
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

 

Řízení o nepojistných sociálních dávkách 
– vybrané poznatky ochránce 

 

který se koná 

dne 23. března 2017 
 

v malém konferenčním sále  

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Cílem kulatého stolu je seznámit účastníky se stanovisky veřejného ochránce práv, která se 

týkají správního řízení o nepojistných sociálních dávkách (zejména řízení o dávkách pomoci 

v hmotné nouzi), vyměnit si zkušenosti a zamyslet se nad řešením aktuálních problémů z praxe.  

 

Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí v rámci řešení případových studií a diskuse. 

 

Kulatý stůl je určen pro zaměstnance oddělení odvolání a správní agendy Ministerstva práce 

a sociálních věcí, kteří se zabývají rozhodovací činností v oblasti hmotné nouze (prosíme o vyslání 

maximálně dvou zástupců z každého kraje).  

 

Účast na kulatém stole je bezplatná.  

 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 

odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 16. března 2017. 

Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

                                                           
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Vzdělávací akce. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:hoklova@ochrance.cz
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/rezervace/


 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

23. března 2017 
 
09:00 – 09:30 Registrace účastníků 

 

 

09:30 – 11:00 Řízení o nepojistných sociálních dávkách – kazuistika a stanoviska ochránce 

zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv 

 základní zásady činnosti správních orgánů a principy dobré správy 
 změny příslušnosti 
 doručování a překážky při doručování  
 podání a vady podání (podání prostřednictvím datové schránky) 

 

 

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu 

 

 

11:15 – 12:30 Řízení o nepojistných sociálních dávkách – kazuistika a stanoviska ochránce 

zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv 

 překážky řízení 
 rozhodnutí o zastavení výplaty, o změně výše dávky 
 částečné vyhovění žádosti 
 sankce za nedoložení podkladů k žádosti o dávku 

 

 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

 

 

13:15 – 14:00 Aktuální problémy v rozhodovací činnosti odvolacího orgánu v praxi  

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

 

14:00 – 14:15 Shrnutí poznatků, doporučení, diskuse  


