Pozvánka na intenzivní třídenní
výjezdní seminář
k přestupkovému řízení
Termín školení: 24. – 26. 6. 2020
Místo školení: 4* Wellness and Spa Hotel Jezerka

Realizátor školení:
Kolumbus PM, s. r. o.
Sídlo: Hrázka 618/32, 621 00 Brno – Medlánky
IČ / DIČ: 01733745 / CZ01733745
Číslo akreditace vzdělávací instituce: AK/I-12/2014
Kontaktní osoba: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., tel.: 723 346 407, e-mail:
david@kolumbuspm.cz
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Dobrý den,
dovoluji si Vás jménem svým i jménem naší společnosti pozvat na třídenní školení
připravené na míru pro úředníky a vedoucí úředníky veřejné správy, které je
koncipováno jako třídenní celostátní intenzivní workshop v oblasti přestupkového
řízení.
S ohledem na zajištění efektivity školení, rozšířené možnosti konzultací školené
problematiky s lektorkami a možnosti neformální diskuse, navázání kontaktů a výměny
zkušeností byl pro realizaci školení zvolen 4* Wellness and Spa Hotel Jezerka, který se
nachází v podstatě ve středu České republiky. Tento hotel v rámci služeb nabízí vnitřní
bazén, masáže, saunu, squash, bowling, tenis a také možnosti turistiky v okolí.
Těším se společně s lektorkami na Vaši účast.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Lektor
Kolumbus PM, s.r.o.
Tel.: 723 346 407
E-mail: david@kolumbuspm.cz
Místo realizace školení: 4* Wellness and Spa Hotel Jezerka, Seč, Ústupky 278,
http://www.jezerka.cz
Čas dostupnosti:
Brno – 1h 49m
České Budějovice – 2h 28m
Hradec Králové – 48m
Jihlava – 1h 7m
Karlovy Vary – 3h 11m
Liberec – 2h 6m
Olomouc – 2h 2m
Ostrava – 2h 55m
Pardubice – 37m
Plzeň – 2h 37m
Praha – 1h 42m
Ústí nad Labem – 2h 8m
Zlín – 2h 37m
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Cena školení:
5.490,- Kč, resp. 5 290,- Kč při ubytování v depandance (osvobozeno od DPH –
všechna témata jsou akreditována u MVČR, účastník tak získá tři osvědčení MVČR
v přepočtu za cenu významně nižší než při účasti na třech jednodenních školeních se
započtením dopravy a dalších nákladů, navíc s řadou výhod).
Cena školení zahrnuje:
•
•
•

•
•
•
•

Účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
Kompletní materiály pro účastníky (prezentace pro všechny tři dny školení,
osvědčení)
Velmi komfortní ubytování ve dvoulůžkových
pokojích (vlastní sociální zařízení, televizor,
trezor, minibar, většina pokojů má balkón, wi-fi
zdarma)
Plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře
formou bufetu
Občerstvení po dobu trvání odborného programu (káva, čaj, voda, koláč,
chlebíček).
Přístup do hotelového vodního světa v délce 2 h pro každého účastníka
Bezplatné využití venkovního bazénu a jiné aktivity
Na konci školení pak proběhne vylosování 3 účastníků školení, kteří získají
hodnotné ceny od naší společnosti, a to včetně „tekuté vizitky“ naší
společnosti.

Cena školení nezahrnuje:
•

Konzumaci nápojů v rámci oběda a večeří nad rámec dostupných nápojů,
konzumaci během společných a společenských aktivit, další služby hotelu

Mimo oficiálního programu lze osobně domluvit aktivity, zejména wellness a spa na
kontaktu: wellness@jezerka.cz. Bazén je k dispozici zdarma během celého pobytu.
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Cíle tohoto výjezdního semináře
Základním cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům ucelený a detailní vhled do
problematiky vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., zákon
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přestupkový zákon“), včetně novely, jejíž přijetí se v roce 2020 předpokládá, se
subsidiární aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Seminář je rozčleněn do 8 témat zařazených do 3 bloků. Témata jsou daná k volnému
výběru přihlášených účastníků. Výběr tří témat a jednoho náhradního tématu je
třeba nahlásit dopředu, nejpozději 2 týdny před konáním semináře, a to na
mailovou adresu: david@kolumbuspm.cz.
Tematické bloky v rámci školení:

