
 
PROGRAM1 MÁJOVÉ KONFERENCE 18.-19.5.2022 

18. – 19. 5. 2022 

8:30 – 9:30    registrace, občerstvení 

9:30 – 9:45   SLOVO NA UVÍTANOU 
   Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

9:45 – 10:55  BLOK I  
   Co je nového ve veřejných zakázkách 

fungování ÚOHS na poli veřejných zakázek, úvahy nad dozorem a (plánované) 
nejen legislativní aktivity ÚOHS  
Markéta Dlouhá, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
novela zákona o zadávání veřejných zakázek  

   Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj 
Michal Kobza, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
informace a zkušenosti s veřejným zadáváním na Slovensku 
Zuzana Krajčovičová, Úrad pre verejné obstarávanie 
 

10:55 – 11:15   přestávka 

11:15 – 13:00  BLOK II 
Moderní trendy a inovace v zadávání veřejných zakázek 
inovativní zadávání z pohledu Evropské komise – videoprezentace 
Katharina Knapton-Vierlich, Evropská komise 
zkušenosti s BVA a hodnotícími pohovory, jednání s dodavateli  
Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně  
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, zelené a sociálne aspekty vo VO 
Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie 
 

13:00 – 14:00   oběd  

14:00 – 15:45   BLOK III (paralelně kulatý stůl se zástupci druhostupňového rozhodování) 
  
Vybraná zakázková témata z pohledu 
tuzemských soudců 
Veřejné zakázky v IT  
Vendula Sochorová, Krajský soud v Brně 
Příklady praktické aplikace základních zásad 
zadávacího řízení při rozhodování NSS 
v oblasti veřejných zakázek 
Petr Mikeš, Nejvyšší správní soud 

KULATÝ STŮL SE ZÁSTUPCI 
DRUHOSTUPŇOVÉHO ROZHODOVÁNÍ  
Diskuze na téma vyjasnění, 
doplnění či změna nabídky, 
aneb možnosti aplikace § 46 
ZZVZ v praxi 

 

 

                                                      
1 Změny v programu vyhrazeny. 

1. den konference       středa 18.5.2022 



  
15:45 – 16:15  přestávka 

16:15 – 17:30  BLOK IV 
Vybraná zakázková témata nejen z pohledu evropské judikatury 

  Horizontální a vertikální spolupráce  
 Vítězslava Fričová, Evropská komise  
   Best practice v oblasti přístupu k přezkumu ve veřejných zakázkách 
   Roberto Caranta, univerzita v Turíně 
19:30 – 24:00   VEČERNÍ RECEPCE 

 

8:30 – 9:00   občerstvení 

9:00 – 9:15  VYSTOUPENÍ MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
   Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj 
 
9:15 – 9:55   BLOK V 

Novinky v legislativě EU (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel + nařízení 
o subvencích ze třetích zemí) 
nízkoemisní vozidla 
Markéta Adámková, Ministerstvo pro místní rozvoj  
aktuální informace o nařízení o subvencích  
Petr Solský, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Petr Vévoda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 

9:55 – 10:05  přestávka 

10:05 – 11:45 BLOK VI (paralelně kulatý stůl se zástupci prvostupňového rozhodování) 
 
Možné důsledky závažných pochybení 
dodavatelů z pohledu jejich účasti 
v zadávacích řízeních  
Kartelové dohody ve veřejných 
zakázkách, soukromoprávní vymáhání 
škody způsobené protisoutěžním 
jednáním 
Kamil Nejezchleb, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže  
Vyloučení účastníka zadávacího řízení 
z důvodů závažných pochybení 
Iveta Pospíšilíková, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
Karin Schnabl, dozor Rakousko 
Goran Matešić, dozor Chorvatsko  

KULATÝ STŮL SE ZÁSTUPCI 
PRVOSTUPŇOVÉHO ROZHODOVÁNÍ  
Diskuze k tématům: 
Problematické aspekty stanovování 
(nesmyslných) zadávacích podmínek  
Možnosti a úskalí změn smluv na veřejnou 
zakázku 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. den konference       čtvrtek 19.5.2022 



 
 
11:45 – 12: 00  přestávka 
 
12:00 – 13:20   BLOK VII 

Ohlédnutí a diskuze nad tématem odpovědného přístupu k zadávání 
veřejných zakázek nejen ve světle zásad dle § 6 odst. 4 ZZVZ   
Odpovědný přístup k zadávání nejen v České republice pohledem odborného 
gestora pro strategické zadávání 
Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Praktické zkušenosti zadavatele s odpovědným přístupem k zadávání 
Martin Hadaš, Masarykova univerzita v Brně 
Praktické zkušenosti a problémy získané z administrací veřejných zakázek 
z pohledu odpovědného zadávání  
Miroslav Knob, OTIDEA LEGAL 

13:20 – 13:30   HODNOCENÍ KONFERENCE, SLOVO NA ZÁVĚR   

13:30 – 14:30   Oběd, ukončení konference 
 
 


