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4. března 2021, 9.00 - 15.00 

Parametry kurzu

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Podrobná anotace kurzu

Nezletilý může v mít řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), různá postavení. Může 

poškozeného, svědka a v případě mladistvého není vyloučeno, že rovněž v pozici 
podezřelého, později obviněného a následně eventuálně i pachatele. Každé z těchto postaveních s 

Cena    

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektor

Termín

Cílem tohoto kurzu je proto předně vymezit předpoklady pro výše zmíněná různá postavení 
nezletilého v řízení s příslušnými přesahy zejména do soukromého práva (řešena bude například 
otázka svéprávnosti ve vazbě na procesní subjektivitu v řízení o přestupku). Dále si kurz klade za cíl 
upozornit jeho účastníky na  především s procesním postupem správního orgánu 
ve vztahu k nezletilým, ať už v řízení vystupují v jakékoliv roli, neboť je to právě formální (procesní) 
stránka řízení, která je obvykle nejčastějším příkladem pochybení rozhodujícího subjektu, a proto 
rovněž nejčastějším cílem účastníků, resp. jejich zástupců z řad advokátů hledajících důvody 
podání opravných prostředků. Řešena bude například otázka zastupování nezletilého, včetně 
opatrovnictví (a kolizního opatrovnictví) či otázka doručování. V této souvislosti bude rovněž 
analyzováno procesní postavení dalších osob, jejichž přítomnost v řízení je obvyklá či dokonce 
nezbytná, pokud v řízení vystupuje nezletilý (například zákonný zástupce, opatrovník, OSPOD). 
Zohledněny budou rovněž dopady připravované novely (nejen) zákona č. 250/2016 Sb.
Účastníci kurzu budou kromě jiného upozorněni na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky 
účastníků řízení o přestupku a možnosti, jak jim efektivně čelit.

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

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cílem tohoto kurzu je proto předně vymezit předpoklady pro výše zmíněná různá postavení 
nezletilého v řízení s příslušnými přesahy zejména do soukromého práva (řešena bude například 
otázka svéprávnosti ve vazbě na procesní subjektivitu v řízení o přestupku). Dále si kurz klade za cíl 
upozornit jeho účastníky na  především s procesním postupem správního orgánu 
ve vztahu k nezletilým, ať už v řízení vystupují v jakékoliv roli, neboť je to právě formální (procesní) 
stránka řízení, která je obvykle nejčastějším příkladem pochybení rozhodujícího subjektu, a proto 
rovněž nejčastějším cílem účastníků, resp. jejich zástupců z řad advokátů hledajících důvody 
podání opravných prostředků. Řešena bude například otázka zastupování nezletilého, včetně 
opatrovnictví (a kolizního opatrovnictví) či otázka doručování. V této souvislosti bude rovněž 
analyzováno procesní postavení dalších osob, jejichž přítomnost v řízení je obvyklá či dokonce 
nezbytná, pokud v řízení vystupuje nezletilý (například zákonný zástupce, opatrovník, OSPOD). 
Zohledněny budou rovněž dopady připravované novely (nejen) zákona č. 250/2016 Sb.
Účastníci kurzu budou kromě jiného upozorněni na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky 
účastníků řízení o přestupku a možnosti, jak jim efektivně čelit.
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25. února 2022, 9:00 - 15:30



V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jak konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než 
žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na 
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“)
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Lektor kurzu

Obsah kurzu

1) Úvod do přestupkového práva
 •  Vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
 •  Zákon č. 250/2016 Sb. – nejdůležitější změny
2) Procesní postavení nezletilého v řízení o přestupku
 •  Svéprávnost
 •  Procesní subjektivita
  •  Participační práva
  •  Nejlepší zájem dítěte
 •  Zastupování nezletilého
  •  Zákonný zástupce
  •  Opatrovnictví
  •  Kolizní opatrovnictví
 •  Doručování nezletilému
 •  Ochrana osobnosti a osobních údajů nezletilého
 •  Postavení OSPODu
3) Nezletilý jako svědek
 •  
4) Nezletilý jako poškozený
 •  
5) Nezletilý jako obviněný
 •  
6) Dopady připravované novely (mj.) zákona č. 250/2016 Sb.
7) Rozbor aktuální judikatury (nad rámec judikatury, která byla dosavadně rozebrána v 
předchozích částech kurzu)
8) Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků (dota-

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy, autorka a spoluautorka řady odborných článků 
a publikací 

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Cíle kurzu

V rámci kurzu budou prezentovány aktuální metodické a judikaturní závěry na rozhodovací proces.
Kurz je koncipován jak konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než 
žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na 
kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (předmět „kurz datum konání“)


