
 

 
zástupce veřejné ochránkyně práv 

JUDr. Stanislav Křeček 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Praktické problémy odvolacích řízení ve věcech 

veřejně přístupných účelových komunikací 

který se koná dne 4. prosince 2018 
 

v tiskovém středisku 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Cílem kulatého stolu je sdílení dobré praxe v odvolacích řízeních ve věcech veřejně přístupných 
účelových komunikací. Pokusíme se společně identifikovat nejčastější pochybení a sdílet 
příklady dobré praxe. Zaměříme se zejména na problematiku opakovaného rušení rozhodnutí 
prvostupňových úřadů a vracení věci k projednání (tzv. úřednický ping-pong). Budeme 
diskutovat o možných postupech odvolacích orgánů a jejich uplatnění v praxi. 

Uvítáme, pokud se s námi účastníci a účastnice podělí o své zkušenosti, ať již formou aktivního 
příspěvku či v diskusi. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 28. listopadu 2018. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (542 542 361, hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu ráda zodpoví 
Mgr. Zuzana Benešová(tel. 542 542 312, benesova@ochrance.cz) či 
Mgr. Jana Holčáková (tel. 542 542 320, holcakova@ochrance.cz). 

Občerstvení zajištěno. 

  

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

4. prosince 2018 
 

09:45 – 10:00 

10:00 – 10:15 

Prezence 

Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo 

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv  

10:15 – 11:15 Opakované rušení rozhodnutí prvostupňových úřadů a vracení věci 
k novému projednání a jeho důsledky – procesní ping-pong 

moderuje David Slováček, Kancelář veřejného ochránce práv 

11:15 – 11:30 Přestávka 

11:30 – 12:30 Změna rozhodnutí vs. zrušení rozhodnutí  

moderuje Zuzana Benešová, Kancelář veřejného ochránce práv 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

13:15 – 13:45 Diskuse  

moderuje Jana Holčáková, Kancelář veřejného ochránce práv 

13:45 – 14:00 Závěrečné shrnutí 
 


