Podrobná anotace kurzu
Bezvadné vedení správního řízení
se zahraniční účastí (včetně otázky
doručování, opatrovnictví a tlumočení)
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center na Trnité 491/3, Brno
vedle Galerie Vaňkovky

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 22. července 2020, 9.00 - 15.00

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

Ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nezřídka figuruje tzv. cizí prvek.

Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu proto je vymezit procesní postup správního orgánu ve vztahu k
„zahraničnímu“ subjektu, neboť je to právě formální stránka řízení, která je nejčastějším příkladem
pochybení rozhodujícího subjektu, a proto rovněž nejčastějším cílem účastníků, resp. jejich
zástupců z řad advokátů hledajících důvody podání opravných prostředků.
Řešena bude mimo jiné otázka doručování do zahraničí (například – ve vztahu ke kterým státům je
myslitelná fikce doručení při doručování do zahraničí), tlumočení a opatrovnictví či možnosti
efektivního využití pořádkových opatření, například předvedení. Rozebrány rovněž budou
možnosti spolupráce s dalšími orgány či institucemi tak, aby bylo zajištěno řádné vedení správního
řízení podle českého práva. Analyzovány budou také obstrukční a šikanózní postupy účastníků a
dalších osob v řízení (například účelová volba zástupce ze zahraničí).
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Cíle kurzu
Během kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty
korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). Využití této
možnosti lektorka vřele vítá.

Obsah kurzu
1. Cizí prvek u osoby fyzické, fyzické podnikající a právnické
2. Osoba neznámá/osoba neznámého pobytu
3. Doručování
4. Opatrovnictví
5. Tlumočení
6. Pořádková opatření
7. Zahraniční prvek v osobě zástupce/zmocněnce
8. Praktická analýza situací se zahraničním prvkem
o Možnosti spolupráce s jinými orgány či institucemi
9. Rozbor judikatury
10. Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků
(dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu
kurzu).

Lektor kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková
advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání
úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady odborných článků
a publikací
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