
       
 

 

Kolokvium se koná za podpory programu Evropské unie Hercule III (2014-2020). Tento program je realizován Evropskou 
komisí. Byl vytvořen na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské Unie (další informace viz 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_em.htm. Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její 
autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli další využití informací v ní obsažených 

 

 

POZVÁNKA 
__________________________________________________ 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
v rámci programu Herkules III podporovaném Evropským úřadem pro boj  

proti podvodům (OLAF)  
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní kolokvium  

 
 

Posouzení a řízení rizik ve veřejných zakázkách  
 

KOLOKVIUM SE KONÁ  
 

ve čtvrtek 17. května 2018 
 

v Braunově domě  
 

(Karlovo nám. 671/24, Praha 1) 
 

_________________________________________________ 

 
. 
 

Prosíme o registraci do 8. 5. 2018 na  e-mail  lenochova@transparency.cz   
nebo na  tel.: +420 224 240 895 

 

 
Pro další informace a případné dotazy kontaktujte PaedDr. Ivanu Dufkovou 

(e-mail: dufkova@transparency.cz nebo tel: 224 240 897) 
 
 

Simultánní tlumočení zajištěno. 
 

 
www.transparency.cz 
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Program kolokvia 

 
Posouzení a řízení rizik ve veřejných zakázkách 

 

9:00 9:30 Registrace hostů  

9:30 9:45 Seznámení s programem, představení projektu 

Předsedající: David Ondráčka, ředitel Transparency International CZ 

9:45 10:15 

 

 Veřejné zakázky - 

hlavní problémy české 

praxe  

 

 

Moderuje: David Ondráčka,  

TI CZ 

 Jan Pospíchal  

Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Morava 

10:15 10:30 Diskuse, zpětná vazba 

10:30 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 11:45 

 Hodnocení a řízení rizik  

ve veřejných zakázkách 
 

Moderuje: David Ondráčka,  

TI CZ 

 Lenka Andrýsová 

expertka v oblasti korupce a rizik 

podvodů 

 

11:45 12:00 Diskuse, zpětná vazba 

12:00 12:45 

 Identifikace rizik a jejich 

předcházení při zadávání 

veřejných zakázek v 

oblasti fondů EU 

 

Moderuje: David Ondráčka,  

TI CZ 

 Leo Hoffmann-Axthelm 

Transparency International EU 

12:45 13:00 Diskuse, zpětná vazba 

13:00 14:00 Oběd 
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14:00 14:45 

 Základní principy 

zadávání veřejných 

zakázek pohledem 

některých rozhodnutí 

Soudního dvora EU a 

Nejvyššího správního 

soudu 

 

Moderuje: David Ondráčka,  

TI CZ 

 Petr Mikeš, soudce 

Nejvyšší správní soud 

14:45 15:00 Diskuse a zpětná vazba, závěry a doporučení 

   
 

 


