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CÍLE KURZU 

Cílem tohoto kurzu je zevrubně analyzovat přestupky relevantní při poskytování zdravotní 

péče, tzn. zejména, přestupky upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen 

„zákon č. 372/2011 Sb.“). Kurz se zaměřuje nejen na hmotněprávní aspekty, tj. analýzu 

jednotlivých skutkových podstat, ale neopomíjí rovněž procesní aspekty vedení 

přestupkového řízení.  

Kurz je rozdělen do dvou částí. V první části se kurz zaměřuje na procesní aspekty vedení 

přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, v platném znění, demonstrované na vybraných skutkových podstatách, a to od 

prvotního okamžiku, kdy se správní orgán dozví o podezření ze spáchání protiprávního jednání, 

až po vydání rozhodnutí, kterým se řízení o přestupku na prvním stupni zásadně končí. V této 

fázi budou například zmíněny možnosti využití kontrolních mechanismů jakožto podkladů v 

navazujícím přestupkovém řízení. Analyzována budou nejčastější pochybení a možnosti, jak 

se jim vyvarovat v souvislosti s opatřováním podkladů, ale rovněž i ve vazbě na dokazování 

všech znaků řešené skutkové podstaty, a jejich možný vliv na správnost a zákonnost 

rozhodnutí či jiných úkonů v řízení o přestupcích.   
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MÍSTO  

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

TERMÍN 

4. květen 2023, 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin) 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 

osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408, - Kč vč. DPH) 
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V druhé části kurz rozebírá jednotlivé vybrané či účastníky požadované skutkové podstaty. 

Tyto skutkové podstaty jsou zásadně detailně rozebrány a, pokud je to možné, 

demonstrovány na aktuální judikatuře, metodických a výkladových závěrech.  

 

Kurz je koncipován prakticky a konzultačně, dostatečný prostor tak bude dán pro konzultaci 

a řešení praktických problémů jednotlivých účastníků.  

Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí. Účastníci mohou své 

dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 

juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). 

 
OBSAH KURZU 
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a. Zdroje  
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c. Právní úprava  

2. Problematické aspekty přestupkového řízení – demonstrace na skutkových podstatách  

a. Úkony správního orgánu před zahájením řízení 

i. Úřední záznam o podaném vysvětlení, zajištění důkazů, součinnost s jinými 

orgány 

ii. Místní šetření 

iii. Opatření podkladů 

iv. Příkaz 

b. Kontrolní činnost 

i. Vazba na kontrolní řád 

ii. Působnost a pravomoci 

iii. Kontrolní zjištění a doložitelnost 

iv. Kontrolní řád a možná použitelnost nejen v přestupkovém řízení 

c. Překážky v řízení 

d. Zahájení řízení, včetně problematiky lhůt a agendy zaměřené na vyřizování podnětů 

a odložení věci 

i. Nakládání s podněty, návrhy  
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ii. Covid a jeho dopady  

iii. Podklady vs. dokazování 
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 LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků, správního 

řízení, GDPR a ochrany osobních údajů. Dlouhodobě působila jako 

asistentka soudce Nejvyššího soudu. Má více než sedm let praxe 

v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a 

publikací.  

 


