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18. února    2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. 

Podrobná anotace kurzu

Cílem kurzu je zanalyzovat právní úpravu odpovědnosti úředníků jak z hlediska správního, tak 

trestné činy, jichž se může úředník v rámci výkonu své činnosti dopustit. S ohledem na konstrukci 
přestupků a trestných činů se zaměříme též na subjektivní stránku, tedy zavinění ve vztahu k 
jednotlivým trestným činům a přestupkům. Posluchači budou seznámeni též s aktuálním problémy 
vybraných přestupků a trestných činů. Neopomenuto bude též postavení úředníků v trestním řízení 
a správním řízení, tedy jejich práva a povinnosti v řízení o přestupku a v přípravném řízení trestním. 
Posluchači budou po absolvování kurzu schopni vymezit odpovědnost úředníků v trestním a 
správním právu, budou seznámeni s přestupky a trestnými činy, jichž se může úřední osoba dopustit 
a též budou znát procesní práva a postavení úředníků v řízení o přestupku a v trestním řízení. Budou 
seznámeni s problematickými aspekty vybraných trestných činů a přestupků a s aktuální judikaturou, 
kterou budou schopni i sami vyhledat.

Cena     

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektorka

Termín

Cíle kurzu

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

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)
1790

2166

18. února 2022, 9:00 - 15:307. října 2022, 9:00 - 15:30
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Lektorka kurzu

Obsah kurzu

1. Úvod do přestupkového a trestního práva 
 - vymezení právní úpravy dané zákonem zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
  za přestupek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 251/2016 Sb.,   
  o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 - vymezení právní úpravy dané zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu  
  způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním  
  postupem.
 - Vymezení právní úpravy dané zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění  
  pozdějších předpisů 

2. Vybrané přestupky, jež souvisí s odpovědností úředníků, a to zejména přestupky proti  
 pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy § 2 zákona  
 č. 251/2016 Sb., přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku  
 v územní samosprávě § 4 zákona č. 251/2016 Sb., přestupek porušení povinnosti  
 mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením § 5a zákona č. 251/2016 Sb., přestupky  
 proti majetku podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb.,  - zejména neoprávněné užívání cizí  
 věci či zpronevěra.
3. Problematika odpovědnosti za nesprávný úřední postup dle zákona č. 82/1998 Sb.,  
 a případný regresní nárok státu.
4. Trestné činy úředních osob – vybrané skutkové podstaty jako zneužití pravomoci  
 úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, úplatkářství.
5. Vybrané problémy přestupků a trestných činů úředních osob – shrnutí a návaznost na  
 aktuální judikaturu
6. Postavení úředníka v řízení o přestupku – jeho práva a povinnosti
7. Postavení úředníka v řízení trestním – jeho práva a povinnosti, a to zejména  
 v přípravném řízení (podání vysvětlení, zahájení trestního stíhání, obhajoba, vazba)
8. Diskuze a závěr

odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.


