Podrobná anotace kurzu
Nejčastější chyby při rozhodování
o přestupku a jak se jich vyvarovat
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

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

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková
Termín 5. ledna 2021, 9.00 - 15.00

Cena 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 kurzu je praktická demonstrace a konzultace nejčastějších problematických aspektů
přestupkového řízení vedeného podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen „ZoOP“) s následným doporučením vhodného postupu vedoucího k zajištění
řádného a bezvadného vedení přestupkového řízení.

Předmět kurzu
1.

2.
3.
4.

Nejčastější chyby v řízení o přestupcích obecně
A dále témata zařazená do bloků a daná k volnému výběru přihlášených účastníků. Každý
účastník obdrží osvědčení za absolvování každého bloku, tj. dvě osvědčení s akreditací MV:
Nejčastější chyby v řízení o přestupcích – se zaměřením na přestupky v dopravě
Nejčastější chyby v řízení o přestupcích – se zaměřením na přestupky podle zákona
č. 251/2016 Sb.
Nejčastější chyby v řízení o přestupcích – se zaměřením (doplní účastník kurzu)

Výběr témat, prosím, nahlaste na e-mailové adrese: juratkova@kolumbuspm.cz
V rámci každého tématu budou kriticky analyzovány jak hmotněprávní (problematické skutkové
podstaty a jejich dokazování), tak procesněprávní aspekty (především postup před zahájením
řízení, zahájení řízení, dokazování, tvorba, oznámení a doručení rozhodnutí, ochrana osobnosti,
soukromí a osobních údajů, efektivní obrana před šikanózními podáními).
Veškeré teoreticky osvojené znalosti si účastníci vyzkouší „v praxi“ na modelovém případu.
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Vzhledem k tomu, že kurz je koncipován primárně jako praktický a konzultační. Účastníci si mohou
na kurz přinést vlastní řádně anonymizovaná rozhodnutí a jiné správní akty, ohledně kterých mají
pochybnosti o jejich bezvadnosti, stejně jako další dokumenty (anonymizovaná podání, doručenky
apod.).
Kromě výběru tematického bloku mohou účastníci kurzu lektorkám rovněž klást 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 lektorky vřele vítají a doporučují jej!
Dotazy mohou směřovat i mimo účastníky vybraný tematický blok, avšak měly by souviset s
přestupkovým řízením.
V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe. V rámci kurzu budou rovněž
prezentovány aktuální metodické závěry a závěry judikatury na rozhodovací proces, především
Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním
soudnictví o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu.
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici bohaté občerstvení.
po dohodě osobně zajistit další společné aktivity. Po dohodě lze
účastníkům rovněž zajistit ubytování.

Lektorky kurzu
Mgr. Bc. Petra Juřátková
asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými
zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy,
autorka a spoluautorka řady odborných článků a publikací

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová)
advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i
veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní
činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka
odborných článků
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