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Skutkové podstaty přestupků  
podle zákona č. 56/2001 Sb.           
a jejich řešení v praxi 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

31. srpna 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.408,-  Kč vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

 

Cílem navrženého kurzu je analyzovat jednotlivé skutkové podstaty přestupků dle zákona č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), jejich výklad a 
praktické řešení.  

Kurz nejprve obecně představuje právní úpravu obsaženou v zákoně č. 56/2001 Sb., její smysl, 
účel, systematické umístnění v právním řádu a vazbu na další předpisy. Určuje také vztah 
zákona č. 56/2001 Sb. k těmto souvisejícím předpisům. Dále pak kurz identifikuje právem 
chráněné zájmy. Vymezuje předpoklady přestupkové odpovědnosti. Stanovuje 
procesněprávní specifikace při prověřování, projednávání a vymáhání přestupků na úseku 
zákona č. 56/2001 Sb.  Rozebírá jednotlivé skutkové podstaty dle zákona č. 56/2001 Sb. 
Vymezuje, kdy zpravidla dochází k souběhu jednotlivých skutkových podstat. Upozorňuje na 
obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky při řešení přestupků. Analyzuje související judikaturu a 
aktuální metodologické a výkladové trendy.  

Po absolvování programu absolvent bude schopen: 
- analyzovat působnost zákona č. 56/2001 Sb. 
- analyzovat základní instituty a subjekty zákona č. 56/2001 Sb. 
- identifikovat předpoklady přestupkové odpovědnosti 
- identifikovat znaky všech skutkových podstat na úseku zákona č. 56/2001 Sb. 
- specifikovat procesní postup při řešení přestupků dle zákona č. 56/2001 Sb.  
- reflektovat aktuálně projednávané či zvažované novely,  
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- 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. Základní pojmy dle zákona č. 56/2001 Sb. 
a. Silniční vozidlo a jeho kategorizace a druhy 
b. Řidič 
c. Provozovatel  
d. Osoba, která provozuje  

3. Zákon č. 56/2001 Sb. 
a. Systematizace 
b. Smysl a účel 

- Oprávněný zájem  
c. Vztah k jiným právním předpisům  
d. Konkurence přestupků  

4. Přestupky  
a. Předpoklady odpovědnosti  

- Objektivní odpovědnost právnických a fyzicky podnikajících osob 
- Liberace 
- Zavinění 

b. Procesní aspekty  
- Fáze před zahájením řízení 
- Rozhodování 
- Vymáhání 
- Šikanozní praktiky 

c. Analýza skutkových podstat 
5. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
6. 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, správního 

řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  

Účastníci kurzu mají 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! 


