
Pozvánka na seminář 

„Veřejné zakázky pro školy, NNO a obce ve světle 
nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ 

 

 

 
Vážení zaměstnanci škol, NNO, obcí a firem, 

v předchozích dnech byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Tato klíčová norma nabude účinnosti 1. října 2016. S tím jsou spojeny praktické změny, které tato nová 

právní úprava do zadávání veřejných zakázek vnáší. Buďte na všechny novinky připraveni a nedělejte chyby, 

které mohou mít pro Vaši instituci nepříznivé následky! Přijďte si v praxi vyzkoušet efektivní, transparentní 

a bezpečné zadávání veřejných zakázek. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na odborný seminář 

“Veřejné zakázky pro školy, NNO a obce ve světle nového zákona o zadávání veřejných zakázek”. 

 

Těšíme se na Vaši účast 

Mgr. Helena Malíková 
Jednatelka 

AC Education s.r.o. 

Témata semináře: 

 Základní pojmy a instituty, právní úprava veřejných zakázek. 

 Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek: Novinky v Zákoně o zadávání veřejných zakázek, 

změny v nejpoužívanějších právních institutech. 

 Praktický seminář: Vzorové zadání veřejné zakázky od A do Z, nejčastější chyby zadavatelů. 

 

Komu je seminář určen: Zaměstnanci škol, NNO, příspěvkových organizací, menších obcí a firem zodpovědní za 

zadávání veřejných zakázek. 

 

Lektor: Mgr. Karel Psohlavec. 
 

Představení lektora: S procesem administrace veřejných zakázek má dlouholeté zkušenosti, když pomáhal 
s úspěšným zadáním zakázek městům, obcím, školám, příspěvkovým organizacím i soukromých subjektům. 
Lektorsky se zapojil do řady vzdělávacích kurzů zaměřených na tuto problematiku. Pravidelně se účastní 
rozšiřujících profesních školení vedených předními českými odborníky na veřejné zakázky. 
 

Cena: 1.490,- Kč bez DPH/osoba (cena zahrnuje podkladové materiály pro účastníky a občerstvení). 

Sleva pro druhou osobu z jedné organizace: 50% sleva z ceny kurzu! 
 

Místo konání: Green Park Praha – Hloubětín, Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 - Hloubětín.  
 

Přihlášky: Do 6. června 2016 prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.aceducation.cz. (Přímý 
odkaz na přihlášku). Případně na níže uvedený e-mail nebo telefon. Kapacita je omezena 20 účastníky. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

AC Education s.r.o. 

Poděbradská 206/57 

198 00 Praha 9-Hloubětín 

 

 
 

e-mail: info@aceducation.cz 

telefon: +420 777 748 222 

web:  www.aceducation.cz 

Termín: 9. června 2016 (9:00 – 13:00). 
 

http://www.aceducation.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1055Ol9CY2m1VttIfcu1GKpnDB2LoX0gyGfLB2TOnykA/viewform
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