si dovoluje Vás pozvat na
Celostátní výjezdní intenzivní seminář

„Řádné a bezvadné vedení správního
řízení (včetně řízení o přestupcích)“
Akreditace Ministerstva vnitra
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín a místo konání: 4. až 6. ledna 2021
Horský hotel Ovčárna pod Pradědem
Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu, lektor Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, více než dvanáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek českých i zahraničních publikací
Rezervace,
prosím,
proveďte
na
david@kolumbuspm.cz
nebo
skoleni@kolumbuspm.cz. Velmi prosíme o rezervaci výhradně po dvojicích kvůli
obsazenosti pokojů. Děkujeme.

Místo konání:
3* VZ Hotel Ovčárna pod Pradědem, Malá Morávka 263, Karlova Studánka,
https://www.volareza.cz/vz-ovcarna-pod-pradedem/
- Všichni účastníci mají garantovaný vjezd do CHKO a parkování před
hotelem Ovčárna zdarma, vjezd z parkoviště Hvězda povolen vždy
v celou hodinu (zejména 11:00, 12:00 a 13:00)

Čas dostupnosti (k parkovišti Hvězda):
Brno – 1h 53m
České Budějovice – 3h 57m
Hradec Králové – 2h 26m
Jihlava – 2h 40m
Karlovy Vary – 4h 53m
Liberec – 3h 50m
Olomouc – 1h 4m
Ostrava – 1h 21m
Pardubice – 2h 25m
Plzeň – 4h 21m
Praha – 3h 31m
Ústí nad Labem – 4h 6m
Zlín – 1h 54m

Cena semináře:
Cena semináře činí 5 790 Kč za osobu (osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích
- studijní materiály a osvědčení
- ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích (vlastní sociální zařízení,
televizor, trezor, pracovní stůl, set pro přípravu kávy a čaje, balkón, wi-fi
zdarma) nebo čtyřlůžkových apartmánech (dvě ložnice)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře formou bufetu
- občerstvení po dobu trvání odborného programu
- služby hotelu

Obsah semináře:
Nabízený seminář se vysoce intenzivně zaměří na nejaktuálnější
problémy praxe vedení správního řízení a rozhodování, s přihlédnutím
k podmínkám a návrhům změn pro rok 2021 a aktuální judikatuře Nejvyššího
správního soudu a Ústavního soudu.
Půjde zejména o (program bude podle návrhů účastníků doplněn):
1. Současné pojetí základních principů správního řízení
o Požadavky na intenzitu seznámení se se skutečným stavem, zejména
v případě absence přímého důkazu, rozlišení praktické jistoty a stavu,
kdy není důvod pochybovat o skutečnosti
o Nejčastější chyby při (ne)poučování účastníků řízení a dalších
subjektů, praktická doporučení, kdy a které osoby jak intenzivně
poučovat
o Výklad zákona, zejména preference účelového (teleologického)
výkladu před výkladem gramatickým, odstraňování přepjatého
formalismu
2. Vedení spisu a protokolace
o Novátorské přístupy k nahlížení do spisu
▪ Zodpovězení otázky, zda má účastník právo seznámit se s celým
spisem, či zda je možné i účastníkovi některé složky znepřístupnit
▪ Pochopení nahlížení do spisu jako prostředku seznámení se
s podklady pro vydání rozhodnutí
o Kvalita a forma protokolu
▪ Je možné pořizovat audiovizuální protokol? Je třeba, aby s tímto
pořizováním účastníci souhlasili?
o Práva a povinnosti účastníků
▪ Může si účastník nahrávat průběh jednání s úředníkem a další
procesní úkony? Jak může s těmito nahrávkami nakládat? Jak se
může úředník bránit?
3. Novátorské přístupy k dokazování
o Rozlišení povinnosti účastníků označovat skutečnosti a navrhovat
důkazy od břemena tvrzení a břemena důkazního
▪ Zodpovězení otázky, kdo je odpovědný za zjištění skutkového
stavu – účastník nebo správní orgán?
o Určení, kdo opatřuje důkazy a další podklady

▪ Jak přistupovat k důkazům pořízeným účastníky?
▪ Mohou účastníci bez dovolení předkládat znalecké posudky?
o Hodnocení znaleckých posudků
▪ Kritika současného stavu znaleckého dokazování
▪ Detailní analýza hodnocení znaleckých posudků, zejména
právní korektnost, relevance a věrohodnost
o Přípustnost fotografií, videozáznamů apod.
4. Tvorba rozhodnutí
o Přesná, určitá a srozumitelná formulace výroku správního rozhodnutí
o Ústavní požadavky na odůvodnění
▪ Hodnocení skutkového stavu
• Metody hodnocení podkladů – empirické, historické,
zkušenostní, pravděpodobnostní apod.
• Hodnocení podkladů jednotlivě a ve vzájemných
souvislostech
• Jak se vyhnout vytvoření nepřezkoumatelného
odůvodnění?
▪ Právní hodnocení
• Současný přístup k teorii analýzy norem
• Podřazení skutkového stavu pod hypotézu právní normy
• Právní argumentace
• Interpretační metody – výklady
5. Jak se vypořádat se šikanou, notorickými stěžovateli a kverulanty
o Pojetí zneužití práva a šikany
o Důkaz zneužití práva a šikany
o Lze se bránit bezdůvodnému uplatňování práv?
▪ Typicky „nudící se“ účastník, osoby bez zjevného vztahu
k posuzované věci apod.
o Odmítnutí návrhu či žádosti pro šikanu nebo zneužití práva, odůvodnění
o Typické příklady šikany ze současnosti a jejich úspěšné řešení
▪ Šikanózní návrhy
▪ Šikanózní námitky podjatosti
▪ Šikanózní volba zmocněnce
▪ Šikanózní důkazní návrhy
▪ Šikanózní žádosti o informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

Program semináře:
- Pro zájemce lze zařídit ubytování i z neděle 3. ledna na pondělí 4. ledna 2021.
Pondělí 4. ledna 2021:
do 13:00

– Příjezd a ubytování účastníků

13:00 – 18:00 – První tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Úterý 5. ledna 2021:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 12:00

– Druhý tematický blok

12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 16:00 – Pokračování druhého tematického bloku
16:00 – 18:00 – Třetí tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Středa 6. ledna 2021:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 13:00

– Pokračování třetího tematického bloku

od 13:00

– Oběd a odjezd účastníků

V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček).

