
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Dne 31. ledna 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senát a schválila novelu zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou také podepsal prezident republiky. Novela zásadně 

mění podmínky zadávání veřejných zakázek. Zavádí např. institut povinného předběžného oznámení, 

povinnost u zakázek nad 300 mil. Kč oznamovat subdodavatele s významnějším podílem na zakázce, 

povinné schvalování významných veřejných zakázek vládou, resp. zastupitelstvem, a delší lhůty pro 

podání nabídek u těchto zakázek, vypouští se prokazování ekonomických a finančních předpokladů, 

snižují se limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Mezi další novinky patří povinnosti související 

s rozšířením rozsahu informací o uveřejňovaných veřejných zakázkách, povinnost zrušit zakázku při 

malém počtu nabídek, zrušení možnosti omezení počtu zájemců o účast v zadávacím řízení na základě 

hodnocení kvalifikace nebo losování kvalifikovaných zájemců, a naopak se zavádí institut osob se 

zvláštní nebo odbornou způsobilostí a hodnotitelů veřejných zakázek, kteří budou losováni do 

hodnotících komisí u významných veřejných zakázek. Novela se dále týká povinných elektronických 

aukcí, rozšíření definice dotovaného zadavatele, povinnosti zadavatele poskytovat informace podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN  

Seminář je připraven zejména pro pracovníky firem, které se jako dodavatelé nebo společní 

dodavatelé, popř. subdodavatelé, účastní některého z druhů zadávacích řízení. 

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ  

JUDr. Vladimír TÖGEL - advokát 

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

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 koncesním řízení)  

Specializovaná Advokátní kancelář právně zastupuje dodavatele nebo zadavatele v celé ČR při zadávání veřejných 

zakázek a poskytuje jim komplexní administrativně organizační a právní služby od vyhlášení zadávání veřejné zakázky, 

přes jednání se zájemci a uchazeči nebo ÚOHS, až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Také právně zastupuje tyto 

subjekty před KS a NSS soudem v Brně ve správních žalobách proti rozhodnutím ÚOHS. Jako obhájce také zastupuje 

statutární zástupce těchto subjektů, jsou-li trestně stíháni dle § 248, § 256 a § 257 trestního zákona. 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM  

8:30 - 9:00 Registrace účastníků 

9:00 - 10:40 Odborný program 

10:40 - 10:50 Přestávka 

10:50 - 12:20 Odborný program 

12:20 - 12:45 Přestávka 

12:45 - 14:45 Odborný program 

14:45 – 15:00 Diskuze 

15:00 Konec semináře 
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 ORGANIZAČNÍ POKYNY  

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

Chrudim), čtvrtek 15. března 2012, 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 8. března 2012 na adresu: Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax: 469 682 310, e-mail: 

klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 Vložné činí 1800,-Kč (cena s 20 % DPH)  

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

120315 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. 

 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 8. března 2012.  

 

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

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACE A PŘIHLÁŠKY  
 

Bc. Klára Kánská 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

tel.: 469 682 303 - 5 

přímá linka: 469 318 421  

mobil: 602 141 508 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 
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 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

na seminář 
 

 
 

Odešlete laskavě na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz  

 

* Nehodící se laskavě škrtněte 

titul, jméno a příjmení  

adresa plátce 

(firmy) 
 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Souhlasím – nesouhlasím* s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb a výrobků společnosti VZ Ekomonitor. 

Přihlašuji se k účasti na semináři VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. 

 Vložné ve výši 1800,- Kč uhradím převodem na účet 19-5234530277/0100 s variabilním symbolem 

120315*. 

 Vložné ve výši 1800,- Kč uhradím v hotovosti u registrace*. 

Žádám o dopravu z Chrudimi do areálu firmy VZ 

Ekomonitor (odjezd od budovy ČD) v 8:40 

 

ANO* 

 

NE* 

Razítko a podpis objednatele, datum: 

 

 

 

 

 

 

 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 


