
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Strana 1/3

Termín 21. ledna 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková     Místo

Podrobná anotace kurzu

Správní řízení obecně upravené v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, je vedeno a zaměřeno na dosažení svého stěžejního účelu, tj. vydání meritorního 
rozhodnutí. Vedle toho však lze v rozhodnutí spatřovat nástroj, jehož prostřednictvím lze k tomuto 
cíli dospět. Teorie jej označuje jako rozhodnutí procesní (nemeritorní). V obou případech se jedná 
o nejvýznamnější procesní úkon správního orgánu, který musí respektovat základní pravidla 
vyjádřená nejen v zákonné právní úpravě, ale rovněž na ústavní úrovni. Tyto předpoklady se vztahují 
jak k tvorbě správního rozhodnutí, tak i k jeho oznámení, příp. doručení účastníkům řízení, event. 
dalším subjektům. Na to je navázána problematika náležitostí správního rozhodnutí, problematika 
právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí či problematika řešení vad v podobě nicotnosti.      

Cena     

Cíle kurzu

Kurz si klade za cíl analyzovat rozhodovací proces ve správním řízení, tj. nejen popsat jednotlivé 
fáze správního rozhodování, ale rovněž vymezit a detailně rozebrat jednotlivé obsahové 
náležitosti rozhodnutí. Kurz  vlastnosti správního rozhodnutí, tj. právní moc 
a vykonatelnost.
k nimž dochází při tvorbě rozhodnutí, stejně jako dalších správních aktů, čímž přispívá k posílení 
dovednostních kompetencí účastníků kurzu.

Kurz rovněž zpřehledňuje závěry judikatury na rozhodovací proces. V průběhu kurzu je pracováno 
s aktuální judikaturou především Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, i judikaturou 
krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutí správního 
orgánu. 

Vedle rozhodnutí jsou rozebrány taktéž jednotlivé náležitosti nejčastěji používaných správních 
aktů (včetně praktické ukázky vzorů těchto dokumentů). 

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

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Bezvadná tvorba, oznámení a doručení 
správního rozhodnutí, včetně rozhodnutí o přestupku

27. sprna 2021, 9:00- 15:00

1790

2166

29. července 2022, 9:00 - 15:30

2190
2650

Praha (adresa školení bude upřesněna 
na webu u nabídek školení a 
zaslána účastníkům na mail)
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Obsah kurzu

1. Úvod do správního řízení
 o Vymezení právní úpravy správního řízení v systému práva
  • Obecné a zvláštní správní řízení
  • Specialita a subsidiarita

  mají být v řízení chráněna
 o Diferenciace pravomocí
2. Základní principy/zásady správního řízení 
3. Rozhodnutí správního orgánu, usnesení     

 o Základní druhy a jejich odlišnosti
4. Forma a obsah správního rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí     
 o Obecné pravidlo písemnosti a výjimky z něj
 o Obsahové náležitosti rozhodnutí 
 o Zákonné předpoklady a jejich řádné naplnění
 o Praktické aspekty tvorby správních rozhodnutí
 o Tvorba výrokové části
 o Vymezení práv a povinností účastníků

 o Řádné odůvodnění 
 o Poučení
 o Judikatura
 o Nicotnost
5. Tvorba správního rozhodnutí
 o Subjektivní okolnosti (uvážení rozhodujícího úředníka apod.)
 o Objektivní okolnosti 
  • Vymezení lhůty a určení následků jejich překročení
6. Oznámení a doručení správního rozhodnutí     
 o Jednotlivé prostředky doručování rozhodnutí   
7. Vlastnosti správního rozhodnutí     
 o Právní moc
 o Vykonatelnost
 o Vyznačení právní moci a vykonatelnosti
 o Výkon rozhodnutí 
8. Diskuse a konzultace
 V rámci poslední části kurzu budou řešeny  komplexnější dotazy a konzultace  účastníků  

 kurzu). 

Cíle kurzu

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto 
více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním 
semináře) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře 
a datum jeho konání)  
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Lektorka kurzu

asistentka soudce Nejvyššího soudu, doktorandka Právnické fakulty 
Palackého univerzity, více než pět let praxe v oblasti vzdělávání 
úředníků

Mgr. Bc. Petra Juřátková   


