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Právní konference

„Aktuální problémy
ve veřejných zakázkách“

Svaz měst a obcí České republiky
22. – 23. 11. 2018
Top Hotel Praha

Projekt Centra společných služeb

Evropská unie
Evropský sociální fond

Realizuje: Svaz měst a obcí České Republiky
Termín realizace: únor 2016 – červenec 2019 
Rozpočet: cca 394 mil. Kč, zdroj: ESF (95 %)

Strategickým cílem projektu 
 je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení 

prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho 

ukončení. Součástí projektu je hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO a jejich začlenění do systému 

výkonu veřejné správy v území.

Problém, který projekt řeší?
 Projekt vznikl na základě potřeby sanace nedostatečných personálních kapacit na malých obcích pro 

výkon veřejné správy. Obecní úřady v takřka 40 % obcí zapojených v projektu nedisponují dostatečnou 

administrativní kapacitou, přesto však jsou povinny splnit všechny zákonné i další povinnosti v odpo-

vídající kvalitě a rozsahu a svým občanům tak zajistit rovnoprávný přístup k veřejným službám. Pro-

jekt je zaměřen na podporu vytváření center společných služeb, založených na bázi meziobecní 

spolupráce. Společné služby jsou poskytovány v oblasti veřejné správy s důrazem na samospráv-

né kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřej-

ných služeb občanům zapojených obcí i obcím samotným. Je prověřována možnost přenosu 

a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené 

působnosti na DSO.

 Za tímto účelem a díky meziobecní spolupráci vzniklo při 83 dobrovolných svazcích 

obcí (DSO) 83 týmů odborníků (tzv. Centra společných služeb – CSS), kteří pomáhají 

členským obcím daných DSO při výkonu jejich kompetencí.
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Vážení účastníci,

vítáme vás na právní konferenci s názvem Aktuální problémy ve veřejných zakázkách, kterou pořá-
dá Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Konference se koná ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 a má za cíl informovat o aktuálních problé-
mech veřejných zakázek týkajících se měst a obcí. S ohledem na termín konání konference je část 
programu věnovaná také elektronizaci ve veřejných zakázkách. Program ovšem nabídne i klasičtěj-
ší zakázkovou problematiku, jako jsou např. změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jeden 
z tematických bloků představí možnost společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek 
s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem zadavatelů. První den uslyšíme jak jednotlivé předná-
šející, tak moderované panelové diskuze. Pevně věříme, že se také zapojíte a to formou dotazů na 
naše panelisty. Druhý den bude věnován praktickým workshopům, u nichž díky užším okruhům 
účastníků bude možnost vyšší míry interakce mezi přednášejícími a publikem. 

Přáli bychom si, abyste z konference odcházeli nabytí nejen novými informacemi, ale i plní poznat-
ků ze sdílených zkušeností.

Příjemně strávený čas přeje

Tým Center společných služeb
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Aktuální problémy ve veřejných zakázkách
PROGRAM KONFERENCE

DEN PRVNÍ: SPOLEČNÁ ČÁST
velký sál

Úvodní slovo

            9:30 – 9:45 Mgr. Pavel Drahovzal
   výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky

   JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
   ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku

            9:45 – 10:45 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
   ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

Elektronizace ve veřejných zakázkách

     10:45 – 11:45 Ing. Aleš Havránek
   vedoucí Oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ MMR ČR

OBĚD

panelová diskuze: Elektronizace

     13:00 – 14:30 Isabel Maria da Rosa, Ph.D.
   policy officer, DG GROW, G4, European Commission

   Ing. Aleš Havránek
   vedoucí Oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ MMR ČR

   Ing. Ondřej Ječný
   vedoucí Oddělení centrálního nákupu MV ČR 
   Ing. Jan Hrádek
   ředitel společnosti Tender Systems s.r.o.

