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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 
 

Jste dostatečně připraveni na novely a změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek, které s sebou přinese 

rok 2018? 

Seznamte se s aktuálními pravidly zadávacích řízení a získejte přehled o všech požadavcích nutných pro 

podání bezchybné a transparentní nabídky. Na semináři vedeném zkušeným odborníkem si osvojíte 

vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. 

 

 

Termín konání:  Čtvrtek 25. 1. 2018, od 9:00 do 15:00 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

Přednášející:  doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 

 

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 Základní principy zákona č. 134/2016 Sb. a přechodná ustanovení, novely a změny od 1. 1. 2018 

 Základní pojmy, druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení, finanční limity 

 Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení a další způsoby zadání 

 Porovnání průběhu zadávacího řízení 

 Způsob zahájení zadávacího řízení 

 Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení 

 Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících 

kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele 

 Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími řízeními 

 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

 Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení 

 Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu zadávacího řízení vyhotovit 

 Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty 

 Dotazy účastníků a diskuze 
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Informace o přednášejícím: 
 
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.  
 
Advokát, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP 

projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. V současnosti působí jako 

akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, kde přednáší problematiku zadávání veřejných zakázek 

a finanční a správní právo. Metodické a poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek se věnuje od roku 

1998 a je rovněž autorem čtyř monografií v oblasti veřejných zakázek ke všem dosavadním zákonům 

o veřejných zakázkách platným v České republice a řady dalších publikací. 

 
   

Cena semináře: 

 

1550 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk 

1800 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %  

(pro členy 1395 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1620 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné podobě. 
 
   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 
  

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  ohk@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   722 606 287 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


