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V souladu s názvem obsahuje publikace 333 úkolů zaměřených na zopakování a procvičení 

problematiky zákona č. 500/2004 Sb. Do prvních dvou třetin publikace autoři soustředili 

zadání úkolů, do poslední třetiny pak jejich správná řešení.  

Všechny kapitoly obsahují pět typů cvičení: práce s právními předpisy, doplňovačky, 

spojovačky, pravda – nepravda a testy. Použitá cvičení mapují celý obsah správního řádu. 

Jsou členěna do kapitol, které v zásadě odpovídají struktuře zákona. Cvičení podporují 

zapamatování obsahu jednotlivých pravidel upravených správním řádem a jejich vztahů 

navzájem. Podporují zařazení získaných vědomostí do širšího kontextu. Vedou nejen 

k přemýšlení nad strohými fakty správního řádu, ale též k 

hledání širších souvislostí uvnitř jeho obsahu a především 

k práci se samotným právním předpisem.  

Cvičebnice je vhodná nejen pro přípravu úředníků 

územních samosprávných celků na zákonem předepsanou 

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, ale také pro nové 

státní zaměstnance nebo lektory kurzů. Těm všem může 

usnadnit (samo)studium nebo je inspirovat k oživení 

výuky.  

Publikace svou strukturou, obsahem a terminologií 

navazuje na výkladová skripta Mgr. Ivana Tobka, Mgr. 

Karla Hrušky a JUDr. Petra Voříška „Správní řád“ (Institut 

pro veřejnou správu Praha, 2016). Představuje tedy zcela 

aktuální výklad správního řádu respektující nejnovější či stále platnou judikaturu zejména 

Nejvyššího správního soudu.  

 

Mgr. Petr Kuš  

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 15 let působil jako středoškolský 

učitel češtiny a základů společenských věd. Od roku 2004 pracuje v Institutu pro veřejnou 

správu Praha jako manažer vzdělávání. Součástí jeho agendy je také lektorská a 

examinátorská činnost (veřejná správa, vzdělávání lektorů). Přispívá do časopisů Moderní 



obec a Veřejná správa. Je spoluautorem odborných publikací zaměřených na problematiku 

veřejné správy („Obecní zřízení“, „Územní samosprávné celky“, „333 cvičení z veřejné 

správy“ a „Územní samospráva přehledně a v příkladech“) a příručky základů vzdělávání 

dospělých „Slabikář začínajícího lektora“. Je členem redakční rady on-line „Slovníku 

nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“.  

 

 

Mgr. Jana Malinovská  

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 14 

let působila jako středoškolská profesorka češtiny a společenských věd. Od roku 2008 

pracuje v Institutu pro veřejnou správu Praha jako manažerka vzdělávání. Věnuje se 

především vzdělávání vedoucích úředníků a zastupitelů územních samosprávných celků a 

problematice obecné části zvláštní odborné způsobilosti úředníků obcí, krajů a hlavního 

města Prahy. Publikovala řadu článků v časopisu Moderní obec. Je spoluautorkou odborné 

publikace „333 cvičení z veřejné správy“. Jako lektorka se podílí na přípravě a realizaci 

některých seminářů v rámci systematického vzdělávání lektorského sboru Institutu pro 

veřejnou správu Praha.  

 

JUDr. Eva Zlámalová  

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako právnička v oblasti 

mezinárodního práva. V letech 2006 – 2013 pracovala na Ministerstvu dopravy.  

V současnosti je zkušební komisařkou pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků a lektorkou zaměřenou na správní řád 

a veřejnou správu. Tuto problematiku přednáší pod hlavičkou Institutu pro veřejnou správu 

Praha a dalších vzdělávacích institucí. 


