Podrobná anotace kurzu
Nejčastější chyby v kontrolním řízení
podle kontrolního řádu a jak
se jim vyvarovat
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektorka Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 30. dubna 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Výkon kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
„kontrolní řád“), není správním řízením (nejde o postup podle části druhé a třetí zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění – dále jen „správní řád“), nýbrž postupem podle části čtvrté
správního řádu. Kontrola a správní řízení jsou dva zcela samostatné procesní instituty, což potvrzuje
i soudní judikatura. Účelem kontroly je zjistit skutečný stav věci, tj. reálné plnění právních
povinností, nikoliv opatřovat podklady pro správní (přestupkové) řízení, napravovat kontrolovaný
stav či trestat zjištěné nedostatky.
Pokud tedy správní orgán obdrží podnět (§ 42 správního řádu, § 73 zákona č. 250/2016 Sb.,
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění – dále jen zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich), případně z úřední činnosti (§ 50 odst. 1 správního řádu), a zjistí možné
nedostatky v plnění povinností, ponechává se mu na zváženou, zda rovnou zahájí správní řízení či
využije úkonů předcházejících správnímu řízení podle správního řádu (případně podle zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), nebo jestli provede kontrolu a pak teprve zahájí správní
řízení. Ze soudní judikatury nevyplývá, že by provedení kontroly bylo obligatorní podmínkou k
tomu, aby v určité věci mohlo být vedeno správní řízení, ať již o uložení pokuty nebo o opatření k
nápravě závadného stavu.
Vzhledem k tomu, že správním orgánu nic nebrání využití skutečností zjištěných při kontrole jako
podkladu pro vydání rozhodnutí v navazujícím správním (přestupkovém) řízení, v praxi kontrola
často správnímu (přestupkovému) řízení cíleně předchází.
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Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu proto je vymezit vazbu kontroly prováděné podle kontrolního řádu
a přestupkového řízení. Určit postavení a možnosti využití kontrolního protokolu v přestupkovém
řízení (zejména v procesu dokazování).
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Teoreticky osvojené znalosti budou demonstrovány na praktických modelových případech.
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty
korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). Využití této
možnosti lektorka vřele vítá!

Obsah kurzu
1.

2.
3.
4.

Kontrolní řízení podle kontrolního řádu obecně
o
Provedení kontroly podle kontrolního řádu se zaměření na problematické
aspekty
•
Ochrana soukromí
•
Utajená kontrola
•
Možnosti využití moderní techniky
•
Uplatnění zákazu sebeobviňování
o
Jak bezvadně vyhotovit protokol o kontrole
o
Rozbor judikatury
Využití kontrolních zjištění v přestupkovém řízení
o
Podklady
o
Podmínky využití kontrolních zjištění
Možnost obrany proti kontrole jako předprocesnímu postupu
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
řešeny v průběhu kurzu).

Lektorka kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými
zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy,
autorka a spoluautorka řady odborných článků a publikací
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