
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015 

Karola Śliwky 225/41 

733 01, Karviná-Fryštát 
 

www.vzdelavaci.cz 

 

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

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

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

Přestupky na úseku stavebního zákona 
Cílem vzdělávacího programu bude seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou správního trestání na úseku 

stavebního řádu. Výklad bude zaměřen na shrnutí dosavadní právní úpravy přestupků ve znění poslední novely 

přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné 

ke správné aplikaci problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. 

Dále bude věnována pozornost novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  

s účinností od 01.07.2017, včetně srovnání podobností a rozdílů právní úpravy dosavadní a právní úpravy nové  

a zejména pak objasnění zcela nových institutů na úseku správního trestání ve vazbě skutkové podstaty 

protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně. Na závěr bude probrána problematika právní úpravy 

pořádkových pokut na úseku stavebního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

13. 9. 2019 

9:00 – 14:00 

 

CENA: 

1 590 Kč  
(osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. správní trestání obecně 

- správní trestání – základní zásady, správní delikty – znak, druhy, 

vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku 

stavebního řádu 

2. stručné shrnutí dosavadní právní úpravy: 

- právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. 

(platná a účinná do 30. 6. 2017): 

o obecná část  

o procesní úprava řízení 

- právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona  

a správního řádu (platná a účinná do 30. 6. 2017) 

3. podrobný rozbor právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: 

- část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost) 

- část druhá – základy odpovědnosti za přestupek 

- část třetí – řízení o přestupcích  

- část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

4. problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu  

- právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu  

LEKTOR: JUDr. Eva Kuzmová 

právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR  

a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, 

správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako 

právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování 

a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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