Kancelář veřejného ochránce práv
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Právo na informace
a ochrana osobních údajů
který se koná dne 20. března 2019
v sále Jana Letzela (N2.906)
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice, zejména územní samosprávné celky a jimi zřizované
veřejné instituce, které jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, s tím, jak plnit zákonnou povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Prostřednictvím konkrétních případů, které řešil veřejný ochránce práv, si účastníci a účastnice semináře
osvojí základní pravidla a principy vyřizování žádosti o informace (náležitosti žádosti o informace, způsoby
vyřízení žádosti, opravné prostředky, úhrada za mimořádné vyhledávání informací).
Pozornost bude věnována i posuzování zákonných důvodů pro odepření informace, problematice zneužití
práva na informace, provádění testu proporcionality a platového testu a v neposlední řadě ochraně
osobních údajů s ohledem na změnu právní úpravy (GDPR).
Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv JUDr. Veronika Gabrišová a Mgr. Petr Lesa.
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem:
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 13. března 2019.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Přednášející uvítají diskusi s účastníky a účastnicemi o úskalích stávající právní úpravy při poskytování
informací o činnosti povinných subjektů. Případné dotazy k tématu je možné uvést v rámci registrace,
či do 13. března 2019 zaslat na e-mailovou adresu gabrisova@ochrance.cz.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz ).
Dotazy k programu ráda zodpoví JUDr. Veronika Gabrišová (tel. 542 542 311, gabrisova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
20. března 2019
09:00 – 09:30

registrace účastníků a účastnic

09:30 – 10:00

Realizace práva na informace v prostředí územních samospráv, základní
principy vyřizování žádostí o informace

10:00 – 11:30

Proces vyřizování žádostí, úhrada za vyhledávání, opravné prostředky

11:30 – 12:00

přestávka

12:00 – 14:00

Kdy lze informaci neposkytnout
 zákonné důvody pro odepření informace
 test proporcionality, platový test
 ochrana osobních údajů
 zneužití práva na informace

14:00 – 14:30

Dotazy, diskuse

