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Parametry kurzu

Cíle kurzu

Podrobná anotace kurzu

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Přestupky v odvětví sociálně-právní ochrany dětí upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů. Podle citovaného zákona se mohou 
jednak dopustit různých přestupků fyzické osoby (včetně rodičů), dále fyzické osoby jako tzv. 
pověřené osoby (tj. osoby pověřené dle příslušných ustanovení citovaného zákona k poskytování 
sociálně-právní ochrany) a také se mohou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby dopustit 
správního deliktu (v teoretickém smyslu). Cílem kurzu je seznámit účastníky se skutkovými podstat-
ami přestupků na úseku sociálně-právní ochrany dětí a průběhem řízení, kdy se o těchto 
přestupcích rozhoduje. Pozornost bude věnována především těm nejčastějším přestupkům v této 
oblasti. Mimo uvedený zákon se seminář bude zabývat zákonem č. 561/2004, školský zákon, pro-
tože vůbec nejčastějším přestupkem rodičů nebo osob odpovědných za výchovu je zanedbávání 
školní docházky dítěte plnícího povinnou školní docházku, kdy tento přestupek je upraven 
v ustanovení § 182a cit. zákona.

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail david@kolumbuspm.cz.

17. června 2021, 9.00 - 15.00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Cena    

Místo Lektor

Termín

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)

juratkova@kolumbuspm.cz.

9. listopadu 2021, 9:00 - 15:00

1790
2166

15. září 2022, 9:00 - 15:30

2190
2650

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

Lektor kurzu

• Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

• Přestupky provozovatelů ústavních zařízení

• Neposkytnutí údajů potřebných pro poskytnutí sociálně-právní ochrany

• Nesplnění oznamovací povinnosti

• Přestupky rodičů

• Přestupky ředitele a osob provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

• Přestupky pověřených fyzických a právnických osob

• Projednávání přestupků a ukládání pokut dle ZSPOD

• Přestupky proti zákonu č. 561/2004 Sb., školský zákon

• Rozbor judikatury

• Diskuse

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

Mgr. Bc. Petra Juřátková 


