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Advokát 

Matúš Holubkovič se specializuje na oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí. V oblasti veřejných 
zakázek se zaměřuje především na zadávání komplexních ICT projektů, zakázek na stavební práce, 
specifických technologických projektů pro sektorové zadavatele a zastupování klientů před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a správními soudy. V rámci svého předchozího dlouhodobého působení 
na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici vedoucího oddělení získal jedinečné zkušenosti 
a know-how, spojené zejména s kontrolou zadávacích řízení a obranou dodavatelů, s metodickým 
řešením dílčích otázek i s legislativní činností v této oblasti. 
 
V oblasti veřejných zakázek a koncesí se specializuje rovněž na zadávání zakázek v evropském 
prostoru, a to zejména na Slovensku. Ve své praxi se dále zaměřuje na právní poradenství v oblasti 
zajišťování dopravní obslužnosti podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 

a evropského nařízení o přepravě cestujících. 
 
Matúš se věnuje pravidelné přednáškové a publikační činnosti v oblasti veřejných zakázek. 
 
Projekty 
 
 zpracování připomínek k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek 
 zpracování rozhodnutí Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 zpracování významných výkladových stanovisek k zákonu o zadávání veřejných zakázek 
 právní poradenství zadavatelům sektorových veřejných zakázek v oblasti autobusové, železniční a letecké dopravy, energetiky 

a vodárenství 
 právní poradenství zadavatelům v oblasti ICT projektů kritické infrastruktury  
 právní poradenství zadavatelům v oblasti komplexních výstavbových projektů na stavební práce 
 zastupování zadavatelů i dodavatelů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
 zpracování správních žalob a zastupování klientů v řízeních před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudě 
 poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou projektů spolufinancovaných z operačního programu EU 
 poradenství příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, slovenský 
 
Vzdělání 
 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2013), titul Mgr. 
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno (2017), titul Ing. 
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