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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU 
K IMPLEMENTACI ZÁKONA  
Č. 159 /2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ 

 

 

 

Transparency International - Česká republika, o.p.s. (dále TIC) nabízí realizaci 

vzdělávacího kurzu k problematice implementace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

TIC se na přípravě předmětného zákona v minulosti podílela a jeho vývoj průběžně 

sleduje a připravila prakticky zaměřený kurz na jeho implementaci. 

 

 Kurz je nabízen ve dvou variantách: 

Varianta A – kurz určený všem veřejným funkcionářům, kteří jsou povinnými osobami ve 

smyslu zákona. 

Varianta B – kurz určený evidenčním orgánům, tedy zejména ministerstvům a dalším 

ústředním orgánům státní správy, ředitelům krajských úřadů, tajemníkům městských a 

obecních úřadů a starostům malých obcí. 

  

 Varianta A  

Cílem kurzu je seznámit širokou cílovou skupinu veřejných funkcionářů s účelem, 

charakterem a strukturou zákona, pomoci jim orientovat se v povinnostech, které pro ně 

ze zákona vyplývají, a poskytnout návod, jak postupovat ve výkladově sporných otázkách. 

 

Struktura kurzu:  představení zákona a jeho geneze; omezení a povinnosti veřejných 

funkcionářů; oznamovací povinnosti; odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení 

povinností stanovených zákonem; otázky a odpovědi – diskuse. 

 

 Varianta B  

Cílem kurzu je seznámit specifickou cílovou skupinu evidenčních orgánů s účelem a 

charakterem zákona a jeho strukturou a připravit je na plnění povinností evidenčního 

orgánu, zejména zřizování a vedení registrů. 

 

Struktura kurzu: představení zákona a jeho geneze; omezení a povinnosti veřejných 

funkcionářů; evidenční povinnosti, vedení registru (§13 a 14 zákona), uplatňování sankcí; 

otázky a odpovědi – diskuse.  
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Obě varianty kurzu jsou koncipovány jako půldenní. Předpokládaná doba školení je 9.00 

hod. až  12.30 hod.   

 

Kurz je realizován dvěma lektory Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

 

    

Pokud Vás naše nabídka zaujme, navrhujeme  uspořádat jedno či více školení pro potřeby 

zájemců z Vašeho úřadu/kraje přímo na Vašem úřadě.  

  

Otázky Vám rád zodpoví a  konkrétní termíny kurzu  a další organizační náležitosti s Vámi 

dohodne projektový vedoucí Radim Bureš, tel. 224 240 895, e-mail: 

bures@transparency.cz  

 

 

    

 

 

 

 

 

 


