
 

 
 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na V. ročník konference, tentokrát s názvem „PRO REGION 2020“.   
 

Termín konání:  22. 1. 2015 – 23. 1. 2015  

Místo konání: Klostermannova chata (www.klostermannovachata.cz) - Modrava 

 

PROGRAM KONFERENCE 
9,00 -9,45 Prezence Novi Solutions, s.r.o. 

10,00 – 10,15 Úvod 

Ondřejka Harvalíková  
jednatelka společnosti  
Novi Solutions, s.r.o. 
  

10,15 – 11,45 
E-GOVERNMENT 2015+ 
Jak mohou informační systémy e-govermentu pomoci obcím v realizaci 
agend. 

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. 
vrchní ředitel sekce provozu informačních a 
komunikačních technologií 
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY 

11,45 – 12,00 Přestávka  
  
  

12,00 – 13,00 

Zadávání VZMR (jak + tipy, kontrola) - dodávky služby, drobné stavební 
práce);  
Jak zadat VZ v ZPŘ (pro větší VZ zejména na stavební práce – rekonstrukce 
komunikací, chodníků, zateplování budov) – procesní postup podle ZVZ, 
záludnosti prokazování kvalifikace, obchodní názvy v zadávacích 
podmínkách, subdodavatelský systém (jak si nastavit, aby dílo prováděli ti, 
co opravdu soutěžili), proces  přezkumu VZ v režimu ZVZ; 
Všechna témata budou doplněna o aktuální rozhodovací praxi ÚOHS a 
judikaturu soudů.  

Mgr. Karel Košťál 
V současné době pracuje jako analytik 
veřejných zakázek ve společnosti Hirst, a.s.. 
Do konce roku 2012 působil jako ředitel 
Odboru monitoringu veřejných zakázek a bid 
riggingu - Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže.  

13,00 – 14,00 Oběd 
  
  

14,00 – 14,45 

Dodatky ke smlouvám, podstatná změna smlouvy, uveřejňovací povinnosti 
zadavatele;  
Trestněprávní odpovědnost členů hodnotící komise, administrátoři VZ – 
objektivní odpovědnost zadavatele;  
Všechna témata budou doplněna o aktuální rozhodovací praxi ÚOHS a 
judikaturu soudů. 

Mgr. Karel Košťál 
V současné době pracuje jako analytik 
veřejných zakázek ve společnosti Hirst, a.s.. 
Do konce roku 2012 působil jako ředitel 
Odboru monitoringu veřejných zakázek a bid 
riggingu - Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

14,45-15,00 Přestávka  

15,00 -15,30 Efektivní procesní řízení obcí. 

Ing. Petr Sunek  
výkonný ředitel společnosti SOFO Group a.s. 
realizoval a zároveň zodpovídá za realizaci 
desítky projektů v oblasti procesního řízení a 
optimalizace ve státním i komerčním sektoru. 

15,30 – 16,00 Strategické plány rozvoje obcí a MAS 

 
Ondřejka Harvalíková 
jednatelka společnosti  
Novi Solutions, s.r.o. 
 

16,00 – 16,30 Dotace 2015+ 

Bc. Martin Procházka 
projektový manažer Novi Solutions, s.r.o. 
Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval obor 
sociální geografie a regionální rozvoj. 

16,30 – 17,00 Cofee break – káva a malé občerstvení  

17,00 – 19,00 Diskusní fórum 

Tento prostor mohou účastníci konference 
využít k diskusi nad představenými tématy, či 
jako platformu pro sdílení informací a 
zkušeností, které považují pro výkon své 
funkce za prioritní. 

Od  19,30 Společenský večer. 

 

http://www.klostermannovachata.cz/


 

 
 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 Konference bude zahájena ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 10,00 hodin.  

 POČET MÍST JE OMEZENÝ POUZE PRO 25 ÚČASTNÍKŮ. 

 Účastník bude závazně přihlášen po připsání účastnického poplatku ve výši 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- vč. DPH) na účet 

firmy Novi Solutions, s.r.o., která je organizátorem této akce. Cena zahrnuje také ubytování a stravu. 

 V případě Vašeho zájmu o účast, nás prosím kontaktujte nejpozději do 15. 12. 2014 a my Vám obratem zašleme 

daňový doklad. 

 Kontaktní údaje:  

info@novisolutions.com  

mobil: +420 774 572 245 

telefon: +420 387 204 734 

 

Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete využít naší nabídky a společně s námi strávíte svůj čas v srdci Šumavy. 

 
S přáním hezkých dnů  

 
Ondřejka Harvalíková 
ředitelka a jednatelka 

mailto:info@novisolutions.com

