si dovoluje Vás pozvat na

Celostátní výjezdní intenzivní seminář
„Rozhodování ve správním řízení“
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 24. až 26. června 2020
Hotel Jezerka, Seč
Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu, lektor Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, více než dvanáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek českých i zahraničních publikací

Rezervace,
prosím,
proveďte
na
david@kolumbuspm.cz
nebo
skoleni@kolumbuspm.cz. Velmi prosíme o rezervaci výhradně po dvojicích kvůli
obsazenosti pokojů. Děkujeme.

Místo konání:
4* Wellness and Spa Hotel Jezerka, Seč, Ústupky 278, www.jezerka.cz

Čas dostupnosti:
Brno – 1h 49m
České Budějovice – 2h 28m
Hradec Králové – 48m
Jihlava – 1h 7m
Karlovy Vary – 3h 11m
Liberec – 2h 6m
Olomouc – 2h 2m
Ostrava – 2h 55m
Pardubice – 37m
Plzeň – 2h 37m
Praha – 1h 42m
Ústí nad Labem – 2h 8m
Zlín – 2h 37m

Cena semináře:
Cena semináře činí 6 990 Kč za osobu (osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
- studijní materiály a osvědčení
- velmi komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích (vlastní sociální
zařízení, televizor, trezor, minibar, kávový set, balkón, wi-fi zdarma)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře
- občerstvení po dobu trvání odborného programu
- živá hudba k večernímu programu
- přístup do hotelového vodního světa v délce dvou hodin, venkovní bazén bez
omezení
- jiné aktivity

Obsah semináře:
Správní řízení obecně upravené v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, je vedeno a zaměřeno na dosažení svého stěžejního
účelu, tj. vydání meritorního rozhodnutí. Vedle toho však lze v rozhodnutí
spatřovat nástroj, jehož prostřednictvím lze k tomuto cíli dospět, teorie jej
označuje jako rozhodnutí procesní (nemeritorní). V obou případech jde o
nejvýznamnější procesní úkon správního orgánu, který musí respektovat základní
pravidla vyjádřená nejen v zákonné právní úpravě, ale rovněž na ústavní úrovni.
Tyto předpoklady se vztahují jak k tvorbě správního rozhodnutí, tak i k jeho
oznámení, příp. doručení účastníkům řízení, příp. dalším subjektům. Na to je
navázána problematika náležitostí správního rozhodnutí, problematika právní
moci a vykonatelnosti rozhodnutí, příp. problematika řešení vad v podobě
nicotnosti.
Nabízený seminář si klade za cíl analyzovat rozhodovací proces ve
správním řízení, tj. nejen popsat jednotlivé fáze správního rozhodování, ale
rovněž vymezit a detailně rozebrat jednotlivé obsahové náležitosti rozhodnutí,
definovat vlastnosti správního rozhodnutí, tj. právní moc a vykonatelnost,
zpřehlednit závěry judikatury na rozhodovací proces a v neposlední řadě posílit
praktické dovednostní kompetence cílové skupiny.
Obsah programu:
1. Správní řízení v systému českého práva
Úvod semináře bude zaměřen na vymezení podstaty a účelu správního řízení a
základní přehled právní úpravy. Půjde jak o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, tak i o jiné zákonné předpisy, které jsou ke
správnímu řádu ve vztahu obecného a zvláštního. Důsledně bude vysvětlena
subsidiarita aplikace správního řádu a nutnost chápání správního řádu jako
výhradně procesního předpisu. Zákonná úprava bude zasazena do kontextu
českého ústavního pořádku, kdy vedle organizačního vymezení obsaženého
v Ústavě ČR budou rozvedena i základní procesní pravidla zakotvená v Listině
základních práv a svobod, příp. Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod, a to právě ve vazbě na rozhodovací proces.

