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Právo na obhajobu 
v přestupkovém řízení 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

14. prosince 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 

Právo na obhajobu je jedním z komponentů práva na spravedlivý proces. Je 
vymezené mimo jiné v článku 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Vyjadřuje 
se k němu a definuje jej rovněž i judikatura Nejvyššího, Nejvyššího správního a 
Ústavního soudu. Přesto se v praxi stává, že správní orgány toto základní právo 
osoby obviněné z přestupku krátí a osobě nepřiznávají v rozsahu, v jakém ji náleží či 
jej zaměňují s jinými právy (právo na právní pomoc atd.).  
 
Cílem kurzu je vymezit právo na obhajobu v praktických situacích tak, jak se 
projevuje a osobě svědčí v přestupkovém řízení. Kurz nejprve představí právní 
předpisy, v nichž je právo na obhajobu upraveno a vysvětlí jejich provázanost. 
Následně se zaměří na samotné vymezení práva na obhajobu a komu svědčí. 
Vysvětlí, zda právo na obhajobu náleží jen osobě obviněné či i jiným osobám, 
event. jakým. Uvede a vysvětlí další práva, která s právem na obhajobu souvisí. 
Demonstruje na přestupkovém řízení, v jakých fázích osobě obviněné, event. dalším 
osobám, právo na obhajobu náleží a s pomocí především judikatury ukáže 
nejčastější chyby správních orgánů ve vztahu k tomuto právu. V této souvislosti 
navrhne postup, jak se nesprávné aplikaci a konfrontaci s právem na obhajobu 
vyhnout, event. tuto napravit. Neopomene ani provázanost s trestním řízení a 
trestněprávními předpisy.  
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Kurz reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu kurzu 
detailně analyzována. Dále kurzu reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny a 
zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskuzi a projednávané novely.  
 
Po absolvování kurzu bude absolvent schopen: 

- vymezit právní úpravu práva na obhajobu, 
- vymezit a vysvětlit právo na obhajobu, 
- vymezit a vysvětlit právo na spravedlivý proces, 
- definovat okruh osob, kterým práva na obhajobu náleží, 
- identifikovat nejčastější chyby při aplikaci práva na obhajobu,  
- identifikovat možnosti prevence/řešení chyb při aplikaci práva na 

obhajobu, 
- analyzovat relevantní judikaturu,  
- představit aktuální výkladové trendy a metodologické závěry.  

 
 

 
 

 

 
OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  
d. Specialita vs. subsidiarita 

2. Právní úprava práva na spravedlivý proces (práva na obhajobu) 
a. Nadnárodní právní úprava 
b. Ústavní pořádek 
c. Zákonná úprava 

3. Právo na obhajobu 
a. Definice 
b. Komu náleží  
c. V jaké fází řešení přestupku se právo na obhajobu přiznává 
d. Jaké jsou projevy práva na obhajobu 
e. Příbuzná a související práva 
f. Provázanost s trestním právem 

4. Procesní postup při řešení přestupku ve vazbě na právo na obhajobu 
a. Sdělení podezření ze spáchání přestupku 
b. Sepis úředního záznamu 
c. Zajištění důkazů 
d. Podání vysvětlení 
e. Sdělení obvinění 
f. Dokazování 
g. Vedení ústního jednání 

Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají rovněž 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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h. Právo na vyjádření a seznámení se s podklady 
i. Vydání/oznámení rozhodnutí 
j. Kolize přestupkového řízení s řízením trestním a vzájemná provázanost 

v kontextu práva na obhajobu 
5. Šikanózní praktiky 
6. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 

částech) 
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 a 

správního řízení. Autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  


