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Účelové komunikace  
ve vazbě na judikaturu  
a praxi 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

25. 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 

 

Pojem účelová komunikace sice vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v praxi však tento pojem činí výkladové i aplikační problémy. 
Cílem kurzu je analyzovat pojem účelové komunikace s použitím zákona, judikatury i praxe.  
 

Kurz nejprve vymezí typy účelových komunikací a zaměří se na případnou evidenci 
účelových komunikací. Následně detailně rozebere definiční znaky jednotlivých účelových 
komunikací, a to především s využitím judikatury, tak, aby bylo možno odlišit účelové 
komunikace od jiných typů komunikací a dále od ploch, které nejsou pozemními 
komunikacemi. Dále se zaměří na působnost správních orgánů při rozhodování o úpravě 
provozu na účelových komunikacích, údržbě a užívání účelových komunikací.  
 

Na účelové komunikace lze pohlížet nejen z veřejnoprávního, ale i soukromoprávního úhlu 
pohledu, ve vztahu k němuž je na místě se ptát, zda je účelová komunikace stavbou; platí 
zde zásada „superficies solo cedit“ (stavba je součástí pozemku), atd. Kurz se proto zaměří i 
na tyto aspekty.  

 

Kurz reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny a 
zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely. 

 

 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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OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Základní pojmy  
a. Pozemní komunikace 
b. Účelová komunikace 
c. Veřejně přístupná účelová komunikace 
d. Stavba 

3. Typologie účelových komunikací 
4. Výklad obecného užívání  

a. Kumulativní předpoklady podmiňující existenci veřejně přístupné účelové 
komunikace 

5. Rozhodování správního orgánu v otázkách veřejně přístupných účelových komunikací 
a. Správní řízení ve věcech ochrany veřejně přístupných účelových komunikací 
b. Řízení o určení právního vztahu 
c. Civilní soudnictví 
d. Ochrana vlastnického práva 
e. Nařízení odstranění nepovolených pevných překážek 
f. Nucený výkon při nesplnění povinnosti odstranit nepovolenou překážku 

6. Přestupky a delikty 
7. Obranné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  
8. Soukromoprávní nároky 

a. Zřízení práva nezbytné cesty soudem 
b. Vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
c. Vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku 
d. Zřízení práva cesty stavebním úřadem 

9. Vlastnictví veřejně přístupné účelové komunikace  
a. Místní komunikace 
b. Právní úprava místní komunikace včetně výkladu přechodných ustanovení a 

judikatury 
c. Faktická podoba místních komunikací 
d. Kategorizace 
e. Odlišení místních komunikací od veřejně přístupných účelových komunikací 
f. Označení a evidence 
g. Údržba 
h. Obecné užívání místních komunikací 
i. Zpoplatnění 

10. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
11. Diskuse a konzultace 
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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.  

 


