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CÍLE KURZU 

Kurz se zaměřuje na velmi specifickou oblast zastupování, a to zastupování ve 

správním řízení. Zastoupení je podle správního řádu předepsáno účastníkům, přičemž 

důvody pro jeho uplatnění jsou různé – někdy povinnost či nutnost, v jiných případech 

vůle účastníka. Zastoupení je velmi častým zdrojem pochybností o správné aplikaci a 

interpretaci zákona, což se bohužel odráží v rovněž častých procesních pochybeních 

orgánů. Jde např. o neuvědomění si preference ustanovení opatrovníka civilním 

soudem, správné posuzování náležitostí plné moci (není třeba akceptace 

zástupcem), posuzování procesní způsobilosti nezletilého dítěte, řešení neznámých 

účastníků, resp. účastníků neznámého pobytu, doručování v případech zastoupení 

apod.  

Cílem kurzu proto je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k problematice 

zastupování ve správním řízení, analyzovat právní úpravu a upozornit na její slabá místa,resp. 

na případy nejčastějšího pochybení.  

 

ZASTUPOVÁNÍ VE 

SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ  

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

TERMÍN 

14. listopadu 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

 

CENA 

2.490, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 

službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 3.013, - Kč vč. DPH) 
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-

mail ladova@kolumbuspm.cz. 

OBSAH KURZU 

 

• Jednotlivé druhy zastoupení 

• Správný proces ustanovení opatrovníka, včetně výběru vhodné osoby 

• Rozdíly mez jednotlivými druhy opatrovnictví 

• Procesní způsobilost nezletilého dítěte a situace, ve kterých je a ve kterých není 

• nutné zastoupení zákonným zástupcem 

• Druhy zákonného zastoupení 

• Zastoupení na základě plné moci 

• Náležitosti plné moci 

• Prosté vs. procesní zastoupení 

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 

soukromého práva, autorka řady odborných 

příspěvků a publikací 


