Podrobná anotace kurzu
Důkaz zavinění v řízení o přestupcích

(včetně dopadu novely) - modelové příklady
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 6. března 2020, 9.00 - 15.00

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

Ustanovení § 15 zákona č. 250/2016 Sb. uvádí, že k odpovědnosti za přestupek se vyžaduje
zavinění, přičemž, není-li zákonem stanoveno jinak, postačí zavinění toliko ve formě nedbalosti.
Zavinění představuje subjektivní stránku skutkové podstaty přestupku, neboli vztah psychické
stránky subjektu s jednáním, které ústí v určitý právní následek. Zavinění mnohdy nelze přímo
pozorovat a je třeba jej vyvodit ze všech okolností daného případu. Zmíněné vyvození přitom nelze
založit jen na pouhém předpokladu, nýbrž je nutné zavinění prokázat.
Dokazování,
sporných tvrzení či skutečností, je v řízení o přestupcích prováděno na základě zákona č.
250/2016 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. Vzhledem však k tomu, že právní úprava vymezuje
jednotlivé důkazní prostředky toliko demonstrativně, je nezbytné využít i další zdroje, včetně
relevantní judikatury, vztahující se jak k důkazním prostředkům (především fotodokumentace,
audio-/videozáznamy, místní šetření), tak i k samotným ústavním požadavkům na řádný průběh
dokazování a k problematice tzv. opomenutých důkazů.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je
(podklad,
důkazní prostředek, důkaz, důkaz opaku, protidůkaz, nositel důkazu, materiální pravda, zásada
přestupky jako takové (přestupek, skutková podstata, zavinění, nedbalost, úmysl apod.), vymezit
právní úpravu regulující dokazování v přestupkovém řízení a v této souvislosti a analyzovat
procesní postup správního orgánu při dokazování zavinění a pochopitelně v neposlední řadě
posílit nejen teoretické ale i praktické dovednostní kompetence účastníků při řešení
problematických situací vztahujícím se k dokazování zavinění v přestupkovém řízení.
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Cíle kurzu
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu účastníci
mohou posílat rovněž předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail
juratkova@kolumbuspm.cz (předmět„kurz datum konání“).

Obsah kurzu
1.

2.

3.

4.
5.

Řízení o přestupcích
• Obecně, s akcentem na základní zásady, včetně analogie (zejména analogie s trestním
právem)
Hmotněprávní stránka přestupku
• Formální a materiální znaky přestupku a jeho skutková podstata
• Srovnání přestupku s trestným činem
Zavinění
• Formy zavinění
• Nejčastější chyby při rozlišování forem zavinění
• Zejména úmysl nepřímý vs. nedbalost vědomá
• Promítnutí (formy) zavinění do rozhodování o přestupku
Dokazování v řízení o přestupcích obecně (stručně)
Dokazování zavinění
• Jakými důkazy lze/je nezbytné prokazovat zavinění
• Analýza a kritický rozbor judikaturních závěrů a konkrétních příkladů

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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