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Přestupky proti občanskému 
soužití - dokazování, 
rozhodování, judikatura 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

4. listopadu 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 zevrubně analyzovat přestupky proti občanskému soužití upravené 
v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.  
 
Kurz podrobně vymezuje jednotlivé skutkové podstaty přestupků proti občanskému 
soužití, když detailně analyzuje znaky skutkových podstat, a to především za pomocí 
judikatury a komparace s trestním právem. V této souvislosti se rovněž zabývá 
souběhem přestupkového a trestního řízení a řeší otázku společenské škodlivosti 
protiprávního jednání.  
 
Na podkladě praktických příkladů vymezuje, kdy se v případně jednotlivých 
protiprávních jednání jedná o přestupek a kdy naopak o trestný čin, jak by měl 
správní orgán postupovat při předání věci orgánu činnému v trestním řízení. 
 
Kurz rovněž vymezuje postup správního orgánu při prověřování podezření ze spáchání 
přestupku proti občanskému soužití, zahájení řízení o tomto přestupku, procesu 
dokazování, rozhodování a tvorby rozhodnutí. V této souvislosti upozorňuje na 
nejčastější chyby, kterých se lze při řešení přestupku proti občanskému soužití 
dopustit a navrhuje možnosti, jak se těmto pochybením vyvarovat. Neopomíjí ani 
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otázku ochrany a obrany před v dané oblasti častými šikanózními praktikami 
účastníků a dalších dotčených osob (např. zmocněnců pachatelů přestupků).  
 

Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu 
programu detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry 
a pokyny. Zohledňuje rovněž novelu 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) Přestupky proti občanskému soužití – jednotlivé skutkové podstaty 

3) Trestné činy v oblasti občanského soužití – srovnání s přestupky 

4) Kolize přestupkového a trestního řízení 

a. Společenská škodlivost 

b. Stavění promlčecí lhůty 

c. Ne bis in idem 

d. Přezkumné řízení  

5) Procesní aspekty vedení přestupkového řízení 

a. Prověřování přestupku 

b. Zahájení řízení 

c. Dokazování 

d. Trestání 

e. Tvorba rozhodnutí 

f. Šikanózní praktiky a reakce na ně 

6) Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 

částech) 

7) 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.  


