
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

„PŘESTUPKY“ 

Zákon č. 250/2016 Sb.,  

a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
který se koná 

6. března 2017 
od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 

Palata – Domov pro zrakově postižené 

Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5-Smíchov 
 

Seminářem v rozsahu 6 hodin bude provázet 

JUDr. Vladimír Hort 
 

Obsah semináře: 

 Zákon č. 250/2006 Sb., o odpovědnosti za: 

- Právní úprava odpovědnosti za přestupky  

- Správní tresty a jejich ukládání 

- Řízení o přestupcích 

o příslušnost správních orgánů 

o účastníci řízení 

o postup před zahájením řízení 

o zvláštní duhy řízení 

o rozhodnutí o přestupku 

o řízení a odvolání 

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

 Přestupky dle zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách 

 Příklady přestupků poskytovatelů  sociálních služeb: 

Poskytovatel soc. služby se dopustí přestupku tím, že 

- neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci  

- nevede záznamy podle §  88/f  

- nevede evidenci žadatelů o soc. službu podle § 88/g  

- neuzavře smlouvu o poskytnutí soc. služby podle § 88/i.         

- použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s §89/1-3 



 

 

- nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle §89/5,  

- nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89/6 

- nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace  

- nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k),  

- nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 

odst. 5,  

- neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle §82/1  

- nesplní ve lhůtě stanovené opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 

inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5,  

- a další. 

 

 

 

Informace o lektorovi: 

JUDr. Vladimír Hort 

Absolvoval studium práv v roce 1980, doktorát obhájil v roce 1982. Pracoval postupně jako voják z 
povolání, právník v ČSOB, později jako zástupce ředitele Úřadu práce v Táboře. Je specialistou na 
pracovní právo. V současné době se zabývá externí konzultační a lektorskou činností pro obor 
pracovního práva, správního řádu a zákona o zaměstnanosti; pro několik subjektů a vzdělávacích 
agentur vede kurzy, semináře a odborné diskuze týkající se pracovní a související legislativy 
(vzdělávací střediska MPSV, Hospodářská komora ČR, Gradua-CEGOS, s. r. o., aj). Také pracuje jako 
právník Krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích. 
Pro Institut vzdělávání lektoruje V. Hort semináře na témata: 
•          Zákoník práce. 
•          Sociální dialog a nový občanský zákoník. 
S  APSS ČR dále spolupracuje jako přednášející na odborných konferencích, je členem redakční rady 
časopisu Sociální služby a píše odborné články zabývající se problematikou pracovního práva. 

 

Cílová skupina:  

 management sociálních služeb  
 

Cena: 

 pro členy APSS ČR  - 690 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR  - 1090 Kč za osobu 
 

 

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 


