Podrobná anotace kurzu
Zákon o obcích - vybrané problematické aspekty
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor JUDr. Jitka Gregorová

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Termín 24. listopadu 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s problematickými aspekty jednotlivých institutů
zakotvených v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tímto
je nutné ovládat nejen tento právní předpis, který se týká obce jakožto veřejné korporace, ale také
ostatní právní předpisy, které danou problematiku rozpracovávají – např. občanský zákoník, zákon
o svobodném přístupu k informacím, nařízení GDPR a zákon o zpracování osobních údajů či zákon o
místních poplatcích.
V rámci kurzu budou probrány kompetentce jednotlivých orgánů obce, jejich vzájemná
provázanost a nejčastější chyby, kterých se orgány při výkonu své pravomoci dopouští. Dále se
účastníci seznámí se správnými postupy při nakládání s obecním majetkem – pojem ceny obvyklé,
věcí nemovitých, povinnost obce zveřejnit záměr, včetně důležitých výjimek. Následně budou
rozebrána jednotlivá práva občanů obce, případně dalších osob a postup, jak se s takovými právy
vypořádat. Na základě rozlišení přenesené a samostatné působnosti, kterou obec vykonává, bude
dále provedena analýza dozoru (hlava VI) a kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti
(hlava VII).
Jednotlivé instituty budou rozebrány na pozadí aktuální judikatury, kterou je nutné pro její
subsidiární závaznost znát a ovládat.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail gregorova@kolumbuspm.cz
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Obsah kurzu
1)
2)
3)
4)
5)

Obec jako veřejnoprávní korporace
Samostatná a přenesená působnost
Orgány obce a jejich kompetence
Zveřejňování záznamů ze zasedání rady a zastupitelstva
Právo na přístup k informacím vs. ochrana osobních údajů
Práva občanů a jiných osob
práva ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 zákona o obcích a jak se s nimi vypořádat
Správné postupy při nakládání obce s obecním majetkem
Jednání v intencích ceny obvyklé a výjimky
Zveřejnění záměru disponovat s nemovitou věcí a výjimky
Dozor a kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

Lektor kurzu
JUDr. Jitka Gregorová
advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe v
oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a
publikací
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