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Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě

Časová dotace: 7 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Střet zájmů

a) Problematika střetu zájmů v zákoně o obcích, v zákoně o střetu zájmů, v zákoně 
o úřednících územních samosprávných celků a v Etickém kodexu úředníků a za- 
městnanců veřejné správy

b) Povinnosti veřejných funkcionářů a zapisujících osob podle zákona o střetu zá-
jmů

c) Typy a lhůty pro podání oznámení podle zákona o střetu zájmů 
d) Problémové okruhy z oznámení 
e) Metodika k  podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu 

zájmů
f) Registr oznámení 
g) Vyplňování oznámení podle zákona o střetu zájmů
h) Povinnosti podpůrných (zapisujících) orgánů, zápis, lhůty, povinnost předání 

informací 
ch) Registr a ochrana osobních údajů a soulad s nařízením GDPR, nahlížení do re- 

gistru
i) Časté chyby při podávání oznámení a možnosti nápravy těchto chyb
j) Sankce podle zákona o střetu zájmů

2. Podjatost
a) Podjatost a tzv. systémová podjatost 
b) Skutečná podjatost versus podjatost jako nástroj obstrukcí ve správních řízeních 
c) Postup po novele správního řádu (zákon č. 176/2018 Sb.)

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Střet zájmů 4 výukové hodiny

2. Podjatost 3 výukové hodiny

Celková doba vzdělávání 7 výukových hodin

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je prohloubení znalostí úředníků a vedoucích 
úředníků územních samosprávných celků v oblasti dvou problémových tematických 
okruhů – střetu zájmů a podjatosti. V rámci vzdělávacího programu budou účastníci 
seznámeni s právní úpravou problematiky střetu zájmů v zákoně o obcích, v zákoně 
o střetu zájmů a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků, a to s důra-
zem na její praktické aspekty v podmínkách územní samosprávy, s ohledem na pře-
sah do dalších oblastí (např. definice movitých věcí hmotných a nehmotných, které 
se uvádějí v prohlášení, nebo společné jmění manželů, často opomíjené v prohláše-
ních) objasnit také relevantní části občanského zákoníku, dále pak s aktuální právní 
úpravou problematiky podjatosti a systémové podjatosti a adekvátními postupy při 
řešení námitek podjatosti a systémové podjatosti.
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