   Ing. David Horký, MBA
   ředitel společnosti QCM, s.r.o.
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COFFEE BREAK

     15:00 – 16:30       Mgr. Jiří Šimon
         ředitel Odboru pro VZ MZe ČR 
         Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
         vedoucí Oddělení VZ MPSV ČR

         Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
         vedoucí Odboru veřejných zakázek Masarykovy univerzity              
         Ing. Marie Černá
         místostarostka města Třebíč

         Mgr. Martin Koníček
         vedoucí Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje
       

panelová diskuze: Společensky odpovědné zadávání
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DEN DRUHÝ: WORKSHOPY

SÁL A

            9:00 – 10:00       Registrace účastníků a coffee break

     10:00 – 11:00       Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.
         Nastavení kvalifikace ve veřejných zakázkách

     11:00 – 11:30       Coffee break

     11:30 – 12:30       Ing. Markéta Hradská, Ministerstvo pro místní rozvoj
         NEN prakticky

SÁL B

          9:00 – 10:00       Registrace účastníků a coffee break

     10:00 – 11:00       Mgr. Kamila Kulhánková, HAVEL & PARTNERS s.r.o.
         Design & Build

     11:00 – 11:30       Coffee break

     11:30 – 12:30       Ing. Jaroslav Halamíček, DEA Energetická agentura s.r.o.
         Změny smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

SÁL C

            9:00 – 10:00       Registrace účastníků a coffee break

     10:00 – 11:00       Mgr. Veronika Svobodová, Svaz měst a obcí České republiky
         Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách

     11:00 – 11:30       Coffee break

     11:30 – 12:30       Mgr. Monika Kotasová, Svaz měst a obcí České republiky
         Odpovědné zadávání veřejných zakázek v praxi
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JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler je absolventem Pedagogické a Právnické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni, v současné době působí jako ředitel Odboru práva veřejných 
zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj. V oblasti veřejných zakázek se pohy-
buje již od roku 2000. Působil jako specialista na magistrátu města Plzně, poz-
ději se stal vedoucím Odboru řízení technických úřadů a ředitelem Technických 
úřadů města Plzně.
Od roku 2007 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení 
veřejných zakázek a následně jako ředitel Odboru veřejných zakázek.
Je spoluautorem novel k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pře-
devším se podílel na přípravě, projednání a prosazení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.
Zastupoval ČR v pracovní skupině Evropské rady při vyjednávání současných 
zadávacích směrnic a je za ČR členem poradního expertního sboru Evropské ko-
mise. Předsedá Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky a pracovní 
skupině Veřejné zakázky pro operační programy.

Je spoluautorem již dvou vydání Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (nakl. Aleš Čeněk, 2016 
a 2017). Publikuje v odborných časopisech (zejména Veřejné zakázky pro praxi), vystupuje na konferencích 
a odborných setkáních k veřejným zakázkám.

Ing. Aleš Havránek
Aleš Havránek pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, na odboru elektroniza-
ce veřejných zakázek, jako vedoucí oddělení správy Věstníku veřejných zakázek. 
Na odboru elektronizace veřejných zakázek pracuje od roku 2011, celou dobu 
se zabývá problematikou uveřejňování informací o veřejných zakázkách, pravi-
dly pro provozování elektronických nástrojů a elektronizací obecně. V současné 
době je odpovědný za vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů a tvorbu 
vyhlášek k zákonu o zadávání veřejných zakázek v oblasti uveřejňování, profilů 
zadavatele, elektronických nástrojů, úkonů a certifikátu shody. 

