
 

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. 

Tvorba obecně závazných vyhlášek 
Akreditace MV ČR: AK/PV-624/2018 - AK/VE-360/2018 

          

Ing. Bc. Miroslav Veselý 
Je absolventem Jihočeské university v Českých Budějovicích a Masarykovy university v Brně. 
Celou svoji profesní kariéru spojil s veřejnou správou a posledních téměř dvacet let se 
věnuje problematice obecní normotvorby. Jedná se o odborníka na problematiku 
posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí. Vzhledem k jeho působení v 
orgánech obce má i dostatek zkušeností z aplikace obecně závazných vyhlášek v praxi.   

 

 
 

 
Seminář je zaměřen na seznámení s pravidly obecní normotvorby a riziky, která na obce při vydávání obecně 
závazných vyhlášek číhají a získání odpovědi na otázku, zda lze obecně závaznými vyhláškami efektivně řešit 
veškeré problémy obcí a to zejména v oblasti veřejného pořádku. Součástí semináře bude upozornění na 
nejčastější pochybení při tvorbě obecně závazných vyhlášek, která mohou mít zásadní vliv na činnost orgánů 
obce i její rozpočet. 

Osnova:     

 Legislativní rámec vydávání obecně závazných vyhlášek 
 Proces vydávání obecně závazných vyhlášek 
 Formální a legislativně-technické náležitosti právních předpisů obcí 
 Požadavky Ústavního soudu a Ministerstva vnitra na obsah vyhlášek 
 Oblasti, které lze regulovat obecně závaznými vyhláškami 
 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek 
 Nejčastějších pochybení obcí při tvorbě obecně závazných vyhlášek 

 

 

 

     

KONTAKT:          

 
 

 
 
 
 

 
 

Přihláškou souhlasíte s podmínkami uveřejněnými na www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni. 

Platba: 1 790,- / os. bez DPH 
 druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10% 

 úhrada se provádí dopředu – bude Vám zaslána Výzva k úhradě, na jejímž základě provedete 

platbu nejpozději 5 dní před termínem školení 

 cena zahrnuje pracovní materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení 

 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 

 na emailu stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz 

 telefonicky na čísle 606 535 636  

 online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz 

  

Stanislava Komárková, DiS, 

organizátorka 

KDY:    22 .10. 2021    (9-14 hod) 

KDE:    BEA centrum Olomouc s.r.o. 

            (tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900)  
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