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Dopravní nehoda – přestupek 

nebo trestný čin? 

 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky   

MÍSTO  

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

TERMÍN 

1. června 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

2.490, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 

3.013, - Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Ustanovení § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), vymezuje, co se rozumí dopravní 

nehodou a stanovuje povinnosti jednotlivých účastníků dopravní nehody. Výše zmíněné 

ustanovení ovšem není jediným ustanovením v zákone č. 361/2000 Sb., v němž lze najít 

zmínku o dopravní nehodě. Tato v praxi velmi často se vyskytující situace, jejímž účastníkem 

může být i kdokoliv z nás, figuruje i v jiných částech zákona č. 361/2000 Sb. 

Cílem tohoto kurzu je určit a vymezit právní situace, v nichž správní orgán pracuje s pojmem 

dopravní nehoda. Dále kurz analyzuje, kdy je dopravní nehoda spojena s přestupkovou 

odpovědností a kdy již naopak jde o trestný čin. Kurz tedy kromě jiného vymezuje skutkové 

podstaty přestupků na úseku dopravy související s dopravními nehodami a na nich 

systematicky vykládá nejčastější chyby spojené s jejich prokazováním. 

Kurz se rovněž soustředí na kolizi a konkurenci přestupkového a trestního řízení a to nejen po 

stránce hmotněprávní, ale i po stránce procesní, když stanovuje postup správního orgánu 

při zjištění, že jím projednávané protiprávní jednání by mohlo naplňovat znaky trestného 

činu.  
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Zabývá se i tím, jaké postavení v řízení o přestupku mají jednotlivé dopravní nehodou 

dotčené osoby (viník, spoluviník, svědek, poškozený) a jak vůči nim v závislosti na tomto 

odlišném postavení postupovat. Účastníci kurzu v této souvislosti budou upozorněni na 

obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky účastníků řízení o přestupku a možnosti, jak jim 

efektivně čelit. 

V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací 

proces 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH KURZU 

 

1. Dopravní nehoda podle § 47 zákona č. 361/2000 Sb. 

-  Práva a povinnosti osob zúčastněných na nehodě 

 

2. Dopravní nehoda v dalších částech zákona č. 361/2000 Sb. 

- Analýza relevantních ustanovení 

 

3. Dopravní nehoda – přestupek vs. trestný čin 

- Kritéria rozlišení trestného činu a přestupku 

-  Postup správního orgánu při předání věci 

-  Postup správního orgánu po odevzdání věci/postoupení věci 

-  Analýza konkrétních (přestupkových) skutkových podstat spjatých s dopravní 

    nehodou 

- Prokazování skutkové podstaty (konkrétně) 

- Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka  

- Společenská škodlivost  

 

 

 

 

Kurz je vysoce praktický a je koncipován jako konzultační. 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.  
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-  Procesní postavení jednotlivých osob zúčastněných na dopravní nehodě 

 

- obviněný  

Nejčastější námitky, ,,pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost 

Účelové a obstrukční jednání podezřelého/obviněného/pachatele  

a obrana proti němu  

- Svědek 

- Poškozený  

Náhrada škody v řízení o přestupku  

 

4. Evidence dopravních nehod 

5. Diskuse a konzultace 

 

V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků 

(dotazy k jednotlivým dílčím či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu kurzu). 

 

 

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.  

 


