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Pravidla ukládání správních 
trestů 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

31. března 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  

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich („ZOP“), kterým došlo k významnému posunu oproti dosavadní úpravě 
přestupků a správních deliktů. Po vzoru trestního zákoníku ZOP výslovně určuje definici 
některých skutečností a pojmů, které doposud byly v praxi státními orgány a soudy pouze 
dovozovány.  

V rámci programu budou účastníci kurzu seznámeni se zákonem o odpovědnosti za 
přestupky a nejvýznamnějšími změnami, které přináší, a to v oblasti ukládání trestů. Kurz se 
pak bude soustředit zejména na pravidla ukládání správních trestů, které jsou v ZOP nově 
výslovně stanoveny. Účastníci se dozvědí, k čemu by měl správní orgán přihlédnout při 
ukládání trestů, včetně výčtu polehčujících a přitěžujících okolností, či okolností, při kterých 
lze snížit pokutu pod její dolní hranici určenou zákonem. Na praktických příkladech bude 
vysvětleno, dle jakých pravidel by měl být uložen trest, bylo – li jedním skutkem spácháno 
více přestupků. Jednotlivé okolnosti, k nimž správní orgán přihlíží při stanovení druhu a 
výměry trestu, budou v rámci kurzu podrobně analyzovány se zaměřením na problematické 
otázky a s přihlédnutím k existující judikatuře. 
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ZOP nově nabízí možnost upuštění (případně podmíněného upuštění) od potrestání. Upuštění 
od potrestání jako takové bude možné například v případě, kdy k nápravě pachatele 
postačí pouhé projednání přestupku. Ani tato oblast nezůstane opomenuta. 

Navržený program si klade za cíl analyzovat průběh ukládání trestů, popsat jednotlivé 
okolnosti významné pro rozhodování o druhu a výměře trestu. V rámci kurzu bude celá 
problematika řešena s odkazem na existující judikaturu. 

 

1) Základní pojmy správního trestání 

     • časová působnost zákona 

 

OBSAH KURZU 

1) Základní pojmy správního trestání 

     • časová působnost zákona 

     • přestupek (x trestný čin) 

     • pokus přestupku 

     2) Ukládání správních trestů 

     • § 36–44 ZOP 

     • polehčující okolnosti 

     • přitěžující okolnosti 

     • ukládání správních trestů za více přestupků 

     • (podmíněné) upuštění od uložení správního trestu 

     • mimořádné snížení výměry pokuty 

 
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.  

Kurz je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají rovněž 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!  

 


