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Bodové hodnocení 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

4. dubna 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 

 

Program se zaměřuje na problematiku systému bodového hodnocení, resp. bodového 
systému. Vymezuje důvody, proč bylo bodové hodnocení zavedeno a dále pak, za jakých 
podmínek, tj. v případě jakých skutkových podstat přestupků a trestných činů, a kým jsou 
body přičítány. Program vymezuje, kam a jak jsou body zaznamenávány, jaké jsou důsledky 
dosažení celkového počtu bodů. V této souvislosti je probírána problematika podání námitek 
proti provedení záznamu bodů, kdy je především a mimo jiné analyzována relevantní 
judikatura.  
 
Dále je řešena otázka odevzdání řidičského průkazu, pozbytí řidičského oprávnění a jeho 
vrácení. Vymezeny jsou rovněž podmínky pro odečtení bodů. V závěru budou rozebrány 
dotčené skutkové podstaty přestupků/trestných činů, při nichž dochází k záznamu bodů.  
 
Kurz reflektuje jak platnou, tak i připravovanou legislativu. Zohledňuje aktuální judikaturní 
praxi správních orgánů i správních soudů, která je v průběhu programu detailně analyzována. 
Dále Kurz reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. Zohledňuje rovněž probíhající 
legislativní diskusi a projednávané novely – zejména významnou novelu týkající se bodového 
systémi.  
 
Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

- vymezit relevantní právní úpravu v oblasti bodového hodnocení řidičů  
- vymezit podmínky přičítání/zaznamenávání bodů  
- analyzovat záznam bodů 
- vymezit důsledky dosažení celkového počtu bodů 
- rozebrat problematiku námitek proti provedení záznamu bodů 
- popsat podmínky a důsledky odevzdání řidičského průkazu, pozbytí řidičského 

oprávnění a jeho vrácení 
- vymezit podmínky pro odečtení bodů 
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- rozebrat skutkové podstaty přestupků/trestných činů, při nichž dochází k záznamu 
bodů.  

- určit postup při řešení přestupků 
- vymezit nejčastější šikanózní praktiky a formy obrany a ochrany proti nim 
- reflektovat aktuálně projednávané či zvažované novely 
- 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  

- Aktuální 
- Připravovaná 

2. Bodové hodnocení  
a. Důvody zavedení 
b. Přičítání 
c. Záznam 
d. Námitky 
e. Judikatura 
f. Podmínky a důsledky odevzdání řidičského průkazu 
g. Podmínky a důsledky pozbytí řidičského oprávnění a jeho vrácení 
h. Podmínky pro odečtení bodů  

3. Přestupky a trestné činy 
a. Vymezení skutkových podstat 

- Přestupek vs. trestný čin 
b. Přestupkové řízení obecně 
c. Šikanózní praktiky a obrana a ochrana před nimi 

4. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
5. 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! 


