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PRÁVNÍ MINIMUM PRO 
PRACOVNÍKY VEŘEJNÉ       
SPRÁVY 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

16. listopadu 2023 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Anna Kováčová 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Setkáváte se s právní terminologií a právní problematikou na vašem pracovišti a 
cítíte, že byste se potřebovali v českém právu lépe zorientovat? Přáli byste si dostat 
komplexnější pohled na problematiku, tak abyste věděli, kde hledat informace, jaký 
soud bude příslušný a co ho bude nejspíš zajímat?  
 
Cílem tohoto kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o právním systému u 
nás a seznámit s právní terminologií. Vysvětlíme si například, jak u nás funguje 
soustava soudů, řekneme si, co řeší okresní soudy, a co krajské, podíváme se na 
kompetenci dvou vrchních soudů a na Nejvyšší soud a soud Ústavní. Dále se 
zaměříme na správní soudnictví. V rámci toho si také povíme o opravných 
prostředcích, jak se bránit proti nesprávným soudním rozhodnutím.  
 
Po absolvování kurzu budete mít všeobecný přehled v uvedené oblasti. Vysvětlíme 
si, co je judikát a jak je závazný pro soudy a co naopak soudy při jejich rozhodování 
nezavazuje. Následně si vymezíme důležité právní pojmy. Řekneme si více o 
soukromém a veřejném právu, o právu procesním a hmotném, které předpisy kam 
spadají, a tedy prakticky, co kde hledat. Pak se podíváme na některé právní termíny 
jako právní moc, vykonatelnost, předběžná vykonatelnost, úplná apelace, 
koncentrace apod. Vysvětlíme si také rozdíl mezi žalobou a obžalobou, odvoláním a 
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dovoláním. Po absolvování kurzu se budete orientovat v běžných právních 
termínech. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky veřejné správy, kteří se potřebují 
zorientovat v právní terminologii a kteří chtějí získat základy právní nauky.  Lze 
shrnout, že se jedná o úvodní školení pro všechny, kteří nemají právní vzdělání, a 
přesto se s českým právem v zaměstnání setkávají. 

 

 
 

OBSAH KURZU   

1) Právní řád české republiky (hierarchie právních norem a jejich závaznost) 

2) Soustava soudů v ČR (civilní, trestní a správní soudnictví, kompetence soudů) 

3) Právní terminologie vysvětlení pro neprávníky  

4) Soukromé a veřejné právo (co kam spadá, jaké jsou stěžejní předpisy)  

5) Hmotné právo a procesní (soudní proces, podání, opravné prostředky) 

6) Odpovědi na dotazy účastníků 

 

LEKTOR KURZU 

 

 

JUDr. Anna Kováčová 

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, 

především na rodinně-právní problematiku. Profesně mimo jiné působila v 

justici (asistentka soudce Okresního soudu, opatrovnické oddělení). V rámci 

profesní praxe se zabývá ochranou slabší strany (nezletilých, spotřebitelů, 

zaměstnanců). Rodinnou mediaci a práva dětí zkoumala také při svém 

studijním pobytu na Novém Zélandu. Lektorka se zajímá o právní pomoc 

dětem. 

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, 

lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní                       

e-mail: kovacova@kolumbuspm.cz.  


