Podrobná anotace kurzu
Zákon o odpovědnosti za přestupky
ve světle novely
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Termín 3. července 2020, 9:00 - 15:00
Cena 1 990 Kč (Pro úredníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Novela zákona č. 250/2016 Sb. například navrhuje upravit často diskutované
požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší povinnost
zpracovávat přehled přestupků a navrhuje alternativu ke zrušenému správnímu trestu zákazu
pobytu v podobě rozšíření využitelnosti omezujících opatření. Zvyšuje ochranu osob
vystupujících v řízení o přestupku, když umožňuje k žádosti dotčených osob vyloučit z nahlížení
do spisu některé osobní údaje o těchto osobách. Reaguje na účelové jednání některých zmocněnců
vystupujících opakovaně v typově podobných řízeních, když za zákonem daných podmínek
správnímu orgánu dává možnost rozhodnout o nepřipuštění těchto osob jakožto zmocněnců
v řízení atd.
Kromě zákona č. 250/2016 Sb. novela rovněž navrhuje změny v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 251/2016 Sb.“). Návrh zákona například zavádí novou
skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v postihu používání pyrotechniky v rámci sportovní
akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní.
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Cíle kurzu
Cílem kurzu je kriticky analyzovat stávající právní úpravu přestupkového řízení upravenou
v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen
„zákon č. 250/2016 Sb.“), s důrazem na navrhované změny (nejen) tohoto zákona. Navrhované
změny tak budou vykládány v kontextu dosavadní právní úpravy, když budou zohledňovány
především dopady navrhovaných změn na stávající postup správních orgánů v řízení
o přestupcích.
Během kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
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.

Dosavadní právní úprava přestupkové řízení vs. navrhované znění
•
Ochrana osobnosti v řízení o přestupku
•
Nahlížení do spisu
•
vs. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
•
GDPR
•
Vazby na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
•
Zastoupení
•
Obstrukce a šikana
•
Součinnost
•
Odložení vs. zastavení věci
•
Nezletilý v řízení o přestupku
•
Správní trestání
•
Omezující opatření
•
Přehled přestupků
•
Požadavky na oprávněnou úřední osobu
•
Další změny
Rozbor navrhovaných změn zákona č. 251/2016 Sb.
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účast
v průběhu kurzu).
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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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