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Petra Kašpárková se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, 
koncesních řízení a poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU. 
 
V oblasti veřejného sektoru se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství 
v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak dodavatelů), 
včetně poradenství při přípravě zadávacích podmínek a organizaci zadávacích řízení a účasti 
dodavatelů v těchto řízeních, zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky. 
 
V rámci své praxe se podílí na zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala v přední poradenské společnosti, kde 

se zaměřovala na poskytování poradenství v souvislosti s přípravou a organizací zadávacích řízení. 
 
Projekty 
 
 poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli železniční dráhy) při přípravě a organizaci zadávacího řízení na služby 

projektanta v oblasti vysokorychlostních železničních spojení 
 poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele 

a jeho podřízené organizace 
 poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy ČR) při přípravě a organizaci 

zadávacích řízení na rekonstrukci a dostavbu přenosové soustavy 
 poradenství významné společnosti v oblasti automobilového průmyslu v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních 
 poradenství významnému sektorovému zadavateli v několika řízeních o přezkumu úkonů zadavatele 
 poradenství zadavateli (územnímu samosprávnému celku) coby centrálnímu zadavateli při přípravě zadávacího řízení 

na poskytování telekomunikačních služeb 
 poradenství sektorovému zadavateli při přípravě a organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele specializovaných 

projekčních služeb v oblasti elektroenergetické soustavy 
 poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) spočívající v právním auditu několika desítek zadávacích řízení 
 poradenství několika příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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