SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
S AKREDITACÍ U MV ČR

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Přednáší:

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát

„Jan

Lašmanský ukončil studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2002. Advokátní
zkoušku složil v roce 2006, v roce 2009 úspěšně dokončil společný studijní program Právnické fakulty
Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University – obchodní právo „LL.M. in Corporate Law“.
V současné době spolupracuje s advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři, kde řídí sekci public
procurement (tj. oblast veřejného zadávání), vodohospodářské projekty a oblast sociálních služeb.
Mezi hlavní právní odvětví, kterými se Jan Lašmanský zabývá, patří problematika spolupráce
veřejného a soukromého sektoru, právní poradenství pro veřejnou sféru, zadávání veřejných zakázek
a koncesí, dále obchodněprávní konzultace poskytované obchodním společnostem (korporátní
a závazkové právo). V roce 2011 obdržel ocenění Asociace PPP (Asociace pro podporu projektů
partnerství veřejného a soukromého sektoru) za aktivní přístup a činnost v oblasti PPP v České
republice. Již několik let poskytuje v rámci spolupráce s advokátní kanceláří poradenství např.
pro MŠMT ČR, MMR ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR, Královéhradecký kraj, úřady práce, obce a další
veřejné zadavatele. Aktuálně se rovněž podílí na auditech veřejných zakázek financovaných
z prostředků Evropské unie, jejichž cílem je kontrola dodržení správnosti postupů stanovených
zákonem a příslušnými předpisy jednotlivých operačních programů. Jan Lašmanský zastupuje
i dodavatele, tzn. obchodní společnosti účastnící se zadávacích řízení, a to při přípravě nabídek,
podávání námitek či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.“

7. března 2013

Hotel Černigov, Hradec Králové

PROGRAM semináře ÚSKALÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

8:30-9:00

Registrace účastníků
Úvod, obecně k zadávání veřejných zakázek

9:00-10:20

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
v platném znění
Interní dokumenty jednotlivých organizací, dokumenty související s čerpáním finančních
prostředků EU
Základní principy postupu zadavatele (§ 6 zákona), další implicitní zásady veřejného zadávání

10:20-10:40 Přestávka na občerstvení

Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na vybrané oblasti
10:40-12:30

Druhy zadávacích řízení
Pravidla pro stanovení kvalifikace
Základní fáze řízení z pohledu ustanovených komisí zadavatele (otevírání obálek s nabídkami,
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek)
Ukončení řízení
Realizační smlouva, její změny

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek
Zadávání bez realizace jakéhokoli řízení (přímé objednávky), zvolení nevhodného druhu veřejné
zakázky (VZ), umělé dělení zakázek, porušení základních zásad, nedodržení předepsaných lhůt
a postupů, nesprávná aplikace výjimek uvedených v § 18 zákona, nevyloučení uchazeče,
hodnocení kvalifikačních předpokladů, nedostatečná archivace

Důsledky porušení zákona
13:30-15:30 Autoremedura, řešení námitek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (ÚOHS, rozklad), žaloba
ve správním soudnictví, soukromoprávní důsledky porušení zákona

Specifika projektů financovaných z EU fondů
Dokumenty jednotlivých operačních programů, jejich vztah k zákonu

Novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 01. 04. 2012
Praktické zhodnocení „protikorupční“ novely, řešení vybraných otázek

15:30-16:00 Diskuse
16:00

Ukončení semináře

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1.

Seminář se koná ve čtvrtek dne 7. března 2013 v Hradci Králové v kongresovém sále Hotelu
Černigov (Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové,
http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs/).

2.

Doprava: hotel se nachází přímo u vlakového a autobusového nádraží. Parkování je možné
na hotelovém parkovišti.

3.

Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu v 9.00 hod.,
předpokládaný konec v 16.00 hod.

4. Vyplněnou přihlášku zašlete do 1. března 2013 na adresu:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,
tel. 469 682 303-5 ústředna, přímá linka 469 318 422, fax 469 682 310,
e-mail: michaela.holcova@ekomonitor.cz nebo seminare@ekomonitor.cz.

5. Vložné na akci činí 1.350,- Kč včetně DPH.
6.

Oběd v ceně 160,- Kč (cena vč. DPH) bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci,
budou-li o něho mít zájem.

7. Vložné a částky 160,- Kč za oběd laskavě uhraďte do 1. 3. 2013

8.
9.
10.
11.
12.

na číslo účtu 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 130307 nebo v hotovosti
u registrace.
Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036
u rejstříkového soudu v Hradci Králové.
V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a občerstvení, oběd účastníci hradí
zvlášť.

Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení
vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání.

Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci
akceptovat.
Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními
pokyny a cenami.

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům
doručeno do 1. 3. 2013.. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se
akce nezúčastní, vložné ani ostatní platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně
fakturujeme.

K TOMUTO SEMINÁŘI ŽÁDÁME DLE ZÁKONA Č. 312/2002 SB.
O

AKREDITACI!!!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na seminář

ÚSKALÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Přihlášku laskavě odešlete do 1. 3. 2013 na některý z níže uvedených kontaktů:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
e-mail: michaela.holcova@ekomonitor.cz

titul, jméno, 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 ÚSKALÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Vložné ve výši 1.350 Kč
+ oběd 160 Kč

ano*
ne*

uhradím
 převodem na účet 19-5234530277/0100 s variabilním symbolem 130307*
 uhradím v hotovosti u registrace*
Razítko a podpis objednatele, datum:

*Hodící se, prosím, zaškrtněte!

