
 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj Vysočina 
ve spolupráci s 

Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 
si Vás dovolují pozvat na 

11. zimní konferenci / workshop 
 

SPRÁVNÍ ŘÁD 

V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ 

2. – 3. března 2017 

Jihlava, Krajský úřad Kraje Vysočina 

Akce se koná pod záštitou děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., a 

hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. 

Odborný garant: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Letošní, již 11., ročník naší konference / workshopu, jež opět bude tradičním inspirativním zimním setkáním více než 
stovky právních expertů z celé České republiky v zasněžené Jihlavě, hrdě navazuje na nepřerušenou úspěšnou sérii 
započatou v roce 2007. Svá poselství a poznatky přednesou zde účastníkům i letos významní představitelé jednotlivých 
složek veřejné moci v České republice, jakož i doktríny veřejného práva. Kromě samotného správního řádu jako kodexu 
činnosti veřejné správy, jež má za sebou již přes jedenáct let své aplikace, a souvisejících zvláštních procesních úprav 
(které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi územní 
veřejné správy) bude letošní program posléze věnován jednak novému kodexu správního trestání, jednak veřejné správě a 
administrativněprávní regulaci školství, a to tradičně s důrazem na prostředí a podmínky územní veřejné správy. 

PROGRAM 

Čtvrtek 2. března 2017 (kongresový sál Kraje Vysočina) 

Program prvého dne akce již po jedenácté tvoří plenární konferenční zasedání rozdělené, po úvodních poselstvích 
významných představitelů všech složek veřejné moci v České republice, do tří obsahových a časových bloků. Jednotlivé 
bloky tohoto programu budou vždy uvedeny hlavním referátem pozvaného experta z akademické sféry, správní justice 
či legislativy, a to v rozsahu cca 25 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, i v tento konferenční den, tradičně kladen 
zejména na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s interpretací a aplikací předmětných zákonů, a to 
především na úrovni krajských úřadů. 
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8.30 – 9.15   Prezence účastníků a společná ranní káva 

9.30 – 10.45 Přivítání účastníků Krajem Vysočina 

zástupce Kraje Vysočina 

Tradiční úvodní přemítání o krajských úřadech, krajském zřízení a veřejném právu 

JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity a KVB advokátní kancelář 

Konstituční poselství krajům a krajským úřadům – “Ústavní soudnictví a veřejná správa” 

JUDr. Mgr. Ivo POSPÍŠIL, Ph.D., generální sekretář Ústavního soudu České republiky 

Poselství Veřejné ochránkyně práv krajům a krajským úřadům 

Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D., veřejná ochránkyně práv 

Exekutivní a edukativní poselství krajům a krajským úřadům - „Kraje, krajské úřady a české školství v roce 

2017“ 

Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

10.50 – 12.50 Dopolední odborný program: Jedenáct let aplikace „nového“ správního řádu a jeho 

proměny administrativní a justiční praxí 
Hlavní referát: 
Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Nejvyšší správní soud České republiky a Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
Koreferáty: 
Mgr. Jiří KAUCKÝ, Ministerstvo vnitra České republiky 

Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity a KVB advokátní kancelář 

zástupce krajských úřadu 

13.00 – 13.45 Lehké polední občerstvení 

14.00 – 16.00 Odpolední odborný program – I. část: Nový kodex správního trestání 
Hlavní referát:  
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D., Úřad vlády České republiky a Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Koreferáty: 
JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, Ministerstvo vnitra České republiky 

Doc. JUDr. Pavel MATES, CSc., Vysoká škola finanční a správní  
Mgr. Ing. David BOHADLO, Svaz měst a obcí České republiky 

zástupce krajských úřadů 

16.30 – 18.30 Odpolední odborný program – II. část: Veřejná správa a veřejnoprávní regulace školství 
Hlavní referát: 
JUDr. Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Ph.D., Ústavní soud České republiky a Právnická fakulta Masarykovy university 

Koreferáty: 

Mgr. Mgr. Dana PRUDÍKOVÁ, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Mgr. Veronika BAZALOVÁ, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Jan BROŽ, Právnická fakulta Masarykovy university 

zástupce krajských úřadů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

18.35 – 18.55 Večerní přemítání o veřejné správě a akademii 
Doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity  

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

Po skončení oficiálního programu prvého dne konference bude diskuse účastníků pokračovat od 20.00 hod. v rámci jejich 
neformálního setkání spojeného s večerním rautem v prostorách Hotelu Gustav Mahler Jihlava. 

 

Pátek 3. března 2017 (kongresový sál Kraje Vysočina) 

Program druhého dne představuje 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 úřadù. Důraz bude opět kladen jak na diskusi 
účastníků, tak na výměnu zkušeností s dosavadní aplikací předmětných zákonů na úrovni krajských úřadů. 

9.30 - 11.00 I. část diskuse v pracovních skupinách 

11.30 - 13.00 II. část diskuse v pracovních skupinách 

Pracovní skupiny pro druhý den jednání: 
1. veřejná správa na úseku správního trestání 
(odborní lektoři: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.; JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.; 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.) 

 

 

Účast na konferenci/workshopu je podmíněna závaznou přihláškou (na přiloženém formuláři – zašlete prosím emailem 
na adresu marek.d@kr-vysocina.cz, a to nejpozději do 22. února 2017) spojenou s účastnickým poplatkem ve výši 2.750 

Kč (2.000 Kč jednodenní účast) vč. DPH. Poplatek je třeba uhradit převodem na základě vystavené faktury ve lhůtě 
splatnosti tam uvedené. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Správní řád v praxi krajských úřadů, 11. ročník konference / workshopu 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

2.–3. března 2017 
 

 

Závazná přihláška (zašlete e-mailem na adresu marek.d@kr-vysocina.cz, nejpozději do 22. února 2017) 
 

 

 

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 2.750 Kč 

(2.000 Kč jednodenní  účast) vč. DPH představující konferenční  poplatek spojený s mou účastí. 
 

 

 

 

 

 

Podpis a razítko 




