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SPRÁVNÍ ŘÁD
Jedná se o dotisk druhého aktualizované vydání této publikace reflektující stav roku 2019.
Publikace je určena k prvotnímu seznámení s problematikou správního řádu. Obsahuje
základní přehled právní úpravy správního řádu včetně aktuálního výkladu problematických
ustanovení vycházejícího z odborné literatury a judikatury správních soudů, především
Nejvyššího správního soudu. Za účelem prohloubení znalostí vybraných problémů odkazuje na
ilustrativní judikáty nebo konkrétní pasáže odborných publikací či metodické materiály
Ministerstva vnitra. Pro lepší pochopení právní úpravy využívá praktické příklady a přehledná
schémata procesních institutů. Publikace je určena především státním zaměstnancům a
úředníkům územních samosprávných celků, a to nejen pro přípravu na zákonem předepsanou
kvalifikační zkoušku, ale také pro každodenní použití při aplikaci správního řádu.
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v Praze. Od roku 2001 pracuje na Ministerstvu vnitra, nejprve na odboru legislativy a
koordinace předpisů, následně na odboru správním, kde v současné době zastává pozici
vedoucího oddělení přezkumu rušení trvalých pobytů a předsedy senátu Komise pro
rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Náplní práce je zabezpečování zpracování návrhů
rozhodnutí v rámci odvolacího správního řízení proti rozhodnutím správního orgánu prvního

stupně, a jejich následného schvalování, provádění analýzy právního a skutkového stavu,
zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace v oblasti
cizinecké problematiky. Rovněž se zabýval lektorskou činností se zaměřením na správní řízení,
a to mimo jiné i pro Institut pro veřejnou správu Praha. Je spoluautorem příručky „Správní
řízení pro obce“ vydané v roce 2005.
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přednáškové činnosti.

