Podrobná anotace kurzu
Řádné vyřizování opravných prostředků
ve správním řízení
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysocany

Lektor

zastávka Vysocanská, Nádraží Vysocany
parkování v NC Fénix

Mgr. Lucie Maděrková

Termín 19. března 2020, 9:00 - 15:00

Cena 1 990 Kč (Pro úredníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s právním rámcem opravných prostředků ve správním řízení
se zaměření na jejich bezchybné vyřizování správním orgánem.
Zvláštní pozornost je věnována otázkám přípustnosti jednotlivých opravných prostředků
s vysvětlením vad, které jimi mají být napraveny. Navazující část bude obsahovat již samotný
postup správních orgánů, včetně upozornění na nejčastější nedostatky při vyřizování
opravných prostředků.
V této souvislosti budou specifikovány také právní účinky podaných opravných prostředků
a meze přezkumu napadených rozhodnutí správním orgánem tak, aby bylo postupováno
v souladu se správním řádem. Vymezeny budou i možné způsoby rozhodnutí o opravných
prostředcích, včetně specifikace požadavků, které jsou na rozhodnutí kladeny právními
předpisy.
S účastníky bude rozebrána také aktuální judikatura vztahující se k jednotlivým institutům
s důrazem na poskytnutí řešení problematických otázek ve správní praxi.
Závěr bude věnován konzultaci problematických situací účastníků. Dotazy a podněty z oblasti, na něž
by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na
kontaktní e-mail kachramanova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Náprava vad ve správním řízení
•
Rozlišení vad správních rozhodnutí, vymezení nepřezkoumatelnosti rozhodnutí
•
Systém opravných prostředků ve správním řízení
•
Vymezení vzájemných vztahů z hlediska aplikovatelnosti
Odvolání
•
Podmínky přípustnosti, náležitosti podaného odvolání, odvolací lhůta, právní
účinky, aktivní legitimace
•
Postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, autoremedura
•
Průběh odvolacího řízení, způsob projednání odvolání, postup odvolacího
správního orgán
•
Rozhodnutí o odvolání, náležitá právní argumentace a úplné vypořádání se
s námitkami účastníků
•
Specifika řízení o přestupcích
Odpor proti příkazu
•
Právní účinky odporu proti příkazu, časté chyby při vyřizování odporu proti
příkazu
•
Možnosti obrany proti příkazu na místě, odstraňování vad příkazů na místě
Přezkumné řízení
•
Účel přezkumného řízení, meze přípustnosti přezkumu
•
Průběh přezkumného řízení, zkrácené přezkumné řízení
•
Rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho možné účinky
•
Nejčastější chyby v postupu správního orgánu v přezkumném řízení
Obnova řízení, nové rozhodnutí
•
Obnova řízení – rozpad řízení do dvou fází, posuzování důvodů pro obnovu
řízení
•
Nové rozhodnutí – právní povaha nového rozhodnutí, nejčastější případy jeho
vydání
Specifické opravné prostředky a prostředky nápravy
•
Ochrana před nezákonnou nečinností
•
Stížnost podle § 175 správního řádu
•
Nesouhlas s postupem při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Lektorka kurzu

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová)
Advokátka působící v oblasti veřejného i soukromého práva
s profesními zkušenostmi také z veřejného sektoru, a to i v oblasti
správního řízení, řízení o přestupcích a agendy vnitřní správy.
Dlouhodobě působí také jako lektorka kurzů vzdělávání úředníků.
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