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Asociace pro veřejné zakázky 
měla již při založení ambici 
stát se odborným garantem 

a  partnerem do  diskusí s  gesto-
rem zákona, tedy Ministerstvem 
pro místní rozvoj, a  s  Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže, ja-
kož i  oficiálním připomínkovým 
místem pro legislativu v oblasti ve-
řejných zakázek, na podporu práv-
ní jistoty a dobré praxe svých členů 
a trhu jako celku.

Na  rozvoji původ-
ních myšlenek staví 
AVZ dodnes, a  zůstává 
tak věrná účelu a smys-
lu svého založení. Záro-
veň postupně moderni-
zuje způsob fungování 
a  přizpůsobuje se ob-
jektivním okolnostem. 
Například v  průběhu posledního 
roku a  půl přešla jako spousta dal-
ších subjektů do  online formy po-
řádání vzdělávacích aktivit. Za  své 
patnáctileté fungování uskutečnila 
53 tematických setkání, osm online 
školení a  webinářů, deset „jarních/ 
/letních“ konferencí a 12 podzimních  

dvoudenních konferencí. Členská 
základna se jenom za  posledních 
pět let rozrostla z 53 členů na 82. 

Početná členská základna 
Členskou základnu se daří trvale 
a úspěšně rozšiřovat a pro Asociaci 
je ctí a zároveň závazkem poskyto-
vat členům kvalitní zázemí a rozši-
řovat nabídku podpory. Šíře a pes-
trost členů skýtá rovněž skvělou 

příležitost hledat společně objek-
tivní, komplexní a široce přijatelná 
řešení zakázkových témat, z pohle-
du různých zúčastněných stran.

Současných 82 členů zahrnuje 
z  60 % zadavatele, z  15 % dodava-
tele a  z  25 % poradce – advokátní 
kanceláře a  administrátory veřej-

ných zakázek. Letos navíc v  Asoci-
aci vznikly pracovní skupiny, které 
umožňují všem členům aktivně se 
podílet na  rozvoji témat v  oblas-
tech, jež si zaslouží pozornost z po-
hledu praxe dlouhodobě (viz dále). 

Novinka v podobě 
pracovních skupin 
Zřízením pracovních skupin napl-
ňuje Asociace hned několik priorit 

svého poslání, a  sice: 
vytvořit a  podporovat 
prostředí pro otevře-
nou komunikaci i  vý-
měnu informací o dění 
v  oblasti veřejných 
zakázek; působit jako 
centrum výměny od-
borných znalostí pro 

oblast veřejných zakázek; umožnit 
veřejnému a  soukromému sektoru 
oboustranný, nezávislý a  odborný 
dialog o veřejných zakázkách. 

Smyslem vzniku pracovních 
skupin je snaha AVZ podat čle-
nům konkrétní pomocnou ruku 
a  nabídnout jim využití možnos-

Letos slaví AVZ už 15 let své existence. U jejího zrodu 
stála myšlenka sdružovat všechny účastníky procesu 
zadávání veřejných zakázek se zájmem o jeho správ-
ný, kultivovaný a transparentní průběh. Od počátku 
bylo jednou z idejí také vytvoření platformy a ko-
munikačního fóra pro zadavatele i dodavatele s vě-
domím, že první zmínění nemohou vždy plně sami 
pojmout a reflektovat možnosti trhu. Záměrem bylo 
poskytnout prostor a odborné zázemí pro dialog 
mezi stranami, s garancí předních odborníků.

Asociace pro veřejné zakázky  
nabízí partnerství již 15 let

Pracovní skupiny vznikly  
s cílem podat členům AVZ 
konkrétní pomocnou ruku

Mgr. Martina Šelejová 
Výkonná ředitelka  
Asociace pro veřejné zakázky 



tí, prostředků i  kontaktů, kterými 
disponuje, k  řešení skutečných 
problémů, s  nimiž se v  zakázkové 
praxi setkávají – a to formou sdílení 
zkušeností a diskuse o komplikova-
ných tématech zadávání veřejných 
zakázek v  jednotlivých odborech 
či v  konkrétních problematických 
oblastech společných všem či více 
oborům, definicí problémů k řešení 
a  nalézáním jejich řešení či přístu-
pů k nim. Mezi výstupy pracovních 

skupin by měla patřit například ini-
ciace kulatých stolů s  dalšími od-
borníky pro danou oblast, příprava 
výkladů, metodik, stanovisek či po-
stupů a případná příprava podnětů 
k legislativním úpravám. 

