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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA: 

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ KE ZKOUŠCE ODBORNÉ 

ZPŮSOBILOSTI DLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA 
  

Cílem semináře je seznámit účastníky či prohloubit jejich dosavadní znalosti o legislativních předpisech, 

jejichž znalost je podmínkou složení zkoušky úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního 

orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

4. 12. 2018 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 490 Kč  

 Osvobozeno od DPH u průběžného 

vzdělávání úředníků ÚSC. 

U ostatních účastníků je nutno přičíst  

21 % DPH. 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení vč. 

oběda a coffeebreaku. 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní úprava správního práva trestního 

 vývoj právní úpravy správního trestání 

 správní delikty a jejich klasifikace 

 působnost a odpovědnost veřejné správy ve správním trestání 

 předmět úpravy a působnost zákona o odpovědnosti za přestupky 

2. Přestupky fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických 

osob 

 odpovědnost za přestupek, pojmy 

 zánik odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost 

 správní tresty a jejich ukládání 

3. Řízení o přestupcích (1. část) 

 správní orgány příslušné k projednávání přestupků 

 postup před zahájením řízení o přestupku 

 zahájení a průběh řízení o přestupku 

 účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení 

 průběh řízení a dokazování 

4. Řízení o přestupcích (2. část) 

 rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení 

 zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku 

 evidence přestupků 

 vztah správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich 

5. Judikatura správních soudů 

 judikatura na úseku správního trestání 

6. Praktické rady a konzultace, diskuze 

 zodpovězení dotazů účastníků a udělení praktických rad lektora 

LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil 

působí od roku 1990 ve veřejné správě. Byl vedoucím referátu okresního 

živnostenského úřadu ve Žďáru nad Sázavou - zástupce přednosty okresního úřadu 

do roku 2002. Nyní je vedoucím odboru občansko-správního a obecního 

živnostenského úřadu Městského úřadu Žďáru nad Sázavou. Lektorské činnosti se 

věnuje již od roku 2002. 

MÍSTO KONÁNÍ: Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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