
Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů 

Časová dotace: 20 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Úvod do správního řízení

Správní řád a jeho systematika. Subsidiarita správního řádu. Základní zásady čin-
nosti správních orgánů.

2. Příslušnost správních orgánů
Pojem příslušnosti a její druhy. Postoupení pro nepříslušnost a dožádání. Změny
příslušnosti. Vyloučení z projednávání a rozhodování věcí.

3. Účastníci řízení
Vymezení účastníků správního řízení. Právnické osoby jako účastníci správního ří-
zení. Zastoupení účastníků ve správním řízení. Práva a povinnosti účastníků správ-
ního řízení. Podání a nahlížení do spisu.

4. Doručování, lhůty a počítání času
Obecná úprava doručování. Zvláštní úprava doručování. Lhůty ve správním řízení.
Počítání času. Navrácení v předešlý čas.

5. Řízení v prvním stupni
Postup před zahájením řízení. Způsoby zahájení řízení. Překážky řízení. Jednání,
dokazování, předběžné otázky. Zajišťovací prostředky. Přerušení a zastavení řízení.

6. Rozhodnutí ve správním řízení
Obsah a forma rozhodnutí. Lhůty pro oznamování rozhodnutí. Právní moc a vyko-
natelnost. Vady rozhodnutí. Typy rozhodnutí.

Anotace: Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti 
praktických aspektů správního řízení. V rámci distančního studia bude přehledným 
a srozumitelným způsobem zrekapitulován výklad vybraných ustanovení správní-
ho řádu (s ohledem na jejich využití v praxi územních samosprávných celků). Tento 
teoretický výklad bude formou odkazů na obsahově související judikaturu propo-
jen s praxí. Studium tohoto e-learningového kurzu pomůže účastníkům řešit typic-
ké problémy, se kterými se (oprávněné) úřední osoby setkávají při každodenním 
výkonu vrchnostenské veřejné správy, a přispěje k osvojení postupů, jak správně 
a účinně řešit konkrétní případy v praxi. Kurz obsahuje ilustrační příklady z praxe, 
kontrolní otázky a umožňuje komunikaci s tutorem.



Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Úvod do správního řízení 2 výukové hodiny
2. Příslušnost správních orgánů 2 výukové hodiny
3. Účastníci řízení 2 výukové hodiny
4. Doručování, lhůty a počítání času 2 výukové hodiny
5. Řízení v prvním stupni 4 výukové hodiny
6. Rozhodnutí ve správním řízení 4 výukové hodiny
7. Opravné a dozorčí prostředky 2 výukové hodiny
8. Zvláštní druhy řízení 2 výukové hodiny
Celková doba vzdělávání 16 výukových hodin

7. Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
Řádné opravné prostředky. Mimořádné opravné prostředky. Dozorčí prostředky.

8. Zvláštní druhy řízení
Společné řízení. Sporné řízení. Řízení o určení právního vztahu. Řízení na místě.
Řízení s velkým počtem účastníků. Řízení s předstihem žádosti. Řízení o výběru
žádosti.
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