Pozvánka na seminář
Adresát:

Vedoucí pracovníci administrativy VVŠ a VVI

Pořadatel:

Univerzita Pardubice ve spolupráci s
BBM spol. s r. o. a OTIDEA a.s.

Název akce:

Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv

Termín:

10. února 2016, 13:30 – 16:30 hod

Místo konání:

Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií, budova CB / místnost 03004

Doprava a parkování:

Z vlakového nádraží BUS č. 2, 3, 9, 1, 12, zastávka Palackého,
z vlakového nádraží pěšky cca 10 min.
Parkování je možné v okolí budovy na placených parkovištích.

Cena a úhrada:

Cena 1.550,- Kč/os (včetně DPH)
Cena zahrnuje náklady na lektora, školicí materiály a drobné občerstvení.
Cena bude fakturována pořadatelem po skončení akce na adresu vysílající organizace.

Přihlášky a dotazy:

Závaznou přihlášku vyplňte na https://www.bbm.cz/prihlasky
Tamtéž můžete také položit Vaše dotazy na školitele.
Uzávěrka přihlášek do pátku 5.2.2016 24:00 hod nebo do obsazení kapacity.

Storno přihlášky:
Obsah školení a lektor:

Případné změny v podaných přihláškách vyřešíte pomocí email setkani@bbm.cz.
V případě zrušení přihlášky po 5.2.2016 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny.

Martin Fadrný
Právník konsorcia Frank Bold. Vede tým
právníků v programu zaměřeném na
průhledné nakládání s veřejnými
prostředky a good governance veřejných
institucí a státních a obecních firem.
Spolupodílel se na přípravě zákona o
registru smluv a pro projekt Rekonstrukce
státu připravoval analýzy a stanoviska
k jednotlivým zněním návrhu zákona o
registru smluv v průběhu jeho
projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je
členem představenstva brněnské městské
firmy SAKO a.s.

Za pořadatele

Obsah školení









Ing. Irena Seinerová, irena.seinerova@upce.cz
Ing. Zdeněk Mareš, zdenek.mares@bbm.cz

Zákon o registru smluv a jeho podoba
v praxi
Vymezení povinných subjektů, výjimky a
hraniční případy
Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění,
výjimky praktická aplikace
Ochrana obchodního tajemství a dalších
citlivých informací v rámci zákona
Praktické implikace sankce neplatnosti,
ochrana předcházení rizikům smluvními
doložkami
Interní předpis pro zajištění zveřejňování
smluv, smluvní doložky
Praktické tipy a zkušenosti z praxe
subjektů v ČR a na Slovensku

