
Mgr. Ivan Tobek, Mgr. Karel Hruška & JUDr. Petr Voříšek: 

SPRÁVNÍ ŘÁD 

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.  

 

 

Mgr. Ivan Tobek 

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. Od roku 2004 působí na Ministerstvu vnitra, 

aktuálně na odboru správním jako předseda senátu 

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. 

Působil na sekretariátu Poradního sboru ministra vnitra 

ke správnímu řádu a podílel se na řadě metodických 

materiálů Ministerstva vnitra ke správnímu řádu. 

Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti se zaměřením 

na správní řád a je zkušebním komisařem pro obecnou 

část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona 

o úřednících územních samosprávných celků. Publikuje 

odborné články se zaměřením na správní proces. 

Mgr. Karel Hruška 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy 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. 

JUDr. Petr Voříšek 

Absolvent Policejní akademie České republiky v Praze. Od roku 2005 postupně zastával řadu 

vedoucích pozic na Ministerstvu vnitra, a to nejprve v odboru legislativy a koordinace 

předpisů, následně v sekci pro informatiku a eGovernment. V současné době je ředitelem 

odboru správního Ministerstva vnitra, předsedou Komise pro rozhodování ve věcech pobytu 

cizinců a dlouholetým členem Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. 

Specializuje se zejména na oblast cizinecké legislativy, správního práva a ústavního práva. Za 

Ministerstvo vnitra je určen v souladu se zákonem o vysokých školách jako odborník na 

uvedené oblasti pro zkušební komise státních závěrečných a postupových zkoušek. 

Pravidelně publikuje odborné články (např. v časopisech Veřejná správa, Bezpečnostní teorie 

a praxe) a věnuje se přednáškové činnosti. 

 


