
 

 

 

  si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní seminář 

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZASTUPITELE 
který je určen především pro nově zvolené a začínající zastupitele obcí a krajů. 

Termín konání:   středa a čtvrtek 1. a 2. června 2011 

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními informacemi z oblastí týkajících se 
činnosti zastupitelstva. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. 
 

Program semináře dne 1. června 2011:  

1) Základy obecního a krajského zřízení 

Vstupní seznámení s výchozí právní úpravou, tedy se zákonem o obcích a zákonem o krajích a jimi 
upravovanými instituty (obce a kraje, jejich postavení, občané a území; samostatná působnost včetně 
hospodaření; místní/krajské referendum a obecní/krajské volby; přenesená působnost; orgány obce/kraje, 
orgány zastupitelstva obce/kraje a rady obce/kraje; státní dozor; vztahy obcí a krajů). Zvláštní pozornost bude 
věnována jednak aktuálním problémům a nejnovějšímu legislativnímu vývoji. 

Lektor: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., vedoucí katedry správní vědy a správního práva 
 

2) Základy právotvorby obcí, procesy vytváření vyhlášek obcí 

Základní seznámení s právní úpravou právotvorby obcí a krajů jako jednotek územní samosprávy v 
demokratickém právním státě (tedy s tzv. místním a regionálním právem)- právní předpisy obcí/krajů v ČR, 
jejich zákonné zakotvení, proces přijímání a jednotlivá zmocnění, státní dozor nad právotvorbou obcí a krajů. 
Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním problémům, legislativním novinkám dotýkajícím se právotvorby 
územní samosprávy, jakož i relevantní judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. 

Lektor: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., vedoucí katedry správní vědy a správního práva 
 

3) Vlastní daňové příjmy obcí 
Tento blok  je zaměřen především na možnosti  obcí zvýšit své vlastní daňové příjmy. Pozornost je orientována 
na  možnosti upravovat mj. koeficienty u daně z nemovitostí, které  mohou zvýšit výnos této daně v některých 
případech až  desetinásobně. Nebude opomenuta ani problematika osvobození od daně  z nemovitostí pro 
vybrané nemovitosti. V části týkající se místních  poplatků bude poukázáno na možnosti zavádět místní poplatky 
ve  formě obecně závazných vyhlášek a varianty jednotlivých  konstrukčních prvků. Stranou zájmu pochopitelně 
nezůstane ani  správa místních a správních poplatků. 

Lektor: JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., katedra finančního práva a národního hospodářství 
 
4) Hospodaření územně samosprávných celků 
Cílem tohoto bloku je podat souborný přehled o financování územních samospráv v České republice se 
zaměřením na financování obcí a krajů. Nedílnou součástí bude problematika rozpočtového procesu, včetně 
rozpočtového procesu a právní úpravy rozpočtového výhledu.  Materie bude též orientovaná na problematiku 
organizací územních samosprávných celků. 

Lektorka: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., katedra finančního práva a národního hospodářství 
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Program semináře dne 2. června 2011:  

5) Správní řízení – obecně, postupy, opravné prostředky 
Obecné seznámení s právní úpravou správního procesu, se zaměřením na správní řád. Zvláštní pozornost bude 
věnována problematice obecných principů správního řízení, včetně vymezení základních postupů správních 
orgánů (jak orgánů státní správy, tak samosprávy), problematika zahajování řízení (z moci úřední/na žádost), 
doručování správních orgánů a možnostem opravných prostředků, relevantní judikatuře. 

Lektorka: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., katedra správní vědy a správního práva 
 
6) Stavební zákon, základy územního plánování (proces přípravy a schvalování územního 
plánu), základní orientace ve stavebním zákoně 
Blok zaměřený na problematiku stavebního zákona bude věnován otázce územního plánování – postupy orgánů 
samosprávy při schvalování a vydávání územních plánů. Dále se stručně zaměří na problematiku postupů při 
povolování staveb, a to umísťování staveb, vydávání stavebních povolení, kolaudaci a odstraňování staveb. 
Zvláštní pozornost bude věnována judikatuře v dané oblasti. 

Lektoři: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., katedra správní vědy a správního práva 
        JUDr. Alena Kliková, Ph.D., katedra správní vědy a správního práva 

 
7) Pracovněprávní poměry úředníků a jiných zaměstnanců územně samosprávných celků 
Blok se bude věnovat problematice možností uzavírání pracovněprávních smluv se zaměstnanci obce, dále 
budou zdůrazněny možnosti obce uzavírat jiné pracovněprávní dohody. 

Lektorka: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení 
 
8) Trestní odpovědnost úředníků územně samosprávných celků 
Blok bude zaměřen na základní zásady trestního práva hmotného a procesního, pojem úřední osoby dle 
ustanovení § 127 ve vztahu k samosprávě, trestné činy útoku na úřední osobu a zneužití pravomoci úřední 
osoby a dále bude proveden rozbor jednotlivých trestných činů zejména hospodářské a majetkové povahy 
včetně úplatkářství, kterých je možno dopustit se často při výkonu samosprávy. 

Lektor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., katedra trestního práva  

 

Místo a čas konání:  Právnická fakulta MU, Brno, Veveří 70, učebna číslo 038 v přízemí;  
vždy od 9:00 do 16:15 hod. (prezence účastníků od 8:30 hod.).  

Cena dvoudenního semináře vč. 20% DPH:      3 550 Kč 
V ceně je zahrnut oběd, drobné občerstvení a studijní materiály.  
Cena neobsahuje úhradu za ubytování.  

Přihlašování:  
Elektronickou přihlášku spolu s dalšími informacemi získáte na internetových stránkách 
fakulty na adrese www.law.muni.cz v sekci Semináře. 

Kontakty: 
Naďa Švihelová – tel.: 549 495 344   
Jana Lautrbachová – tel.: 549 495 664  
e-mail: ccv@law.muni.cz  

 