2. Rozhodnutí správního orgánu, usnesení
Správní řízení je zaměřeno na vydání meritorního rozhodnutí, nicméně v jeho
průběhu jsou činěny další procesní úkony v podobě rozhodnutí nemeritorních.
Úvodní část bude proto zaměřena na vymezení základních pojmů, tj. definici
rozhodnutí a jeho základních druhů. Detailně bude rovněž rozvedeno, v kterých
situacích je vydáván který druh správního rozhodnutí. Nedílnou součástí bude
rovněž vymezení jejich odlišností.
3. Forma a obsah správního rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
Správní řízení je zásadně ovládáno principem písemnosti, nicméně právní úprava
ve specifických situacích dovoluje upuštění od dodržení písemné formy. Výklad
se proto zaměří na obecné pravidlo písemnosti a vymezení situací, v nichž se na
písemném vyhotovení netrvá.
Je-li však správní rozhodnutí vypracováváno písemně, je zapotřebí splnit základní
obsahové náležitosti specifikované v zákoně. Důraz proto bude kladen jednak na
zákonné předpoklady a řádné naplnění stanovených náležitostí, jednak také na
praktické aspekty tvorby správních rozhodnutí. Půjde zejména o správnou tvorbu
výrokové části, tj. přesné, určité a srozumitelné vymezení práv a povinností
účastníků, příp. jiných závěrů správního orgánu, řádnou identifikaci účastníků a
vymezení jejich okruhu, odůvodnění splňující ústavní předpoklady s důrazem
zejména na přezkoumatelnost a v neposlední řadě rovněž na poučení. V této
souvislosti budou shrnuty rovněž judikatorní závěry.
Nedostatky ve splnění zákonných předpokladů se mohou odrazit v negativních
následcích. Jde jednak o možnosti označení rozhodnutí za tzv. nicotné, jednak o
možnosti zrušení rozhodnutí odvolacím, popř. jiným orgánem např. pro
nepřezkoumatelnost. Výklad se proto zaměří i na tyto otázky.
4. Tvorba správního rozhodnutí
Rozhodovací proces správního orgánu v sobě kombinuje subjektivní faktory
opírající se o nezávislost a nestrannost veřejné moci a rovněž rozhodujícího
úředníka a objektivní faktory vycházející jednak z okolností, na jejichž základě je
v řízení rozhodováno, jednak z povinnosti vydat rozhodnutí ve stanovené lhůtě.
Seminář se v tomto bodě proto soustředí na veškeré aspekty rozhodovací fáze, tj.

jednak na subjektivní uvážení rozhodujícího úředníka, popř. kolektivního orgánu,
jednak na okolnosti objektivního charakteru. Zdůrazněn bude zejména časový
rozměr, tj. vymezení lhůty pro vydání rozhodnutí včetně případného prodloužení
této lhůty a určení následků, s nimiž je překročení uvedené lhůty spojeno.
5. Oznámení a doručení správního rozhodnutí
Vydané rozhodnutí správního orgánu je rovněž nutné oznámit účastníkům řízení,
popř. dalším subjektům. Toto oznámení může mít různé formy, přičemž ze zákona
vyplývá preference oznámení cestou doručení písemného vyhotovení. Výklad se
však zaměří rovněž na výjimky, tj. na situace, v nichž postačuje pouze ústní
vyhlášení, popř. učinění záznamu do spisu. Detailní analýza se zaměří i na
jednotlivé prostředky doručování rozhodnutí, včetně jejich preference.
6. Vlastnosti správního rozhodnutí
Nejvýznamnější vlastností správního rozhodnutí je jeho právní moc a
vykonatelnost. Výklad se proto soustředí na jednotlivé aspekty právní moci a
vykonatelnosti, tj. na nezměnitelnost a závaznost rozhodnutí, resp. na možnost
vedení nuceného výkonu vydaného rozhodnutí. Pozornost bude věnována rovněž
vyznačování právní moci a doložky (potvrzení) vykonatelnosti, a to jednak na
vyhotovení založené ve spise, jednak na vyhotovení doručovaná účastníkům.
7. Diskuse a závěr

Program semináře:
Středa 24. června 2020:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
15:00 – 18:00 – První tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Čtvrtek 25. června 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 10:30

– Pokračování prvního tematického bloku

10:30 – 12:00 – Druhý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:30 – 16:30 – Pokračování druhého tematického bloku
16:30 – 19:00 – Volný program s možnými konzultacemi
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Pátek 26. června 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 12:00

– Třetí tematický blok

12:00 – 13:00 – Oběd a odjezd účastníků
V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček).
Mimo oficiálního programu lze osobně domluvit aktivity, zejména wellness a spa
na kontaktu: wellness@jezerka.cz. Bazén je k dispozici zdarma během celého
pobytu.