Isabel Maria da Rosa, Ph.D.
Isabel Maria da Rosa absolvovala doktorské studium v oblasti Digitální trans-
formace veřejného sektoru a v současné době pracuje pro Evropskou komisi,  
a to v odboru Veřejné zakázky – elektronické zadávání, v sekci RŮST (Vnitřní trh, 
průmysl, podnikání a malé a střední podniky).
Má více než 30 let zkušeností s řízením informačních a komunikačních techno-
logií a zadáváním veřejných zakázek. Pracovala pro veřejný sektor v Portugalsku 
a v provincii Macao, a to zejména v oblasti daní, obrany, sociálního bydlení, ve-
řejně prospěšných prací a dalších. Má také více než 12 let zkušeností s elektro-
nickými systémy veřejných zakázek a je jedním z přednášejících modulu elektro-
nické zadávání veřejných zakázek na University of Rome Tor Vergata a University 
of Belgrade.
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Ing. Ondřej Ječný
Ondřej Ječný v současné době působí jako vedoucí oddělení centrálního náku-
pu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektro-
nické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací 
veřejných zakázek se zaměřením na centrální nákupy.

Ing. Jan Hrádek
Jan Hrádek vystudoval Fakultu elektrotechniky na pražském ČVUT, obor soft-
warové inženýrství. Více než 17 let se zabývá vývojem informačních systémů 
a systémovou integrací. Od roku 2004 se věnuje problematice elektronizace ve-
řejných zakázek. Je spoluzakladatelem společnosti Tender systems s.r.o., která 
dodává na trh elektronické systémy pro veřejné investování. Věnoval se projek-
tu realizující elektronickou komunikaci (SWIFT) mezi bankovními systémy v Ně-
mecku. Podílel se na implementaci B2B systému společností AEG a Electrolux 
v ČR a dalších evropských zemí včetně Ruska. Je ženatý a má dvě děti.

Ing. David Horký, MBA
David Horký je jednatelem firmy QCM, s.r.o, která již 17 let dodává webové ap-
likace a systémy pro elektronizaci veřejných zakázek. David Horký vystudoval 
ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a působil nejdříve 
jako bezpečnostní analytik v oboru počítačové ochrany dat. Následně se za-
měřil na problematiku elektronizace veřejných zakázek, kde řídí vývoj a provoz 
elektronického nástroje E-ZAK, provozuje elektronické tržiště Gemin a je aktivní 
v iniciativě FEN.



10

Mgr. Jiří Šimon
Jiří Šimon se zadávání veřejných zakázek věnuje již několik let. Nejprve působil 
jako vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní 
rozvoj, kde se mimo jiné spolupodílel na novelách zakona o veřejných zakáz-
kách a na stávajícím zákonu o zadávání veřejných zakázek. Nyní je ředitelem 
odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství. Tématu společensky 
odpovědného zadávání se věnuje v rámci resortu zemědělství od roku 2014.

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D
Leona Gergelová Šteigrová se již řadu let věnuje odpovědnému zadávání veřej-
ných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, ná-
sledně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde od roku 2014 působí jako ve-
doucí oddělení veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání implementuje 
jak v rámci veřejných zakázek MPSV, tak i na systémové úrovni, kdy mj. po věcné 
stránce vede projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání. Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia 
na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na 
téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy, kde – mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU – zastupovala Českou 
republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. 

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduál-
ní studijní program LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zadávání 
veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do poradenské spo-
lečnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.). Od roku 2011 
vede odbor veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity, který zajišťuje 
centrální nákupy, podílí se na řízení stavebních zakázek a zakázek spolufinan-
covaných z dotačních programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytu-
je metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům. Podílí se na 
výuce předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 
O praktických aspektech veřejného zadávání přednáší na konferencích a semi-
nářích.

