REGISTR SMLUV
Odborný akreditovaný seminář
AK/PV-302/2016
Seminář je vytvořen tak, aby podal účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah semináře je vytvořen na
základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), Metodického návodu k aplikaci
zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností
společnosti DYNATECH s.r.o. a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů,
kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Obsah
• Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty,
způsob uveřejnění
• Výjimky z povinnosti uveřejnění
• Sankce zákona
• Rizika zákona a jak je ošetřit
• Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv
• Náprava chybně uveřejněných smluv
• Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv
v praxi
• Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci
• Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů
• Efektivní kontrola uveřejněných smluv

Program
08:30 – 9:00

Prezence

10:45 – 12:15 II. blok

09:00 – 10:30

I. blok

12:15 – 13:00 Oběd

10:30 – 10:45

Přestávka

13:00 – 14:30 III. blok
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Cena:
Kč 3 000 pro úředníky
Kč 3 630 pro ostatní účastníky (cena s DPH)
(Jedná se o akreditovaný vzdělávací program, osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d))
(V ceně jsou zahrnuty školící materiály, občerstvení, certifikát)
Seminář je akreditován u MV ČR podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC –
průběžné vzdělávání podle § 20.
(Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře. Pokud je účastník dle výše uvedeného zákona
úředník a tyto informace sdělí při přihlášení, obdrží akreditované osvědčení)

Úhrada platby
Na základě zaslané zálohové faktury, kterou obdrží objednatel e-mailem po přihlášení.

Storno podmínky
Informace o změně účastníka, zrušení účasti je nutno nahlásit písemně na e-mail
kvapilova@dynatech.cz.
Storno poplatek bude účtován:
100% při zrušení účasti 4 a méně kalendářních dnů před termínem konání
50% při zrušení účasti 9-5 kalendářních dnů před termínem konání
0%

při zrušení účasti 10 a více kalendářních dnů před termínem konání

Lektoři
Bc. Petra Kupská, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě
Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

KONTAKTUJTE NÁS
+420 774 115 230
dynatech@dynatech.cz
www.dynatech.cz
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