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Zvýhodněné poplatky za vstupy na 
akce AVZ: 

cena pro členy AVZ 
(bez DPH) 

cena pro 
nečleny 

(bez DPH) 

Min. úspora člena 
AVZ 

(kalkulováno na 
příkladu účasti 2 

osob) 

Tematická setkání – prezenční (v příkladu 

počítáno s 5 setkáními)   

účast pro 1. osobu 
zdarma;  

2. - 6. osoba 1000 Kč/ 1 
osobu;  

od 7. osoby 2200 Kč/ 
1 osobu 

2200 Kč/  
1 osoba 

 17 000 Kč 

Live stream z prezenčních tematických 
setkání (v příkladu počítáno se 2 setkáními) 

 

1. – 6. osoba 550 Kč/ 
1 vstup;  

od 7. osoby 1000 Kč/ 
1 vstup 

1000 Kč/  
1 vstup 

1 800 Kč 

Kulatý stůl 
(diskusní akce typu odborného fóra; 1-3 x do roka) 

zdarma 
(je třeba splnit 

podmínky účasti) 

dle 
podmínek 

akce 
xxx 

Jednodenní konference   
2 500 Kč 

    

účastnický poplatek  5 500 Kč 6 000 Kč 

možnost umístnění reklamního banneru 5 000 Kč 

15 000 Kč 

  
umístění firemních materiálů do konferenčních 
tašek nebo na stoly v konferenčním sále  

zdarma 10 000 Kč 

 
   

Dvoudenní konference   
5 900 Kč 

    

účastnický poplatek  11 500 Kč 11 200 Kč 

možnost umístnění reklamního banneru 5 000 Kč 

15 000 Kč 

  

umístění firemních materiálů do konferenčních 
tašek nebo na stoly v konferenčním sále  

zdarma 10 000 Kč 

    

Licence zdarma pro aplikace Lexikon VZ a Najdi VZ a inzerce 
na webu AVZ  

  

Inzerce pracovních příležitostí 
na www.asociacevz.cz a sociálních sítích  

zdarma 
500,- Kč / 1 

měsíc 
500 Kč 

Lexikon VZ (aplikace viz www.lexikonvz.cz) 
zdarma (pro až 3 

přístupy, resp. 
uživatele/1 člena AVZ) 

cca 54 tis. 
Kč/rok 

54 000 Kč 

Najdi VZ (aplikace viz http://www.najdivz.cz) 
zdarma (pro až 3 

uživatele/1 člena AVZ) 
870 Kč/1 

měsíc 
10 440 Kč 

Minimální finanční úspora člena AVZ za rok celkem při 
členském příspěvku 28.000, - Kč 

92 940 Kč  
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Další výhody a benefitní nabídky pro členy AVZ:  

Sleva na předplatné časopisu Veřejné zakázky v praxi 30 % 

Slevy na vzdělávací akce pořádané nakladatelstvím FORUM 30 % 

Slevy na semináře AKADEMIE HAVEL & PARTNERS 25 % 

Slevy na semináře jiných partnerských subjektů  Od 15 % výše 

Mimořádné slevy na knihy a komentáře 10–20 % 

Levnější ubytování v rámci říjnové konference Vychází z aktuální nabídky hotelu 

Zvýhodněné nabídky a možnosti využití aplikací  
CRSiS a Tenderman  

Podmínky dle provozovatelů 
systémů  

Zvýhodněná nabídka a možnost využití aplikace CRIBIS 
(vyhledávání ekonom. vazeb, skutečných majitelů atd.)  

při objednání do 8. 3. 2023 sleva 
15 %, poté 10 % 

Vánoční večírek pro členy AVZ (s možností účasti 3 zástupců / 1 
člena AVZ, popř. dalších zástupců do výše max. kapacity prostor) 

zdarma 

Přístup do členské sekce webu – informace, vzdělávací materiály zdarma 

Informační servis o aktuálním dění v oblasti veřejných zakázek zdarma 

Další výhody spočívající ve vzájemné výměně zkušeností s těmi 
nejlepšími odborníky v oblasti veřejných zakázek aj. – např. účast 
v pracovních skupinách AVZ  

zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktní informace: Asociace pro veřejné zakázky, z.s.,  
Mgr. Martina Šelejová, výkonná ředitelka, mobil: + 420 720 029 927, e-mail: selejova@asociacevz.cz 

 


