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Měření rychlosti detailně –   
dokazování, rozhodování, judiktura  
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

29. září 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč 
vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je představit komplexně problematiku měření rychlosti pohledem správního 
orgánu upravenou především a mimo jiné v § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění 
(dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), a to s akcentem na nejvíce problematickou oblast, kterou 
je dokazování. 
 
Kurz se nejprve zabývá následujícími otázkami vymezujícími problematiku měření rychlosti 
(samozřejmě včetně odpovědí na ně): 

• Kdo je oprávněn provádět měření rychlosti a zda je možné měřením rychlosti někoho 
pověřit (případně koho a za jakých podmínek).  

• Kdy a kde může docházet k měření rychlosti.  
• Jakými způsoby lze rychlost měřit (vymezení druhu radarů a způsobu jejich funkčnosti). 
• Jaké podmínky by měly být splněny pro to, aby výsledek měření mohl být použit 

v následném správním (přestupkovém) řízení (rozbor metodologie, návodů k obsluze 
atd.). 

 
V této souvislosti bude v rámci kurzu představena a analyzována zejména judikatura 
Nejvyššího správního soudu, která se věnuje se nejčastějším „námitkám“ osob dotčených 
měřením rychlosti a obstrukčním a šikanózním způsobům jednání.  
 
Zjištěné závěry kurz promítá do otázky řádného a bezvadného dokazování překročení 
rychlosti v přestupkovém řízení. V souvislosti s přestupkovým řízení se dále rovněž věnuje 
souběhu, vedení společného řízení, otázce společenské škodlivosti (přestupek vs. trestný čin), 
prokazování zavinění a následnému rozhodování o případně zjištěném přestupku.  
 
V této souvislosti vymezuje možnosti a způsoby trestání příslušných přestupků a důsledku 
uložení trestu. Nezřídka se totiž stává, že pachatelé pravomocný trest nerespektují. Kurz proto 
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popisuje důsledky recidivy a ve stručnosti vymezuje i další postup správních orgánů i osoby 
pachatele po uložení typicky trestu zákazu činnosti a důsledky neplnění takového trestu.  
 
Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi včetně novely zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

 
 

 
 
 
 
OBSAH KURZU 

1) Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2) Měření rychlosti 
a. Právní úprava 
b. Pravomoc k měření rychlosti  
c. Měření rychlosti 3. osobou (?) 
d. Podmínky měření rychlosti 
e. Možnosti měření rychlosti 
f. Jak číst výsledky rychloměru 
g. Kdy lze měření považovat za validní 
h. Defekty měření rychlosti 
i. Důsledky překročení rychlosti 
j. Prokázání protiprávního jednání 
k. Obstrukční a šikanózní praktiky 
l. Souběh, společné řízení 
m. Kolize s trestním právem 
n. Rozhodování 

i. Trestání 
ii. Recidiva 

o. Postup správního orgánu po uložení trestu 
p. Postup pachatele po uložení trestu 

3) Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
4) Diskuse a konzultace 

 

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! 
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LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 

řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  


