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16. března 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Podrobná anotace kurzu

Postavení poškozeného v řízení o přestupcích upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon“). Zákon řadí poškozeného mezi účastníky řízení pouze 
v té jeho části, která se týká uplatněného nároku na náhradu škody a na vydání 
bezdůvodného obohacení. Podmínkou, aby poškozený mohl v řízení o přestupku vykonávat svá 
práva, je tedy řádné a včasné uplatnění majetkového nároku. Pokud se tak stane, správní orgán má 
povinnost o těchto vznesených nárocích ze strany poškozeného rozhodnout. 

V řízení o přestupku tedy mohou vystupovat pouze ti poškození, kteří uplatnili svůj majetkový nárok. 
Oproti trestnímu řízení je vymezení poškozeného v řízení o přestupcích užší, absentuje zde ublížení 
na zdraví jako důvod k přiznání procesních práv a statutu poškozeného. Je proto namístě se zabývat 
otázkou, jak s poškozenými naložit v případě četných případů přestupků proti občanskému 
soužití ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích, které tvoří 
podstatné procento projednávaných případů. Z hlediska komparace s postavením poškozeného 
v trestním řízení je vhodné vymezit i další základní pojmy jako je oběť nebo osoba přímo postižena 
spácháním přestupku. Pro samotnou přípustnost a existenci řízení o přestupku může být osoba 
přímo postižena přestupkem klíčová za předpokladu, že nedá se zahájením řízení souhlas. 

Cena    

Cíle kurzu

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektor
Termín

Cílem kurzu je vymezit souvislosti postavení poškozeného v řízení o přestupku včetně shrnutí jejich práv 
a povinností za vhodné komparace s poškozeným v trestním řízení. Seminář se dotkne i ryze praktických 
aspektů jako je zastoupení poškozeného zmocněncem, rozlišení poškozeného a svědka či případů 
ublížení na zdraví a práv osob přestupkem přímo postižených. 

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)

17. června9. prosince 2021, 9:00 - 15:00

1790

2166

4. března 2022, 9:00 - 15:30

2190

2650

Praha (adresa školení bude upřesněna
na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail)

23. září 2022, 9:00 - 15:30
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V souvislosti s právy a povinnostmi poškozeného v řízení o přestupku je celá řada více či méně sporných 
otázek týkajících se jednak samotného vymezení osoby poškozeného (fyzické i právnické), jednak 
zastoupení v řízení o přestupku i kumulace procesních rolí, kdy je poškozený často i svědkem. 
Nejvýznamnějším právem poškozeného je bezpochyby právo uplatnit svůj řádně vymezený nárok na 
náhradu škody anebo vydání bezdůvodného obohacení. Zde řízení o přestupku převyšuje svůj základní 
veřejnoprávní význam potrestání pachatele protiprávního jednání k uspokojení majetkových nároků 
poškozeného, když k tomuto má směřovat i působení samotného správního orgánu.

Samostatná část kurzu bude věnována rozhodnutí o majetkových nárocích poškozeného v řízení 
o přestupku, a to zejména s akcentem na konkrétní rozhodnutí správního orgánu o uplatněném nároku. 
Tedy za jakých situací budou splněny podmínky pro uložení povinnosti k náhradě škody či vydání 
bezdůvodného obohacení a kdy naopak správní orgán rozhodne o nepřípustnosti nároku anebo 
poškozeného odkáže do jiného řízení. To vše v kontextu aktuální i starší (použitelné) judikatury.
Účastníci kurzu získají kompletní přehled o postavení poškozeného v řízení o přestupku a návod pro 
řešení praktických situací s poškozenou osobou související včetně rozhodování o jeho majetkových 
nárocích.

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. 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 kopecny@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání).

1. Vymezení pojmů     
• Poškozený dle zákona o přestupcích
• Poškozený dle trestního řádu
• Oběť dle zákona o obětech
• Osoba přímo postižená spácháním přestupku

2. Poškozený vs. svědek
• Poškozený a svědek – jedna či více osob, účastníci řízení?
• Práva a povinnosti poškozeného a svědka
• Možnost zastoupení na základě plné moci
• Společný zmocněnec
• Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku – FO, PO a jejich jednotlivá 

• Poškozená FO a poškozená PO
3. Uplatnění majetkových nároků poškozeného     

• Kdo, kde, dokdy, jak, vůči komu
• Adhezní řízení
• Nárok na náhradu škody
• Nárok na vydání bezdůvodného obohacení

• Komparace uplatnění majetkových nároků v přestupkovém a trestním řízení
• Problematika ublížení na zdraví v kontextu majetkových nároků poškozeného
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Lektor kurzu

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

4. Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
• Nepřípustnost nároku
• Uložení povinnosti k náhradě škody
• Odkázání s nárokem na soud či jiný orgán veřejné moci
• Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení při narovnání
• Náklady poškozeného v souvislosti s řízením o přestupku
• Opravné prostředky poškozeného a obviněného

5. Diskuse, otázky a závěr

advokát specializující se na trestní právo a přestupky, lektor na 
právnických fakultách Palackého univerzity a Univerzity Karlovy, autor 
řady odborných publikací


