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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích z pohledu úředníka 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

 

MÍSTO  

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

TERMÍN 

23. září 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je kriticky zhodnotit právní úpravou obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), pohledem 
úředníka, se zaměřením na stěžejní instituty obsaženými v tomto zákoně. Kurz se proto zaměří 
na:  

1) působnost silničního správního úřadu,  
2) definici základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a 

příslušenství pozemních komunikacích 
3) charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací,  
4) účelové komunikace pohledem zákona, judikatury a praxe,  
5) vedení řízení před silničně správním úřadem – zahájení řízení, náležitosti podání, 

oprávnění účastníků řízení, průběh řízení, formální a obsahové náležitosti 
rozhodnutí, oznamování, nahlížení do spisu atd.  

6) autovraky – definice, postup správního orgánu 
7) užívání komunikací – obecné a zvláštní 
8) uzavírky a objížďky 
9) pevné překážky 
10) reklamní zařízení 
11) náhrada škody 
12) přestupky  
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Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskuzi a projednávané novely.  
 
Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

- analyzovat působnost zákona č. 13/1997 Sb. 
- analyzovat základní instituty zákona č. 13/1997 Sb. 
- charakterizovat jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací 
- charakterizovat účelové komunikace 
- analyzovat judikaturu vztahující se k účelovým komunikacím  
- vymezit problematické aspektu postupu správního orgánu při aplikaci z. č. 

13/1997 Sb. 
- vymezit, kdy dochází k aplikaci správního řádu a v jakém rozsahu je správní řád 

aplikován 
- vymezit způsoby zahájení řízení 
- vymezit náležitosti podání 
- vymezit náležitosti přezkoumatelného rozhodnutí 
- definovat pojem autovrak, určitě, co je a co není autovrak 
- analyzovat postup správního orgánu, pokud je objekt na komunikaci ve srovnání 

se situací, kdy je objekt mimo komunikaci 
- vymezit možnosti užívání komunikací a omezení jejich užívání uzavírkami a 

objížďkami 
- vymezení pojmu reklamní zařízení, určení, které reklamní zařízení je legální a které 

nikoliv 
- popsat proces odstranění reklamního zařízení 
- popsat stručně postup při řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace a 

způsobené na pozemní komunikaci 
- analyzovat nejčastější skutkové podstaty dle z. č. 13/1997 Sb. 
- analyzovat možnosti obrany a ochrany před šikanózními praktikami, 
- analyzovat relevantní judikaturu,  
- představit aktuální výkladové trendy a metodologické závěry.  

 
Navržený program si klade za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit dovednostní 
kompetence cílové skupiny. 
 
 
 
 
 

 

OBSAH KURZU 

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

2. Silniční správní úřad 
a. Vymezení  
b. Působnost 
c. Pravomoc 
d. Příslušnost  

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze 
posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail: 
jurakova@kolumbuspm.cz.  
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3. Základní pojmy v oblasti silničního hospodářství 

a. Pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace 
..) 

b. Silniční pozemek 
c. Součást a příslušenství součásti a příslušenství pozemních komunikacích 
d. Silniční vegetace 
e. A další pojmy 

4. Účelové komunikace 
a. Definice 
b. Znaky 
c. Judikatura 

5. Řízení před silničně správním úřadem 
a. Aplikace správního řádu – subsidiarita 
b. Zahájení řízení 
c. Náležitosti podání 
d. Oprávnění účastníků řízení – seznámení se s podklady 
e. Nahlížení do spisu 
f. Průběh řízení 
g. Rozhodnutí 
h. Odvolání a další „opravné“ prostředky 

6. Autovraky  
a. Definice 
b. Postup správního orgánu při odstraňování autovraku z komunikace 
c. Postup správního orgánu při odstraňování objektu mimo komunikaci 

7. Užívání komunikací 
a. Obecné a zvláštní 
b. Uzavírky a objížďky 

8. Reklamní zařízení 
a. Definice 
b. Legalita 
c. Odstranění  

9. Náhrada škody 
10. Přestupky  

a. Analýza nejčastějších skutkových podstat 
b. Objektivní odpovědnost právnických a fyzicky podnikajících osob 
c. Liberace 
d. Zavinění 
e. Šikanozní praktiky 
f. Dokazování 
g. Přiměřenost pokuty  

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

 
 
 
 

LEKTOR KURZU 

   

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

Petra Juřátková je advokátka s rozsáhlou praxí v oblasti správního a 
přestupkového řízení a lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 
vzdělávání úředníků veřejné správy.  
Dlouhodobě působila jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. 
 


