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

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 29. září 2020, 9.00 - 15.00

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

Povinností účastníka řízení není – jak ostatně opakovaně dovodila judikatura především Nejvyššího
správního soudu - všestranně správnímu orgánu vycházet vstříc a ulehčovat mu tak jeho postup
směřující k vydání rozhodnutí. Naopak je právem účastníka používat jakékoli legální prostředky za
účelem dosažení rozhodnutí pro něj příznivého, vůči nimž by správní orgán měl mít k dispozici
zákonem předvídané možnosti, jak takovému účelovému postupu čelit (k tomu srovnej například
NSS č. j. 6 As 5/2017-22).
Výše popsané obstrukční jednání účastníka řízení je ovšem nutné odlišovat od šikanózního jednání,
které je druhem zneužití práva a jež by tak nemělo požívat právní ochrany.

Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu je jednak vysvětlit jeho účastníkům rozdíl mezi obstrukčním a šikanózním
jednáním, jednak na pozadí aktuální judikatury představit jednotlivé situace, u nichž lze
konstatovat úmyslné porušování základních procesních principů a pravidel.
Rozebráno bude například zneužití práva účastníka při doručování správním orgánem, obstrukce
spojené se zastoupením účastníka, účelové předkládání vadných podání, šikanózní návrhy na
provedení důkazu, zneužití práva nahlížet do spisu atd.
Předmětem kurzu budou rovněž účelové a šikanózní 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.
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Cíle kurzu
Analyzovány 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.
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 konzultační. 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
• Rozdíl mezi obstrukčním jednáním a šikanou
• Rozbor konkrétních situací
• Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Právo na informace dle nařízení GDPR
• Šikanózní podání (obecně)
• Zneužití práva účastníka při doručování správním orgánem – doručování účastníkovi,
doručování zástupci účastníka
• Obstrukce spojené se zastoupením účastníka
• Návrhy na provedení důkazu
• Nahlížení do spisu
• Vznášení nedůvodných námitek podjatosti
• Důkaz šikany či bezdůvodného výkonu práva
• Význam materiální pravdy
• Stav nezakládající důvodné pochybnosti
• Indicie a jiné nepřímé důkazy
• 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).

Lektorka 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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