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Alkoholové přestupky  
detailně - dokazování, 
rozhodování, judikatura 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 

TERMÍN 

30. září 2022, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

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

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je zevrubně analyzovat přestupky na úseku sociální péče, tzn. přestupky 
upravené především v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 
Kurz se zaměřuje zejména na hmotněprávní aspekty, tj. analýzu jednotlivých 
skutkových podstat, ale neopomíjí ani procesní aspekty vedení přestupkového řízení.  
 
Předmětem tohoto kurzu je alkohol ve spojení s přestupkovou problematikou. Cílem 
kurzu je zevrubně vymezit roli alkoholu v přestupkovém právu a následně analyzovat 
specializované oblasti přestupkového práva, v nichž alkohol figuruje. Kurz proto 
nejprve řeší otázku příčetnost ve vazbě na požití alkoholu. Následně se již kurz logicky 
zaměřuje na následující oblasti:  
1) Dopravní přestupky – vymezuje jednotlivé skutkové podstaty spjaté s požitím 

alkoholu (event. jiné návykové látky), rozlišuje, kdy se jedná o přestupek a kdy o 
trestný čin, vymezuje postup správního orgánu při řešení přestupku s přítomností 
alkoholu (návykové látky), rozebírá aktuální legislativu, judikaturní závěry, 
nejčastější námitky účastníků a „platnou“ metodologii, definuje pojem alkohol a 
jiné návykové látky, detailně vymezuje způsoby prokazování přítomnosti alkoholu 
(orientační dechová zkouška, lékařské vyšetření, znalecký posudek) a jeho 
odbourávání. 
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2) Přestupky podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek – vymezení jednotlivých skutkových podstat, způsoby 
prokazování, pravomoci a postup příslušných správních orgánů. 

3) Další přestupky.  
 

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) Příčetnost 

a. Pojem a definice 

b. Znaky příčetnost 

c. Prokazování nepříčetnosti 

d. Příčetnost vs. alkohol 

3) Dopravní přestupky 

a. Rozbor relevantních skutkových podstat 

b. Alkohol a návykové látky – pojem a definice 

c. Nulová tolerance – co to v praxi znamená 

d. Prokazování alkoholu/návykové látky 

e. Orientační dechová zkouška 

f. Odborné lékařské vyšetření 

g. Znalecký posudek  

h. Obstrukce a námitky účastníků   

i. Přestupek vs. trestný čin  

• Společenská škodlivost 

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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• Kolize  

• Postup správního orgánu při předání věci  

• Využitelnost důkazů, vzájemná součinnost OČTŘ a správních orgánů  

4) Zákon č. 65/2017 Sb.  

a. Rozbor relevantních skutkových podstat 

• Dokazování 

• Pravomoci správních orgánů  

b. Osoba nezletilá a její postavení v řízení  

5) Zbytkové skutkové podstaty 

6) Rozbor judikatury, metodologie nad rámec předchozích částí 

7) Diskuse a konzultace 

 

 
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.  


