Podrobná anotace kurzu
Objektivní odpovědnost právnických osob
a fyzických podnikajících osob
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

u zastavky MHD Karolina

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 22. září 2020, 9.00 - 15.00

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

Zákon č. 250/2016 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 7. 2017, nově používá pojem „přestupek“ nejen pro
přestupky fyzických osob, ale také (dříve) pro správní delikty podnikajících fyzických osob a osob
právnických. Jednotu terminologie ovšem nelze zaměňovat s jednotou režimu. Odpovědnost
právnických osob a fyzických podnikajících osob za přestupek je na rozdíl od fyzických osob
objektivní s možností liberace (nevyžaduje se zavinění).

Cíle kurzu
Cílem kurzu je analyzovat právní úpravu odpovědnosti právnických osob, upozornit na odlišnosti
od právní úpravy odpovědnosti fyzických osob. Kurz se proto zaměří na aspekty objektivní
odpovědnosti včetně liberačních důvodů. Vymezí okruh osob, jejichž jednání je obecně i v
konkrétních případech vycházejících z praxe a judikatury přičitatelné právnickým osobám. Zodpoví
kromě jiného otázku, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, komu lze ukládat pořádková
opatření, zda toliko právnické osobě či za určitých podmínek i fyzické osobě jednající za právnickou
osobou, za jakých podmínek lze předvolat právnickou osobu a jak postupovat v případě, že se k
ústnímu jednání za právnickou osobou nikdo nedostaví či se dostaví více osob atd. Popíše správný
postup při výslechu jednatele a dalších osob jednajících za právnickou osobu. Věnovat se rovněž
bude pravomoci správního orgánu zakázat zrušení, zánik nebo přeměnu právnické osoby. Zmíní se o
možnosti zveřejnit rozhodnutí či o trestu propadnutí náhradní hodnoty.
Účastníci kurzu budou rovněž upozornění na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky účastníků
řízení o přestupku a možnosti, jak jim efektivně čelit.
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Cíle kurzu
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jak 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.

2.

3.
4.

Úvod do přestupkového práva
o
Vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
o
Zákon č. 250/2016 Sb. – nejdůležitější změny
o
Základní principy/zásady přestupkového řízení
Odpovědnost právnických osob a fyzických podnikajících osob
o
Vymezení právnických osob
o
Vymezení fyzických podnikajících osob
o
Vymezení podmínek odpovědnosti
•
Objektivní odpovědnost
•
Liberace
•
Osoby, jejichž jednání je přičitatelné právnickým osobám a fyzickým
podnikajícím osobám
o
Procesní postup správního orgánu vůči právnickým a fyzickým podnikajícím
osobám
•
Doručování
•
Zastupování
•
Předvolání
•
Ústní jednání, vč. institutu omluvy
•
Odlišnosti oproti řízení vedenému ve vztahu k fyzickým osobám
•
Pravidla pro ukládání trestů právnickým a fyzickým podnikajícím osobám
Rozbor aktuální judikatury (nad rámec judikatury, která byla dosavadně rozebrána v
předchozích částech kurzu)
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
účastníků (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou
řešeny v průběhu 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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