Pracovní skupiny (celkem šest 
níže uvedených) a  pravidla jejich 
fungování se podařilo ukotvit v prů-
běhu letošního května a  června. 
Vznikly s orientací na oblasti odpo-

vídající oborům činnosti některých 
členů AVZ či na  oblasti, na  které je 
třeba se zaměřit a jejichž problema-
tika se prolíná procesem zadávání 
bez ohledu na obor a zaměření kon-
krétního člena. Pracovní skupiny 
jsou následující: 1. Elektronizace za-
dávání veřejných zakázek; 2. Veřej-
né zakázky v  oblasti pojišťovnictví; 
3. Veřejné zakázky ve  stavebnictví; 
4. Veřejné zakázky v  ICT; 5. Veřejné 
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Asociace má pro příští měsíce a roky v plánu: 
•	 	stát	se	více	partnerem	svých	členů	při	řešení	jejich	problémů	souvi-

sejících se zadáváním veřejných zakázek, například formou pracov-
ních skupin 

•	 	být	nadále	zprostředkovatelem	nejnovějších	 informací,	poznatků,	
výkladů a  rozhodovací praxe při organizaci tematických setkání 
a konferencí, za účasti nejerudovanějších odborníků na oblast ve-
řejného zadávání  

•	 	pokračovat	v naplňování	prioritních	oblastí	svého	působení	a sta-
vět na myšlenkách, na jejichž základě vznikla; prioritou je v tomto 
smyslu i přispívání ke kultivaci veřejného zadávání v ČR a k osvětě, 
která je nezbytná pro zlepšování povědomí široké veřejnosti o ve-
řejných zakázkách a jejich fungování

Od loňského roku AVZ po-
stupně modernizuje vnitřní struk-
turu. Ta se mimo jiné zjednodušila 
zrušením Rady AVZ a  rozšířením 
počtu členů Výkonného výboru 
na  aktuálních 11, volených členy 
Asociace. Jednání Výboru se mohou 
zúčastnit i členové, kteří o to proje-
ví zájem (formou online). Význam-
nou novinku tvoří také zřízení pra-
covních skupin. 
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zakázky ve zdravotnictví; 6. Veřejné 
zakázky spolufinancované z  dotač-
ních titulů a evropských fondů.

Členové Asociace rovněž iden-
tifikovali obtíže, s  nimiž se ve  své 
praxi setkávají, a  z  obdržených 
podnětů častokrát vyplývala sho-
da v  tématech navržených k  řešení 
v  rámci pracovních skupin, respek-
tive v problematice či nejasnostech 
při aplikaci konkrétních ustanovení 
ZZVZ a  souvisejících zákonů v  pra-
xi, tj. v  následujících: elektronizace 
veřejných zakázek, uzavírání smluv 
v  elektronické podobě, archivace 
dat v elektronických nástrojích, elek-
tronické katalogy, aplikace § 222  
ZZVZ, aplikace vyhrazených změn, 
zavádění BIM, inovací ve stavebnic-
tví, aplikace zásad OVZ, nesoulad 
výkladů pravidel operačních pro-
gramů s úpravou v zakázkovém zá-
koně atd.

Jaká je budoucnost 
Asociace?
Dlouhodobě má Asociace možnost 
zprostředkovávat názory a zkušenos-
ti svých členů garantům a  tvůrcům 

zákona, dohledovým a  kontrolním 
orgánům i  dalším, a  to prostřednic-
tvím účasti a  členství svých zástup-
ců v  různých expertních skupinách. 
Vedle osvěty a  sdílení best practice 
jde o její další nejzásadnější roli; pro-
střednictvím diskusí zejména s MMR 
a ÚOHS nabízí zpětnou vazbu o apli-
kaci a fungování stávající legislativy. 
Patří mezi připomínková místa vyja-
dřující se k tomu, jak by mělo či moh-
lo zakázkové právo do  budoucna 
vypadat, čímž se podílí i na přípravě 
nové legislativy v  oblasti zadávání 
veřejných zakázek.

Z  plánů pro nejbližší měsíce 
si dovolíme upozornit na  velkou 
dvoudenní konferenci, jejíž 13. roč-
ník se uskuteční 14. a 15. října. V je-
jím rámci by Asociace ráda se svý-
mi členy a příznivci oslavila letošní 
15. narozeniny. Na 9. září se rovněž 
chystá tematické setkání AVZ s ná-
zvem „Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky: výpočet, sčítání, 
vyhrazené změny a  aktuální roz-
hodovací praxe“ a  na  2. prosince 
pak další, na  téma „Změny kvalifi-
kace v zadávacím řízení i následně 
po uzavření smlouvy“.                   

SHRNUTÍ

•	 	Asociaci	těší	zájem	členů	o účast	v pracovních	skupinách,	neboť	
je	zřejmé,	že	bude	docházet	k výměně	zkušeností	a řešení	témat	
odborníky	z oblasti	veřejného	zadávání	–	zadavateli,	dodavate-
li	 i poradci.	K tomu	AVZ	poskytuje	podporu	technickou,	finanční	
i administrativní.	

•	 	Pro	 všechna	 témata	 je	 a  bude	 zásadní	 konstruktivní	 přístup	
a ochota	nalézat	nová	řešení.	

•	 	Věříme,	že	veškerá	činnost	pracovních	skupin	bude	–	tak	jako	do-
sud	na tematických	setkáních	–	probíhat	v přátelské,	konstruktiv-
ní	a vysoce	odborné	atmosféře.	