Ing. Marie Černá
Marie Černá je zastupitelkou města Třebíče již od roku 1990, mezi lety 1990– 
2000 a 2010–2018 působila jako místostarostka města, mezi lety 2000–2008 
jako náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina. V letech 2013–2016 se město Třebíč 
účastnilo mezinárodního projektu s názvem Každá obec se počítá: Společensky 
odpovědné nakupování teď! s dalšími pěti partnery – z České republiky, Rakous-
ka a Německa, lead partnerem bylo německé město Dortmund. 
V roce 2014 se Třebíč stala Fairtradovým městem. V rámci mezinárodního pro-
jektu byla jednou z aktivit výběrová řízení zaměřená na společensky odpovědné 
nakupování – v roce 2014 – zrealizován nákup občerstvení pro radnici v kvalitě 
fair trade /káva, čaje, cukr, sušenky/. V roce 2016 – v rámci nákupu propagačních 
předmětů – výběrového řízení na eticky vyrobená trička/fair trade wear.
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Mgr. Martin Koníček
Martin Koníček vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, působí 
jako vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
garant managementu lidských zdrojů, provozu krajského úřadu, bezpečnost-
ní ředitel a tvůrce Kybernetického operačního centra. Aktivně se zapojuje do 
společenské odpovědnosti úřadu (např. odpovědným nakupováním a uplat-
ňováním principu udržitelného rozvoje při správě budov), procesního řízení 
a managementu bezpečnosti informací.

Mgr. Kamila Kulhánková
Kamila Kulhánková působí jako senior advokátka v advokátní kanceláři 
HAVEL & PARTNERS. Specializuje se na oblast veřejného sektoru, zejména na 
oblast veřejných zakázek, koncesních řízení a dále na poradenství k projektům 
spolufinancovaným z operačních programů EU. 
V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se speciali-
zuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadá-
váním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavate-
lů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích/koncesních řízení, 
účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování analýz dané problematiky. 
V oblasti operačních programů EU poskytuje poradenství jak poskytovatelům 
dotací při kontrole veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních pro-
gramů EU, tak příjemcům dotací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek 
kofinancovaných z operačních programů EU. Dále se zaměřuje na zpracová-
ní odborných posudků k posouzení splnění podmínek pro spolufinancování 

projektů z operačních programů EU.

Ing. Jaroslav Halamíček
Jaroslav Halamíček se oblastí zadávání veřejných zakázek a přípravy investičních 
projektů zabývá více než deset let. Je jednatelem společnosti DEA Energetická 
agentura s.r.o., kde je odborným garantem administrace veřejných zakázek a od 
roku 2018 dále dohlíží na chod projekčního oddělení.  Ve své praxi se podílel na 
několika stovkách úspěšně zrealizovaných investičních projektů a výběrových 
řízení. Je spoluzakladatelem a iniciátorem projektu NZVZ.cz, přednáší na semi-
nářích zabývajících se problematikou veřejných zakázek.

Mgr. Richard Budzák
Richard Budzák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Již 
od třetího ročníku studia se věnuje problematice zadávání veřejných zakázek. 
Za dobu svého působení na poli veřejných zakázek má za sebou stovky osob-
ně administrovaných zakázek. V současné době působí v soukromé poradenské 
společnosti jako právník.
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Mgr. Monika Kotasová
Monika Kotasová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Působila na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde pro poskytovatele dotace ově-
řovala/kontrolovala veřejné zakázky a doporučovala jejich spolufinancování 
z evropských fondů. V současné době na Svazu měst a obcí České republiky po-
skytuje právní podporu v oblasti veřejných zakázek jako specialista na veřejné 
zakázky. V rámci spolupráce na projektu „Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce“ podporuje a rovněž nabádá dobrovolné 
svazky obcí, a skrze ně i obce, k odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Veronika Svobodová
Veronika Svobodová pracovala více jak šest let v soukromé poradenské spo-
lečnosti orientující se na problematiku grantů a dotací jako firemní právník se 
zaměřením na veřejné zakázky. V současné době pracuje pro Svaz měst a obcí 
České republiky na pozici právník – specialista na veřejné zakázky. Vystudovala 
Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Aktivně se věnuje lektorské 
i publikační činnosti v oblasti veřejných zakázek.

Mgr. Peter Sokol – MODERÁTOR
Peter Sokol se tématu udržitelnosti a odpovědnému zadávání věnuje od roku 
2008 v rámci organizací CSR Consult a Nová ekonomika. V současné době spo-
lupracuje na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zajímá 
ho to, jak koncept odpovědného zadávání  zapojit do chodu jednotlivých orga-
nizací.
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