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CÍLE KURZU 
 

Cílem kurzu je zevrubně analyzovat řádné i mimořádné opravné prostředky ve správním i 
přestupkovém řízení.  

Každý opravný prostředek bude vymezen co do rozsahu své použitelnosti a bude také 
specifikováno, k jakému orgánu se prostředek podává, kdo je oprávněn opravný prostředek 
podat, proti jakým rozhodnutím a jaké mé opravný prostředek účinky vůči napadenému 
rozhodnutí. Následně bude u každého opravného prostředku uvedeno, jak se ve věci dále po 
podání opravného prostředku postupuje, kdo o něm rozhoduje a s jakými účinky.  

Dále bude vymezeno, zda je proti předmětnému opravnému prostředku rovněž možné 
uplatnit nějaký, event. jaký opravný prostředek, v kladném případě tento bude dále ve 
stručnosti představen.  

Analýza jednotlivých opravných prostředků bude vycházet z praktických zkušeností lektora, z 
rozhodovací praxe a judikaturních a metodických závěrů. V rámci kurzu bude také věnována 
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pozornost obvyklým obstrukčním a šikanózním praktikám účastníků řízení, stejně jako na 
obvyklé nesprávné úřední postupy správního orgánu. 

Program v obou svých částech 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 diskusi a projednávané novely.  

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
účastníci mohou posílat rovněž předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na 
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“). Lektorka využití 
této možností vítá. 

OBSAH KURZU 
 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje 
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava 

2. Řádné opravné prostředky 
a. Rozklad 

- Vymezení 
- Lhůta k podání 
- Věcná, místní a funkční příslušnost 
- Osoba oprávněná k podání 
- Účinky 
- Postup orgánu prvního stupně 
- Autoremedura? 
- Postup funkčně příslušného správního orgánu 
- Rozhodnutí 
- Opravný prostředek? 

b. Odvolání 
- Vymezení 
- Lhůta k podání 
- Věcná, místní a funkční příslušnost 
- Osoba oprávněná k podání 
- Účinky 
- Postup orgánu prvního stupně 
- Autoremedura? 
- Postup funkčně příslušného správního orgánu 
- Rozhodnutí 
- Opravný prostředek? 

c. Odpor 
- Vymezení 
- Lhůta k podání 
- Věcná, místní a funkční příslušnost 
- Osoba oprávněná k podání 
- Účinky 
- Postup orgánu prvního stupně 
- Postup funkčně příslušného správního orgánu 
- Rozhodnutí 
- Opravný prostředek? 
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3. Mimořádné opravné prostředky 
a. Přezkumné řízení 

- Vymezení 
- Způsob zahájení, lhůta? 
- Věcná, místní a funkční příslušnost 
- Účinky 
- Postup správního orgánu 
- Rozhodnutí 
- Opravný prostředek? 

b. Obnova řízení 
- Vymezení 
- Způsob zahájení, lhůta? 
- Věcná, místní a funkční příslušnost 
- Účinky 
- Postup správního orgánu 
- Rozhodnutí 
- Opravný prostředek? 

c. Nové rozhodnutí 
- Co to je? 
- Kdy a kdo ho vydává? 
- Jaké jsou účinky? 

4. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
5. Diskuse a konzultace  

 

LEKTOR KURZU 

  

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

Advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků a 
správního řízení. Dlouhodobě působila jako asistentka soudce 
Nejvyššího soudu. Má více než sedm let praxe v oblasti 
vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a 
publikací. 


