Podrobná anotace kurzu
Praktický rozbor pravidel pro ukládání
trestu v řízení o přestupku
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava
u zastávky MHD Karolina

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 10. července 2020, 9.00 - 15.00

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

Při ukládání trestů je velmi lehké sklouznout k šablonovitosti rozhodování, která je ovšem až na
výjimky v rozhodovací činnosti nepřípustná (k tomu srovnej například rozsudek Krajského soudu v
Brně ze dne 29. května 2018, č. j. 73 A 20/2017-72). Správní orgán by se měl v každém individuálním
případě zabývat mírou společenské škodlivosti jím řešeného přestupku tak, aby v případě
vyslovování viny a ukládání trestu jím ukládaný trest stále plnil svou sankční (represivní a
preventivní) úlohu a současně nebyl pro obviněného (pachatele) likvidační.

Cíle kurzu
Cílem kurzu proto je zevrubně analyzovat pravidla pro ukládání trestů obsažená v zákoně č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), a to na modelových příkladech a ve vazbě na aktuální judikaturní a
metodické závěry. Detailně rozebrány budou rovněž polehčující a přitěžující okolnosti (diskuze
bude vedena například nad tím, kdy a za jakých podmínek může a má být recidiva vnímána jako
přitěžující okolnost) či okolností, při kterých lze snížit pokutu pod její dolní hranici určenou
zákonem. Na praktických příkladech bude vysvětleno, dle jakých pravidel by měl být uložen trest,
bylo-li jedním skutkem spácháno více přestupků (souběh) či jak postupovat v případě ukládání trestů
ve společném řízení vedeném vůči jednomu i vícero obviněným.
Zákon o odpovědnosti za přestupky nově nabízí možnost upuštění (případně podmíněného
upuštění) od potrestání. Upuštění od potrestání jako takové bude možné například v případě, kdy k
nápravě pachatele postačí pouhé projednání přestupku. Ani tato oblast nezůstane opomenuta.
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Cíle kurzu
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají rovněž 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)

Základní pojmy správního trestání
•
Časová působnost zákona
•
Přestupek (x trestný čin)
•
Pokus přestupku
Ukládání správních trestů – modelové příklady
•
§ 36 – 44 ZOP
•
Polehčující okolnosti
•
Přitěžující okolnosti
•
Ukládání správních trestů za více přestupků
•
Ukládání správních trestů ve společném řízení
•
(podmíněné) upuštění od uložení správního trestu
•
Mimořádné snížení výměry pokuty
Rozbor vzoru odůvodnění uloženého trestu
Diskuse a konzultace
•
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
účastníků (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou
řešeny v průběhu kurzu).

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

