
TYPICKÝ PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ   
INTERAKTIVNÍ WORKSHOP „JAK NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“   

Kdy:  4. dubna 2014, 12.45 až 17.00 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: Účastníci workshopu "Typický průběh zadávacího řízení" projdou důsledně a 
metodicky (od začátku do "přezkumně procesního" konce) konkrétní zadávací řízení. Na něm bude 
prakticky demonstrováno, jak přistupovat ke  kontroverzním otázkám  z pohledu zadavatele i z 
pohledu uchazeče.  
 

Rozebrány budou nejčastější chyby a jejich řešení.  
 

Na modelových případech budou analyzovány možné postupy i variantně (např. z hlediska 
jednoduchosti či složitosti nebo z hlediska nákladnosti a rizikovosti).  
 

Zúčastnit se mohou kromě studentů i učitelé, aby tak získali praktické návody a i inspirace do výuky, 
v níž katedra obchodního práva hodlá věnovat tématice  veřejného zadávání podstatně větší 
pozornost než v minulosti. Bude však ponechán prostor pro diskusi odborníků, zejména z oblasti 
advokacie, státní správy a podnikové praxe. 
 
Tuto prakticky zaměřenou akci povede špičkový specialista z praxe - Mgr. Michal Čermák, ředitel 
Úseku veřejných zakázek ÚOHS.  
 

Program: Klíčový mluvčí na základě předcházejícího workshopu vyjde ze základní znalosti účastníků 
a bude na praktických modelových situacích demonstrovat jednotlivé kroky a jejich úskalí.  
 
12.45 – 13.00 Registrace 
 
13.00 – 14.30 Typický průběh zadávacího řízení   
 
14.30 – 14. 45 Přestávka 
 
14.45 – 16.15 Řešení modelových situací  
 
16.15  - 17.00 Diskuze  
 



 
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

