
PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ    
WORKSHOP A DISKUZE K MOŽNÝM PRAKTICKÝM DOPADŮM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH    

Kdy:  4. dubna 2014, 8.00 až 12.15 hod. 

Kde: budova Právnické fakulty, Veveří 70, Brno, učebna 030 
 

Klíčový mluvčí:  Michal Čermák, ředitel Úseku veřejných zakázek ÚOHS Brno   

  

Moderuje:  Josef Bejček (Právnická fakulta MU Brno)  

 
Charakter akce: Workshop s diskuzí poskytne základní orientaci v právní úpravě zákona o veřejných 
zakázkách a seznámí posluchače s hlavními problematickými otázkami, které způsobují praktické 
interpretační a aplikační problémy. Bude zhodnocena dosavadní realizace zákona a její slabá místa.  
 
Workshop bude informovat o základních předpokládaných změnách v české úpravě v souvislosti se 
změnami v unijní legislativě (úvahy de lege ferenda).  
 

Vytvoří se prostor pro diskusi odborníků zejména z oblasti advokacie, státní správy a podnikové 
praxe. Cílem akce je především analýza praktických dopadů zákona o veřejných zakázkách. 
 

Od účastníků se očekává zapojení do diskuse, ev. uvedení dalších praktických problémů a souvislostí 
nad rámec výkladu klíčového mluvčího.  
 

Program: Klíčový mluvčí – Mgr. Michal Čermák, ředitel Úseku veřejných zakázek ÚOHS – uvede 
diskusi příspěvkem o základních principech a východiscích zákona, o dosavadním vývoji právní 
úpravy a zhodnotí praktické dopady jednotlivých změn a účinnost zákona. Poukáže na 
problematická ustanovení a vyjádří se k záměrům na úpravu zákona z hlediska jeho společenské 
účinnosti. 
 
8.00 – 8.30 Registrace 
 
8.30 – 10.00 Příspěvek o základních principech a východiscích zákona a o dosavadním vývoji 
právní úpravy 
 
10.00 – 10. 15 Přestávka 
 
10.15 – 11.45 Zhodnocení praktických dopadů jednotlivých změn a účinnost zákona 
 
11.45  - 12.15 Diskuze  
 



Výkladová část bude sloužit jako východisko k dovednostně zaměřenému workshopu, který se bude 
zabývat typickým průběhem zadávacího řízení včetně rozboru modelových případů a situací 
(„Typický průběh zadávacího řízení") 
 
Pro koho je akce určena: Akademičtí pracovníci, doktorandi, studenti a diplomanti zejména kateder 
obchodního a správního práva, advokáti, podnikoví právníci, zástupci podnikatelských subjektů, 
správní úředníci. 
 
Výstup: metodický materiál klíčového mluvčího, využitelný jako studijní podklad pro studenty i 
praktiky.  
 

Vzhledem k tomu, že je kapacita místnosti omezena a v případě vyššího zájmu o 
akci budeme hledat jiné prostory, využijte prosím všichni, včetně klíčových 
mluvčích, rezervační systém pro tuto akci, který naleznete zde: 
http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php. Zarezervujte si prosím účast nejpozději 
do 3. dubna 2014.   

http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php

