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Okresní hospodářská komora Šumperk vás srdečně zve na seminář: 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2020 A 2021 
 

Víte, co je nového v oblasti veřejných zakázek? 
Jaké jsou aktuální změny pro dodavatele a zadavatele? 

Jaké novelizace se chystají a co přinesou? 
A co se mění v přezkumném řízení? 

 

Tento v pořadí již čtvrtý volně navazující seminář je zaměřen na nejaktuálnější otázky veřejných zakázek, 

které přinesla praxe. Pod vedením zkušeného odborníka si osvojíte či osvěžíte zákonné povinnosti a získáte 

schopnosti efektivně vést zadávací řízení. 

 

Termín konání:  ÚTERÝ 13. 10. 2020, od 9:00 do 15:00 

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

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

 

Informace o lektorovi: 
 
Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. je 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:          

1750 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk 

1950 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky 

 

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

(pro členy 1575 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1755 Kč bez DPH/osoba). 

 

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

1. Právní rámec veřejných zakázek a připravované novelizace. 

2. Změny vedoucí ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek. 

3. Změny vedoucí k větší transparentnosti veřejných zakázek od 2021. 

4. Způsoby uzavírání smluv, je nutné smlouvu uzavřít elektronicky? 

5. Změny pro dodavatele z průběhu zadávacího řízení. 

6. Výkladové tendence a nová rozhodovací praxe. 

7. Změny v pojetí elektronických nástrojů a spisová služba. 

8. Další změny mající vliv na souladnost zákona se směrnicemi EU. 

9. Změny v přezkumném řízení. 

 
 

   

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:  ehlerova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   583 280 070 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


