Podrobná anotace kurzu
Zákon o střetu zájmů a sankce za jeho porušení
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center, Trnitá 491/3, Brno

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 6. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Cílem tohoto semináře je detailní analýza především zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a dalších souvisejících
předpisů, se zaměřením na problematiku sankcí za jeho porušení.
Vymezen bude smysl, účel a předmět regulace střetu zájmů, skupiny osob v postavení veřejných
funkcionářů a jejich povinnosti, zejména povinnost oznamovací stran osobního zájmu, činností,
majetku a příjmů, darů a závazků osob v postavení veřejných funkcionářů. Stranou nezůstane ani
Registr oznámení.
Oblast přestupkového práva bude probrána jak z pohledu hmotněprávního, tak procesněprávního
(zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění).
Jednotlivé skutkové podstaty budou demonstrovány na příkladech z praxe, na kterých budou
rovněž vysvětleny i problematické procesní aspekty vedení přestupkového řízení.
Účastníci kurzu budou upozorněni na nejčastější výkladové a aplikační problémy. V této souvislosti
budou seznámeni s možnostmi, jak zmíněným problémům efektivně čelit.
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jako konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu (například sdělení
konkrétního problému či nejasností stran výkladu určité ustanovení či skutkové podstaty apod.) jsou
proto více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před
konáním kurzu) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“)
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Obsah kurzu
1) Vymezení právní regulace střetu zájmů
- určení účelu a předmětu regulace zákona o střetu zájmů
- co je střet zájmů?
2) Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů
3) Povinnosti veřejných funkcionářů
4) Oznámení o osobním zájmu
- praktické příklady
5) Oznámení o činnostech
- praktické příklady
6) Oznámení o majetku
- praktické příklady
7) Oznámení o příjmech, darech a závazcích
- praktické příklady
8) Registr oznámení
9) Odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení zákona o střetu zájmů
- zejména přestupky – vymezení jednotlivých skutkových podstat
- problematické aspekty aplikace zákona č. 250/2016 Sb.
10) Související předpisy
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, ve spojení s
„GDPR“
11) Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků
(dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu
kurzu).

Lektor kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti
vzdělávání úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady
odborných článků a publikací
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