
27. září 2022

od 8.00 do 13.00 hodin
Sídlo PRK Partners

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Jak na něj a proč se nebát? 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

seniorní advokátka 

advokátní kanceláře PRK Partners 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Seborský

advokátní koncipient 

advokátní kanceláře PRK Partners

Termín: 

úterý 27. 09. 2022 od 8.00 do 13.00 hodin

Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kau�and - za poplatek, 

před Domem kultury města Ostravy)

Místo: 

kancelář PRK Partners, 

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 

(změna místa konání semináře vyhrazena)

Kontaktní osoby: 

Registrace: 

Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,

e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Úhrada registračního poplatku 

a organizační informace:

Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099,

e-mail: seminare.ova@prkpartners.com

www.prkpartners.cz

Registrace: 

Registrační poplatek:

Podmínky přihlášení: 

Momentálně je jedním z nejskloňovanějších pojmů tzv. ESG (Environmental, Social and Governance).

Nejen v oblasti veřejných zakázek, ale i mimo něj rezonují nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, ochrany 

lidských práv a ekologické udržitelnosti. Finanční instituce, investoři, obchodní partneři, další zainteresované subjekty

a veřejnost právem považují příchod ESG za potenciální riziko pro frmy, které tyto standardy nemají dostatečně 

formulovány, a/nebo je dokonce nedodržují. Právní, fnanční i reputační rizika a negativní dopady spojené s nedodržováním 

těchto standardů v řadě případů totiž mohou přinést komplikace nejen samotným společnostem, které je dostatečně 

nedodržují, ale také ostatním společnostem, se kterými jsou v obchodním styku. A jak se aplikují tyto zásady v oblasti 

veřejných zakázek? Podíváme se i na praktické příklady z praxe za dobu dosavadní aplikace. 

Seminář je vhodný nejen pro zástupce společností, které se účastní veřejného zadávání, ale i pro společnosti, které tyto 

principy chtějí zavést ve svých strukturách. Informace mohou využívat nejen subjekty v pozici zadavatele, ale i dodavatele, 

kterým poslouží k pochopení úvah a postupů zadavatelů a vhodné reakci na dané požadavky v nabídkách. 

www.khkmsk.com

• prostřednictvím registračního formuláře na stránkách KHK MSK 

www.khkmsk-registrace.cz

• registrace je možná nejpozději do pátku 23. 09. 2022.

• účast je možné zrušit nejpozději do 23. 09. 2022; následně je již 

možná pouze změna účastníka

• členové KH ČR: 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH)

• ostatní: 1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)

• faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci

Své dotazy týkající se přednášeného tématu nám prosím zasílejte na e-mail .seminare.ova@prkpartners.com

Vaše dotazy budou zodpovězeny během praktické části semináře.

PRK Partners a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou
na další seminář.

V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře. 


