
  

1 
 

 
 

Újma (škoda) jako znak skutkové 
podstaty i důsledek přestupku 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

20. 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 zevrubně analyzovat pojem újma ve vazbě na přestupkové právo. Újma 
(škoda) může být jak znakem skutkové podstaty, tak důsledkem protiprávního jednání.  
 
Kurz nejprve vymezuje pojem újma pohledem zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, ve spojení 
se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. 
Rozlišuje mezi nemajetkovou újmou a materiální škodou, které dále diferencuje.  
 
Následně se již pozornost soustředí na újmu jako znak skutkové podstaty. Na konkrétních 
skutkových podstatách z různých oblastí přestupkového práva ukazuje, jak újmu jako znak 
skutkové podstaty definovat (újma na zdraví, škoda na majetku atd.) a následně 
prokazovat.  
 
Újma je v přestupkovém právu spjata s osobou poškozeného a adhezním řízením. V této 
souvislosti proto vymezuje procesní postup správního orgánu i samotného poškozeného při 
uplatňování nároku na náhradu škody a účelně vynaložených nákladů. Vymezuje vztah a 
vazby mezi občanským soudním řízením, přestupkovým řízení a trestním řízení. Analyzuje 
nejčastější chyby správního orgánu při rozhodování o nároku poškozeného na náhradu 
škody (zákaz dvojího přičítání, nevyrozumění poškozeného, zbytečné odkazování na civilní 
řízení, nepřiznání náhrady škody, ačkoliv byla řádně vyčíslena, přiznání náhrady škody bez 
příčinné souvislosti s protiprávním jednáním atd.). Kurz v této části pracuje s judikaturou, 
praktickými příklady a metodickými závěry.  

 



2 
 

 
Po absolvování programu bude absolvent schopen: 

- definovat pojem újma, 
- typizovat pojem újma na nemajetkovou újmu a její druhy a majetkovou škodu a 

její druhy, 
- určit způsoby náhrady újmy (škody),  
- vymezit vztah mezi soukromoprávním vnímáním újmy a újmou v přestupkovém a 

trestním řízení, 
- vymezit postup správního orgánu při prokazování újmy a rozhodování újmy, 
- vymezit postup poškozeného při uplatnění nároku na náhradu škody, 
- 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  

2. Újma 
a. Újma v občanském zákoníku  

- Nemajetková újma a její vnitřní diferenciace  
- Náhrada škody a její vnitřní diferenciace 
- Teorie příčinné souvislosti  

b. Újma v trestním právu 
- Nemajetková újma 
- Náhrada škody 
- Důsledky uplatněná nároku na náhradu škody v trestním řízení 

c. Újma v přestupkovém právu obecně 
- Znak skutkové podstaty  
- Příklady újmy jako znaku skutkové podstaty 
- Zákaz dvojího přičítání 
- Újma jako důsledek protiprávního jednání 
- Újma způsobená přestupkovým řízením - bonus 

3. Újma v přestupkovém řízení detailně 
a. Poškozený – identifikace 

- Pojišťovny?  
b. Vyrozumění poškozeného  
c. Uplatnění nároku na náhradu škody 

- Náležitosti 
- Důsledky (promlčení) 
- Nejčastější chyby 

d. Rozhodnutí o nároku na náhradu škody 
- Formulace petitu  
- Účelně vynaložené náklady 
- Vymahatelnost 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze 
posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail: 
juratkova@kolumbuspm.cz.  
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4. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
5. 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.  


