
 

 

 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Katedra správní vědy a správního práva 

a 

 
 

Vás zvou na 

 

 

6. letní mezinárodní konferenci 

Nečinnost ve veřejné správě  
Kroměříž (Justiční akademie – budova C), 23. – 24. června 2011 

 

 

 

      



 

Základní informace o zaměření a pojetí konference 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

konference navazuje na předchozích pět úspěšných konferencí/workshopů veřejného 
ochránce práv a Právnické fakulty Masarykovy univerzity věnovaných především českému 
správnímu řádu, právní regulaci územní samosprávy a správnímu trestání, jež probíhaly 
v předchozích letech nejprve na akademické půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity a 
posléze již v moderních a zároveň pohostinných prostorách Justiční akademie v Kroměříži. 

Smyslem tradičního setkání je především společná diskuse a zamyšlení představitelů 
české i zahraniční právní vědy, ústavní a správní justice a veřejnosprávní praxe nad právní 
úpravou a správní praxí, vzájemné názorové obohacení se a definování odborných právních 
stanovisek k otázkám, které se jeví jako zásadní de lege lata či de lege ferenda.  

V letošním roce jsme zvolili téma – Nečinnost ve veřejné správě.  

Z šetření veřejného ochránce práv vyplývá, že nečinnost je nejčastějším pochybením 
v praxi úřadů. Forem nečinnosti je celá řada a její příčiny často leží v nedokonalosti právní 
úpravy, která způsobuje nejistotu u úřadů, jak správně procesně či hmotně-právně 
postupovat, nebo která neobsahuje účinné prostředky obrany před nečinností, či zakládá 
negativní kompetenční konflikty. To je výzva pro akademickou obec, aby definovala, jakých 
změn je třeba, aby se nositelé subjektivních veřejných práv domohli zahájení řízení, 
jednotlivých úkonů a vydání správních rozhodnutí ve lhůtách, které odpovídají jejich právu 
na přiměřenou délku řízení. Právo na přiměřenou délku řízení jako součást práva na 
spravedlivý proces interpretují ve své judikatuře jak správní soudy, tak Ústavní soud i 
Evropský soud pro lidská práva. Je pro nás závazkem neopomenout ani tento širší 
mezinárodní a ústavní kontext.  

Meřítkem hodnocení veřejného ochránce práv, zda došlo či nedošlo k nečinnosti ve 
veřejné správě, je také naplnění principu včasnosti. Ten definoval JUDr. Otakar Motejl, první 
veřejný ochránce práv, v roce 2005 jako jeden z deseti principů dobré správy. S odstupem času 
je na místě, aby byl tento princip dobré správy podrobněji rozpracován a stal se aktuálním 
vodítkem pro úřady, jak usilovat o dobrou správu, která nespočívá „pouze“ v dodržení 
zákonnosti. I k tomu přispěje naše setkání.  

Spolu s Vámi bychom tak rádi hledali odpověď zejména na následující otázky: 
Odpovídají prostředky obrany před nečinností ve veřejné správě (státní správě a samosprávě) v České 
republice základním teoretickým postulátům a aktuálním ústavněprávním a mezinárodněprávním 
požadavkům? Jaká je úloha správního soudnictví v obraně před nečinností v moderním  demokratickém 
právním státě a odpovídá této úloze česká právní regulace? Jaké jsou aktuální příčiny nečinnosti ve 
veřejné správě? V čem spočívají právní či faktické překážky pro účinné uplatnění obrany před 
nečinností? Je nezbytná změna právní úpravy  a  v  jaké podobě? Především z uvedených otázek 
pak vycházejí rámcové bloky letošního ročníku našeho odborného setkání.  

Dodáváme, že obdobně jako v předchozích letech bude jedním z výstupů konferenční 
sborník příspěvků.  

 

 

 

         Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc.           JUDr. Pavel Varvařovský 

         děkanka Právnické fakulty MU                  veřejný ochránce práv 



 

PROGRAM  KONFERENCE 

Jednotlivé obsahové body programu budou vždy uvedeny referáty hlavních řečníků v rozsahu 

cca 25 minut pro jednotlivý referát, po nichž budou následovat stručné koreferáty vybraných 

hostů v rozsahu cca 10 minut pro jednotlivý koreferát a uzavřen delší odbornou rozpravou. 

Metodologicky bude důraz tradičně kladen především na společnou otevřenou kritickou 

diskusi účastníků. 

Čtvrtek 23. června 2011 

9:00  – 10:00 Prezence účastníků  

10:00 – 17:30 1. den konference 

      Úvodní slova: 

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv 
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

I. Blok konference 

Mezinárodní a ústavní rámec práva na přiměřenou délku řízení 

Hlavní řečníci:  
JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., Ústavní soud 
JUDr. Vít A. Schorm, Ministerstvo spravedlnosti 

 

II. Blok konference 

Prostředky obrany před nečinností 

Hlavní řečníci:  
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Nejvyšší správní soud, Právnická fakulta Masarykovy 
university 
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., Nejvyšší správní soud 

Pátek 24. června 2011 

9:30 – 11:30    2. den konference 

III. Blok konference 

            Odškodňování za nečinnost ve veřejné správě 

Hlavní řečníci: 
 JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud 
 Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 

Odborní garanti a moderátoři konference 

Odborní garanti konference: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity), Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (Kancelář veřejného ochránce práv), JUDr. Alena 
Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity), Mgr. Filip Glotzmann (Kancelář 
veřejného ochránce práv) 

 

Jakékoliv bližší organizační informace Vám rády poskytnou: Hana Suská, DiS., Ludmila Rejtharová, 
organizační koordinátorky akce (e-mail: suska@ochrance.cz, tel: 542 542 380, rejtharova@ochrance.cz, 
tel: 542 542 238). 
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