
 

 

 

 
 
MGR. MARTIN BUDIŠ 

 
 
Vzdělání 

Od - do  

1993 - 1998 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Veveří 70 
Státní zkouška: pracovní právo, správní právo 

1988 - 1992 Střední ekonomická škola Blansko, Seifertova 7 

 
Doplňující vzdělání 

Od - do  

 Certifikát Ústavu státu a práva AV ČR  „Základní vzdělávací modul o EU“  
pro zaměstnance státní správy 

2003 Akreditovaný lektor v oblasti zadávání veřejných zakázek. Školení je akreditováno 
Ministerstvem vnitra, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. 

 
Profesní praxe 

Od - do  Zaměstnavatel Pracovní pozice 

2012 - dosud WebSport & Consulting service s. r. o. 
 

Jednatel – přednášková činnost v oblasti 
zákona o veřejných zakázkách a zajišťování 
činností osoby pověřené výkonem 
zadavatelských činností spočívající  
ve vypracovávání zadávacích dokumentací, 
právní rozbory, kontrola a připomínkování 
zamýšlených zadávacích řízení a audity 
úplnosti a formální správnosti již 
realizovaných zadávacích řízení. 

2011 - 2012 Advokátní kancelář Paroulek, Blansko 
 

Právník – vypracovávání zadávacích 
dokumentací, právní rozbory, kontrola a 
připomínkování zamýšlených zadávacích 
řízení a audity úplnosti a formální 
správnosti již realizovaných zadávacích 
řízení. 

2008 - 2011 Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, 
Lůdl v. o. s., Praha 
 

Právník – vypracovávání zadávacích 
dokumentací, právní rozbory, kontrola a 
připomínkování zamýšlených zadávacích 
řízení a audity úplnosti a formální 
správnosti již realizovaných zadávacích 
řízení. 

2007 - 2008 ROWAN LEGAL – sdružení 
advokátů, Praha 
 

Advokátní koncipient – vypracovávání 
zadávacích dokumentací, právní rozbory, 
kontrola a připomínkování zamýšlených 
zadávacích řízení a audity úplnosti a 
formální správnosti již realizovaných 
zadávacích řízení.  

2003 - 2004 Regionální poradenské a informační 
centrum, Goodwill 

Ředitel RPIC. 

2006 - 2007 Město Boskovice Místostarosta města. 



 

 
2006 OSVČ Přednášková činnost v oblasti zákona  

o veřejných zakázkách a zajišťování 
činností osoby pověřené výkonem 
zadavatelských činností. 

2003 - 2005 Město Boskovice Právník města - vypracovávání zadávacích 
dokumentací, právní rozbory, kontrola a 
připomínkování zamýšlených zadávacích 
řízení a audity úplnosti a formální 
správnosti již realizovaných zadávacích 
řízení. 

2001 - 2002 Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Právník odboru dohledu nad zadáváním 
veřejných zakázek.  

1998 - 2001 Policie ČR, Blansko, Bezručova 31 Vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování. 

 
Lektorská specializace 

Téma Popis 

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené 
podlimitní řízení 

Problematika postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek 
zadávaných formou zjednodušeného podlimitního 
řízení. 

Veřejné zakázky od A do Z Seznámení se všemi druhy veřejných zakázek 
realizovaných dle ZVZ. Jednotlivá zadávací řízení, 
podmínky použití, zahájení a lhůty, průběh a 
ukončení či zrušení. Předpokládaná hodnota a její 
význam. Důležitá část kvalifikačních předpokladů 
a jejich stanovování. Praxe při zadávání veřejných 
zakázek. 

Veřejné zakázky v praxi pro začátečníky Problematika veřejných zakázek, včetně 
konkrétních příkladů, řešení případových studií  
s ohledem na připravovaný zákon o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
Lektorská praxe 

Zadavatel Cílová skupina Témata 

Krajský úřad Olomouckého 
kraje  

vedoucí příspěvkových 
organizací kraje 

Veřejné zakázky 

Česká správa sociálního 
zabezpečení – pracoviště České 
Budějovice 

úředníci pověření k zadávání 
veřejných zakázek  

Veřejné zakázky malého 
rozsahu  

Česká správa sociálního 
zabezpečení – pracoviště 
Ostrava 

úředníci pověření k zadávání 
veřejných zakázek  

Veřejné zakázky malého 
rozsahu  

Městská část Praha 1 ředitelé základních a mateřských 
škol 

Veřejné zakázky malého 
rozsahu 

 
Další andragogická a publikační činnost 

Školitel Ministerstva pro místní rozvoj k problematice Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 

Školitel Ministerstva pro místní rozvoj k problematice Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a Zákona č. 137/2006, Koncesního zákona 

Akreditovaný lektor v oblasti zadávání veřejných zakázek 

Tvorba učebních manuálů pro školené kurzy 

 

 


