
 
 
 
  
 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před 
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše 
školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 
 

PRÁVO NA INFORMACE A PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

AK/PV-625/2018 - AK/VE-361/2018 
 

  Ing. Mgr. Oldřich Kužílek 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. 

Vedle podrobného průvodce vyřízením žádosti navrhuje, jak zjednodušit proces poskytování informací 

ve veřejné správě a dalších subjektech, jak předcházet obsahovým i procesním nástrahám, jak řešit 

zneužití práva, jak poskytovat audity a analýzy, autorská díla informace o platu nebo jak žádat úhradu 

nákladů. Vše s aktuální judikaturou. 

Poskytne též doporučení k nadstandardním formám zveřejňování a vyjasní jejich právní aspekty (např. 

zveřejňování zápisů a audiovizuálních záznamů jednání zastupitelstva a rady obce či kraje, realizaci 

přímého přenosu jednání, zveřejňování smluv, transparentní zveřejňování veřejných zakázek). 

Objasní se také vztah Infozákona k zákonu o ochraně osobních údajů, správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším. 

 OSNOVA: 
 ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy 

 systematika otevřenosti veřejné správy (přístup k informacím, otevřenost rozhodování, 

 účast veřejnosti, šíření informací, soukromý a veřejný sektor) 

 praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům - ochrana před zneužitím zákona , opravné 

prostředky (stížnost, odvolání, příkaz, přezkum) 

 pojmy, důležité prvky, definice (informace, mlčenlivost, neveřejnost, úhrada nákladů) 

 vztahy k jiným zákonům 

 zvláštní formy přístupu k informacím 

 ochrana informací- některé specifické situace (osobní údaje a soukromí, informace o platu a odměně, obchodní 

tajemství, autorské právo, informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol, další omezení práva na informace) 

 formát informací a dokumentů, otevřená data 

 dotazy účastníků 

 řešení modelových případů 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:         

 27. 01. 2022   (9:00 -  14:00 hod) 

 BEA centrum Olomouc s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900) 

PŘIHLÁŠKA: 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 
 na emailu stanislava.komarkova@asi.cz 

 telefonicky na čísle  606 535 636 nebo 

 online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz 

 
Přihláškou souhlasíte s podmínkami uveřejněnými na www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni. 

PLATBA: 

 
Platba:  1 990,- / os. bez DPH 
 úhrada se provádí po školení na základě přihlášek ke školení  

 v ceně jsou zahrnuty školící materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení 

Stanislava Komárková, DiS. 

organizátorka 
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