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1.  

15. prosince 2010 

konferenční 

prostory 

VZ Ekomonitor 

Chrudim - Píšťovy 
 



 

Od 1.1. a od 15.9. 2010 vstoupily v platnost zákony č. 417/2009 Sb. a 179/2010 Sb., kterými 

byl změněn-novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a některé další zákony. 

Připravovaným seminářem chceme vyjít vstříc zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům 

o veřejné zakázky, zejména z oblasti ochrany životního prostředí. Kromě výkladu 

jednotlivých novelizovaných ustanovení zákona a příkladů z aplikační právní praxe poskytne 

seminář dostatečný prostor pro diskusi a dotazy. Písemné dotazy účastníků zaslané 

organizátorům nejpozději do 7. prosince 2010 budou v průběhu semináře zodpovězeny 

přednostně. 

 

PŘEDNÁŠENÁ PROBLEMATIKA: 

 

- seznámení s novými právními předpisy v oblasti veřejných zakázek 

- nejdůležitější změny proti dřívějšímu znění ZVZ  

- elektronické zadávání veřejných zakázek 

- problémy při zadávání veřejných zakázek  

- hodnocení nabídek 

- prokazování kvalifikace dodavatelů 

- rámcové smlouvy 

- dohled nad veřejnými zakázkami a funkce kontrolních orgánů 

- veřejné zakázky financované z evropských fondů  

- dopady novely zákona o veřejných zakázkách do praxe (příklady z oblasti ochrany životního 

prostředí) 

Vzhledem k řadě menších či větších změn, které přinesly obě novely, doporučujeme účast 

managementu odborných firem, řešitelům a zpracovatelům žádostí a nabídek projektů, 

zástupcům zadavatelů z řad veřejné správy i soukromého sektoru, pracovníkům 

poradenských firem v oblasti ochrany životního prostředí a dalším.  

                                                                                                                                   

PŘEDNÁŠÍ: 

JUDr. Vladimír TÖGEL-advokát 

Advokátní kancelář, Praha 5 – Smíchov, Ostrovského 253/3, 150 00 

e-mail : togel.advokat@verzak.cz 

Držitel Osvědčení MMR č. 22661/2006-42 ze dne 7.6.2006  

(pro zákony č. 137 a č.139/2006 Sb., o veřejných zakázkách a koncesní řízení)                                                                                     

 

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE: 

  8.30 –   9.00  registrace účastníků 

  9.00 – 12.00 odborný program  

12.00 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 15.00 odborný program a diskuse 

? 

? 

? 



 

 

 Místo a datum konání: konferenční prostory VZ Ekomonitor, spol. s r.o. (Píšťovy 820, 

Chrudim), středa 15. prosince 2010, začátek odborného programu od 9:00 hodin,                        

registrace účastníků od 8:30 hodin. Předpokládaný konec semináře v 15:00 hod. 

 Doprava: 

 z Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, při výjezdu z města první odbočovací pruh 

vlevo, kolem firmy ERA-PACK dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ 

Ekomonitor 

 pro účastníky, kteří přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, bude zajištěn v 

8.40 hod. odvoz z nádraží do sídla firmy VZ Ekomonitor. Pokud budete požadovat 

tuto službu, objednejte si ji prosím v přihlášce. 

 Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 10. prosince 2010 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,                

fax: 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz 

 Vložné činí 1 600 Kč (cena s 20 % DPH)  

 vložné poukažte na úč. č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, var. symbol 101215 

nebo uhraďte v hotovosti u registrace, 

 naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036                      

u rejstříkového soudu v Hradci Králové, 

 vložné zahrnuje pracovní materiály a občerstvení. 

  Obědy pro účastníky jsou zajištěny v samoobslužné restauraci vzdálené cca 3 minuty 

pěší chůze. Zájem o oběd je nutno vyznačit v přihlášce. Cena oběda je 90,- Kč vč. 

DPH.  

 Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. 

Požadujete-li zaslání daňového dokladu, je nutné tuto skutečnost oznámit 

organizátorovi písemně.  

 Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku 

nebudeme moci akceptovat. 

 Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající 

organizaci i účastníka. 

 Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno 

organizátorům doručeno do 10. prosince 2010.  

 

Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby 

dodatečně fakturujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAČNÍ POKYNY 



 

 

 

 

 

Přihlášku laskavě odešlete do 10.12.2010 

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

tel. 469 682 303 – 305, fax 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz 

*Nehodící se škrtněte. 

titul, jméno a příjmení  

adresa plátce 

(firmy) 
 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky                                                              

seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 

Přihlašuji se k účasti na semináři VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a objednávám* - neobjednávám* oběd. 

 Vložné ve výši 1600 Kč a částku za oběd Kč 90,-* uhradím převodem na účet                                        

19-5234530277/0100 s variabilním symbolem 101215*. 

 Vložné ve výši 1600 Kč a částku za oběd Kč 90,-* uhradím v hotovosti                  

u registrace*. 

Celkem uhradím částku ................... Kč. 

Žádám o dopravu od nádraží ČD/ČSAD        

v Chrudimi do areálu firmy Ekomonitor 

(odjezd od budovy ČD v 8.40 hod.) 

 

ano* 

 

ne* 

Razítko a podpis objednatele, datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 


