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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí aktualizované základní informace o problematice 

veřejných zakázek malého rozsahu a jejich ukotvení v rámci zákona o veřejných zakázkách, 

představení ideální vzorové směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dále 

předání informace o stávajících legislativních opatřeních (s odkazem na zákon o zadávání 

veřejných zakázek) a sdělení účastníkům semináře odkazy na odbornou literaturu  

a informační systémy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

9. 6. 2020 

9.00 – 14.00 

 

CENA:  

 1550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

I. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu 

 Věcné vymezení pojmů vztahujících se k veřejným 

zakázkám malého rozsahu  

 Proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

II. Ideální směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 Představení a popsání vzoru směrnice na zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, která předejde 

jakýmkoliv problémům a rizikům pro starosty a úředníky 

III. Vztah veřejných zakázek malého rozsahu a dotačních pravidel 

 Seznámení posluchačů s podmínkami dotačních orgánů ve 

vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu a ovlivnění 

procesu zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

IV. Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu 

 Seznámení posluchačů s nejčastějšími chybami při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společně 

s možnými sankčními důsledky 

LEKTOR: Mgr. Richard Budzák 
Vedoucí oddělení veřejných zakázek jedné z největších dotačních 

společností zabývajících se veřejnými zakázkami, která ročně vysoutěží 

plnění za více než 3 mld. Kč. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy 

Univerzity v Brně. Za dobu svého působení na poli VZ má za sebou stovky 

osobně administrovaných zakázek. Věnuje se také publikační činnosti. 

 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná 

Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. 

Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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