Podrobná anotace kurzu
Jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí
o přestupku – praktický seminář
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

Online školení (odkaz bude zaslán na
e-mail uvedený v přihlášce)

Lektor

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Termín 22. ledna 2021, 9.00 - 15.00

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cíle kurzu
Cílem řízení o přestupku je objasnit, zda se osoba obviněná z přestupku dopustila přestupku, z něhož byla
obviněna či nikoliv. V případě, že na podkladě provedeného dokazování správní orgán dospěje k závěru, že
obviněná osoba prokázaný přestupek spáchala, vydává rozhodnutí o vině. Jednou ze základních podmínek
přezkoumatelnosti takového rozhodnutí je jeho řádné a bezvadné odůvodnění mající oporu
v provedeném dokazování. Jak ostatně deklaruje ustálená judikatura správních soudů i Ústavního soudu,
stejně jako náhled doktrinální, rozhodnutí je označením technickým. Je třeba k němu přistupovat nikoliv
z pohledu formy, ale z hlediska jeho obsahu.
Z odůvodnění rozhodnutí proto musí být (mimo jiné) seznatelné, proč správní orgán považuje námitky
účastníka za liché, mylné, nebo vyvrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje
skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně provedenými důkazy
vyvrácené, podle které právní normy rozhodl, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů a jaké úvahy jej
vedly k uložení sankce v konkrétní výši (NSS č. j. 4 As 58/2005-65).
S ohledem na stále se zvyšující se právní gramotnost účastníků přestupkového řízení a důvtip a kreativitu
jejich právních zástupců či zmocněnců, může se jevit nesnadné vyhotovit rozhodnutí s řádným a bezvadným
odůvodněním. Předmětný kurz je proto zaměřen na praktický nácvik tvorby rozhodnutí o přestupku. Na
modelovém případu účastníci pod vedením lektorky vytvoří rozhodnutí o vině. Během tvorby rozhodnutí
budou analyzována nejčastější pochybení, k nimž dochází při tvorbě rozhodnutí a doporučeny možné
způsoby a postupy, jak se těmto pochybením do budoucna vyvarovat. Dalším cílem kurzu je rovněž osvojit
si pravidla řádné argumentace proti nejčastějším námitkám účastníků řízení a jejich zástupců, majících
charakter účelového až šikanózního jednání. Stranou nezůstanou ani formální náležitosti rozhodnutí,
kterým bude rovněž věnována část výkladu lektorky.
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Cíle kurzu
V rámci kurzu budou prezentovány aktuální závěry judikatury na rozhodovací proces, především Ústavního
soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví o žalobách proti
rozhodnutí správního orgánu.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Účastníci si mohou na kurz přinést vlastní řádně
anonymizovaná rozhodnutí, ohledně kterých mají pochybnosti o bezvadnosti jejich odůvodnění. Účastníci
kurzu mají rovněž 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!

Obsah kurzu
1.
2.

3.
4.

Rozhodnutí správního orgánu, usnesení
•
Základní druhy a jejich odlišnosti
Forma a obsah rozhodnutí o přestupku, nicotnost rozhodnutí
•
Obecné pravidlo písemnosti a výjimky z něj
•
Obsahové náležitosti rozhodnutí
•
Zákonné předpoklady a jejich řádné naplnění
•
Praktické aspekty tvorby rozhodnutí o přestupku
•
Tvorba výrokové části
•
Vymezení práv a povinností účastníků
•
Řádné odůvodnění
•
Poučení
•
Judikatura
•
Nicotnost
Vlastní tvorba rozhodnutí o přestupku na modelovém případu
•
Analýza nejčastějších chyb při tvorbě rozhodnutí o přestupku
•
Analýza nejčastějších námitek účastníků řízení
Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace
řešeny v průběhu kurzu).

Lektorka kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková
asistentka soudce Nejvyššího soudu, doktorandka Právnické fakulty
Palackého univerzity, více než pět let praxe v oblasti vzdělávání
úředníků
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