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Termíny kurzů, místa konání a další  

informace naleznete na webu 

www.AQEacademy.cz 

 

Cena/os. 2 400 Kč bez DPH  

Akreditovaný kurz osvobozen od  daně 

dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb. 

 

Cena zahrnuje občerstvení včetně  

nápojů, tištěných materiálů  

a certifikát o účasti. 

  

Přihlašování probíhá 

e-mailem: sedlacek@AQE.cz 

telefonicky: +420 774 004 647 

na webu: www.AQEacademy.cz 

 

Kurz Vám rádi zrealizujeme 

také na míru v prostředí Vaší organi-

zace. Neváhejte se na nás obrátit. 

 

 

Lucie Kratochvílová  
manažerka AQE academy 

 

+420 731 640 429  

+420 542 213 199 

kratochvilova@AQE.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nesprávné postupy a vady 

v řízení, jejich důsledky 
a náprava 

Vzdělávací kurz akreditovaný MV ČR 
Číslo akreditace: AK/PV-385/2019, AK/VE-243/2019 

Precizní znalost správního řádu je pro úředníky všech správních 

orgánů nezbytná. Kurz poskytuje výklad všech částí správního 
řádu se zaměřením na správní řízení, rozbor vad řízení a rozhod-
nutí, jejich důsledků a nápravy. Vychází z bohaté judikatury správ-
ních soudů a výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu 

řádu a správnímu trestání. Zabývá se i posledními novelami správ-
ního řádu přijatými v roce 2017 a 2018. 
 
CÍL KURZU 

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správ-

ních orgánů správnou aplikaci ustanovení správního řádu, se za-

měřením na správní řízení jako nejdůležitější postup jím upra-

vený. 

 

OBSAH KURZU 

1) Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy 

správních orgánů 

2) Základní zásady činnosti správních orgánů, jejich význam 

podle judikatury 

3) Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, do-

ručování 

4) Postupy před zahájením řízení 

5) Řízení v prvním stupni, zejména dokazování 

6) Rozhodnutí, usnesení, příkaz, vady a otázka jejich vlivu na zá-

konnost 

7) Lhůty a jejich význam, ochrana před nečinností 

8) Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí pro-

středky 

9) Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu 

10) Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části 

čtvrté správního řádu 

11) Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy 

 

je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra ži-

votního prostředí a byla dlouholetou vedoucí právního odboru ře-
ditelství České inspekce životního prostředí. Autorka a spoluau-
torka řady odborných publikací, např. Kontrolní řád. Správní řád 
(vybraná ustanovení). Praktický komentář (Wolters Kluwer ČR, 
2016), Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí (C. H. 
Beck, 2018), Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický 
komentář. 2. vydání (Wolters Kluwer ČR, 2019). 

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. LEKTOR KURZU 


