AK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Seminář se věnuje aktuální a nové povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016.
S novou právní úpravou je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat
výjimky z uveřejnění a eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z jejího neplnění (např. interpretace
limitu 50 tis. Kč u opakovaného plnění nebo rámcové smlouvy). Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá
a vyžaduje dobrou znalost, alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat.

OSNOVA:
1.
2.
3.
4.

Cíl zákona
Jeho fungování v kostce
Kdo zveřejňuje – osobní působnost (fakultativně podle typu semináře)
Co se zveřejňuje – věcná působnost
•
•
•
•

Smlouva dle OZ a dle ZRS - omezení volnosti
Písemná forma smlouvy v elektronické komunikaci
Smlouva a objednávka
Změny smluv a dodatky, rámcové smlouvy

5. Vyňaté smlouvy
6. Výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách
•
•
•
7.
8.
9.
10.
11.

Obchodní tajemství
Další ochrany
Metadata

Jak se smlouvy uveřejňují
Sankce a rizika (následky neplatnosti)
Vztah ke zveřejnění smluv podle dalších předpisů
Tipy a doporučení
Shrnutí a diskuse

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
➢ 7. 6. 2022 (9:00 - 14:00 hod)
➢ BEA centrum Olomouc s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900)

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše
školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

PŘIHLÁŠKA:
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
• na emailu stanislava.komarkova@asi.cz
• telefonicky na čísle 606 535 636 nebo
• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz

Stanislava Komárková, DiS.
organizátorka

Přihláškou souhlasíte s podmínkami uveřejněnými na www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni.

PLATBA:
Platba: 1 950,- / os. bez DPH
✓ úhrada se provádí před školením na základě výzvy k úhradě
✓ v ceně jsou zahrnuty školící materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše
školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

