Podrobná anotace kurzu
Správné řešení nejčastějších přestupků
pro strážníky
Parametry kurzu
Místo

Cena

Lektorka Mgr.
Mgr.
Lucie
Kachramanová
Lucie
Maděrková

u zastávky MHD Karolina

Termín

1 990 Kč bez DPH, 2 408,- Kč vč. DPH

Termín

(roz. Kachramanová)

17. července 2019, 9.00-15.00

23. dubna 2020, 9.00 - 15.00

Kurz je určen pro všechny zaměstnance zařazené do obecní policie, se zaměřením na strážníky
obecní policie a ty, kteří se na toto povolání připravují. Obsahová náplň se záměrně neomezuje
pouze na výklad a aplikaci přestupků v rámci zkušebních otázek pro ověření odborných
předpokladů čekatele a strážníka, ale reaguje na konkrétní případy, které strážníci řeší v praxi.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí z vybraných právních odvětví se zaměřením na ta, která jsou
nezbytné pro výkon povolání strážníka obecní policie, které ale bývají v rámci školení
a zkoušek opomíjeny. Ve své praxi se však strážníci s těmito problémy setkávají denně a jsou povinni
vyřešit je v souladu s platnými právními předpisy. Po absolvování kurzu získají posluchači potřebné
znalosti k tomu, aby dokázali náležitě vyhodnotit situaci a zvolili správný postup při jejím
řešení, a to jak v oblasti institutů občanského práva, tak i v oblasti dopravy. Současně se díky
realizaci kurzu naučí rozlišovat mezi přestupky a trestnými činy včetně spolupráce obecní
a státní policie. Vyšší odbornost zaměstnanců obecní policie pak přispívá nejen ke zvýšení
úspěšnosti při plnění svěřených úkolů, ale také k zefektivnění celého procesu vyřizování stížností
a podnětů.
Kurz je pojat primárně prakticky. Účastníci mají možnost klást dotazy vztahující se k probíraným
tématům, a to ještě před samotným kurzem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu na adresu
kachramanova@kolumbuspm.cz).
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Obsah kurzu
1)
Rozbor nejdůležitějších institutů občanského práva pro praxi strážníků se zaměřením
na jejich aplikaci v rámci přestupkového práva
•
Formy vlastnictví
∙
Individuální, spoluvlastnictví, společné jmění manželů
∙
Vymezení věci vlastní a věci cizí, příklady oprávněného užití věci cizí - smlouvy,
věcná břemena, zákonné výjimky
•
Sousedské vztahy a řešení kolizních situací
∙
Vymezení limitů přípustných zásahů mezi sousedy, vysvětlení pojmu „imise“
•

•

∙
Přesah větví a kořenů na sousední pozemek a možnosti jejich odstranění
Nadměrný hluk, noční klid
∙
Rozdíl mezi noční dobou a nočním klidem
∙
Právní rámec - zákony, nařízení vlády, nařízení obcí, obecně závazné vyhlášky
obcí, judikatura, stanoviska ministerstva vnitra, metodiky
∙
Praktické příklady postupu v konkrétních situacích (produkce venkovní, vnitřní,
průmyslový provoz, hlasové projevy osob, atd.)
Nález věci, nález zvířete
∙
Postup v případě nálezu věci, včetně nálezu osobních dokladů
∙
Postup v případě nálezu zvířete

2)
Rozdíl mezi konkrétními přestupky a trestnými činy v jednotlivých oblastech, omezení
osobní svobody osoby strážníkem podle trestního řádu
•
Rozlišení přestupku a trestného činu
∙
Obecné rozdíly
∙
Přestupky a trestné činy proti majetku - vysvětlení rozdílů mezi krádeží,
zpronevěrou, podvodem, poškozením cizí věci, sprejerstvím, legalizací výnosů
∙
Přestupky proti občanskému soužití a trestné činy proti zdraví, výtržnictví,
rvačka, vyhrožování (jinému, strážníkovi)
∙
Spolupráce obecní policie a státní policie
•
Omezení osobní svobody osoby podezřelé strážníkem
∙
Podmínky pro omezení osoby na svobodě
∙
Navazující postup strážníka
3)

Problematické otázky nejčastějších přestupků v dopravě
•
Nedovolené parkování
∙
Zóny placeného stání a rezidentské zóny
∙
Vyhrazená parkoviště a parkovací průkazy
∙
„Botička“, odtah vozidla
•
Překročení povolené rychlosti
∙
Limity rychlostí a jejich zjišťování
∙
Postupy, varianty projednání přestupku
•
Příkaz na místě a jeho povaha
∙
Bezchybné vyplnění příkazového bloku a možnosti odstranění vad
∙
Způsoby zaplacení pokuty, vliv na právní moc a vykonatelnost

Lektorka kurzu
Advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva,
s profesními zkušenostmi v právní praxi přestupkového práva i v rámci činnosti
orgánů veřejné správy, autorka odborných článků.
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