Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o.
člen Asociace institucí vzdělávání
dospělých s akreditací u Ministerstva
vnitra České republiky

Vás zve na seminář

Registr smluv
a právo
na informace
v praxi

5. prosince 2018 do EA hotelu Populus v Praze

Registr smluv a právo na informace v praxi
Na co si dát pozor?
Přednáší:
Mgr. Petra Bielinová
advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku
územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ,
P. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016)
JUDr. Miloš Tuháček
advokát a odborný lektor, specializuje se na problematiku práva na informace a ochranu
osobních údajů. Je mj. spoluautorem komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (JELÍNKOVÁ, J., TUHÁČEK, M. Zákon o svobodném přístupu
k informacím. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017)
Program semináře:
 Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace
ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 Poskytování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů a náležitosti souhlasu dle GDPR
– podmínky a limity souhlasu
 Další právní tituly zpracování osobních údajů formou jejich poskytování veřejnosti
 Ochrana osobních údajů podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím
 Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona
o svobodném přístupu k informacím)
 Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech
a odměnách, práva dotčených subjektů
 Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových
informacích pro jednání zastupitelstev
 Nahrávky ze zasedání zastupitelstev obcí, nutnost je anonymizovat (vypípávat)
 Anonymizace osobních údajů v zápisech a usneseních z jednání orgánů veřejné správy
 Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru
smluv, tak pro účely vyplnění metadat
 Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH
 Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím
k nařízení GDPR, včetně metadat
 Vybrané výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv
 Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv, které lze provést jen ve lhůtě 3 měsíců
a které i později
 Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy
od počátku)
 Jiné postihy za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (zaměstnavatel, kontroly NKU)

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 5. prosince 2018 v EA hotelu

Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail:
populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka 175
ze zastávky Skalka (metro A), linka 124 ze zastávky Poliklinika Budějovická (metro C)
a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra Želivského – trasa A). Výstupní stanice
Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování
– hotelové parkoviště v ceně 150,- Kč/vozidlo/den.
2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:15.
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 30. listopadu 2018 na adresu: Vodní

zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail:
alena.pecinova@ekomonitor.cz.
4. Vložné na seminář činí 2.000,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné občerstvení,

oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat 5 dní před konáním semináře na e-mail uvedený
v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1600,- Kč bez DPH hradí plátce při vyslání
2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB
Chrudim do 30. listopadu 2018 pod variabilním symbolem 181205, nebo ho můžete uhradit
na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. Rejstříku
C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není u registrace možná.
PRO ÚČASTNÍKY ZE STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY JE V PŘÍPADĚ
AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA DLE ZÁKONA Č. 312/2002 SB.,
O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, POPLATEK
OSVOBOZEN OD DPH.
cena bez DPH

DPH

cena s DPH

vložné plné

2000,- Kč

420,- Kč

2420,- Kč

vložné při vyslání dvou a více účastníků

1600,- Kč

336,- Kč

1936,- Kč

vložné pro úředníky samosprávných celků

2000,- Kč

osvobozeno od DPH

2 a více zástupců z jednoho úřadu

1600,- Kč

osvobozeno od DPH

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod).

Cena oběda je zahrnuta ve vložném.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám

jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury,
zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.
7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními
pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně,
a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 30. listopadu 2018. Nestornujeli účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně
fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.
8. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Registr smluv se
předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení
o absolvování.

Registr smluv a právo na informace v praxi
Závaznou přihlášku
odešlete laskavě do 30. listopadu 2018 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
nebo e-mailem na: alena.pecinova@ekomonitor.cz.
titul, jméno
a příjmení
název a adresa
plátce (firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail

vložné plné

cena bez DPH
2000,- Kč

DPH
420,- Kč

cena s DPH
2420,- Kč

vložné při vyslání dvou a více účastníků

1600,- Kč

336,- Kč

1936,- Kč

vložné pro úředníky samosprávných celků *

2000,- Kč

osvobozeno od DPH

2 a více zástupců z jednoho úřadu *

1600,- Kč

osvobozeno od DPH

*Vložné osvobozené od DPH se týká pouze účastníků ze státní správy a samosprávy.

Přihlašuji se k účasti na semináři Registr smluv a právo na informace v praxi
pořádaném 5. prosince 2018.
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím:

□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 181205**

□
□

v hotovosti u registrace**
žádám o vystavení zálohové faktury**
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

** Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete.

