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Zásady přestupkového řízení          
a  jejich aplikace v praxi 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

16. srpna 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 přiblížit podstatnost zásad přestupkového řízení a možnosti jejich využitelnosti 
v praxi. Pro řádný a správný výklad ustanovení vztahujících se k přestupkovému řízení je 
nezbytné pochopit základní zásady a principy, na kterých je přestupkové řízení vystaveno. 
Gramatická dikce nemusí být vždy jednoznačná, a i když se jako nesporná jeví, při praktické 
aplikaci se mohou objevovat výkladové a aplikační problémy, k jejichž řešení je zapotřebí 
pochopit typicky smysl a účel právní úpravy, její širší kontext, důvod vzniku, vazbu na další 
legislativu, propojenost s judikaturou a dále kromě jiného i vliv zásad a principů.  
 
Do přestupkového řízení se promítají zásady obecného správního řízení, současně pak 
přestupkové řízení disponuje vlastními zásadami. Odhlédnout nelze ani od vlivu 
souvisejících právních úprav a jejich zásad, typicky trestního práva.  
 
Kurz nejprve obecně definuje prameny práva, klasifikuje je a vysvětluje, jaké postavení 
v nich zaujímají právě zásady. Dále kurz definuje pojem principy a zásady a vymezuje 
rozdíly mezi nimi. Vysvětluje význam zásad, jejich původ, způsob aplikace a představuje 
jejich klasifikaci. Dále se kurz zaměřuje na jednotlivé druhy zásad. Nejprve se věnuje 
zásadám trestání, které dále diverzifikuje. Dále vymezuje zásady přestupkového řízení 
s ústavním zakotvením. Poté zmiňuje zásady podústavního charakteru, které vyčleňuje na 
zásady upravené/neupravené v relevantní právní úpravě. Každou zásadu kurz vysvětluje, 
uvádí její původ, zdroj úpravy, možnosti aplikovatelnosti a výkladové problémy.  
 
Po celou dobu reflektuje aktuální judikaturní praxi správních a trestních soudů, která je 
v průběhu programu detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické 
závěry a pokyny. Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely. 
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Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

- vymezit základní pojmy 
- vysvětlit funkci zásad 
- aplikovat základní výkladová práva 
- orientovat se v pramenech práva 
- klasifikovat zásady 
- orientovat se v zásadách přestupkového řízení  
- aplikovat test proporcionality 

 
 

 

 
 

OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Prameny práva 
a. Formální, materiální 
b. Psané, nepsané 
c. Původní, odvozené 
d. Zásady jako pramen práva 

- Zásady vs. principy 
3. Zásady 

a. Význam 
b. Zdroj 
c. Funkce 
d. Klasifikace 

4. Obecné zásady správního řízení 
a. § 2 až § 8 správního řádu 
b. Další zásady 

5. Zásady trestání  
a. Zásady hmotněprávní 
b. Zásady procesněprávní  

6. Zásady přestupkového řízení s ústavním zakotvením 
a. Zásady výslovně upravené v zákoně č. 250/2016 Sb. 

- Ne bis in idem 
- Zásada presumce neviny 
- Zásada ústnosti 
- Zásada rychlosti a hospodárnosti 
- Zásada zákazu sebeobviňování 

b. Zásady výslovně v zákoně č. 250/2016 Sb. 
7. Podústavní zásady 

a. Zásady upravené v zákoně č. 250/2016 Sb. 
- Zásada oficiality a legality 
- Zásada in dubio pro reo 
- Zásada zákazu reformatio in peius 

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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- Zásada jednotnosti řízení 
- Za ́sada beneficium cohaesionis 

b. Zásady neupravené v zákoně č. 250/2016 Sb. 
- Zásada materiální pravdy 
- Zásada vyšetřovací 
- Zásada volného hodnocení důkazů 

8. Další zásady 
9. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
10. 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.  


