
 
 

NABÍZÍ VOLNÝ CYKLUS KURZŮ  

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI 
 

 

CHARAKTERISTIKA CYKLU:  

 

 jde o volný cyklus 10 jednodenních prezenčních kurzů  

 dle náročnosti a rozsahu probírané problematiky jsou kurzy dotované 4 nebo 6 

hodinami výuky 

 každý z nich se zaměřuje na dílčí témata upravená zákonem č. 500/2004 Sb.  

 výklad lektorů se soustředí na typické problémy, které úředníci řeší při každodenním 

výkonu veřejné správy 

 přednášku doplňují praktické příklady a různé formy procvičování (např. řešení 

případových studií) 

 v rámci kurzů je prostor také pro diskuzi k problematice, výměnu zkušeností a 

zodpovězení dotazů účastníků 

 jednotlivé části cyklu jsou na sobě vzájemně nezávislé, kurzy je tedy možné 

absolvovat samostatně (v libovolném pořadí)  

 katalogové kurzy se konají na pracovišti Institutu pro veřejnou správu Praha 

v Dlážděné 4; kurzy na objednávku realizujeme v místě dohodnutém s objednatelem 

 

PŘEHLED KURZŮ:    

 

1. Aktuální problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. (6 výukových hodin): 

 

 změna správního řádu v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a 

rekodifikací soukromého práva 

 vybrané závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu z let 2012 – 2014 

 typické problémy při doručování 

 vady řízení a možnosti jejich nápravy 



2. Doručování (6 výukových hodin): 

 

 zásady pro doručování ve správním řízení 

 překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, doručování veřejnou 

vyhláškou 

 elektronické aspekty doručování (datové schránky, konverze dokumentů) 

 

3. Lhůty a počítání času ve správním řízení (6 výukových hodin): 

 

 určení lhůty k provedení úkonu 

 počítání času 

 navrácení v předešlý stav 

 lhůty při doručování  

 

4. Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava (6 výukových hodin): 

 

 přehled nejčastějších chybných postupů správního orgánu ve správním řízení 

 procesní důsledky těchto pochybení 

 doporučené postupy při nápravě pochybení 

 

5. Opatření obecné povahy (4 výukové hodiny): 

 

 charakteristika opatření obecné povahy 

 obsah opatření obecné povahy 

 přijetí opatření obecné povahy 

 rušení opatření obecné povahy 

 

6. Opravné prostředky (6 výukových hodin): 

 

 přehled opravných prostředků (řádných a mimořádných) 

 odvolací řízení 

 rozklad 

 odpor 

 přezkumné řízení 

 obnova řízení a nové rozhodnutí 

 opravné prostředky ve správním soudnictví (kasační stížnost, obnova řízení) 

 stížnosti dle § 175 správního řádu 

 

  



7. Řízení z moci úřední (6 výukových hodin): 

 

 vedení řízení, protokolace úkonů 

 zastupování účastníků na základě plné moci 

 zahajování řízení, dokazování, zajišťovací prostředky 

 vydávání rozhodnutí, příkazní řízení, odvolání 

 

8. Správní řád pro oprávněné úřední osoby (6 výukových hodin): 

 

 správní orgány 

 účastníci řízení 

 lhůty a počítání času ve správním řízení 

 postup před zahájením řízení 

 průběh řízení v prvním stupni 

 opravné prostředky  

 vyjádření, osvědčení a sdělení 

 

9. Veřejnoprávní smlouvy (4 výukové hodiny): 

 

 charakteristika veřejnoprávní smlouvy 

 přijetí, změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy 

 obsah veřejnoprávní smlouvy a dotčená ustanovení nového občanského zákoníku 

 

10. Zvláštní druhy řízení a rozhodnutí (6 výukových hodin): 

 

 společné řízení, sporné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení na místě, řízení 

s velkým počtem účastníků, řízení s předstihem žádosti, řízení o výběru žádosti 

 mezitímní rozhodnutí, rozhodnutí v části věci, rozhodnutí podmíněné závazným 

stanoviskem, příkaz, příkaz vydaný na místě, vydání dokladu 

V případě zájmu o účast na některém z kurzů nebo o realizaci kurzu v sídle Vašeho úřadu 

prosím kontaktujte Mgr. Petr Kuše ( telefon: 224 241 278, e-mail: p.kus@institutpraha.cz).  
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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI 
 

VOLNÝ CYKLUS KURZŮ 

připravený osvědčeným a profesionálním týmem                                                                 

zaměstnanců Institutu pro veřejnou správu Praha 

 

KE KAŽDÉMU Z NICH ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ TYTO STUDIJNÍ MATERIÁLY: 

 brožuru ÚZ „Správní řád, soudní řád správní, přestupky“  

 skripta „Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.“ 

 výtisk prezentace použité při výkladu 

 pracovní sešit 

 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Mgr. Petr Kuš 

telefon: 224 241 278 

e-mail: p.kus@institutpraha.cz  
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