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Vás zve na vzdělávací akci na téma 

 

 

ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 13 hodin 

v Sále obecního úřadu v Záhoří 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména územní samosprávné celky, státní orgány, a 

veřejné instituce, které jsou povinnými subjekty, jenž mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, s 

povinnostmi v oblasti poskytování a zveřejňování informací podle zákona a s vybranými stanovisky 

veřejného ochránce práv týkajícími se konkrétních případů realizace práva na informace, tak jak byla 

veřejným ochráncem práv řešena (náležitosti žádosti o informace, proces vyřizování žádosti, opravné 

prostředky, kdy lze informace odepřít, ochrana osobních údajů, zneužití práva na informace, 

poskytování informací o platech a odměnách, ochrana obchodního tajemství, ochrana interních 

informací, poskytování informací o kontrolní činnosti, úhrada za mimořádné vyhledávání informací).  

Seminář bude hlavně zaměřen na příklady a problémy z praxe. 

 

Seminář lektoruje JUDr. Veronika Gabrišová, vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy 

Kanceláře veřejného ochránce práv. 

 

Vzdělávací seminář se bude konat v případě přihlášení min. 25 účastníků. V případě zrušení budete 

včas informováni. Proto je nutné se přihlásit včas.  

 

Praktické dotazy z vybrané oblasti je možno zasílat do čtvrtka 6. dubna 2017 pořadateli viz. kontakty 

níže. Nejvíce zastoupené problémy budou zapracovány do programu semináře. 

 

Orientační časový program:  

12:45 – 13.00 Prezence účastníků  
13:00 – 14:20  Povinnosti poskytování a zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
14:20 – 14:30  Přestávka s občerstvením  
14:30 – 15:30  Příklady a problémy z praxe  
 

 

Kontaktní osoba: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, tel. 775 929 600, email: sediva@sorp.cz 

                                                                                                                      

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 

 

http://www.sorp.cz/
mailto:sediva@sorp.cz


  

Organizační pokyny:  

1. Vstup na seminář je zdarma. 

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.  

3. Přihlásit je možné: 

a) vyplněním on-line formuláře (preferujeme) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwIiSABJqiYxLM5jtdHkaaVqDj9REoJxMQa8nhzP5ez-

zzdQ/viewform 

b) emailem na adresu sediva@sorp.cz  

c) telefonicky na tel. 775 929 600 

4. Přihlášení Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky.  

5. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka, popř. sdělte  

    pořadateli.  

6. Drobné občerstvení zajištěno.  

7. Termín pro přihlášení je do pondělí 10. dubna 2017. 
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