
Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
5. 2. 2020, Praha, Mgr. Martina Schneebergerová, MF ČR
MF ČR nás ke konci roku zásobilo mnoha aktualitami, v tomto semináři budete mít vše
přehledně shrnuto konkrétně k rozpočtům obcí a krajů a střednědobému výhledu rozpočtu
Aktuálně - poslední zveřejněný dotaz MF ČR na toto téma:
“Musí územní samosprávný celek předat k hospodaření jím zřízené příspěvkové organizaci
technické zhodnocení provedené na dlouhodobém majetku již předaném k hospodaření
(svěřený majetek)?
ZNÁTE ODPOVĚĎ?
Problematika porušení zákona o účetnictví
5. 2. 2020, Praha, Ing. Vilém Juránek
Současná právní úprava sankcí za porušení zákona o účetnictví po novelizaci z roku 2017
Transfery, praktické problémy jejich účtování
6. 2. 2020, Praha, Ing. Vilém Juránek
Právní úprava a především praktické účtování podle ČÚS 703 a ČÚS 709 ( z pozice posky-
tovatelů, příjemců i zprostředkovatelů dotací), výstupy pracovní skupiny “Transfery”,
metodické materiály a mnoho další praxe.

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činny
6. 2. 2020, Praha, Mgr. Milan Friedrich, MT Legal
Hospodářské trestné činy obsažené v trestním zákoníku, které postihují společensky 
závadné jednání související se zadáváním VZ:
- porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle §248 odst. 2 alinea druhá TZ
- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle
§ 256 TZ
- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 TZ
MŮŽE SE TO STÁT I VÁM?
Finanční kontrola ve veřejné správě - NOVELA
12. 2. 2020, Praha, Mgr. Jana Czudek Kranecová, MF ČR
Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost zákon č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě!
- doplnění SŽDC a dobrovolných svazků obcí
- zejdnodušení výkonu řídící kontroly pro nejmenší organizace
- zjednodušení předávání ročních zpráv o výsledcích finanční kontrol
Od 1. ledna 2020 - NOVELA vyhlášky č. 416/2004 Sb. - zjednodušení předávání zpráv o
finančních kontrolách do IS FKVS - týká se již zpráv o FK za rok 2019 (termín 28. únor)

C O  N Á S  Č E K Á  V  R O C E  2 0 2 0
V první řadě všem přejeme ještě jednou úspěšný a báječný rok 2020!
Ministerstvo financí nás zásobuje metodikami, vzory a doporučeními spojenými s přelomem 
roku a nevynechává ani novely důležitých zákonů a vyhlášek, Portál VZ v zastoupení MMR 
nezapomněl před koncem roku upozornit na nové limity ve VZ platné od nového roku a 
ÚHOS již zveřejnil oba díly průvodcem veřejných zakázek. My se pro Vás budeme i celý 
další rok snažit přinášet vše aktuální, máme pro Vás připraveno mnoho novinek, aktualit i 
celkových inovací ve formě vzdělávání. Postupně Vás s nimi budeme seznamovat. Doufáme, 
že pro Vás i pro nás bude tento rok přelomový a budeme pracovat na všemožných 
vylepšeních, abychom pro Vás i nadále byli volbou ve vzdělávání v oblasti veřejných zakázek, 
finančí kontroly, účetnictví a mnoha dalšího, co ke své práci potřebujete znát. 
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v minulých letech a slibujeme Vám, že uděláme 
vše, aby letošní výsledky byly ještě lepší!
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Co se bude dít v roce 2020?
NOVELA ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE 

NOVELA ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
NOVÉ A INOVATIVNÍ POSTUPY VE VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠICH SEMINÁŘÍCH

NOVÉ A PRO OBJEDNATELE UŽIVATELSKY PŘÍSTUPNĚJŠÍ SYSTÉMY PŘI-
HLAŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZJEDNODUŠENÍ DISTRIBUCE SEMINÁŘŮ

NOVÉ SYSTÉMY SLEV A KOMUNIKACE S OBJEDNATELI

NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE
Problematika porušení zákona o účetnictví

5. února 2020, Ing. Vilém Juránek

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy
6. února 2020, Mgr. Milan Fridrich

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 
18. února 202, Mgr. Pavel Herman

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzumu trhu
19. února 2020, Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Pojištění odpovědnosti z pohledu administrátora i zadavatele VZ
25. února 2020, Ing. Martina Bufková Rychecká 

Vnitřní směrnice v oblasti VZ
27. února 2020, Mgr. Monika Koudelková

Hodnocení dle necenových kritérií
10. března 2020, Mgr. Adéla Havlová, LL. M.

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ vs. změna nabídky
17. března 2020, Mgr. Tomáš Machurek

Zákon o svobodném přístupu k informacím
7. května 2020, Mgr. Oldřich Kužílek

Vybrané aspekty stavebních VZ (včetně prezentace ÚRS)
19. května 2020, Mgr. Vladimír Studnička

Jak podat nabídku elektronicky
27. května 2020, Mgr. Monika Koudelková

Co je dokumentace k VZ v době povinné elektronizace
3. června 2020, Mgr. Monika Koudelková

Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi 
11. června 2020, JUDr. Michael Kincl
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