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Pravidla činnosti pracovních skupin členů AVZ 
 
 
I. SMYSL, ÚČEL A CÍL PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
1. Smyslem pracovních skupin (dále i „skupin“) je sdílení zkušeností a diskuse o problematických 

tématech zadávání veřejných zakázek v jednotlivých odborech či v konkrétních 
problematických oblastech společných všem či více oborům, definice problémů k řešení a 
nalézání jejich řešení či přístupů k nim.  

2. Účelem je upozorňovat na možná úskalí zadávání veřejných zakázek v daném odborném 
segmentu a na podkladě toho sdílet dobrou praxi s ostatními členy a podílet se na zlepšování 
prostředí veřejných zakázek.  

3. Cílem pracovních skupin bude příprava výkladů, metodik, stanovisek, postupů a případně 
iniciace návrhů na legislativní změny.  
 
 

II. JEDNÁNÍ A ČINNOST SKUPIN 
 

4. Jednání pracovní skupiny by mělo probíhat formou řízené aktivní diskuse všech členů skupiny, 
brainstormingu, který vede ke konkrétnímu výsledku, výstupu. 

5. Jednání jsou předpokládána v časovém rozpětí 1x / 2 měsíce.  
6. Diskutovat se budou „žhavá“ témata v dané oblasti a snahou bude zlepšení informovanosti 

členů pracovní skupiny i samotné AVZ, a formulace problému, která může vyústit v:  
a. Identifikaci témat pro tematická setkání; 
b. Identifikaci příspěvků na konference; 
c. Identifikaci námětů na podněty zákonodárcům, včetně „důvodové zprávy“; 
d. Identifikaci konkrétních oblastí pro zpracování metodiky, výklady atd. 

7. Skupina funguje pod vedením vedoucího, popř. jeho zástupce, který může navrhnout a nastavit 
další pravidla či zpřesnit stávající pravidla fungování skupiny akceptovatelná pro členy skupiny. 
Vedoucího skupiny a jeho zástupce si členové zvolí na prvním jednání pracovní skupiny.  

8. Jednání je možné vést virtuálně, osobně či kombinovaně (osobně + virtuálně).   
9. Členové skupiny budou aktivní a budou se snažit o konstruktivní přístup k řešeným 

problematikám.  
10. Každá pracovní skupina disponuje vlastním rozpočtem, který činí 15 tis. Kč/rok na běžné 

provozní výdaje a 40 tis. Kč/rok na projektové výstupy. Vyúčtování výdajů podléhá schválení 
Výkonného výboru AVZ.  

11. AVZ poskytuje pracovní skupině podporu ve formě: 
a. bezplatného poskytnutí platformy pro realizaci on-line jednání (Webmeeting);  
b. finanční podpory dle bodu 10. těchto pravidel;  
c. administrativní podpory ze strany Výkonné ředitelky AVZ.  
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12. Vedoucí pracovní skupiny, popř. jeho zástupce, pravidelně reportuje Výkonnému výboru AVZ 
o tom: 

a. na čem skupina pracuje,  
b. co bude cílem, výstupem daného úkolu,  
c. jaký je časový horizont pro zpracování úkolu.  

13. Skupina je oprávněna iniciovat k jednotlivým definovaným problémům pracovní setkání a 
kulaté stoly s odborníky, kteří mají kompetenci se k dané problematice vyjadřovat a tyto na 
svá jednání přizvat.   

14. Vedoucí pracovní skupiny, popř. jeho zástupce, bude informovat výkonnou ředitelku AVZ o 
termínech všech naplánovaných jednání v dostatečném předstihu (min. 1 týden) tak, aby 
mohla být ze strany AVZ poskytnuta pracovní skupině dostatečná podpora (bod 11. těchto 
pravidel).   
 
 

III. ČLENSTVÍ VE SKUPINĚ 
 

15. Členem pracovní skupiny mohou být pouze zástupci členů AVZ.  
16. V případě konání osobních jednání skupin bude za jednoho člena AVZ přítomen zpravidla 1 

jeho zástupce.  
17. Osoby, které jsou přihlášeny ve vícero skupinách, nechť zváží svou účast ve větším počtu skupin 

s ohledem na časovou náročnost související s účastí v pracovní skupině.  
18. Členství v pracovní skupině je dobrovolné.  
19. Člen skupiny může nominovat svého zástupce, který ho bude zastupovat v době jeho 

nepřítomnosti.  
20. Členem skupiny je možné se stát i dodatečně (pozdější přijetí za člena AVZ).  
21. Členem každé ze skupin je jeden člen Výkonného výboru AVZ, který může rovněž 

zprostředkovávat komunikaci mezi skupinou a Výkonným výborem AVZ (zastoupit v případě 
potřeby a po dohodě vedoucího skupiny či jeho zástupce).  

22. Člen skupiny bude mít snahu účastnit se jednání skupiny. V případě, že se nebude moci jednání 
zúčastnit, zašle informaci o své absenci vedoucímu skupiny či jeho zástupci, popř. vyšle na 
jednání svého zástupce.  

 
 
 
 
 
V Praze dne 14. 6. 2021  
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