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TISKOVÁ ZPRÁVA

MT Legal vedla seminář o novele zákona veřejných zakázek
Mgr. Tomáš Machurek, partner advokátní kanceláře MT Legal, vedl 28. března 2013 ve STUDIU
AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, odborný seminář na téma „Novela zákona o
veřejných zakázkách a prováděcí předpisy – aplikace a výklad“.

Cílem odborného setkání a diskuze bylo seznámit účastníky s novinkami v zákoně o veřejných
zakázkách po dubnové novele č. 55/2012 Sb. Pozornost byla věnována i prováděcím vyhláškám
k zákonu platným od 1. 9. 2012, se zaměřením na aktuality v oblasti zadávací dokumentace, změny
v oblasti kvalifikace a další nové povinnosti zadavatelů. Seminář byl určen zejména zadavatelům a
jejich poradcům.
Přednášející Mgr. Tomáš Machurek, partner MT Legal, je spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách a jeden ze zakládajících členů a předseda Výkonného výboru Asociace pro
veřejné zakázky.
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Poznámka pro editory
Advokátní kancelář MT Legal se zabývá především oblastí veřejného investování se zaměřením na zadávání veřejných
zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv (PPP), veřejnou podporu a EU fondy. Služby v oblasti veřejného
investování jsou doplněny službami v oblasti korporátního a závazkového práva, občanského práva, práva duševního vlastnictví
se zaměřením na informační technologie, stavebního práva, práva v oblasti vodohospodářských infrastruktur, pracovního práva
a práva ES/EU. MT Legal využívá více než patnáctiletých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu. Advokátní kancelář
MT Legal získala certifikát kvality ISO 9001:2008 udělený společností NQA, která je členem skupiny NICEIC Group Limited.
MT Legal patří jako jediná advokátní kancelář v ČR mezi 24 000 registrovaných společností u NQA .

Advokátní kancelář MT Legal, s.r.o. získala prestižní ocenění ČEKIA Stability Award 2009, čímž je zařazena mezi
TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR dle ČEKIA Stability Rating 2009.
MT Legal získala nejvyšší ocenění „Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“ v soutěži Právnická firma roku pořádané
společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory, záštitou předsedy vlády ČR a ministra spravedlnosti
ČR. V kategorii Veřejné zakázky se opětovně zařadila mezi čtyři velmi doporučované kanceláře.

