Podrobná anotace kurzu
Řádné a bezvadné vedení sporného
správního řízení
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektorka Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 14. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Pro orgány veřejné správy není zcela typické a charakteristické rozhodovat spory plynoucí z předpisů
soukromého práva. Právě proto je tzv. sporné správní řízení řazeno mezi „zvláštní“ správní řízení,
mající do určité míry odlišnou právní úpravu od běžného správního řízení.
Sporné správní řízení je v obecné rovině zakotveno „pouze“ v ustanovení § 141 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), které však neposkytuje
dostatečně uspokojivé odpovědi na veškeré aplikační a interpretační problémy spjaté se sporným
správním řízením.
Sporné správní řízení se v některých svých aspektech podstatě liší od obecné úpravy. Ve sporném
na místo zásady dispoziční. Jeho výsledkem je
správním řízení například
deklaratorní rozhodnutí. Účastníci řízení musí být vždy minimálně dva a jsou jimi navrhovatel a
odpůrce. Vedle toho mohou ve sporném správním řízení vystupovat i tzv. vedlejší účastníci.
neuplatňuje v plném rozsahu zásada materiální pravdy,
čímž se odlišuje i postup rozhodujícího orgánu při provádění dokazování. V tomto směru se
sporné správní řízení přibližuje občanskému soudnímu řízení. Ve správním řízení je však všeobecně
zastáván názor o sporadickém a střídmém využití analogie. Je proto otázkou, do jaké míry lze
závěry vztahující se k právní úpravě občanského soudního řízení použít při řešení výkladových a
aplikačních problémů spjatých se sporným správním řízením. Judikatura ani teorie na tuto otázku
neposkytuje zcela jednotnou a přesvědčivou odpověď.
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Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu je proto mimo jiné přispět společnou diskuzí k rozvinutí jednotné praxe
a poukázat na nejčastější pochybení a možnosti, jak se těmto vyvarovat.
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Teoreticky osvojené znalosti budou demonstrovány na praktických modelových případech.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Účastníci si mohou na kurz přinést vlastní řádně
anonymizovaná rozhodnutí a další správní akty, ohledně kterých mají pochybnosti o jejich
bezvadnosti. Účastníci kurzu mají rovněž 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.

Správní řízení obecně
•
Správní řád a jeho vztah k dalším (nejen správním) předpisům
o
Analogie
•
Obecná právní úprava správního řízení a její vztah k zvláštním správním řízením
•
Základní zásady správního řízení a možnosti jejich využití ve sporném správním
řízení

2.

Sporné správní řízení
•
•
•
•
•
•

3.

Vymezení pravomoci rozhodovat spory podle ustanovení § 141 správního řádu
Vymezení předmětu sporu
Zahájení řízení
Zjištění skutkového stavu
Rozhodnutí
o
Tvorba, oznámení a doručení
Opravné prostředky

Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
řešeny v průběhu kurzu).

Lektorka kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými
zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy,
autorka a spoluautorka řady odborných článků a publikací
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