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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 

KONTROLNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI  
  

Cílem semináře je představit úpravu procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle 

kontrolního řádu, který se od 1. ledna 2014 stal obecným kodexem pro kontrolu, která je 

součástí moci výkonné.  

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi a to např. jak  

z pozice vedoucích pracovníků tak těch, kteří se jako kontrolující přímo účastní kontroly.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

18. 2. 2021 

9.00 – 14.00 

 

CENA: 

1 890 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda.  

 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Základní předpisy pro kontrolu, působnost kontrolního řádu 

2. Subjekty kontroly 

3. Kontrola a její předmět 

4. Úkony předcházející kontrole 

5. Pověření ke kontrole 

6. Průběh kontroly (zahájení, práva a povinnosti kontrolujícího  

a kontrolované osoby, další osoby účastné na kontrole (přizvané  

a povinné osoby), odebírání vzorků, protokol ke kontrole, námitky 

a jejich vyřizování, sankce za nerespektování procesních povinností 

při kontrole, ukončení kontroly 

7. Speciální úprava zvláštních institutů (kontrola výkonu státní správy, 

povinnost mlčenlivosti, oprava nesprávností a došetření věci, 

nahlížení do spisu, náklady kontroly, převzetí kontroly nadřízeným 

orgánem, spolupráce kontrolních orgánů, zveřejňování informací o 

kontrolách, plánování kontrol, vztah ke správnímu řádu 

8. Sankce navazující na kontrolní zjištění 

9. Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací 

kontrolního řádu 

10. Dotazy a diskuze 

LEKTOR: Mgr. Karolína Plasgurová Holá 

Působí jako zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru 

a kontroly, kde se specializuje na legislativní činnost, výkladovou stránku  

a metodickou pomoc k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, Právnickou fakultu. 

Od roku 2013 se věnuje školení tématu kontrolního řádu pro různé subjekty 

veřejné správy (pro ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, jak 

kraje, tak obce, ale i pro profesní komory či samosprávy). 

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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