
PLÁN AKCÍ POŘÁDANÝCH ASOCIACÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (AVZ) V ROCE 2022 

 

 
*Jednání pracovních skupin budou probíhat v průběhu celého kalendářního roku – dle potřeb jednotlivých pracovních skupin  

Měsíc  Typ akce a název / téma  

Termín a místo / způsob konání  

(Poznámka: veškeré akce budou organizačně přizpůsobeny aktuálně 

platným opatřením s ohledem na situaci COVID-19; nebude-li možno akci 

uskutečnit prezenčně, uskuteční se on-line. Samozřejmostí u všech 

prezenčních akcí je jejich live-stream.) 

Leden 
• Jednání Výkonného výboru (VV) AVZ 

• Jednání pracovních skupin* 

19. 1. od 15.00 – 17.30 h. 

dle potřeb příslušných pracovních skupin 

Únor 

• Shromáždění AVZ  

• Tematické setkání „Vyloučení dodavatele dle § 48 

ZZVZ“ 

3. 2.  od 12.30 – 14.00 h.; on-line Webmeeting 

3. 2. od 14.00 – 16.00 h.; on-line Webmeeting (cca 2 vzdělávací hodiny) 
 

Březen 

• Jednání VV AVZ 

• Tematické setkání AVZ „Vertikální spolupráce 

(nezadávání) ve veřejných zakázkách“ 

2. 3.  od 14.30 – 16.30 h.;  

23. 3. od 13.00 – 15.00 h.; on-line Webmeeting (cca 2 vzdělávací hodiny) 

Duben  

• Jednání VV AVZ 

• Tematické setkání AVZ „Bankovní záruka, pojištění 

záruky v zadávacím řízení; bankovní záruka za řádné 

plnění smlouvy”   

6. 4. od 14:30 – 16:30 h.; 

28. 4. od 14.00 – 17.30 h.; místo bude upřesněno (cca 3 vzdělávací hodiny) 

Květen • Jednání VV AVZ 5. 5. od 14.30 – 16.30 h. 

Červen  
• Jednodenní konference „Veřejné zakázky v 

souvislostech #konference2022 #AVZ” 

8. 6. od 9.00 h. – 16.00 h.; místo bude upřesněno (cca 7 vzdělávacích 

hodin) 



 

Měsíc  Typ akce a název / téma  

Termín a místo / způsob konání  

(Poznámka: veškeré akce budou organizačně přizpůsobeny aktuálně 

platným opatřením s ohledem na situaci COVID-19; nebude-li možno akci 

uskutečnit prezenčně, uskuteční se on-line. Samozřejmostí u všech 

prezenčních akcí je jejich live-stream.) 

• Jednání VV AVZ  15. 6. od 14.30 – 16.30 h. 

Červenec • Jednání pracovních skupin dle potřeb příslušných pracovních skupin 

Srpen • Jednání VV AVZ 10. 8. od 14.30 – 16.30 h. 

Září  

• Jednání VV AVZ 

• Tematické setkání AVZ zaměřené na problematiku 

aplikace ZZVZ a zadávací praxi veřejných zakázek 

7. 9. od 14.00 – 16.00 h.;  

14. 9. od 14.00 – 17.30 h.; místo bude upřesněno (cca 3 vzdělávací hodiny) 

Říjen  

• Jednání VV AVZ 

• 14. ročník dvoudenní říjnové konference 

Konference věnována aktuální problematice z oblasti 

veřejného zadávání a investování  

19. 10. od 12.00 – 14.00 h.; Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč  

20. – 21. 10. od 10.00 h.  

Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč (cca 10 h vzdělávacích hodin) 

Listopad  • Jednání VV AVZ 9. 11.  od 14.30 – 16.30 h. 

Prosinec 

• Jednání VV AVZ  

• Tematické setkání AVZ zaměřené na problematiku 

aplikace ZZVZ a zadávací praxi veřejných zakázek 

• Tradiční předvánoční setkání pro členy AVZ 

8. 12. od 12.00 – 14.00 h.;  

8. 12. od 14.00 – 17.30 h.; místo bude upřesněno (cca 3 vzdělávací hodiny) 

 

8. 12. od 18.30 h.; místo bude upřesněno 


