
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015 

Karola Śliwky 225/41 

733 01, Karviná-Fryštát 
 

www.vzdelavaci.cz 
 

 
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: 

DORUČOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
  

Cílem semináře je přiblížit a rozebrat klíčovou problematiku, kterou je doručování ve veřejné správě podle 

úpravy obsažené ve správním řádu. Seminář seznámí účastníky se současnou právní úpravou doručování 

v oblasti výkonu veřejné správy podle jednotlivých způsobů – elektronické i fyzické písemnosti. Klade důraz 

na praktické znalosti a související problematiku – např. doručování zástupcům, opatrovníkům; reklamační 

řízení u České pošty s.p. Součástí jsou konkrétní případy správných a chybných případů doručování a jejich 

rozbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

9. 2. 2021 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 990 Kč  

 (konečná cena) 

 

Součástí semináře jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1) Obecné principy a zásady doručování 

 Význam a účel doručování při plnění úkolů veřejné správy a ve 

správním procesu 

 Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Společná ustanovení k doručování 

2) Doručování dle adresáta 

 Doručování fyzickým osobám 

 Doručování podnikajícím fyzickým osobám 

 Doručování právnickým osobám 

3) Druhy doručování 

 Datové schránky, elektronické písemnosti 

 Doručování na ohlašovnách a veřejnou vyhláškou 

4) Další náležitosti doručování (určení neplatnosti, překážky, řízení 

s opatrovníkem) 

 Určení neplatnosti doručení a neplatnosti okamžiku, kdy byla 

písemnost doručena 

 Překážky při doručování a jejich překonávání 

 Doručování v řízení se zástupcem a opatrovníkem 

5) Praktické příklady a jejich rozbor, diskuze 

 Příklady a modelové situace, reklamační řízení, judikatura 

 Diskuze a dotazy účastníků 

 

LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil 

působí od roku 1990 ve veřejné správě. Byl vedoucím referátu okresního 

živnostenského úřadu ve Žďáru nad Sázavou - zástupce přednosty okresního 

úřadu do roku 2002. Nyní je vedoucím odboru občansko-správního  

a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďáru nad Sázavou. 

Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

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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