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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

 ÚŘEDNÍ DESKA A E-DESKA ANEB PRAKTICKÉ MINIMUM PRO 

ÚŘEDNÍKY ZABEZPEČUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky územních samosprávných celků  

s povinnostmi vedení úřední desky, jakož i úřední desky, jejíž obsah se zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Cílem je vysvětlit účastníkům nutnost dodržovat zákonné mantinely, ale i předat zkušenosti  

a příklady dobré praxe. Stěžejním cílem kurzu je na praktických příkladech prohloubit znalosti  

a dovednosti při vedení úřední desky a spravování elektronické úřední desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

25. 11. 2021 

8.30 – 14.30 

 

CENA: 

1 990 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Legislativní rámec vedení úřední desky  

 formální náležitosti úřední desky  

 elektronická úřední deska versus digitální úřední deska 

 sankce za nedodržení povinnosti zveřejnit dokumenty  

 rozsah dokumentů, které je nutné zveřejňovat  

2. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 soubor povinně zveřejňovaných informací  

 vyhláška č. 442/2006 Sb.  

 formát zveřejňovaných informací  

3. Praktická doporučení ve vazbě na  

 správné používání hlavičkového papíru a razítka  

 ochranu osobních údajů ve zveřejněných dokumentech (jak na 

dražební vyhlášky) 

4. Aplikace konkrétních příkladů v praxi  

5. Dotazy a diskuze  
 

LEKTOR: JUDr. Jan HORNÍK Ph.D. 
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2006–2008 získal 

zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního 

výboru. V období 2008-2010 působil v legislativně právním oddělení odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, poté jako vedoucí oddělení 

kontroly. V letech 2011–2015 se věnoval koordinaci boje s korupcí na Úřadu vlády 

ČR. Aktuálně zastává pozici tajemníka Městského úřadu Dobříš. Je lektorem  

a členem zkušebních komisí pro ověřování obecné části zvláštní odborné 

způsobilosti. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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