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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

SOUČASNÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PODMÍNKÁCH OBCÍ 

Seminář seznamuje jeho účastníky se specifikacemi a praktickou aplikací základního kodexu správního práva 

procesního, tj. správního řádu v podmínkách výkonu přenesené působnosti obcí. Výklad je zaměřen nejen 

na právní vymezení základních institutů správního řízení, ale zejména i na jejich aplikaci v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

20. 10. 2020 

8.30 – 13.00 

 

CENA: 

1 390 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1) Vztah občanského zákoníku a zákona o správním řízení - 
Občanskoprávní pojmosloví aplikované ve správním řízení. Obce jako 
právnické osoby. Obec a úřední osoby obce v systému správních 
orgánů. Vymezení jejich věcné a místní příslušnosti. Vyloučení 
z projednávání a rozhodování, vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu 
a doručování.  

2) Aplikace základních zásad činnosti správního řízení - Význam 
základních zásad v činnosti správních orgánů. Rozbor základních zásad 
a jejich praktické uplatnění ve správním řízení. 

3) Obecní úřad jako správní orgán, příslušnost a vedení správního řízení 
4) Účastníci správního řízení - Nové pojetí účastnické a procesní 

způsobilosti účastníka řízení vč. rozboru jednotlivých forem zastoupení 
aplikovatelných v řízení. Vyjádření účastníků řízení k podkladům 
rozhodnutí, nahlížení do spisu a obsah podání. 

5) Průběh prvoinstančního řízení - Postup prvoinstančního správního 
orgánu před zahájením řízení. Zahájení řízení. Podklady pro vydání 
rozhodnutí a zajištění průběhu řízení. 

6) Formy rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání - Vymezení a aplikace 
rozhodnutí, usnesení a příkazu v řízení vč. jejich obsahu a lhůt k vydání. 
Oznámení, právní moc, vykonatelnost rozhodnutí vč. doložky právní 
moci. 

7) Usnesení, příkaz a rozhodnutí ve věci, vč. lhůt pro jejich vydání 
8) Přezkumné řízení (řádné a mimořádné opravné prostředky) - Postup 

prvoinstančního správního orgánu při podání odvolání proti jeho 
rozhodnutí a postup druhoinstančního správního orgánu v řízení  
o odvolání. Mimořádné a dozorčí opravné prostředky.  

LEKTOR: JUDr. Jaromír Richter 

Dlouholetý advokát s praxí ve veřejné správě a podnikatelském sektoru, 
lektor akreditovaných seminářů, vysokoškolský pedagog s rozsáhlou 
publikační činností. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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