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Praktický rozbor práv a povinností 
úředníka (včetně kvalifikačních 
požadavků) 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

3. května 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je představit práva a povinnosti úředníků nejen při vedení správního řízení 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
ale i ve vztahu k dalším činnostem, k nimž ve veřejné správě dochází.  
Představena a analyzována budou jak práva, tak i povinnosti úředníka jako 
oprávněné úřední osoby, tak práva a povinnosti úředníka-zaměstnance, práva a 
povinnosti úředníka obecně, včetně práv a povinností úředníka jakožto fyzické osoby. 
 

Kurz nejprve analyzuje postavení úředníků v systému veřejné správy a vymezuje 
pojem úředník (obecně) a diferencuje jej na úřední osobou a oprávněnou úřední 
osobou. V této souvislosti se zabývá například otázkou podjatosti (vč. systémové 
podjatosti). Dále analyzuje, v jakém (pracovně) právním vztahu úředník vůči 
správnímu orgánu obvykle je, jak tento vztah vzniká a jaká z něj pro úředníka 
vyplývají práva a povinnosti.  
 
Uvedené pak zasazuje do kontextu odpovědnosti úředníka za újmu zejména podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). 
Vzhledem k tomu, že odpovědnost úředníka za újmu je dána mimo jiné tehdy, když 
úředník zaviněně poruší povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s nimi, kurz představuje příklady nejčastější porušení povinností ze strany úředníka. 
Vymezuje pojem nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup a analyzuje etický 
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kodex úředníka. Odtud již plynuje přechází k institutu stížnosti podle ustanovení § 175 
správního řádu. Vymezuje pojem nečinnost a její důsledky. Dále se zaměřuje na 
instituty, kterých se nejen úředník může dopustit, ale sám jim i čelit, a to hrubě 
urážlivému podání, urážce na cti, pomluvě, znevážení postavení úřední osoby a 
dalšímu neetickému chování, násilí a vyhrožování, což jsou již dokonce trestné činy.  
 
Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskuzi a projednávané novely. 
 
 

 
 
 
 
 
OBSAH KURZU 

1) Úvod do problematiky 

a. Zdroje  

b. Cíle a očekávání 

c. Právní úprava  

2) Pojem veřejná správa 

a. Veřejná správa obecně 

b. Systémová podjatost 

c. Dělení 

d. Samostatná působnost a vymezení 

e. Přenesená působnost vymezení 

f. Veřejná správa jako služba veřejnosti – komunikace vně úřadu 

g. Komunikace uvnitř – pravidla?  

3) Úředník 

a. Pojem 

b. Úřední osoba vs. oprávněná úřední osoba 

c. Zaměstnanec 

• Vznik pracovněprávního vztahu 

• Novela zákoníku práce 

• Covid a jeho dopady 

• Práva a povinnosti 

• Etický kodex 

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho 
konání). Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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• Odpovědnost zaměstnance 

4) Odpovědnost úředníka za škodu 

a. Nesprávný úřední postup 

b. Nezákonné rozhodnutí 

5) Nevhodnost chování - stížnost 

6) Rozbor skutkových podstat přestupků a trestných činů 

a. Korupce 

b. Hrubě urážlivé podání 

c. Urážka na cti 

d. Znevážení pravomoci úřední osoby 

e. Pomluva 

f. Násilí a vyhrožování na úřední osobě 

7) Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 

částech) 

8) Diskuse a konzultace 

 
LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 

řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  


