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PŘEDNÁŠÍ: 
JUDr. Josef Vedral 
významný odborník  a publicista v oblasti správního práva 
 
člen rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR 
předseda pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády 
 
Spoluautor publikací: 
Územní samospráva a státní správa, EUROUNION, Praha 2000 
Zákony o územní samosprávě, EUROUNION, Praha 2003 
Pravidelné publikace článků zaměřených na obor správního práva v časopisech Právní zpravodaj, Správní 
právo apod. 
 
Cíl semináře: 
Seznámit účastníky s novou obecnou právní úpravou správního práva procesního, která nabývá účinnosti 
1. ledna 2006 a s hlavními odlišnostmi od stávajícího zákona o správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb.), 
přiblížit obsah nových procesních institutů a vysvětlit jejich účel pro správní praxi. 
 
 
ČASOVÝ PROGRAM: 
 
čtvrtek 3. listopadu 2005 
 
8.30 - 9.00 Prezence účastníků 
9.00 - 16.00 Přednášky (12.30 - 13.30 oběd) 
 
pátek 4. listopadu 2005 
 
9.00 - 14.00 Přednášky 
 
 
ODBORNÝ PROGRAM: 
 
Základní východiska a principy nové právní úpravy správního práva procesního 
 
Rozsah působnosti nového právního řádu 
 
Základní zásady činnosti právních orgánů 
 
Správní řízení (obecná a zvláštní ustanovení o správním řízení - průběh řízení na prvním stupni 
 
Náprava vadných rozhodnutí (řádné a mimořádné opravné prostředky), vč. nicotnosti 
rozhodnutí a vydání nového rozhodnutí v téže věci 
 
Exekuce 
 
Vyjádření, osvědčení a sdělení 
 

http://www.uppcr.cz/


Veřejnoprávní smlouvy 
 
Opatření obecné povahy 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
Datum a místo konání: 
3. - 4. listopadu 2005 
přednáškový sál Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany 
 
Doprava do místa konání: 
Nová budova HK ČR se nachází cca 100 m od stanic MHD po pravé straně ulice Freyova směrem k Harfě, 
naproti Komerční bance. 
Metro trasa B - výstupní stanice Vysočanská 
Autobus č. 136, 158, 177, 195, 365, - výstupní stanice Vysočanská 
Tramvaj č. 8, 54 - výstup - Nádraží Vysočany nebo Špitálská 
Vlak - výstupní stanice Praha - Vysočany 
Vlastní doprava - držet se ukazatelů směr Vysočany, příjezd na parkoviště cca 50 m pod budovou 
 
 
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 27. října 2005 na adresu: 
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
 
 
CENA pro členy Unie podnikových právníků 
vložné  (z toho 19% DPH 411,93 Kč) 2.580,- Kč 
oběd 3. 11. (z toho 19% DPH 19,16 Kč) 120,- Kč 
CELKEM 2.700,- Kč 
 
CENA 
vložné  (z toho 19% DPH 458.24 Kč) 2.870,- Kč 
oběd 3. 11. (z toho 19% DPH 19,16 Kč) 120,- Kč 
CELKEM 2.990,- Kč 
 
Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20528. 
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu. 
 
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432 
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509 
 
PRO PLÁTCE DPH 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí 
platby. Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání 
semináře Vám ho na vyžádání zašleme. 
 
STRAVOVÁNÍ - pro účastníky je zajištěn oběd 3. 11. a občerstvení v průběhu konání semináře. Rozdíl 
mezi nárokem a poskytnutou stravou si vyúčtuje organizace s účastníkem. 
 
Upozornění: 
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek 
se nevrací. Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci 
Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, 
vysílající organizaci i účastníka. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
 
 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
 
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02  Pardubice 
tel.: 466 304 952, tel./fax: 466 303 032 
e-mail: unit@unit.cz 
www.unit.cz 
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Blanka Tomíšková 602 337 780 
Ing. Martina Novotná 605 257 127 


	JUDr. Josef Vedral 

