
 

 
 

 

 

 

  

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

 

 

POZVÁNKA 

 „Jak na veřejné zakázky?“  

 

12. listopadu 2013 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
Zadávání veřejných zakázek hraje klíčovou roli v dosahování cílů v rámci zlepšování podnikatelského 
prostředí a podmínek pro inovace v podnikání. Efektivní a transparentní zadávání veřejných zakázek 
pozitivně přispívá k růstu a tvorbě pracovních míst. V roce 2011 Evropská komise přijala revizi 
stávajících směrnic o veřejných zakázkách (17/2004, 18/2004) s cílem dosáhnout modernizace 
veřejných zakázek v EU. Návrh je nyní projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU. Jeho 
schválení se očekává na začátek příštího roku a poté budou nová pravidla směrnice transponována 
do národních právních řádů. V České republice nabyla 1. dubna 2012 účinnost novela zákona o 
veřejných zakázkách č. 55/2012Sb. s cílem změnit systém zadávání veřejných zakázek tak, aby se 
omezila veškerá korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená. Novela však sebou 
přinesla určitá úskalí, která v některých případech naopak proces zadávání veřejných zakázek 
komplikují. Jedná se především o omezené využití více kritérií, nemožnost vysoutěžit zakázku 
v případě jednoho dodavatele či z důvodu dlouhých lhůt. S cílem „opravit“ problematická ustanovení 
novely přijal Senát dne 10. října 2013 na návrh vlády tzv. technickou novelu zákona o veřejných 
zakázkách. Zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti 1. ledna 2014, s výjimkou některých 
ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. ledna 2015. Nejdříve však musí být zákonné opatření ještě 
schváleno na první schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po říjnových volbách.  
 
Cílem debaty je diskutovat o změnách, které přinesou modernizovaná pravidla EU a jejich dopad na 
způsob zadávání veřejných zakázek v ČR.  
 
Jakými zásadami by se měl řídit výběr veřejných zakázek? Jakým způsobem ovlivní revidovaná 
směrnice současnou legislativní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice? 
 
   
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá 
vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 
 
 

 Jaroslav Kračůn, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby, Evropská komise 

 Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

 Ondřej Dostal, expert na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky, Stálé 
zastoupení ČR při EU 

 Samuel Král, právník, Hospodářská komora ČR 

 Filip Pertold, expert IDEA při CERGE-EI 
  

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a 
časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 11. listopadu 
2013 zde nebo emailem na prague@cebre.cz. 
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