1. Předpoklady
odpovědnosti za
přestupek

2. Efektivní využití
základních
principů správního
řízení

3. Postup správního
orgánu před
zahájením řízení o
přestupku

4. Dokazování v
řízení o přestupku

5. Hodnocení
znaleckých
posudků

6. Rozhodnutí o
přestupku

7. Účelové jednání a
šikana v řízení o
přestupku

8. Náhrada škody v
řízení o přestupku

Každý účastník obdrží osvědčení za absolvování každého bloku, tj. tři osvědčení s
akreditací MV.
Na shora uvedenou mailovou adresu je možné rovněž adresovat jakékoliv další dotazy a
podněty korigující obsah semináře předem (max. 3 pracovní dny před konáním
semináře, v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). Využití této
možnosti lektoři vřele vítají!
Cílem semináře je mimo jiné kriticky analyzovat předpoklady odpovědnosti za
přestupky a způsoby jejich prokazování v řízení o přestupku. V této souvislosti
seminář například vymezuje kritéria rozlišení trestného činu a přestupku a konkurenci
trestného a přestupkového řízení.
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Zaměřuje se rovněž na postup správního orgánu před zahájením řízení od prvotního
okamžiku (obdržení informace o možném spáchání přestupku) přes průběh
přestupkového řízení (dokazování přestupku) až do pravomocného skončení věci.
V této fázi bude s účastníky mimo jiné probrána praktická tvorba rozhodnutí o
přestupku (včetně příkazu a příkazu na místě).
Účastníci budou (nejen v této části semináře) upozorněni na nejčastější praktické
aplikační a interpretační chyby a budou jim doporučeny možné způsoby, jak se
těchto chyb vyvarovat. Dále se kurzu rovněž soustředí na postavení poškozeného
v řízení o přestupku a postup správního orgánu při řešení náhrady škody.
Přestupkové řízení čelí velkému náporu obstrukčního a šikanózního jednání. Součástí
semináře proto budou taktéž doporučení, jak nakládat s nejčastějšími šikanózními a
obstrukčními praktikami účastníků přestupkového řízení.
Veškeré procesní aspekty budou demonstrovány na názorných (reálných)
příkladech, zohledněny budou zásadně všechny procesní alternativy, které mohou
v praxi nastat. Kurz je proto vhodný jak pro nováčky v oblasti přestupkového práva, tak
pro úředníky v této oblasti zběhlé.
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na
rozhodovací proces.

Lektoři:
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity, čtrnáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek článků a monografií, autor komentářů k procesním
předpisům.
Mgr. Bc. Petra Juřátková
Advokátka, v minulosti působící jako asistentka soudce Nejvyššího
soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání
úředníků veřejné správy se specializací na oblast přestupkového práva.
Autorka odborných článků.
Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová)
Advokátka působící v oblasti veřejného i soukromého práva s
profesními zkušenostmi také z veřejného sektoru, a to zejména v oblasti
řízení o přestupcích, správního řízení a agendy vnitřní správy.
Dlouhodobě působí také jako lektorka ve vzdělávání úředníků veřejné
správy.
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Školicí aktivita
Prezence účastníků, ubytování
První tematický blok (dle výběru účastníků)1 – první část

Čas
13:00 – 14:00
14:00 – 15:15

Coffee break, doubytování
První tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část

15:15 – 15:30
15:30 – 17:00

Coffee break
První tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část

17:00 – 17:15
17:30 – 18:00

Konzultace / Diskuse / Sjednocení praxe

18:00 - 18:30

Večeře

19:00 – 20:00

26.6.2020
(pátek)

25.6.2020 (čtvrtek)

Den

24.6.2020 (středa)

Indikativní časový harmonogram školení

1

Volná zábava, možnost konzultací, navazování kontaktů,
výměna zkušeností a sjednocování praxe

20:00 - ?

Snídaně
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – první část

7:00 – 9:00
9:00 – 10:15

Coffee break
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Oběd
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Coffee break

14:30-14:45

Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – první část

14:45 – 16:30

Konzultace / Diskuse / Sjednocení praxe

16:30 – 17:30

Volný program s možnými konzultacemi
Večeře

17:30 - 19:00
19:00 – 20:00

Volná zábava, možnost konzultací, navazování kontaktů,
výměna zkušeností a sjednocování praxe

20:00 - ?

Snídaně, odubytování
Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část

7:00 – 9:00
9:00 – 10:15

Coffee break
Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část

10:15 – 10:30
10:30 – 11:45

Předání osvědčení
Oběd a odjezd účastníků

11:45 – 12:00
12:00 – 13:00

Budou probíhat vždy simultánně dva nebo tří tematické bloky.
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