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18. listopadu 2020, 9:00 - 15:00 

Parametry kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Podrobná anotace kurzu

Cena   

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektor

Termín

Kurz má za cíl komplexní pojetí problematiky vyvlastnění se zaměřením na problematické 
otázky, které se v aplikační praxi vyskytují nejčastěji. V úvodu kurzu budou rozebrány principy, 
které jsou primárním východiskem celé právní úpravy vyvlastnění, a které se prolínají 
následným vedením vyvlastňovacího řízení. Zvláštní pozornost bude věnována také 
zákona o urychlení výstavby se změřením na novelizovaná ustanovení tohoto zákona včetně 
institutu mezitímního rozhodnutí. 

všechny druhy vyvlastnění a aplikace podmínek nezbytných pro zásah 
do vlastnického práva vyvlastňovaného. Dále budou rozebrány jednotlivé způsoby náhrad při 
vyvlastnění, předpoklady pro jejich přiznání a způsob určení výše v konkrétních případech. 
Kromě vlastních náhrad za vyvlastnění bude pojednáno i o jiných formách majetkového 
vypořádání s dalšími subjekty.

Obsahem kurzu jsou především procesní otázky týkající se vyvlastňovacího řízení a případných 
navazujících opravných prostředků včetně soudního přezkumu rozhodnutí. Zařazen je tedy 
i souhrnný rozbor procesně právních aspektů vyvlastnění.Dílčí otázky postupů ve správním řízení 
o vyvlastnění budou řešeny již v průběhu celého kurzu vždy ve vztahu k dané řešené oblasti. 

Závěr bude věnován konzultaci problematických situací účastníků. Dotazy a podněty z oblasti, na něž 
by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na 
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz

Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)
1.790

2.166

4. srpna 2022, 9:00 - 15:30
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Obsah kurzu

Lektorka kurzu

1) Východiska a principy institutu vyvlastnění
 • Zákonný právní rámec, zakotvení výchozích principů 
 • Praktický význam subsidiarity vyvlastnění 
 • Smysl a účel vyvlastnění a jejich konkrétní projevy 

  vení
2) Druhy vyvlastnění
 • Meze přípustnosti nuceného omezení a odejmutí vlastnického práva, zřizování  
  věcných břemen
 • Aplikace principu přiměřenosti v praxi
 • Expropriační tituly, vymezení a zjišťování veřejného zájmu v řízení

3) Majetkové vypořádání s dotčenými subjekty
 • Druhy a formy náhrad, náhrada vynaložených nákladů
 • Způsoby určení náhrad v jednotlivých případech
 • Přiznávání náhrad při vyvlastnění
 • Postup při vydávání mezitímního rozhodnutí
4) Správný postup ve vyvlastňovacím řízení
 • Podmínky vyvlastňovacího řízení, náležitosti žádosti vyvlastnitele, účastníci
 • Zamezení průtahům v řízení
 • Rozbor rozhodnutí o vyvlastnění, právní následky vyvlastnění, dopady na práva  
  třetích osob
 • Případy zrušení vyvlastnění
 • Opravné prostředky, dvojí systém soudního přezkumu rozhodnutí

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady odborných článků 
a publikací

Mgr. Bc. Petra Juřátková


