Kancelář
Vždy jsme vám nablízku.

SMS-služby s.r.o.

Ochrana
osobních údajů

Audit
webových stránek

S našimi pověřenci
se v nepřehledné a složité
problematice ochrany
osobních údajů neztratíte.

Webovky jsou výkladní skříní
obce, kterou vidí celý svět.
Platí to i o těch vašich?

www.sms-sluzby.cz
Adresa sídla:
V Rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha
Adresa kanceláře:
Národní 41, 110 00 Praha 1

Kontakt:
Magdalena Komárková
vedoucí kanceláře
SMS-služby s.r.o.
tel.: +420 723 644 867
kancelar@sms-sluzby.cz

Zaujali jsme Vás?
Skvěle! A jistě vás potěší, že velmi zajímavé a k obcím a školám vstřícné jsou i naše ceny. Nejvýhodněji
jsou nastavené pro členy Sdružení místních samospráv České republiky. Uvažujete o vstupu?
https://www.smscr.cz/clenstvi
Více informací včetně ceníků najdete na:

www.sms-sluzby.cz

SMS - služby s.r.o

Pro obce a školy zajišťujeme služby pověřence pro
ochranu osobních údajů.
Poskytujeme poradenství, na které se opravdu můžete spolehnout – pojištění je samozřejmostí.

Postaráme se o to, aby váš web byl v pořádku po
technické i po obsahové stránce.

Reagujeme na situace vzniklé změnami legislativy
a na vývoj v jejím výkladu.

Zkontrolujeme, zda vyhovuje všem pravidlům přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb.

Pravidelně zasíláme návodná sdělení, jak postupovat při řešení aktuálních praktických otázek.

Prověříme, zda splňuje veškeré zákonné požadavky
na jejich obsah.

Našim klientům jsme k dispozici při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Víte, že… v rámci naší služby projdeme všechny
povinně zveřejňované informace, dokumenty obcí
a další náležitosti vyplývající z legislativy?

Naši pověřenci jsou soustavně odborně proškolování v oblasti ochrany osobních údajů, ale i v jiných
oblastech.

Společnost SMS-služby s.r.o. vznikla jako
stoprocentní dceřiná společnost Sdružení
místních samospráv České republiky, z.s.

Náš úkol?
Poskytovat obcím a školám kvalitní, přístupné a výhodné služby všude tam, kde potřebují pomocnou ruku.

Víte, že… vydáváme časopisy Škola v právu a Samospráva v právu, které naši klienti získávají zdarma,
a nejen pro pověřence odborný měsíčník DPO PRO?
Kontakt:
Mgr. Ing. Lenka Matějová Ph.D.
koordinátorka týmu pověřenců
pro ochranu osobních údajů
tel.: +420 724 595 111
lenka.matejova@sms-sluzby.cz

Pátým rokem
ve službách obcí a škol

Kontakt:
Mgr. Michal Hinda
koordinátor projektu audit webových stránek
tel.: +420 734 180 507
webovky@sms-sluzby.cz

Víte, že…
SMS-služby mají zastoupení v každém regionu ČR? K nikomu to nemáme daleko a nikdo
to nemá daleko k nám!

Strategické
plánování
Pohled do dálky?
Pomůže dalekohled –
anebo návštěva rozhledny.
Pohled do budoucnosti?
Pomůže náš tým
strategického plánování!

Dotační servis

Veřejné zakázky

Pomáháme vaše projektové
sny přetvářet v realitu.

Autorská práva
jednoduše

S námi si při veřejném
zadávání nezadáte.

Víc muziky za míň peněz.

Zdarma zhodnotíme soulad vašeho projektového
záměru s pravidly poskytovatele dotace. Dle stupně
připravenosti doporučíme vhodné možnosti financování z národních, evropských či krajských zdrojů.
Dle vašich požadavků připravíme žádost o dotaci
včetně všech povinných příloh. Projekt uzpůsobíme hodnotícím kritériím tak, aby vaše žádost měla
co největší šanci na úspěch.

Zajistíme pro vás kompletní administraci veřejné
zakázky od začátku do konce. Pohlídáme podmínky stanovené zákonem, směrnicemi a pravidly poskytovatelů dotací, ale i termíny, vkládání na portály a další administrativní kroky.

Jak vyřešit autorské poplatky?
S námi – a jednoduše…
Výsledek exkluzivní spolupráce s kolektivními
správci autorských práv je tu výhradně pro členské
obce SMS ČR.

Povedeme vás celým procesem, abyste na nic nezapomněli a vše bylo v pořádku.

Díky našim licenčním balíčkům obec získá klid
a zbaví se obav z namátkových kontrol ze strany
kolektivních správců a případných sankcí.

Úspěšně administrujeme řízení v režimu zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek
i mimo něj. Bohaté zkušenosti máme i s dotovanými veřejnými zakázkami, ať se jedná o dotace krajské, národní či evropské.

Zakoupené licence můžete věnovat svojí příspěvkové organizaci nebo spolku. A to není všechno:
mysleli jsme i na místní hospůdky, pro které je náklad na licence často obtížné nést.

Víte, že… nabízíme zpracování i dalších strategických
dokumentů např. Plánu rozvoje sportu.

Víte, že… se na nás můžete obrátit v rámci bezplatné
dotační poradny SMS ČR, kde poskytujeme základní
informace o aktuálních či připravovaných dotačních
titulech?

Víte, že… náš tým má za sebou víc než stovku úspěšně
dokončených zadávacích a výběrových řízení?

Víte, že… naším bestsellerem je jednoznačně licence na místní rozhlas? S námi můžete v rozhlase hrát
prakticky cokoliv – a za bezkonkurenčních podmínek.

Kontakt:
RNDr. Marek Komárek
koordinátor strategického
plánování
tel.: +420 725 983 171
marek.komarek@sms-sluzby.cz

Kontakt:
Ing. Martina Kurzová
koordinátorka
dotačního servisu
tel.: +420 778 098 224
dotace@sms-sluzby.cz

Kontakt:
Mgr. Michaela Jelínková
koordinátorka služby
veřejné zakázky
tel.: +420 770 600 789
michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

Kontakt:
Bc. Jakub Iran
koordinátor projektu
Autorská práva jednoduše
tel.: +420 732 633 384
autorskaprava@sms-sluzby.cz

Na míru potřebám vaší obce vytvoříme kvalitní
strategický výhled na nadcházející desetiletí s vazbou na národní i evropské zdroje.
Zapojení veřejnosti do tvorby plánu je pro nás stejná samozřejmost jako návštěva vaší obce, během
níž spolu s vámi zvážíme možné i (mnohdy zdánlivě) nemožné.

Rádi vás provedeme celým dotačním procesem až
po vyplacení dotace a závěrečné vyhodnocení.
Zajistit lze i řízení projektu v době tzv. udržitelnosti.
V této fázi vám připravíme průběžné a závěrečné
zprávy o udržitelnosti.

