
  

1 
 

 

Postup před zahájením řízení                 
o přestupku 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO   

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

TERMÍN 

8. prosince 2022 , 9:00 – 15:00 

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich věnuje postupu před 
zahájením řízení Hlavu V, v jejímž rámci zákon pamatuje na postup při oznamování 
přestupku, součinnost s orgány policie a důvody odložení věci, aniž by bylo zahájeno řízení 
o přestupku. Ze zákona se však již nedozvíme, co tomuto postupu předcházelo v rámci 
úkonů orgánů činných v trestním řízení, protože zákon hovoří pouze o finálním rozhodnutí 
policejního orgánu, tedy o oznámení pro případ, že má důvodné podezření, že byl spáchán 
přestupek. Tomuto okamžiku však může předcházet celá řada úkonů jak ze strany 
policejního orgánu, tak ze strany státního zastupitelství anebo třeba i soudu. Předmětem 
kurzu jsou proto právě postupy jednak správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, 
které se uskutečňují před samotným zahájením řízení o přestupku.  

 

CÍLE KURZU 

Kurz si klade za cíl vymezit postupy orgánů činných v trestním řízení v počátcích trestního 
řízení a analyzovat možný vývoj případu směrem k zahájení řízení o přestupku ze strany 
správního orgánu. V první části bude pozornost věnována i samotnému postupu před 
zahájením řízení o přestupku tak, jak jej upravuje zákon o přestupcích 
 
Kurz se zaměří na osud věci kvalifikované jako přestupek do doby, než je předána 
správnímu orgánu, který v nejčastějších případech následně zahájí řízení o přestupku. 
Pozornost bude věnována vymezení rozdílů mezi prověřováním a vyšetřováním, úředním 
záznamem o podaném vysvětlení a protokolem o výslechu podezřelého, obviněného nebo 
svědka i samotným rozlišením pojmů podezřelý a obviněný z pohledu orgánů činných v 
trestním řízení. 
 
 
 

 



2 
 

Pro komplexní pojetí problematiky bude dán konkrétní obsah i obecnému zákonem 
užívanému pojmu „orgán policie“ - ve kterých případech se bude jednat o příslušníka 
obvodního oddělení policie, a ve kterých případech o příslušníka služby kriminální policie a 
vyšetřování.  
 
Zahájení řízení o přestupku může předcházet použití zajišťovacích prostředků (zejména 
zadržení) ze strany orgánů činných v trestním řízení, kdy typicky po fyzickém napadení 
často pod vlivem alkoholu není zpočátku zřejmé, zda bude jednání možné posoudit jako 
přestupek či trestný čin. Kurz se také bude věnovat problematice zadržení, lhůtám, v jejímž 
rámci musí být rozhodnuto a možnými scénáři, jak se bude případ vyvíjet, než dojde k 
zahájení řízení o přestupku ze strany správního orgánu, a to na modelovém případě z 
advokátní praxe.  
 
Účastníci kurzu získají kompletní přehled o postupech orgánů činných v trestním řízení a 
použitelnosti důkazů na základě těchto postupů vzešlých, se kterými se správní orgán v 
řízení o přestupku bude muset vypořádat. 
 

  

 
 
 

 
OBSAH KURZU 

1. Postup před zahájením řízení o přestupku dle zákona o přestupcích  
• Oznamování přestupku orgánem policie – pojmy: policejní orgán, orgán činný v trestním 
řízení, prověřování, vyšetřování  
• Správní orgán vs. komise pro projednávání přestupků 
• Součinnost správního a policejního orgánu  
• Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech – lhůty dle zákona o 
přestupcích  
• Odložení věci – důvody, obligatorní vs. fakultativní odložení  
• Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku – FO, PO a jejich jednotlivá specifika 
 
 2. Postup před zahájením řízení o přestupku dle trestního řádu  
• Odevzdání jako jiné vyřízení věci dle trestního řádu – pojmy: policista obvodního oddělení, 
vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování  
• Lhůty k prověření věci dle trestního řádu  
• Úkony orgánů činných v trestním řízení v rámci prověřování – pojmy: úřední záznam o 
podaném vysvětlení, protokol o výpovědi podezřelého, obviněného a svědka, jejich 
uplatnění a využití v rámci trestního řízení a řízení o přestupku  
• Zadržení osoby podezřelé – přípustnost, důvody, lhůty 
 
 3. Předání věci orgánu činnému v trestním řízení v průběhu řízení o přestupku  
• Návrat k rukám orgánů činných v trestním řízení  
• Důvody předání 
• Další postup orgánů činných v trestním řízení po předání 
 

4. Diskuse, otázky a závěr 

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). 
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LEKTOR KURZU 

 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, 
lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 


