Podrobná anotace kurzu
Efektivní obrana před šikanózními
návrhy a žádostmi
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Cena

Lektor JUDr. Jitka Gregorová
Termín 1. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Činnost správního orgánu je spojena zejména s poskytováním ochrany subjektivním právům či
právním zájmům především veřejné povahy, občas též povahy soukromé. V řadě situací je primárním
účelem činnosti správního orgánu rovněž autoritativní ukládání povinností či jiný zásah do právního
postavení osob.
Ve všech těchto případech se bohužel správní činnost potýká s využíváním práv účastníků v rozporu s jejich účelem. Na pozadí aktuální judikatury budou účastníkům představeny jednotlivé
návrhy či úkony, u nichž již lze konstatovat úmyslné porušování základních procesních principů a pravidel – např. obstrukce při doručování, volba nedohledatelných zástupců či šikanózní nahlížení do spisu.
Současně budou předmětem kurzu také žádosti o poskytnutí informace, a to nejen dle zákona č.
106/1999 Sb., ale také instrumenty, které zavedlo nařízení GDPR, a také možná obrana proti
nim
Rozebrány budou taktéž situace, kdy nedochází ke zneužívání práv, nicméně ani k jejich řádnému využívání. Účastníci budou závěrem seznámeni s otázkou možného prokázání šikany či
bezdůvodného výkonu práva, a to zejména na pozadí judikatury Ústavního soudu a
Nejvyššího správního soudu.
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Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě
možné obrany správního orgánu před šikanózními návrhy a žádostmi. Kurz si rovněž klade za
cíl představit účastníkům nejčastější druhy podání, se kterými se může správní orgán setkat,
nikoli.
Součástí předmětu kurzu bude z praktického hlediska problematika začleněná v čl. 15 GDPR
týkající se práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům, kdy s účinností od
25. 5. 2018 mohou být správní orgány potenciálně „zavaleny“ taktéž těmito žádostmi.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail gregorova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu

2)

Nejvýznamnější veřejná subjektivní práva
• Žádost o poskytnutí informace
• Nařízení GDPR a možné šikanózní návrhy
• Navrhování důkazů ve správním řízení, nahlížení do spisu, zastoupení právním zástupcem
3) Důkaz šikany či bezdůvodného výkonu práva na pozadí judikatury Nejvyššího
správního soudu
• Význam materiální pravdy
• Stav nezakládající důvodné pochybnosti
• Indicie a jiné nepřímé důkazy
4) Konkrétní možnosti obrany před šikanózními návrhy a žádostmi

Lektorka kurzu
JUDr. Jitka Gregorová
advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe
v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků
a publikací
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