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POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

Veřejná podpora v praxi veřejné správy
Seminář poskytne účastníkům odpovědi na otázky: Jaká opatření představují veřejnou
podporu? Jaká pravidla veřejnou podporu upravují a jak ji poskytovat? Jaké jsou nejčastější
formy včetně opatření, která veřejnou podporu nezakládají? Jak se pravidla EU dívají na
financování sportu, kultury, investorů, majetkových dispozic veřejných institucí? Při výkladu
bude použita aktuální rozhodovací praxe institucí EU v dané oblasti, včetně praktických
zkušeností lektora.

PROGRAM SEMINÁŘE:












Vymezení veřejné podpory ve vztahu k veřejné správě. Rozbor
jednotlivých znaků veřejné podpory. Demonstrace na rozhodnutích
týkajících se ČR a jiných členských státech EU.
Aktuální rozhodnutí institucí EU v dané oblasti.
Co není veřejnou podporou.
Vztah výběrových řízení (zejména zadávání veřejných zakázek)
a pravidel veřejné podpory.
Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory a jejich praktická
aplikace.
Blokové výjimky a jejich praktické využití.
Práva a povinnosti v oblasti veřejné podpory.
Veřejná podpora ve vztahu:
K financování služeb obecného hospodářského zájmu
K financování kultury
K financování sportu
K prodejům a jiným majetkovým dispozicím ze strany veřejné správy
K investicím aj.
Dotazy, diskuse.

LEKTOR: JUDr. Michael Kincl
právník, konzultant a dlouholetý lektor, veřejné podpoře se věnuje od roku
2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné
podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době
je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných
článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory.
Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti
veřejné podpory. Působil v České asociaci pro soutěžní právo.

TERMÍN:

23. 5. 2019
8:30 – 14:00
CENA:

1490 Kč
(osvobozeno od DPH v rámci
průběžného vzdělávání úředníků)
Součástí jsou vzdělávací
materiály a bohaté občerstvení
včetně oběda

KONTAKT:
Ing. Andrea Danělišynová
Email:
danelisynova@vzdelavaci.cz
Tel.: +420 774 430 771

MÍSTO KONÁNÍ:
Slezské vzdělávací centrum
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi.
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.
Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby.

