Podrobná anotace kurzu
Odpovědnost provozovatele vozidla
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Termín 23. června 2019, 9.00 - 15.00
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Přestupkem se rozumí – za splnění dalších podmínek - společensky škodlivý protiprávní čin, který je
v zákoně za přestupek výslovně označen. Tímto zákonem je vedle dalších právních předpisů na úseku
dopravy hlavně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen„zákon č. 361/2000 Sb.“). Zákon č. 361/2000 Sb. byl s účinností od 19.
1. 2013 změněn zákonem č. 297/2011 Sb. Zmíněná novela zavedla novou skutkovou podstatu
přestupku, z něhož lze za splnění zákonných podmínek shledat odpovědným provozovatele vozidla
bez ohledu na osobu řidiče. Přestupkem se ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, rozumí jak přestupky fyzických osob, na které se dosud vztahoval zákon
č. 200/1990 Sb., tak dosavadní správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
a dosavadní jiné správní delikty fyzických osob.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je nejprve vymezit základní pojmy odpovědnosti provozovatele vozidla (zavinění, objektivní
odpovědnost, liberace, provozovatel/vlastník vozidla, automatizovaný technický prostředek používaný bez
obsluhy apod.).
Dále se kurz zaměřuje na systematický výklad právní úpravy regulující postup správních orgánů podle
zákona č. 250/2016 Sb. ve vazbě především na zákon č. 361/2000 Sb. a dále rovněž ve vazbě na zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, při vymáhání přestupku ve vztahu k provozovateli vozidla.
Analyzuje postup právního orgánu před zahájením řízení (zjištění totožnosti řidiče, výzva provozovateli,
náležitosti výzvy, podání vysvětlení, omluva z předvolání apod.). Vymezuje rovněž postup správního orgánu
při zahájení řízení a upozorňuje na rozdíly oproti návrhovému řízení. Určuje okruh účastníků řízení. Zabývá
se vedením řízení. Rozebírá pravidla pro ukládání sankcí. Pojednává taktéž o možném zproštění a zániku
odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt. Zvláštní kapitolu vyčleňuje tzv. zkráceným formám
správního řízení.
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Cíle kurzu
Stěžejní část kurzu ovšem spočívá v rozboru hmotněprávní stránky odpovědnosti provozovatele vozidla,
v níž kurz vymezuje jednotlivé skutkové podstaty, které následně demonstruje na praktických příkladech.
Soustředí se především na skutkovou podstatou spočívající v neoprávněném stání a zastavení a na porušení
pravidel, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez
obsluhy atd.
Oblast správního trestání na úseku dopravy je opakovaně předmětem rozhodovací činnosti Nejvyššího
správního soudu. Kurz se proto rovněž soustředí na kritickou analýzu a následnou aplikaci relevantních
judikaturních závěrů. Předmětem kurzu jsou nejaktuálnější rozhodnutí nejen zmiňovaného Nejvyššího
správního soudu, ale i Ústavního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví o žalobách
proti rozhodnutí správního orgánu.
Kurz je koncipován jako sekundárně konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více
než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět„kurz datum konání“)

Obsah kurzu
1.

Úvod do přestupkového práva
•
Vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
•
Zásada speciality a subsidiarity
•
Vztah zákona č. 250/2016 Sb. k jiným právním předpisům - zejména ke správním
u a trestnímu řádu a k zákonu č. 361/2000 Sb.
•

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zavinění, objektivní odpovědnost, liberace, provozovatel/vlastník vozidla,
automatizo vaný technický prostředek používaný bez obsluhy atd.
Subjekty přestupkového řízení
Objektivní odpovědnost za přestupky vs. zavinění
Procesní aspekty vedení řízení
•
Úkony správního orgánu před zahájením řízení
•
Zjištění totožnosti řidiče
•
Úřední záznam o podaném vysvětlení
•
Zahájení řízení
•
Vedení řízení
•
Ústní jednání
•
Dokazování
•
Výslech policistů
•
Rozhodnutí
•
Příkaz na místě a příkazový blok
•
Pravidla ukládání správních trestů
•
Zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt
Hmotněprávní aspekty odpovědnosti provozovatele vozidla podle č. 361/2000
Sb.
•
Vymezení jednotlivých skutkových podstat
Rozbor aktuální judikatury
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
řešeny v průběhu kurzu).
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Lektorka kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková
asistentka soudce Nejvyššího soudu, doktorandka Právnické fakulty
Palackého univerzity, více než pět let praxe v oblasti vzdělávání
úředníků
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