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Agentura poskytuje know how u veřejných zakázek  
Agentura pro regionální rozvoj je v České republice jediným partnerem 
meziregionálního projektu EuroPROC v poskytování a zajišťování know how 
týkající se problematiky mezinárodních veřejných zakázek. Hlavním cílem 
projektu EuroPROC je podpora malých i středních podnikatelských subjektů 
v tom, aby se více a úspěšněji  ucházeli o veřejné zakázky nejen v České 
republice, ale i v zemích EU. O tom, jak jsou tyto informace žádané a aktuální 
v sektoru malých a středních podniků, svědčil mimořádný zájem o dnešní 
seminář, který  uspořádala v Ostravě ARR ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Seminář byl financován 
v rámci projektu EuroPROC, který spadá do Evropské meziregionální spolupráce 
INTERREG IVC. 
  
Největší zájem byl soustředěn především na legislativní úpravu zadávání veřejných 
zakázek a základní postupy při zadávání veřejných zakázek včetně problematických 
oblastí. Představen byl také tzv. Good practice guide tedy volně přeloženo 
„kuchařka“, která obsahuje řadu konkrétních návodů a rad, jak pomoci malým a 
středním podnikům  v oblasti veřejných zakázek. „Zatím je dostupná pouze 
v angličtině, ale vyvíjíme maximální úsilí, aby byla brzy přeložena  ve stejně 
srozumitelné a zdařilé verzi do českého jazyka,“ řekla ředitelka ARR Petra 
Chovanioková s tím, že agentura může nabídnout podnikatelům poradenský servis 
včetně přípravy zadávací dokumentace. „Předpokládáme, že to uvítají podnikatelé, 
kteří nemají potřebné zázemí nebo dostatečné kapacity,“ uzavřela ředitelka.  
 
Mezi více než 150 účastníky semináře z tuzemska i zahraničí byl i Rostislav 
Hanzelka z Dopravního podniku Ostrava, který zhodnotil přínos semináře: „Utvrdil 
jsem se, že to chápeme a děláme dobře.“ Miroslav Krčmář z Letiště Ostrava ocenil  
přísun srozumitelných informací a na novele zákona pozitivně zhodnotil především 
jednodušší administrativu pro dodavatele. Vedoucí investičního oddělení Slezské 
univerzity v Opavě Jiří Štefek vítá změny, které s sebou novela přináší: „Příklady 
z praxe, které jsme slyšeli z úst pracovníka  Úřadu pro hospodářskou soutěž, nám 
osvětlily některé problematické oblasti, s nimiž se potýkáme.“ Podle vedoucího 
provozního úseku Střední školy Bohumín Adama Neumanna chybí jednotný postup 
při řešení zakázek malého rozsahu do padesáti tisíc korun s tím, že by mu pomohla 
specifikace konkrétnějších kritérií při zadávání těchto typů zakázek.   

 

 


