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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: 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V JUDIKATUŘE SOUDŮ 
  

 Cílem semináře je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti úředníků a vedoucích úředníků územních 

samosprávných celků v oblasti správního řízení v judikatuře soudů. Účastníci budou seznámeni s 

rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. 

Budou znát aktuální informace o výkladu institutů přestupkového práva, jak je podávají soudy ve své 

rozhodovací činnosti, zásady práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i 

dotčených osob a jejich zástupců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

11. 3. 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) Moc soudní 

     -   postavení moci soudní v rámci dělby moci 

     -   správní soudnictví, působnost a organizace správního soudnictví 

     -   Sbírka rozhodnutí NSS 

     -   řízení před správními soudy 

-   rozhodovací činnost správních soudů a její vliv na rozhodovací 

činnost správních orgánů, práce s judikaturou,  

  

2) Správní řízení v rozsudcích správních soudů 

    -  základní zásady, právo na spravedlivý proces 

    -  úkony před zahájením řízení 

    -  průběh řízení na prvním stupni, zejména: 

              zahájení správního řízení 

              doručování 

              dokazování 

              zastupování, ústní jednání a omluvy z něj 

              správní rozhodnutí  

     -  odvolání a odvolací řízení 

3) Diskuse, výměna zkušeností 

           - diskuse, dotazy, výměna zkušeností 

 

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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