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Termín 12. března 2021, 9.00 - 15.00 

Parametry kurzu

Lektor Mgr. Bc. Petra Juřátková        Místo

Podrobná anotace kurzu

Základním cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům ucelený vhled do problematiky 
odpovědnosti úředníka za újmu. Z uvedeného důvodu bude v rámci tohoto kurzu probírána jak 
úprava obecné občanskoprávní odpovědnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak
i právní úprava odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích úředníků územních 
samosprávných celků dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně odpovědnosti za škodu 
způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem. 

Cena    

Cíle kurzu

Vysvětleny budou všechny základní pojmy (i obecné) odpovědnosti za újmu a předpoklady jejího 
vzniku (příčinná souvislost, teorie podmínky, teorie adekvátní příčinné souvislosti, újma, škoda, 
damnum emergens, lucrum cessans, zavinění, objektivní odpovědnost, liberace, regres atd.).

Na praktických příkladech majících oporu v aktuálním judikaturním vývoji bude 
demonstrováno, co se rozumí porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním. Vymezeny budou rovněž rozdíly mezi úmyslným a nedbalostním zaviněním 
takového porušení, především pak mezi nepřímým úmyslem a vědomou nedbalostí.
 
Kurz se rovněž zaměří na vztah zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků. Objasní všechny typy odpovědnostních vztahů v pracovním právu, 
zjišťování a uplatňování škody. Podrobněji rozebere taktéž regresní nároky vůči úředníkům dle 
zákona č. 82/1998 Sb.

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

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

16. září 2021, 9:00 - 15:0020. ledna 2022, 9:00 - 15:30

1790

2166
2190

2650

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava
u zastávky MHD Karolina

21
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Obsah kurzu

Lektorka kurzu

• Obecná právní úprava majetkové a nemajetkové újmy v zákoně č. 89/2012 Sb
o Rozlišení pojmů nemajetková újma a majetková újma (škoda) 
o Základní principy odpovědnosti dle zákona č. 89/2012 Sb.
o Vztah odpovědnosti dle zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (principy sub

sidiarity a speciality) 

• Odpovědnost úředníka za škodu dle zákona č. 262/2006 Sb
o Povinnost prevence
o Obecná povinnost nahradit škodu
o Jednotlivé skutkové podstaty 
o Rozsah a způsob náhrady škody 

• Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem

o Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím
o Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem 

• Regresní nároky vůči úředníkům
o Regresní nároky vůči úředníkům - samostatná vs. přenesená působnost
o Podmínky vzniku práva na regresní úhradu
o Solidarita regresu
o Moderace soudu 

• Provázanost právních úprav
o Vztah zákona č. 82/1998 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
o Vztah zákona č. 82/1998 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.
o Vztah zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb.

asistentka soudce Nejvyššího soudu, doktorandka Právnické fakulty 
Palackého univerzity, více než pět let praxe v oblasti vzdělávání 
úředníků

Mgr. Bc. Petra Juřátková           

Cíle kurzu
Absolvování kurzu má účastníkům umožnit lépe poznat svá práva, stejně jako povinnosti, jež pro 
ně, jakožto úředníky, vyplývají. Díky tomu budou schopni se efektivněji bránit v případě, že vůči 
nim bude uplatňován nárok na náhradu újmy, stejně jako se naučí předcházet problematickým 
(z pohledu jejich odpovědnosti za případnou újmu) situacím. 

Kurz je koncipován jako sekundárně konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu účast-
níci mohou posílat rovněž předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“). 


