
 

Realizace projektu Podpora činnosti MAS Blaník CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 
POZVÁNKA 

MAS Blaník, z. s. Vás srdečně zve na seminář  

„Veřejné zakázky ve stavebnictví“ 

Termín:  8. ledna 2019 

Čas:  10:00 - 14:00 hodin 

Místo:  Spolkový dům sourozenců Roškotových, Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 

Přednášející:   Mgr Karel Masopust, člen advokátní kancelář Holec, Zuska & partneři, Praha 5 

 

Cíl semináře: 

• Úvod do problematiky veřejných zakázek, úvod do právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, vyhláška č. 169/2016 Sb. 

• Pravidla poskytovatele dotace v operačním programu IROP (závaznost, časové verze, korekce, 

atd.) 

• Stanovení předpokládané hodnoty (§ 16 odst. 5 ZZVZ (VZMR), co vše je třeba zahrnout, 

vyhrazené změny) 

• Technická kvalifikace 

• Výkaz výměr: objasňování, doplňování 

• § 222 ZZVZ – vícepráce 

• § 222 ZZVZ – změna termínu realizace stavby 

• Kontrola CRR, opravné prostředky 

• Nejčastější pochybení zadavatelů v IROP 

 

Konkrétní dotazy můžete před konáním semináře zasílat na e-mail kancelar@masblanik.cz, případně 
telefonicky kontaktovat na čísle 603 402 658. Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení bude zajištěno. 
Dopravu na místo a z místa konání semináře si hradí účastníci sami. Parkování u Spolkového domu bude 
pro účastníky zdarma.  
  

S pozdravem        
        Lucie Jeřábková 
        Vedoucí zaměstnanec SCLLD Mas Blaník 
        

Mgr. Karel Masopust absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. V roce 2013 složil advokátní zkoušky. V advokátní 

kanceláři působí od ukončení svého studia v roce 2010. V advokátní kanceláři řídí sekci public procurement, vodohospodářské projekty a 

sociální služby. Mezi hlavní oblasti, kterými se Karel zabývá, patří problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru včetně přípravy 

koncesních smluv a celkové právní poradenství pro veřejnou sféru. Karel se ve své praxi specializuje na zadávání veřejných zakázek a koncesí, 

provádění kontrol a auditů veřejných zakázek, zastupování osob a institucí ve správních a soudních sporech o poskytnutí a vyplacení dotace, 

problematiku registru smluv a dále také obchodněprávní konzultace pro veřejný sektor včetně otázek odpovědnosti statutárních orgánů. 

Karel měl možnost během své praxe poskytovat poradenství nejenom řadě českých univerzit (Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze, Jihočeská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

a dalším) a jiným veřejnoprávním subjektům (města, kraje), ale i soukromým subjektům při jejich aktivitách v rámci veřejného práva. Jeho 

pracovním jazykem je kromě češtiny i angličtina. 
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