Podrobná anotace kurzu
Novela zákona o obecní policii
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

Sokolovská 215, Praha-Vysočany
zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektorka

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Termín

30. září 2020, 9.00-15.00

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

Cíle kurzu
Zákon č. 261/2020 Sb. mění a v určitých aspektech podstatně novelizuje zákon č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znění. Cílem kurzu je představit novelizovanou právní úpravu zákona o
obecní policii s podrobným rozebráním změn tohoto zákona vyvolané zákonem č. 261/2020 Sb.
Tento kurz je proto určen zejména pro vedoucí zaměstnance obecních policií (velitelé či ředitelé,
vedoucí strážníci) a také pro představitele měst a obcí, kteří jsou zastupitelstvem obce pověřeni
řídit obecní policii.
Jednotlivé změny zákona o obecní policii budou rozebrány postupně a individuálně a současně ve
vzájemné provázanosti a spojitosti. Zohledňovány budou především dopady změn na stávající
každodenní praxi strážníků. Důraz bude rovněž kladen na přesah těchto změn do souvisejících
právních oblastí, především přestupkového a trestního práva a také neméně významnou vyšší
úroveň spolupráce s obcí a dalšími orgány veřejné moci. Novelizované pasáže zákona o obecní
policii tak budou rozebírány v širším kontextu.
Detailněji budou analyzovány především důležité změny jako vymezení bezúhonnosti,
spolehlivost, otázka odchodného či rozšíření jednotlivých oprávnění obecní policie včetně
oprávnění strážníka vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat. Opomíjeny ovšem
nezůstanou ani dílčí změny, jako je úprava oprávnění strážníka požadovat vysvětlení, oprávnění
požadovat poskytnutí údajů od orgánů veřejné moci a další.
Kurz vychází nejen ze zákonné dikce, důvodové zprávy a parlamentní rozpravy, ale i z aktuální
rozhodovací praxe, metodických závěrů a výkladových tendencí včetně relevantní judikatury.
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Cíle kurzu
Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty
korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). Využití této
možnosti lektorka vřele vítá a doporučuje.

Obsah kurzu
1) Zákon č. 261/2020 Sb.
• Geneze novely
• Rozbor podstatných změn
∙ Bezúhonnost
∙ Spolehlivost
∙ Odchodné
∙ Rozšíření oprávnění při prokazování totožnosti a jejího předvedení pro
ztotožnění
∙ Zpracování osobních údajů a získávání informací
∙ Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat
∙ Vztah zákona o obecní policii k jiným právním předpisům
∙ Další změny
2) Vazba na přestupkové řízení, včetně dopadů novely s akcentem na úpravu v těchto
oblastech:
• Oprávnění požadovat vysvětlení
• Oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů od orgánů veřejné moci o spáchaných
přestupcích z jiných evidencí
• Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout ve vazbě na
přestupkové řízení včetně navazujícího přestupku Přestupky obce při plnění úkolů
obecní policie včetně sankcí
• Přestupky, kterých se mohou dopustit právnické osoby a fyzické osoby podnikající
i nepodnikající ve vazbě na zákon o obecní policii
3) Vazba na trestní řízení, včetně dopadů novely
4) 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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Realizace v našich školicích prostorách zajišťuje maximální
komfort pro účastníky včetně nadstandardního občerstvení
a využití dalších benefitů našich školicích prostor:
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Ubytování
Ubytování pro mimopražské účastníky můžeme zajistit v 4* hotelu Ramada City Centre v centru města
(s výhledem na „koně“) za cenu 500 Kč / osoba a noc v dvoulůžkových pokojích.
S ohledem na ubytování ve dvoulůžkových pokojích doporučujeme přihlašování a ubytování účastníků po
dvojících (případně samozřejmě dalších násobků dvou), v případě požadavku na jednolůžkový pokoj nebo
1 osobu na dvoulůžkovém pokoji bude účtován příplatek cca 400 Kč / osoba a noc).
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