Odpovědnost ve veřejné správě
AKREDITACE MV ČR, AK/PV-212/2020, AK/VE-142/2020
Cena/os. 2 600 Kč bez DPH (osvobozeno od daně)
Cítíte nejistotu, že Vaše rozhodnutí mohou mít nečekané a nepříjemné právní následky? Víte, že při
pracovním výkonu postupujete v souladu se zákonem a znáte všechny možné cesty k nápravě
nesprávných opatření? Připravíme Vás teoreticky i prakticky na možnou trestněprávní odpovědnost
orgánů obce.
Budete vědět, jaký důsledek lze očekávat za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem a
nezákonným rozhodnutím. Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou odpovědnosti při
výkonu funkce, rozdělit typy odpovědností, zaměřit se na odpovědnost občanskoprávní,
trestněprávní a odpovědnost za řádný úřední postup a zákonnost rozhodnutí. Nakonec na-značit
možné cesty k nápravě nesprávných opatření.

Obsah kurzu:
- Obsah a systematika nového OZ (co v zákoně
nalezneme a kde)
- Úvodní ustanovení nového OZ (vztah veřejného
a soukromého práva, zneužití práva, zvyklosti)
- Pojem odpovědnosti (co je odpovědnost, její
druhy)
- Odpovědnost podle civilního práva (právnické
osoby a jejich jednání, starosta a ostatní orgány
obce, pojem péče řádného hospodáře)
- Lhůty a doby (promlčení, bezdůvodné obohacení,
právo přiznané a uznané)

- Odpovědnost za škodu způsobenou
nesprávným úředním postupem
a nezákonným rozhodnutí (objektivní
odpovědnost ve vrchnostenské správě)
- Trestněprávní odpovědnost (trestní
odpovědnost orgánů obce, trestní
odpovědnost právnických osob)
- Náprava vadných rozhodnutí a opatření
(vnitřní a vnější kontrola, dozor, opravné
a nápravné prostředky)
- Dotazy, diskuse

Lektor kurzu: JUDr. Miroslav Kubánek
Působí jako lektor, právník a odborník ve státní
správě. Má více než 20leté zkušenosti v oblasti
civilního a správního práva.
Vystudoval právnickou fakultu UK Praha. Od roku
1990 pracuje pro město Pelhřimov, v současné době
jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka.

Termíny kurzů, místa konání
a další informace naleznete na webu
www.AQEacademy.cz
Akreditovaný kurz osvobozen od daně
dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.
Cena zahrnuje občerstvení včetně nápojů,
tištěných materiálů a certifikát o účasti.

Kontaktní osoba
Ing. Martin Sedláček
e-mail: sedlacek@AQE.cz
telefon: 774 004 647
web: www.AQEacademy.cz

