Přestupkové řízení v podmínkách obce
Anotace: Cílem tohoto e-learningového kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti úředníků a vedoucích úředníků v agendě přestupkového řízení, seznámit je
s předmětnou právní úpravou (zejména se zákonem o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich), přiblížit jim jednotlivé aspekty přestupkového řízení (s důrazem
na specifické podmínky obce) a prohloubit jejich znalosti v oblasti procedurálních
postupů. Součástí kurzu jsou odkazy na obsahově relevantní judikaturu, ilustrační
příklady z praxe, kontrolní a testové otázky. Kurz umožňuje komunikaci s tutorem.
Časová dotace: 24 výukových hodin
Rámcový vzdělávací program:
1. Přestupkové řízení jako součást přestupkového práva
Přestupkové právo. Prameny přestupkového práva.
2. Přestupek a odpovědnost za jeho spáchání
Definice přestupku. Vymezení pojmu skutek. Pokračování v přestupku, přestupky
trvající, přestupky hromadné. Odpovědnost za přestupek.
3. Správní orgány, účastníci řízení a další osoby v řízení vystupující
Příslušnost správních orgánů. Účastníci řízení. Další subjekty řízení.
4. Postup před zahájením řízení
Podnět k zahájení řízení. Předšetřování. Součinnost. Odložení věci.
5. Zahájení a průběh řízení o přestupku
Zahájení řízení. Doručování písemností. Ústní jednání. Dokazování.
6. Přerušení a skončení řízení o přestupku
Přerušení řízení. Předání věci. Zastavení řízení. Rozhodnutí o přestupku a náklady řízení.
7. Správní tresty a ochranná opatření
8. Zvláštní druhy řízení
Společné řízení. Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení.
Příkazní řízení.
9. Přezkoumání rozhodnutí o přestupku a zvláštní postupy po právní moci
rozhodnutí
Odvolání. Odpor proti příkazu. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí. Časová dotace.
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Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
ČASOVÁ DOTACE
1. Přestupkové řízení jako součást přestupkového práva 2 výukové hodiny
2. Přestupek a odpovědnost za jeho spáchání
3 výukové hodiny
3. Správní orgány, účastníci řízení a další osoby v řízení
3 výukové hodiny
vystupující
4. Postup před zahájením řízení
3 výukové hodiny
5. Zahájení a průběh řízení o přestupku
3 výukové hodiny
6. Přerušení a skončení řízení o přestupku
3 výukové hodiny
7. Správní tresty a ochranná opatření
3 výukové hodiny
8. Zvláštní druhy řízení
2 výukové hodiny
9. Přezkoumání rozhodnutí o přestupku a zvláštní po2 výukové hodiny
stupy po právní moci rozhodnutí
24 výukových hodin
Celková doba vzdělávání
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