Podrobná anotace kurzu
Přípustnost pořízení a užití obrazových a zvukových
záznamůa fotografií ve správním řízení
(včetně řízení o přestupku)
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 8. července 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Po absolvování programu absolvent bude schopen:
- definovat pojmy podobizna a obrazový a zvukový záznam,
- řádně audiovizuálně protokolovat průběh procesních úkonů, zejména jednání,
- rozlišit listinný a audiovizuální protokol a pravidla jejich pořízení,
- v souvislosti s tématem řádně poučovat účastníky,
- interpretovat ustanovení občanského zákoníku o výjimkách z pořizování podobizen
a záznamů bez souhlasu snímané osoby,
- procesně reagovat na nesouhlasy osob s pořizováním záznamu,
- umožnit pořizování záznamů a podobizen účastníkům řízení,
- rozeznat právní důvody na straně účastníka zakládajících možnost pořízení
záznamu nebo podobizny,
- rozlišit právně dovolené možnosti užití legálně pořízeného záznamu nebo podobizny,
- řádně postupovat v případě narušení osobnosti úředníka jako fyzické osoby,
- vyhledávat a užívat aktuální judikaturu.
Navržený program si klace za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit
dovednostní kompetence cílové skupiny.
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Obsah kurzu
1. Postavení správního orgánu ve správním řízení - správní orgán jako subjekt vedoucí
správní řízení - správní orgán jako subjekt odpovědný za činění procesních úkonů směřujících
k poznání skutkového stavu, resp. konečnému rozhodnutí - pravomoc správního orgánu postavení úředníka jako „ztělesnění orgánu“ a současně jako „fyzické osoby“ - ochrana osobnosti jako ústavněprávně chráněná hodnota - idea spravedlivého procesu a spravedlnosti
rozhodování
2. Spis a protokol vedený a pořizovaný správním orgánem - vedení spisu
- forma spisu - možnosti vedení elektronického spisu - nosiče záznamů jako příslušenství spisu
- nahlížení do elektronického spisu - podklady pro vydání rozhodnutí - protokolace
- listinný protokol - audiovizuální protokol a jeho zakotvení v zákoně č. 89/2012 Sb., správním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zdůraznění veřejnoprávní povahy správního procesu (a zásadně i jeho předmětu) - praktické
aspekty:
- informování účastníků a pořizování audiovizuálního záznamu a podobizny - možnost
pořídit záznam nebo podobiznu i přes nesouhlas účastníka, resp. snímané osoby
- oprávnění účastníků vyjádřit se k protokolu - seznámení se záznamem nebo
podobiznou - bezúplatné zákonné licence zásahu do osobnosti člověka
- vymezení zařízení, jimiž úředník může pořídit záznam nebo podobiznu - porovnání
listinného a audiovizuálního protokolu
3. Záznam a podobizna pořizovaná účastníkem v průběhu řízení - vymezení osobnostních práv úředníka a ostatních osob zúčastněných na řízení (nejen ostatních účastníků) bezúplatné zákonné licence zásahu do osobnostních práv v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zdůraznění oprávnění pořizovat a používat záznamy a
podobizny pro ochranu práv nebo právních zájmů - posouzení, zda lze pořizovat záznamy a
fotografie nejen ve vlastním zájmu, ale rovněž v zájmu jiných osob - zdůraznění pořízení i
použití záznamu a podobizny v souladu se zákonem - vymezení důvodů, pro něž účastník
může pořizovat záznamy úkonů úředníka, resp. záznamy a podobizny jiných osob
- zejména pořizování důkazů - vymezení způsobů užití legálně pořízeného záznamu
nebo podobizny - osobnostní práva úředníka
- svépomoc - soudní ochrana vlastním jménem - procesní následky porušení
soukromoprávních povinností účastníka řízení
4. Přípustnost fotografie nebo audiovizuálního záznamu jako důkazního prostředku důkazní prostředky a důkazy upravené správním řádem - demonstrativní povaha zákonného
výčtu - fotografie a záznam jako nositelé důkazů, jako prostředky způsobilé zprostředkovat
stav věci
- přímá a nepřímá povaha záznamů a fotografií - přípustnost fotografií a záznamů
pořízených bez souhlasu snímané osoby - seznámení ostatních účastníků
s fotografiemi a záznamy - ochrana osobnosti osob zaznamenaných na fotografiích
a záznamech - věrohodnost fotografie a záznamu - překonání judikatury k původnímu
občanskému zákoníku
5. Diskuse a závěr
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Lektor kurzu
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu a lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity se čtrnáctiletou praxí v oblasti vzdělávání
úředníků, autor řady odborných českých a zahraničních publikací, autor
učebnice rodinného práva a komentářů k občanskému zákoníku,
občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a zákonu o zvláštních
řízeních soudních, člen Světové organizace pro rodinné právo

