Podrobná anotace kurzu
Účast veřejnosti na rozhodovacích
procesech správního orgánu
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany zastávka
Vysočanská, Nádraží Vysočany parkování
v NC Fénix

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 28. května 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Kurz je rozčleněn do dvou částí. Ve své první polovině se zaměřuje na podoby účasti veřejnosti ve
správním řízení obecně. Vymezuje například základní zásady související s účastenstvím
jednotlivých osob v řízení (rovnost účastníků řízení, veřejnost, poučovací povinnost atd.) a
demonstruje jejich projevy na praktických procesních situacích jak v klasickém správním řízení, tak
v řízení o přestupku. Vysvětluje pojem účastenství či procesní subjektivita. Určuje, kdo může být
účastníkem a kdo tzv. dotčenou osobou a vymezuje práva obou zmíněných skupin osob. Zmiňuje se
rovněž o zástupcích, zmocněncích či opatrovnících. Kriticky analyzuje například právo na
informace, postup správního orgánu při vyřizování žádostí o nahlížení do spisu či při aplikaci
GDPR.
Ve své druhé polovině se kurz zaměřuje na účast veřejnosti ve speciálních správních řízeních,
konkrétně
- v řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
- v řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
- v řízení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování, ve znění pozdějších předpisů
- v řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- v řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, včetně dopadů novely
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Cíle kurzu
V rámci kurzu budou účastníci upozornění na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky účastníků
řízení o přestupku a možnosti, jak jim efektivně čelit.
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
• Správní řízení obecně (stručně)
• Základní zásady správního řízení
• Rovnost účastníků řízení, poučovací povinnost (atd.)
• Veřejnost vs. neveřejnost
• Účastenství ve správním řízení
• Subjekty správního řízení
• Procesní subjektivita
• Zastoupení, včetně opatrovnictví
• Další formy účasti veřejnosti ve správním řízení
• Právo na informace
• GDPR
• Nahlížení do spisu
• Další formy účasti veřejnosti v přestupkovém řízení
• Účast dotčené veřejnosti v řízeních po novele stavebního zákona
• Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
• Účast veřejnosti v dalších „speciálních“ správních řízeních
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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