
 

Řidi či, přestupky a body – nový seminá ř o tom, jak ušet řit 
Každý z nás řidičů se dostává do kontaktu s úřady, policií, s veřejnou správou. V právním státě máme 
mnoho možností, o kterých běžný občan (nebo i podnikatel, který je ve styku s policií a úřady) vůbec neví. 
Mnoho z nás má nedostatek vzdělání v oblasti správního řízení, případně máme jen nejisté povědomí. Proto 
přinášíme NOVINKU na trhu vzdělávání. 

Cílová skupina:  

střední management a zaměstnanci společnosti (řidiči) 

Délka: 4 h + diskuze 

Osnova: 

 Postupy policie či obecní policie 

 Dopravní přestupek v blokovém řízení a příkazním řízení 

 Dopravní přestupek ve správním řízení 

 Legislativa a terminologie 

 Případové studie – příklady z praxe  

 Body a bodové hodnocení jednotlivých přestupků 

Kapacita – cena: 

1 skupina (uzavřený seminář) – do 25 účastníků – 21.800 Kč 

Lektorské zajišt ění: 

Účastníci jsou vtaženi do děje, aby přednášenému tématu skutečně porozuměli a uměli jej využít při své 
práci. Praktické příklady, intenzivní brainstorming a feedback jsou součástí semináře. Aktivita a iniciativa 
účastníků napomáhá k zafixování nových informací   

Cíle:  

 Účastníci získají nové kompetence při styku s veřejnou správou a budou se lépe orientovat 
v obecném správním řízení. 

 Posluchači budou vědět, kam se obrátit, když nebudou spokojeni s vyřizováním svých záležitostí. 
Budou vědět, co dělat, když je úřad nečinný. 

 Absolventi budou vědět, jak probíhá standardní správní řízení, co znamená blokové řízení, jaké jsou 
možnosti opravných prostředků, získají znalosti o svých právech a povinnostech. 

Přínosy: 

 Přednáška upozorňuje řidiče na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se 
zákonem. 

 Řekneme Vám, co znamená projednat dopravní přestupek v blokovém řízení a ve správním řízení, 
jaké jsou Vaše možnosti při uplatňování svých subjektivních práv. 

 Přednáška přispěje ke zvýšení právního povědomí. Získáte nové kompetence při styku s veřejnou 
správou, schopnost orientace v obecném správním řízení v rámci řešení dopravních přestupků. 

 Budete vědět, jaký následek nastane, když uděláte dopravní přestupek, a kolik za něj dostanete 
bodů do karty řidiče. 

 Vysvětlením některých pojmů zjistíte vazby a návaznost na povinnosti a práva řidičů. 

 Dozvíte se, že celá veřejná správa se musí řídit zásadami danými zákonem, které např. určují 
veřejné správě povinnost chovat se ke všem účastníkům zdvořile. 

 Dozvíte se, že za nezákonný postup orgánů veřejné moci můžete požadovat náhradu škody. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat za ú čelem smluvení termínu vzd ělávací akce. 
Připravujeme verzi i se školením řidi čů referentských vozidel. 


