Právo na informace
Anotace: Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti úředníků související
s poskytováním informací vztahujících se k působnosti územních samosprávných
celků a jejich orgánů. V rámci distančního studia se účastníci seznámí s právní
úpravou poskytování informací v rámci výkonu veřejné správy, především se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Pozornost bude věnována zejména
procesnímu postupu poskytování informací. Kurz kromě výkladu obsahuje odkazy na obsahově relevantní judikaturu, zpětnovazební aktivity (případové studie
a testové otázky) a umožňuje komunikaci s tutorem.
Časová dotace: 16 výukových hodin
Rámcový vzdělávací program:
1. Právo na informace
Právo na informace jako politické právo. Evropská úprava práva na informace.
Ústavní východiska omezení práva na informace.
2. Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prováděcí právní
předpisy. Účel informačního zákona vs. účel konkrétní žádosti. Vztah k ostatním
právním předpisům.
3. Povinný subjekt
Definice povinného subjektu. Státní orgány. Územní samosprávné celky a jejich
orgány. Veřejné instituce.
4. Základní pojmy
Vymezení poskytovaných informací – zaznamenaná informace. Koncepty informací, nehotové a podkladové informace. Zničené a neexistující informace. Zveřejněná informace. Doprovodná informace. Dokladování tvrzení představitelů
samosprávy. Poskytování e-mailové korespondence. Počítačový program.
5. Způsoby poskytování informací
Způsoby poskytování informací. Odkaz na zveřejněnou informaci. Poskytování
informací na žádost. Poskytování informací zveřejněním.
6. Opravné prostředky a soudní ochrana
Opravné prostředky. Nadřízený správní orgán. Odvolání. Stížnost.
7. Limity práva na informace
Kolize práva na informace s jinými právy. Ochrana osobnosti a osobních údajů.
Ochrana obchodního tajemství. Ochrana autorského práva. Další omezení
práva na informace.
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Právo na informace
Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
1. Právo na informace
2. Zákon č. 106/1999 Sb.
3. Povinný subjekt
4. Základní pojmy
5. Způsob uveřejnění smlouvy v registru
6. Opravné prostředky a soudní ochrana
7. Limity práva na informace
Celková doba vzdělávání
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ČASOVÁ DOTACE
1 výuková hodina
3 výukové hodiny
1 výuková hodina
2 výukové hodiny
5 výukových hodin
1 výuková hodina
3 výukové hodiny
16 výukových hodin

