
Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Problematika střetu zájmů v právním řádu ČR 3 výukové hodiny
2. Zákon o střetu zájmů – základní ustanovení 3 výukové hodiny
3. Oznámení 5 výukových hodin
4. Registr oznámení 3 výukové hodiny
5. Přestupky 2 výukové hodiny
Celková doba vzdělávání 16 výukových hodin

Střet zájmů ve veřejné správě – prakticky a v příkladech

Anotace: Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblas-
ti střetu zájmů. V rámci distančního studia se účastníci seznámí s právní úpravou 
problematiky střetu zájmů v zákoně o obcích, v zákoně o krajích, v zákoně o hlav- 
ním městě Praze, v zákoně o střetu zájmů, v  zákoně o  úřednících územních sa- 
mosprávných celků a v dalších právních předpisech, a to s důrazem na její praktické 
aspekty v podmínkách územní samosprávy. S ohledem na přesah do dalších oblastí 
(např. definice movitých věcí hmotných a nehmotných, které se uvádějí v oznáme-
ní, nebo společné jmění manželů, často opomíjené v oznámeních) budou v rámci 
kurzu objasněny také relevantní části občanského zákoníku. Ambicí studijního tex-
tu je přispět k pochopení povinností stanovených zákonem o střetu zájmů, pomoci 
osvojit si dovednosti řádného ohlašování možného střetu zájmů a jeho řešení a po-
ukázat na nejčastější chyby ve výše uvedené oblasti (s cílem jim předcházet nebo je 
efektivně řešit). Kurz obsahuje ilustrační příklady z praxe, otázky a úkoly a umožňuje 
komunikaci s tutorem. 

Časová dotace: 16 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Problematika střetu zájmů v právním řádu ČR

Střet zájmů v zákoně o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze a v pracovně-
právních předpisech.

2. Zákon o střetu zájmů – základní ustanovení
Předmět úpravy. Veřejný funkcionář. Povinnosti veřejného funkcionáře. Omezení
některých činností. Neslučitelnost funkcí.

3. Oznámení
Oznámení o osobním zájmu. Oznámení o činnostech. Oznámení o majetku. Ozná-
mení o příjmech a závazcích. Lhůty pro podávání oznámení – typy oznámení.

4. Registr oznámení
Proces oznamování. Evidenční orgán a jeho oprávnění. Vedení registru. Podpůrný
orgán. Nahlížení do registru.

5. Přestupky
Základy správně-trestní odpovědnosti. Přestupky (bývalého) veřejného funkci-
onáře. Přestupky nahlížitele. Přestupkové orgány a odchylky od obecné úpravy
správního trestání.


