
   

      

                                                                              

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky 
pořádá 

9. metodický den ÚOHS 

„S dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při  
zadávání veřejných zakázek“ 

  21. 3. 2023 

Cílem nadcházejícího metodického dne je přiblížit méně využívané a neprávem opomíjené 
způsoby zadávání veřejných zakázek, kterými jsou mj. zjednodušený režim a jednací řízení 
s uveřejněním. Mnozí zadavatelé jistě mohou mít obavy z méně využívaných postupů, a proto 
je na místě je blíže představit. Ke slovu budou přizváni odborníci pro oblast veřejného 
zadávání, a to zástupci Asociace pro veřejné zakázky. Ta má již přímo ve svém sloganu „Sdílíme 
dobrou praxi“. Její představitelé v rámci metodického dne přiblíží nejen svůj pohled na dané 
možné zadávací postupy, ale budou též sdílet zkušenosti s jejich využíváním v praxi. To vše 
bude samozřejmě doplněno o poznatky rozhodovací praxe Úřadu. Vzhledem 
k hlavnímu tématu, kterým je jednání s dodavateli, se přednášející v rámci metodického dne 
budou rovněž zabývat institutem předběžných tržních konzultací. 

 
Program akce: 

• 10:00 – 11:30 I. blok 

o 10:00 – 10:10 Úvodní slovo 
o 10:10 – 10:50 Předběžné tržní konzultace 
o 10:50 – 11:30 Zjednodušený režim – praktický průvodce a rozhodovací 

praxe ÚOHS 

• 11:30 – 12:30 přestávka 

• 12:30 – 13:30 II. blok  

o 12:30 – 13:30 JŘSU – praktický průvodce a rozhodovací praxe ÚOHS 

• 13:30 – 13:45 přestávka 

• 13:45 – 14:45 III. blok 

o JŘSU – předběžné nabídky a jednání o předběžných nabídkách 
o JŘSU – hodnocení a hodnoticí pohovory  
o Závěrečné slovo 

 



   

      

                                                                              

Prezentujícími v rámci 9. metodického dne budou: 

• Mgr. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS 

• Mgr. Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II, ÚOHS 

• Ing. Petr Vévoda, ředitel Odboru veřejných zakázek III, ÚOHS 

• Mgr. Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ  

• Mgr. Adéla Havlová, LL.M., místopředsedkyně Výkonného výboru AVZ 

• Mgr. Jan Slezák, místopředseda Výkonného výboru AVZ 

• Mgr. Pavlína Trhalová, členka Výkonného výboru AVZ 

• Mgr. Zdeněk Cvejn, člen Výkonného výboru AVZ 

• Mgr. Juraj Šefčík, člen Výkonného výboru AVZ 

• Mgr. Martina Šelejová, výkonná ředitelka AVZ  

• Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o.  
 

 

 

 

 

 

 


