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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 AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ 

O NICH 
  

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o odpovědnosti za přestupky (zákon č. 250/2016 

Sb.) a především s procesem řízení o přestupcích, kterému se seminář bude věnovat podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

29. 4. 2021 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 990 Kč  

 (konečná cena) 

 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Klasifikace správních deliktů, působnost veřejné správy na úseku 

správního trestání, působnost zákona, definice pojmu přestupek  

a jednotlivé druhy přestupků (přestupky nepodnikajících 

fyzických osob, přestupky právnických osob a přestupky 

podnikajících fyzických osob), podmínky odpovědnosti a zániku 

odpovědnosti  

za přestupek. 

2. Druhy sankcí za přestupky a podmínky pro jejich ukládání, 

ochranná opatření. 

3. Procesní otázky, tzn. průběh řízení o přestupcích (postupy před 

zahájením řízení, zahájení a průběh řízení o přestupku, účastenství, 

zvláštnosti rozhodnutí o přestupku – jeho odůvodnění, odvolací 

řízení). 

4. Propojení úpravy nového zákona o odpovědnosti za přestupky  

a správního řádu v těch úkonech řízení, které nový zákon neupravuje 

(dokazování, doručování apod.) 

5. Výklad je doplněn odkazy na ustálenou judikaturu správních soudů 

vztahující se k úpravě správního trestání. 

6. Dotazy a diskuze 

LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil 

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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