Podrobná anotace kurzu
Přestupky na úseku dopravy pohledem aktuální
judikatury NSS - konzultační seminář
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Termín 2. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Přestupkem se rozumí – za splnění dalších podmínek - společensky škodlivý protiprávní čin, který je
v zákoně za přestupek výslovně označen. Tímto zákonem je nejen zákon č 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Rovněž například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), či zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. Nově pojem přestupek ve
smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zahrnuje jak přestupky
fyzických osob, na které se dosud vztahoval zákon č. 200/1990 Sb., tak dosavadní správní delikty
právnických a podnikajících fyzických osob a dosavadní jiné správní delikty fyzických osob.

Cíle kurzu
Kurz si klade za cíl zevrubně analyzovat v praxi nejčastěji se vyskytující skutkové podstaty
přestupků na úseku dopravy a na nich systematicky vyložit nejčastější chyby jednak spojené s
jejich prokazováním, jednak spojené s vedením přestupkového řízení na úseku dopravy obecně.
Problematické procesní aspekty přestupkového řízení tak budou demonstrovány na konkrétních
skutkových podstatách, resp. na praktických příkladech a lektorkou kurzu vytvořeném vzoru
rozhodnutí, a to v průběhu celého kurzu.
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Cíle kurzu
Analyzována budou například nejčastější pochybení a možnosti jak se jim vyvarovat v souvislosti s
opatřováním podkladů, ale rovněž i ve vazbě na dokazování všech znaků skutkové podstaty,
včetně velmi problematického prokazování zavinění (opatřování a provádění fotodokumentace,
audio/videozáznamu, provádění místního šetření apod.) a jejich možný vliv na správnost a zákonnost
rozhodnutí či jiných úkonů v řízení o přestupcích ve vazbě především na zákon č. 361/2000 Sb.
Účastníci kurzu budou rovněž upozornění na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky účastníků
řízení o přestupku a možnosti, jak jim efektivně čelit.
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jako konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“)

Obsah kurzu
1) Vymezení nejčastějších a nejproblematičtějších skutkových podstat podle zákona č.
361/2000 Sb.
• Překročení rychlosti
• Přestupek nebo trestný čin?
• Analýza relevantních ustanovení
• Prokazování skutkové podstaty
• Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka
• Objektivní odpovědnost za přestupky vs. zavinění
• Společenská škodlivost
• Nejčastější námitky „pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost
• Účelové a obstrukční jednání podezřelého/obviněného/pachatele a obrana
proti němu
• Řízení pod vlivem alkoholu/jiné návykové látky
• Řízení technicky nezpůsobilého vozidla a další s tím související skutkové podstaty
• Dopravní nehoda
• Další často frekventované a problematické skutkové podstaty
• Přestupky provozovatele vozidla
2) Problematické aspekty přestupkového řízení
• Úkony správního orgánu před zahájením řízení
• Úřední záznam o podaném vysvětlení, protokol o kontrole, předběžná
informace, zajištění důkazů, součinnost s jinými orgány
• Překážky v řízení
• Zahájení řízení, včetně problematiky lhůt a agendy zaměřené na vyřizování podnětů
a odložení věci
• Nakládání s podněty, návrhy
• Promlčecí lhůty
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Obsah kurzu
• Totožnost skutku, jednota skutku, ne bis in idem
• Posouzení společného řízení
• Vedení řízení
• Ústní jednání
• Podklady vs. dokazování
• Rozhodnutí
• Příkaz na místě a příkazový blok
3) Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků
kurzu).
vv

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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