výzvu změnit, upřesnit, nebo
doplnit, Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit
zadávací řízení bez udání důvodu, Zadavatel
neposkytuje náhradu jakýchkoliv nákladů, které
účastník zadávacího řízení vynaloží v souvislosti s
podáním nabídky.

Příloha č. 1: Čestné prohlášení (závazná součást nabídky)
Údaje o uchazeči
Uchazeč (společnost):
Sídlo:
IČ/DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Email / Telefon:

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč) / (doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč) / (doplní uchazeč)

Čestné prohlášení
Uchazeč prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že je
dodavatelem:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu.

Uchazeč prohlašuje, že splňuje další předpoklady pro podání nabídky tak, že:
a) akceptuje podmínky výběrového řízení s tím, že na základě jím podané nabídky mu
nevzniká nárok na uzavření smlouvy;
b) stanovuje svou nabídku jako závaznou a neměnnou, a to po dobu zadavatelem stanovené
zadávací lhůty, a v případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru jeho nabídky jako
nejvhodnější, je povinen poskytnout k podpisu smlouvy potřebnou součinnost;
c) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit informace, které jsou
v nabídce obsaženy, osobám, které jsou pověřeny administrací zakázky, poradcům
zadavatele, jeho orgánům a osobám pověřeným rozhodováním o výběru vítězného
uchazeče, popř. jakož i v dalších případech, které stanoví platné právní předpisy;
d) akceptuje a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v nabídce nejsou považovány
za informace důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu NOZ;
e) prohlašuje, že jím stanovená nabídková cena je cenou maximální a konečnou; přičemž
zahrnuje veškeré náklady uchazeče související s realizací zakázky;
f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit zakázku;
g) veškeré informace uvedené v nabídce a sdělené v této souvislosti zadavateli nebo jeho
zástupci jsou pravdivé, nezkreslené, úplné a odpovídají skutečnosti.
Uchazeč dále prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené ve Výzvě
a dále, že disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními nezbytnými pro realizaci zakázky jako
celku.
V ……………………… dne ……………

……………………………………….
[Podpis]
[společnost]
[jméno a příjmení zastupující osoby]
[funkce zastupující osoby]

