
       
 

 

Seminář se koná za podpory programu Evropské unie Hercule III (2014-2020). Tento program je realizován Evropskou 
komisí. Byl vytvořen na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské Unie (další informace viz 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_em.htm. Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její 
autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli další využití informací v ní obsažených 

 

 

POZVÁNKA 
__________________________________________________ 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
v rámci programu Herkules III podporovaném Evropským úřadem pro boj  

proti podvodům (OLAF)  
si Vás dovoluje pozvat na seminář 

 
 

Střet zájmů jako riziko podvodů 
(se zameřením na veřejné zakázky a fondy EU) 

 
SEMINÁŘ SE KONÁ  

 
v úterý 27. června 2017 

 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

 
(Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město) 

 

_________________________________________________ 

 
V rámci programu bude prostor pro dotazy a prezentaci zkušeností účastníků semináře. 

 
Prosíme o registraci na  e-mail  adamova@transparency.cz   

nebo na  tel: +420 224 240 895 
 

 
Pro další informace a případné dotazy kontaktujte PaedDr. Ivanu Dufkovou 

(e-mail: dufkova@transparency.cz nebo tel: 224 240 897) 
 
 
 
 

www.transparency.cz 
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Program semináře 

 
Střet zájmů jako riziko podvodů 

(se zameřením na veřejné zakázky a fondy EU) 
 

 

10:00 10:15 Úvod, seznámení s programem, představení projektu 

10:15 11:15 

Co je střet zájmů – definice, 

právní úprava, povinnosti 

dotčených osob, dohled a 

kontrola, sankce 

 

 Martina Mikolášková,   

Transparency International  

11:15 12:15 

Transparentnost a zapojení 

veřejnosti, prevence střetu 

zájmů 

(Případová studie)  

 Martina Mikolášková, Ivana 

Dufková 

Transparency International 

12:15 13:00 Oběd 

13:00 13:30 
Indikátory rizika střetu 

zájmů, doporučení k jejich 

minimalizaci 

 Ivana Dufková 

Transparency International 

13:30 14:00 Prezentace praktických zkušeností účastníků 

14:00 14:15 Diskuse, zpětná vazba 

14:15 14:30 Shrnutí výstupů semináře 

    
 

 


