
 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude 
účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení .Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat 
náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 

Kontrolní řád v aplikační praxi 
Akreditace MV ČR: AK/PV-645/2018 - AK/VE-372/2018 

 

 

 

Působí jako zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kde se 

specializuje na legislativní činnost, výkladovou stránku a metodickou pomoc k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád). Absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, Právnickou fakultu, kde získala v roce 2011 titul Mgr.  

Od roku 2013 se věnuje školení tématu kontrolního řádu pro různé subjekty veřejné správy (pro ústřední 

orgány státní správy, územní samosprávné celky, jak kraje, tak obce, ale i pro profesní komory či samosprávy). 

 

 

Cílem semináře je představit úpravu procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle kontrolního 

řádu, který se od 1. ledna 2014 stal obecným kodexem pro kontrolu, která je součástí moci výkonné. Seminář je 

určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi, a to např. jak z pozice vedoucích pracovníků, tak těch, 

kteří se jako kontrolující přímo účastní kontroly. 

 

Typickými příklady kontrol, na něž se vztahuje kontrolní řád, jsou: 

• Vnější správní kontrola – správní úřady vůči nepodřízeným FO a PO 

• Kontrola výkonu přenesené působnosti územní samosprávy (např. kraje vůči obcím) 

• Kontrola dodržování zákonných povinností územní samosprávy při výkonu jejich samostatné 

působnosti (např. MV vůči obcím nebo krajům) 

• Kontrola státní správy – dekoncentrované orgány státní správy 

• Kontrola založených či zřízených právnických osob jejich zřizovatelem, je-li jím stát či územní 

samosprávný celek (např. obce vůči svým příspěvkovým organizacím) 

 

OSNOVA ŠKOLENÍ: 

1. Úvod (základní předpisy pro kontrolu, vznik a přípravy kontrolního řádu) 
2. Působnost kontrolního řádu 
3. Základní subjekty kontroly 
4. Kontrola a její předmět 
5. Úkony předcházející kontrole 
6. Pověření ke kontrole 
7. Průběh kontroly 

• zahájení 
• práva a povinnosti kontrolujícího 
• práva a povinnosti kontrolované osoby 
• další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby) 
• odebírání vzorků 
• protokol o kontrole 
• námitky a jejich vyřizování 
• sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty) 
• ukončení kontroly 

 

Mgr. Kateřina Plasgurová Holá 
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8. Speciální úprava zvláštních institutů 

• kontrola výkonu státní správy 
• povinnost mlčenlivosti 
• oprava neprávností a došetření věci 
• nahlížení do spisu 
• náklady kontroly 
• převzetí kontroly nadřízeným orgánem 
• spolupráce kontrolních orgánů 
• zveřejňování informací o kontrolách 
• plánování kontrol 
• vztah ke správnímu řádu 

9. Sankce navazující na kontrolní zjištění 
10. Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu 
11. Dotazy a diskuze  

  

 

 

 
 

 

Platba: 2500 Kč / os. bez DPH 

➢ druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10% 

➢ v ceně je zahrnut certifikát, psací potřeby, občerstvení a školící materiály 

➢ zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na  

http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni  a souhlasíte s nimi 

 

Kontakt: 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 

➢ emailem na  stanislava.komarkova@asi.cz 

➢ telefonicky na čísle 606 535 636  

➢ přes webový formulář na  http://www.efektivniskoleni.cz                                                                               

KDY:    23. 03. 2023  (9:00 – 14:00) 

KDE:    Hotel Katerain (Ratibořská 37, Opava - Kateřinky 74705) 

Stanislava Komárková, DiS. 

organizátorka 
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