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Silniční kontrola v kontextu 
navazujícího správního 
(přestupkového) řízení  
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

TERMÍN 

11. listopadu 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 vymezit pojem silniční kontrola a kdy, kdo a za jakých podmínek je k silniční 
kontrole oprávněn a jak je možné efektivně využít závěry z ní získané. Správní orgány 
v návaznosti nejen na přestupkové řízení využívají poznatky a podklady získané od jiných 
subjektů. V oblasti dopravního práva je tímto zdrojem mimo jiné i silniční kontrola.  

Kurz se zaměří především na:  

- vymezení pojmu silniční kontrola, silniční technická kontrola, 
- identifikace osob oprávněných zastavit motorové vozidlo, 
- určení, jakým způsobem mohou oprávněné osoby vozidlo zastavit, 
- určení, jaké doklady musí mít řidič zastaveného vozidla a důsledky jejich 

nepředložení, 
- vymezení osob oprávněných provést silniční kontrolu, 
- určení, jakým způsobem mohou oprávněné osoby silniční kontrolu zahájit, 
- důsledky provedené kontroly, 
- zabránění v jízdě, 
- zadržení řidičského průkazu, 
- vymezení závad na vozidle a důsledky těchto závad pro řidiče, 
- využitelnost podkladů v „navazujícím“ přestupkovém řízení. 

Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
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Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskuzi a projednávané novely.  

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen: 

- vymezit pojem silniční kontrola 
- vymezit osoby oprávněné k zastavení vozidla 
- určit způsob, jakým oprávněné osoby mohou vozidlo zastavit 
- vymezit oprávnění osob při zastavení vozidla 
- vymezit podmínky a. způsoby kontroly přítomnosti alkoholu/návykové látky u řidiče 
- vymezit doklady, které řidič musí mít u sebe a které je povinen na výzvu 

oprávněné osoby předložit 
- určit důsledky nesplnění některé z povinností při kontrole 
- analyzovat způsoby, kterými lze řidiči zabránit v jízdě a určit podmínky jejich 

aplikovatelnosti 
- vymezit podmínky zadržení řidičského průkazu 
- analyzovat vazbu silniční kontroly na „navazující“ přestupkové řízení 
- vymezit pojem technická (ne-)způsobilost vozidla 
- vymezit pojem technická prohlídka a určit její druhy 
- určit druhy závad na vozidle 
- určit postup a oprávnění PČR a městské/obecní policie při silniční kontrole a 

vymezit oprávnění 

 
 

 

 
 

OBSAH KURZU 

 
1. Úvod do problematiky 

a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Základní pojmy 
a. Silniční vozidlo a jeho kategorizace a druhy 
b. Řidič 
c. Provozovatel  
d. Osoba, která provozuje  
e. Silniční kontrola, silniční technická kontrola   

3. Oprávnění zastavit vozidlo  
4. Způsoby zastavení vozidla 
5. Doklady, které musí mít řidič vozidla u sebe a důsledky jejich nepředložení 

a. Přestupková odpovědnost 
6. Prohlídka vozidla 

a. Kdo je oprávněn 
b. Rozsah provedení prohlídky 
c. Technický stav vozidla a jeho posouzení 
d. Druhy závad 
e. Přítomnost alkoholu/návykové látky 
f. Přestupková odpovědnost  

 

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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7. Zabránění v jízdě 
a. Podmínky a oprávnění  

- Důvody na straně řidiče 
- Důvody na straně vozidla 

8. Zadržení řidičského oprávnění  
a. Podmínky a oprávnění  

9. Vazba na přestupkové řízení  
a. Podklady vs. důkazní prostředky 
b. Zahájení řízení 
c. Nesprávný postup, nezákonnost a dopady na přestupkové řízení  

10. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
11. 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.  


