
SPRÁVNÍ ŘÁD
V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ

27.–28. března 2014
Jihlava, Krajský úřad Kraje Vysočina

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
Odborný garant: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity.
 
Při organizaci letošní konference/workshopu, jež – byť tentokrát na samém počátku jara - opět bude 
tradičním „zimním“ setkáním více než stovky právních expertů na půdě krajského úřadu v Jihlavě, 
bychom rádi navázali na předchozí sedmici úspěšných ročníků s tím, že kromě samotného správního 
řádu bude program dále opětovně věnován jednak souvisejícím zvláštním procesním úpravám, 
jež frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo 
v praxi územní veřejné správy, jednak problematice odpovědnosti v podmínkách krajského zřízení.

PROGRAM:
Čtvrtek 27. března 2014 (kongresový sál Kraje Vysočina) 

Program prvého dne akce tvoří jednak dva obsahové a časové bloky plenárního 
konferenčního zasedání, jednak vstupní workshop – řízená diskuse v tematicky vymezených 
pracovních skupinách.
Jednotlivé bloky programu plenárního konferenčního zasedání budou vždy uvedeny hlavním 
referátem pozvaného experta z akademické sféry, správní justice či legislativy, a to v rozsahu 
cca 20 minut. Tyto vstupní referáty budou následovány nejprve několika stručnými koreferáty 
představitelů krajských úřadů, akademické sféry, správní justice či legislativy, a posléze 
plenární odbornou rozpravou všech zúčastněných v rozsahu více než jedné hodiny. Důraz 
bude ovšem, i v rámci této plenární konferenční části, tradičně kladen zejména na diskusi 
účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací předmětných zákonů 
na úrovni krajských úřadů.

POZVÁNKA 
Kraj Vysočina ve spolupráci 
s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 
si Vás – již tradičně – dovolují pozvat na 8. zimní konferenci/workshop

jakoubkova
Textový rámeček
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9.00–9.45      Prezence účastníků a společná ranní káva

10.00–10.40 Přivítání účastníků Krajem Vysočina: Ing. Vladimír NOVOTNÝ, náměstek hejtmana
Úvodní přemítání o krajských úřadech, krajském zřízení a správním řádu: JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity a KVB advokátní kancelář
Legislativní poselství krajům a krajským úřadům: Mgr. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády České republiky

10.45–12.45 Dopolední odborný program: Správní řád v období rekodifikace
Hlavní referát:
JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého a Legislativní rada vlády 
České republiky
Koreferáty:
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D., Úřad vlády České republiky a Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Miroslav SVOBODA, Krajský úřad Jihomoravského kraje
JUDr. Jiří NĚMEC, Krajský úřad Libereckého kraje

13.00–13.45 Lehké polední občerstvení

14.00–16.00  Odpolední (konferenční/plenární) odborný program: Náležitosti správních 
rozhodnutí s důrazem na odůvodňování rozhodnutí druhoinstančních
Hlavní referát:
Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Koreferáty:
Doc. JUDr. Pavel MATES, CSc., Vysoká škola finanční a správní a Fakulta právnická Západočeské 
univerzity v Plzni
Mgr. Jiří KAUCKÝ, Ministerstvo vnitra České republiky
JUDr. Miroslav MOCEK, MPA, Krajský úřad Pardubického kraje

16.00–16.15  Oficiální ukončení konferenční části: 
JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D. – Mgr. David MAREK

16.45–18.15 Workshop – řízená diskuse v tematicky vymezených pracovních skupinách, které se budou 
zabývat konkrétními problémy aplikace nového správního řádu na jednotlivých úsecích veřejné správy, 
a to především s ohledem na otázky předem artikulované účastníky z krajských úřadů. Důraz bude opět 
kladen jak na diskusi účastníků, tak na výměnu zkušeností s dosavadní aplikací předmětných zákonů 
na úrovni krajských úřadů.

POZVÁNKA

 

 



I. část diskuse v pracovních skupinách:
1. veřejná správa na úseku správního trestání
(odborní lektoři: prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc.; doc. JUDr. Pavel MATES, CSc.; JUDr. Stanislav 
KADEČKA, Ph.D.)

2. veřejná správa na úseku územního plánování, stavebního řádu a ochrany životního prostředí
(odborní lektoři: doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc.; JUDr. Ing. Josef STAŠA, CSc.; JUDr. Josef 
VEDRAL, Ph.D.; JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.)

Po skončení oficiálního programu prvého dne bude diskuse účastníků pokračovat v rámci jejich 
neformálního setkání spojeného s večerním rautem v prostorách Hotelu Gustav Mahler.

Pátek 28. března 2014

V rámci druhého dne akce bude nejprve pokračovat řízená diskuse v tematicky vymezených pracovních 
skupinách a následně naše jihlavské setkání zakončí poslední blok plenárního konferenčního zasedání.

9.30–11.00  Workshop – řízená diskuse v tematicky vymezených pracovních skupinách
II. část diskuse v pracovních skupinách
1. veřejná správa na úseku správního trestání
(odborní lektoři: prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc.; doc. JUDr. Pavel MATES, CSc.; JUDr. Stanislav 
KADEČKA, Ph.D.)

2. veřejná správa na úseku územního plánování, stavebního řádu a ochrany životního prostředí
(odborní lektoři: doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc.; JUDr. Ing. Josef STAŠA, CSc.; JUDr. Josef 
VEDRAL Ph.D.; JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.)

11.30–13.30 Polední odborný program: Odpovědnost územních samospráv, jejich funkcionářů 
a zaměstnanců
Hlavní referáty:
JUDr. Lenka BRADÁČOVÁ, vrchní státní zástupkyně v Praze
JUDr. Petr VOJTEK, Nejvyšší soud České republiky
Koreferát:
JUDr. Tereza NĚMCOVÁ ČÁSLAVSKÁ a Mgr. David SLOVÁČEK, Kancelář Veřejného ochránce práv

Účast na konferenci/workshopu je podmíněna závaznou přihláškou (na přiloženém formuláři), který je 
třeba zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu, nejpozději do 19. března 2014.

Více informací: Mgr. David Marek, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 183

POZVÁNKA 



Správní řád v praxi krajských úřadů, 8. ročník konference workshopu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
27.–28. března 2014

Závazná prihláška

   Jméno, příjmení, titul 

   Název organizace 

   Během workshopu se zúčastním 
   jednání pracovní skupiny č. 

   Návrh tématu, problému k diskusi

 

   Kontaktní telefon, e-mail 

Potvrzuji, že vysílající organizace se zavazuje uhradit na základě vystavené faktury částku 2 600 Kč 
(1 900 Kč jednodenní účast) vč. DPH představující konferenční poplatek spojený s mou účastí.

                 Podpis a razítko

POZVÁNKA  




