si dovoluje Vás pozvat na

Celostátní výjezdní intenzivní seminář
„Aktuální praktické problémy
poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.“
Akreditace Ministerstva vnitra

Termín a místo konání: 22. až 24. dubna 2020
Hotel Lanterna, Velké Karlovice

Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu, lektor Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, více než dvanáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek českých i zahraničních publikací

Rezervace,
prosím,
proveďte
na
david@kolumbuspm.cz
nebo
skoleni@kolumbuspm.cz. Velmi prosíme o rezervaci výhradně po dvojicích kvůli
obsazenosti pokojů. Děkujeme.

Místo konání:
Hotel Lanterna, Léskové 659, 756 06 Velké Karlovice, www.valachy.cz/lanterna

Čas dostupnosti:
Brno – 2h 13m
České Budějovice – 4h 27m
Hradec Králové – 3h 161m
Jihlava – 2h 56m
Karlovy Vary – 5h 37m
Liberec – 4h 36m
Olomouc – 1h 37m
Ostrava – 1h 3m
Pardubice – 3 h 14m
Plzeň – 5h 2m
Praha – 4h 13m
Ústí nad Labem – 4h 58m
Zlín – 1h 11m

Cena semináře:
Cena semináře činí 7 490 Kč za osobu (osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích
- studijní materiály a osvědčení
- velmi komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích (vlastní sociální
zařízení, televizor, čajový a kávový servis, lednička, některé pokoje mají
balkón, wi-fi zdarma)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře formou bohatého bufetu
- bohaté občerstvení po dobu trvání odborného programu
- přístup do hotelového spa pro každého účastníka
- přístup do termálních bazénů hotelu Horal (s dopravou zdarma)
- jiné aktivity (podle možností táborák, nebo grilování, nebo degustace)

Obsah semináře:
Poskytování informací představuje velmi podstatnou činnost státních
orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a dalších veřejných
institucí. Jde o rozvedení ústavně garantovaného práva na informace, které je
předmětem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Významný zásah do současné praxe je očekáván s nabytím
účinnosti nařízení GDPR v měsíci květnu 2018 a přijetím adaptačního zákona.
V současné době je uvedený zákon, resp. ústavně garantované právo
rozvedené na zákonné úrovni, předmětem širokých diskusí. Jde zejména o
důvodnost podaných žádostí o informace (resp. absence povinnosti tento důvod
sdělovat), boj s notorickými žadateli a kverulanty, kteří svými žádostmi neúměrně
zatěžují dotčený orgán, náklady poskytnutí informace a rovněž rozsah informací,
které mohou či nemohou být poskytnuty.
Nabízený seminář se bude soustředit nejen na popis stávající právní úpravy,
ale zejména na analýzu vzájemného poměru žadatele a povinného subjektu,
především na obsah v podobě základních práv, zájmů a povinností. Důraz bude
rovněž kladen na střet základního práva na informace s jinými základními právy,
zejména ochranou osobnosti a ochranou obchodního tajemství. Ve vztahu k
ochraně osobních údajů budou vymezeny dopady nařízení GDPR. V této
souvislosti bude dále důkladně analyzován tzv. test poměrnosti (proporcionality),
který v ústavní rovině tento střet řeší. Účastníkům budou rovněž předloženy
praktické příklady a judikatorní závěry, především ve vztahu k odmítání žádostí
např. v otázce platů či vzdělání úředníků.
Exkurz se dále zaměří na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Nabízený seminář si klade za cíl definovat základní pojmy a účel
poskytování informací, vymezit ústavněprávní a zákonnou úpravu regulující
uvedenou problematiku, analyzovat procesní průběh a jednotlivé fáze procesu
poskytování informace, popsat jednotlivé výjimky z poskytnutí informací a v
neposlední řadě posílit dovednostní kompetence cílové skupiny.

Obsah programu:
1. Ústavní garance práva na přístup k informacím
Úvod semináře bude zaměřen na vymezení podstaty a účelu poskytování
informací a základní přehled právní úpravy. Půjde o Listinu základních práv a
svobod, zejména její čl. 17 a čl. 35, a dále jak o zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, GDPR a
adaptační zákon, tak i zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Již na tomto místě je nutné uvést, že celý program se průřezově zaměří rovněž
na analýzu dopadů GDPR, jednotlivých modelových případů a zejména
judikatury.
2. Základní terminologie související s poskytováním informací
Úvodní část nabízeného semináře se rovněž soustředí na vymezení základní
terminologie související s poskytováním informací. Stěžejní důraz bude kladen
na pojem informace a jejich druhy, povinný subjekt, dálkový přístup, formát
apod.
3. Poskytování informací zveřejněním
První možností poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je jejich
zveřejnění. Seminář se proto soustředí na formát, jazyk, způsob a zejména rozsah
zveřejnění informací. Řešeny rovněž budou případy individuálních žádostí o
informace, které již byly zveřejněny.
4. Poskytování informací na žádost
Značně komplikovanější možností poskytování informací je spojeno s
individuální žádostí oprávněného subjektu. Seminář se proto detailně zaměří na
samotnou žádost o informace a její formu, postup při vyřizování této žádosti
(konkrétně na rozsah poskytované informace a lhůtu), způsob vyřízení žádosti a
v neposlední řadě rovněž na úhradu nákladů s poskytnutím informací spojených.

5. Omezení poskytování informací, dopady GDPR
Poskytování informací jako odraz základního ústavně garantovaného práva se
může dostat do přímého střetu s ochranou jiných základních a rovněž ústavně
garantovaných práv. Seminář se proto soustředí na limitace poskytování
informací a příp. řešení v podobě provedení tzv. testu poměrnosti
(proporcionality). Nejvýznamnější část tohoto bloku se soustředí na dopady
GDPR, zejména v souvislosti s úpravou významu sousloví „osobní údaje“ a
povinnostmi při jejich spravování.
6. Obrana před odmítnutím
Závěrem se seminář rovněž soustředí na prostředky obrany proti odmítnutí
poskytnutí informace, zejména na odvolání a soudní přezkum.
7. Případný exkurz do zákona č. 123/1998 Sb.
S probíranou problematikou souvisí rovněž poskytování informací o životním
prostředí, proto se program exkurzem rovněž zaměří na odlišnosti uvedených
právních úprav.
8. Diskuse a závěr

Program semináře:
Středa 22. dubna 2020:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
15:00 – 18:00 – První tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Čtvrtek 23. dubna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 10:30

– Pokračování prvního tematického bloku

10:30 – 12:00 – Druhý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:30 – 16:30 – Pokračování druhého tematického bloku
16:30 – 19:00 – Volný program s možnými konzultacemi
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Pátek 24. dubna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 12:00

– Třetí tematický blok

12:00 – 13:00 – Oběd a odjezd účastníků
V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček).
Stravování – snídaně, obědy i večeře formou bohatého bufetu s výběrem
z několika jídel – včetně bezmasých.
Mimo oficiálního programu lze osobně domluvit aktivity, zejména wellness a spa
na kontaktu: lanterna@valachy.cz. Bazén je k dispozici zdarma během celého
pobytu.

