Podrobná anotace kurzu
Bezchybný postup při vydávání řidičských
průkazů a vedení registru řidičů a vozidel,
včetně řešení přestupků
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 23. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Cílem kurzulzejevna
podkladě
aktuálního
metodického
a judikaturního
vývoje
kriticky
analyzovat
Judikaturu
zásadě
vnímat
dvojím způsobem.
Jednak
plní (může plnit)
funkci
pramene
práva
problematiku:
(precedenty,
derogační nálezy Ústavního soudu ČR), jednak napomáhá při interpretaci a následné
aplikaci právních předpisů, tzn., plní funkci aplikační, neboli taktéž kvaziprecedenční. Její význam
1)
vydávání práva
řidičského
oprávnění
kurz se proto
jinéměl
zaměření
na členění,
při faktickém
dotváření
je tudíž
nesporný.– Správní
orgánmimo
by proto
být zpraven
o aktuálním
podmínky
udělení
a
držení
řidičského
oprávnění,
podmínění
a
omezení
řidičského
judikaturním vývoji ovlivňujícím jeho postupy a o možnostech využití judikatury jako takové (např.
oprávnění,
způsobilost
držitele řidičského oprávnění, odnětí a vzdání se řidičského
při dokazování,
tvorbě rozhodnutí
apod.).
oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění, pozastavení řidičského oprávnění, řidičský
průkaz. Cílem
kurzu aktuální
není jehojudikatury
účastníkům
poskytnout
strohou deskripci
zákonných za
Kurz počítá především
s analýzou
k zákonu
č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti
ustanovení,
zaměřit
se na problematické
jejich každodenní
přestupky a řízení
o nich nýbrž
(v rovině
hmotněprávní
i procesní),aspekty
a relevantní
judikatury k zákonu č.
napředpisů.
její nejčastější
nedostatky
a navrhnout
způsoby
Předmětem
častého
judikaturního
řešení
500/2004 Sb.,správně-právní
správní řád, vepraxe,
zněníupozornit
pozdějších
a možnosti,
těmtodopravy
nedostatkům
a pochybením
jsou především
přestupkyjaknaseúseku
(zákon
č. 361/2000vyvarovat;
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích). Rozebrána proto bude kromě jiného (výčet předpisů není taxativní) i vybraná
2) vztahující
vedeníse
registru
řidičů,
včetně centrálního
registru
judikatura
k zákonu
č. 361/2000
Sb., jejíž závěry
jsouřidičů;
aplikovatelné (bude vysvětleno jak
a za splnění jakých podmínek) i na jiné oblasti přestupkového práva.
3)
vedení registru vozidel – kdy se kurz zaměří například na jednotlivé druhy registrací
vozidla dorozhodnutí
registru, včetně
registrace vozidel
na nezletilé
osoby
a registrace
vozidla při
Většina analyzovaných
je publikována
v roce 2017
až 2019,
jedná
se tedy skutečně
o
poskytnutí
příspěvku
osobě
zdravotně
postižené,
zmíněna
bude
rovněž
problematika
výběr nejaktuálnější judikatury. Předmětem kurzu jsou především rozhodnutí Ústavního soudu,
registračních
značek
na přání.
Obsahem
kurzu bude
zápis
vyřazení vozidla
Nejvyššího správního
soudu
i krajských
soudů
rozhodujících
verovněž
správním
soudnictví
o žalobách
problematika
zániku vozidla, otázka výdeje
(depozit),
zápis
místa uložení
účel využití,Nejvyššího
proti rozhodnutí
správního
orgánu,
okrajověa rozhodnutí
soudu.
dat z registru či otázka správních poplatků.
Opomenuta nezůstane ani oblast přestupkového práva. V rámci kurzu budou analyzovány
relevantní skutkové podstaty, na kterých současně budou demonstrovány nejdůležitější a
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Cíle kurzu
nejproblematičtější aspekty vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o
Analyzována je
se k aplikaci
zásadbudou
správního
a
odpovědnosti
za například
přestupkyjudikatura
a řízení o vztahující
nich, v aktuálním
znění.základních
Účastníci kurzu
rovněž
přestupkového
řízení, obstrukční
k doručování
do datové
schránky
či dořízení
zahraničí,
upozornění
na obvyklé
a šikanózní
praktiky
účastníků
(nejen)ko posuzování
přestupku a
totožnosti
skutku,
tj.
týkající
se
zásady
„ne
bis
in
idem“
(ne
dvakrát
o
tomtéž).
Dále bude
možnosti, jak jim efektivně čelit.
prezentována judikatura týkající se překážek v řízení, k dokazování obecně i k jednotlivým
důkazním
prostředkům,
například
Kurz
je koncipován
jako konzultační.
Dotazy akpodněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
audio-/videozáznamem
(zadotazy
jakých
podmínek
je 3možné
řízení
využít správním
žádoucí.
Účastníci mohou své
posílat
předem (max.
pracovnív dny
před konáním
kurzu) na
orgánem/soukromou
osobou
pořízený
záznam
jako
důkazní
prostředek).
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“)
Dále se kurz věnuje například judikatuře vztahující se k opatřování podkladů před zahájením
řízení (například k provádění místního
šetření),
zmíněna je rovněž judikatura týkající se
Obsah
kurzu
zastupování, běhu promlčecích lhůt ve vazbě na přechodná ustanovení zákona č. 250/2016
Sb. a mnoho další judikatury.
1.
Úvod do problematiky
Připomenuta
bude
rovněž judikatura k účelovému a šikanóznímu jednání účastníků řízení a
2.
Řidičského
oprávnění
jejich zástupců.
o
Členění
o
Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění
Kurz jeo koncipován
jakoakonzultační,
účastníci
tak mohou svými dotazy, které lze klást i před
Podmínění
omezení řidičského
oprávnění
konáním
kurzu
(max.
však
3
pracovní
dny
před konáním kurzu), usměrňovat oblasti
o
Způsobilost držitele řidičského oprávnění
přednášeného
judikaturního
Veškeré
dotazy a podněty před konáním kurzu prosím
o
Odnětí
a vzdání serozboru.
řidičského
oprávnění
směřujte
e-mail juratkova@kolumbuspm.cz
(předmět „kurz datum konání“).
o na kontaktní
Pozbytí řidičského
oprávnění
o
Pozastavení řidičského oprávnění
o
Řidičský průkaz
o
Přestupky
3.
Bodové hodnocení – započítávání bodů, odečítání bodů, přestupky
4.
Vedení registru řidičů
o
Centrální registr řidičů
5.
Vedení registru vozidel
o
Zápis údajů do registru silničních vozidel
o
Sdělování údajů z registru silničních vozidel a zápis změn v údajích vedených
v registru silničních vozidel
o
Zápis vozidla do registru silničních vozidel
o
Změna vlastníka a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
o
Vydávání dokladů a registračních značek k vozidlu
o
Vyřazování vozidel a zápis zániku vozidla
o
Vybírání správních poplatků
6.
Problematické aspekty přestupkového řízení
o
Úkony správního orgánu před zahájením řízení
informace, zajištění důkazů, součinnost s jinými orgány
o
o

Zahájení řízení, včetně problematiky lhůt a agendy zaměřené na vyřizování podnětů
a odložení věci
Vedení řízení

o

Rozhodnutí
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Obsah kurzu
7.

Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků
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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