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Konference

Díky komunikaci se stavebními a inženýrskými společnostmi a odborníky byly 
pojmenovány jako výrazné problémy přípravy a realizace českých 
infrastrukturních projektů veřejné zakázky a obstrukce a nepřehlednost 
procesů investiční přípravy.

Proto Veletrhy Brno, a.s., připravily jako součást nového odborného 
veletrhu NATUR EXPO BRNO v termínu 12. května 2017 konferenci
„Problémy české infrastruktury – veřejné zakázky a obstrukce“.

Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO proběhne na 
brněnském výstavišti od 11. do 14. května 2017. První ročník veletrhu je 
zaměřen na udržení vody v krajině a na řešení dalších následků klimatické 
změny. Protože opatření, která se v této souvislosti budou realizovat, 
budou z větší částí veřejnými zakázkami, je součástí doprovodného 
programu NATUR EXPO BRNO i tato konference.

Konference se bude konat v pátek 12. května od 9 hodin
v pavilonu A, v sále Morava.

Cíle konference byly definovány takto:

l Setkání zainteresovaných stran včetně renomovaných advokátů v 
daných oborech

l Rozbor současných hlavních problémů zadávání veřejných zakázek
l Rozbor hlavních problémů při přípravě a projednávání velkých 

investičních staveb
l Příkladové studie, dobrá a špatná praxe
l Zveřejnění správných postupů pro investory

Témata přednášek a přednášející:

JUDr. Jiří Bém, Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES):
„Nástrahy povolovacích procesů a jak se s nimi vyrovnat z pohledu 
investora“

JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. (AK Havel, Holásek & Partners):
„Jaké obstrukce mohou činit ekologická sdružení a jak se tomu bránit.“

Mgr. Jan Potoček (AK Mazel & Směja):
„Dobré zprávy pro investory v judikatuře NSS a ESD týkající se procesu 
EIA.“

Ing. Pavel Obrdlík (Ekopontis, s.r.o.):
„Povolovací proces u nás a v sousedních státech aneb proč se příprava 
infrastruktury ČR nedaří?“

Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (AK Havel, Holásek & Partners):
„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek jako výzva: jaké jsou možnosti 
a co s nimi v praxi?“

Ing. Tomáš Janeba (Asociace pro rozvoj infrastruktury):
„Konzultace s dodavateli jako prostředek zlepšení přípravy zadávacích 
řízení: příklad výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Břeclav“

Mgr. Martin Kramář, LL.M. (WEIL, GOTSHAL & MANGES):
„Jak správně koncipovat veřejnou zakázku na stavební práce z pohledu 
investora“

Mgr. Petr Jelínek (Rektorát VUT v Brně):
„Standardizace smluv jako základ každého výstavbového projektu“

Mgr. Roman Novotný (Rektorát Masarykovy univerzity Brno):
„Nejlepší hodnota za (každou) cenu“

Na závěr konference je plánována panelová diskuze, celý program bude 
ukončen po 14. hodině. Odbornými garanty konference jsou Asociace pro 
rozvoj infrastruktury (ARI) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ).

Vložné je 1.100,- Kč, při registraci do konce dubna
lze získat vstup za 700,- Kč.

Pořadatelem konference jsou Veletrhy Brno.
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