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 PRÁVNÍ A PRAKTICKÉ ASPEKTY 

LISTINNÝCH DŮKAZŮ VE SPRÁVNÍM 

ŘÍZENÍ (VČETNĚ ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU) 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

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

 

TERMÍN 

17. března 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

 

CENA 

1.990, - Kč (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní 2.408, -  Kč 

vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

Po absolvování programu absolvent bude schopen:  

- definovat základní terminologii v oblasti dokazování  

- vymezit účel dokazování,  

- reagovat na důkazní návrhy účastníků správního řízení, zejména vymezit 

legitimní důvody  

 odepření důkazního návrhu,  

- řádně opatřovat důkazní prostředky, zejména listiny,  

- posoudit legitimitu odepření předložení listiny,  

- řádně provést dokazování veřejnou listinou vydanou orgánem cizího 

státu, - posoudit, zda je  

 čtení listiny třeba předem oznamovat účastníkům řízení,  
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OBSAH KURZU 

1. Dokazování, jeho účel a základní terminologie – dokazování jako proces potvrzení nebo 

vyvrácení pravdivosti tvrzené skutečnosti – skutečnosti nepodléhající dokazování -terminologie  

     - důkazní prostředek jako forma – důkaz jako informace – nositel důkazu jako věc nebo                   

osoba                                           

- rozlišit dokazování listinou v rámci jednání a mimo něj, 

 - rozlišit přístup k soukromé a veřejné listině,  

- odlišit soukromé a veřejné listiny, 

- protokolovat a zaznamenávat čtení listiny,  

- v procesním smyslu správně přistupovat k hodnocení listiny, zejména 

aplikovat princip  

 volného hodnocení důkazů,  

- zdůraznit povinnost hodnotit listiny jednotlivě a teprve poté ve 

vzájemných souvislostech, 

 - správně přistupovat k listinám po vytištění obsahu internetové stránky,  

- řádně řadit listiny do spisu a opatřovat je jednacím číslem,  

- procesně se vypořádat s listinou, zejména jde-li o seznámení účastníka s 

obsahem založené  

 listiny,  

- vymezit možnost nahradit listinu čestným prohlášením účastníka nebo 

svědeckou výpovědí,  

- rozlišit skutečnosti, které vyžadují zvýšenou ochranu (státem utajované 

skutečnosti, ochrana  

 osobnosti, obchodní tajemství),  

- vyvarovat se vad a procesních nedostatků při provádění dokazování 

listinou, 

- vyvarovat se vad a nedostatků při hodnocení listiny, zejména z pohledu 

zákazu opomenutí  

 a přezkoumatelnosti rozhodnutí  

- pracovat s aktuální judikaturou.  

Navržený program si klade za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i 

posílit dovednostní kompetence cílové skupiny. 
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     - přípustné důkazní prostředky podle správního řádu  

     - zdůraznění demonstrativního výčtu důkazních prostředků  

2. Listina jako důkazní prostředek a jeho procesní souvislosti – postavení listiny jako důkazního 

prostředku – navržení důkazu listinou  

     - povinnost správního orgánu vypořádat se s návrhem – legitimní důvody odepření 

dokazování listinou – je účastník oprávněn předložit listinu bez opatření správním orgánem?  

     - postup správního orgánu v těchto případech – zohlednění této okolnosti v rámci 

hodnocení – odkaz na judikaturu – opatření listiny  

     - náležitosti výzvy, nejčastější pochybení – ediční povinnost vyzvané osoby – možnost 

odepření předložení listiny  

     - legitimní důvody podle zákona – opatření listiny ze zahraničí – ověření veřejné listiny  

vydané orgánem cizího státu – provádění dokazování čtením listiny  

     - bude konkretizováno v bodě 4. - hodnocení listiny  

     - bude konkretizováno v bodě 5.  

3. Listiny – pojem listiny – jazyk listiny – obsah zachycený v listině soukromé listiny  

     - neverbálně zachycený obsah – veřejné listiny, definice – presumce pravdivosti obsahu  

     - presumpce pravdivosti obsahu? - judikatura – postavení čestných prohlášení  

     - svědecká výpověď nahrazující listinný důkaz  

4. Praktické aspekty dokazování listinami – je třeba za účelem čtení listiny nařizovat jednání? 

     - čtení listiny za přítomnosti jiné osoby – čtení a sdělení obsahu – protokolace - čtení  

listiny v nepřítomnosti jiné osoby – záznam – založení listiny – opatření jednacím číslem -  

spisový přehled – je povinností orgánu oznámit účastníkům založení listiny do spisu? 

     - nahlížení do spisu - procesní odpovědnost účastníka za aktivní přístup v procesu - 

judikatura - lze odkázat na listiny založené v jiném spise? - lze odkázat na externí zdroje? - 

praktické aspekty - nahlížení - judikatura  

5. Ústavněprávní požadavky na hodnocení důkazu listinou – princip volného hodno cení 

důkazů - možnost účastníků vyjádřit se k listině - hodnocení každého důkazu jednotlivě a ve 

vzájemných souvislostech - přezkoumatelnost správního rozhodnutí - zákaz opomenutí  

6. Diskuze a závěr 
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LEKTOR KURZU 

  

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

Advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků a 

správního řízení. Dlouhodobě působila jako asistentka soudce 

Nejvyššího soudu. Má více než sedm let praxe v oblasti 

vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a 

publikací. 


