
 

 

Spole

S
termín: 29. 
místo konán
cílová skup
 
ZAMĚŘENÍ
STŘET ZÁJ
SPISOVÁ S
 
Prezence ú

9:00 Zah
9:15 Stře

JUD

Obsah: 1. V
2. P
3. Z
4. O

         - oz
          - oz
         - oz
        - oz

5. R
6. O

 
10:15 Pra

JUD
následuje d

11:00 Sof
Ing.

11:30 Sys
Ing.

12:00 Spi
Mgr

následuje d

12:45 Spi
Ing.

13:15 Opt
Ing.

13:30 Záv
Ing.

14:00 uko

 Po celý
 Prezen
 PODRO

 
! UZÁVĚR
po termínu

čnost Micro

STŘET
května 2008
ní: Hotel BE
ina: starosta

Í:  
JMŮ A POVI
SLUŽBA A M

častníků od 

hájení: zástu
et zájmů a p
Dr. PhDr. Pet

Vývoj právní 
Pojem veřejn
Základní pov
Oznámení po
známení o o
známení o jin
známení o m
známení o d

Registr oznám
Odpovědnost

aktické zkuš
Dr. Kateřina Č
iskuze k uve

ftwarová po
. Tomáš MRÁ

stém pro po
. Boris BLAŽ

sová služba
r. Tomáš LEC
iskuze k uve

sová služba
. Pavel GRÁ

timalizace ti
. Tomáš KOV

věrečně slov
. Rostislav B

ončení semin

 den budou k
ce účastník

OBNOSTI PŘ

RKA PŘIHLÁ
u je možné s

osoft s.r.o., 

T ZÁJM
8 (čtvrtek) 
NICE****, Pr
, místostaros

INNOSTI VE
METODY EFE

8:15 hod.; 9:

upce pořadat
povinnosti ve
tr KOLÁŘ, P

úpravy střetu
ého funkcion
innosti veřejn

odávaná veře
osobním zájm
ných vykoná

majetku 
arech, příjme
mení a povin
t veřejných fu

enosti s ved
ČERNÁ, taje

edeným téma

dpora požad
ÁZEK, zástu

odporu záko
ŽEJ, zástupce

a Lite 
CHNER, zás

edeným téma

a a dokumen
F, zástupce 

iskových pr
VAŘÍK, mana

vo pořadate
ABARÍK, acc

náře obědem

k dispozici p
ků začíná již 
ŘIHLAŠOVÁ

ÁŠEK 27. K
se přihlásit 

Oficiální pa

MŮ  A 
raha 10 - Be
sta, zastupite

EŘEJNÝCH F
EKTIVNÍHO 

:00 hod zahá

tele 
eřejných funk
Ph.D., Parlam

u zájmů, před
náře 
ných funkcio
ejnými funkc
mu 
ávaných činn

ech a závazc
nnosti eviden
unkcionářů z

dením úřadu
emnice Úřad
atům a 15 mi

davků Záko
upce společn

na o střetu z
e společnost

stupce společ
atům a 15 mi

ntový systém
společnosti e

rocesů a prá
ažer pro veře

ele, prezenta
count manaž

m 

rezentace pa
v 8:15 hod.

ÁNÍ, REGIST

KVĚTNA 20
pouze na z

 

artner společ

SPIS
enice, Květno
el, tajemník a

FUNKCIONÁ
VEDENÍ ÚŘ

ájení, ukonče

kcionářů dle z
mentní institu

dmět právní 

onářů 
ionáři  

ostech 

cích 
nčního orgán
za porušení z

u, praxe – ef
u městské čá
inut přestávk

na o střetu z
nosti Webcom

zájmu CLIX2
ti BMI System

čnosti Triada
inut přestávk

m pro veřejno
ecommerce.

áce s dokume
ejnou správu

ce řešení k d
žer pro oblas

artnerů setká
., k prezenci 

TRACE VIZ. 

008 ! 
základě tele

 

čnosti Regi

OVÁ S
ového povstá
a vedoucí úře

ÁŘŮ, INFOR
ŘADU + MOŽ

ení odborné 

zákona č. 15
t, prorektor v

úpravy a její

u 
zákona o stře

fektivita, e-go
ásti Praha 13
ka na občers

zájmu 
m – Axperien

006 
m Czech, a.s

a spol. s r.o.
ka na občers

u správu 
cz, a.s.  

enty na úřad
u Océ Česká

dosažení dlo
st veřejné sp

ání, praktické
se dostavte 
PŘÍLOHA „R

fonické dom

- Oficiální partn

ionservis si 

SLUŽ
ání 194 inter
edníci, mana

RMAČNÍ TEC
ŽNOSTI DAL

části obědem

59/2006 Sb., 
vysoké školy

í účel 

etu zájmů. 

overnment 
3 

stvení 

nce, a.s. 

s. 

stvení 

ech veřejné 
á republika, s

ouhodobých c
rávy, spol. M

é příklady a u
prosím včas
REGISTRAČ

mluvy 

ner programu Reg

Vás dovolu

BA 20
rnet: www.pa
ažeři 

CHNOLOGIE
LŠÍHO VZDĚ

m v 13:30 ho

v platném zn
y CEVRO Ins

správy 
s.r.o.   

cílů v oblasti 
Microsoft s.r.o

ukázky produ
s, děkujeme, 
ČNÍ FORMU

gionservis (2005-2

uje pozvat,

008  
arkholiday.cz

E,  
ĚLÁVÁNÍ    

od.  

nění 
stitut    

informatiky
o. 

uktů a služeb

LÁŘ“. 

 
2008) - 

z 

 
b, 


