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_____________________________________________________________________________________

AKTUALIZAČNÍ ŠKOLENÍ K LEGISLATIVĚ VYUŽÍVANÉ
V PŮSOBNOSTI OP/MP
Program – Aktuality:
1. Zákon o obecní policii, zák. č. 553/1991 Sb. – novela účinná od 1. 1. 2021
 změny pro činnost obecní policie
2. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat
porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České
republiky, zák. č. 243/2020 Sb. – účinnost od 13. 5. 2020
3. Zákon o krizovém řízení (krizový zákon), zák. č. 240/2000 Sb.
 činnost obecní policie a přestupky v nouzovém stavu
4. Zákon o ochraně veřejného zdraví, zák. č. 258/2000 Sb.
 činnost obecní policie a přestupky proti mimořádným opatřením vydaných
Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.
5. PŘEHLED PŘESTUPKŮ V KOMPETENCI A PRAXI OP/MP OD 1. 1. 2021


VĚCNÁ PŮSOBNOST OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU – právní východiska

6. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – novela
účinná od 1. 1. 2019, procesní změny
7. Zákon o pozemních komunikacích, zák. č. 13/1997 Sb. - novela účinná od 30. 4.
2020
 činnost obecní policie a přestupky dle § 42a (např. propadlá pravidelná
technická prohlídka a výjimka SARS CoV-2 ad.)

8. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – novela účinná
od 1. 1. 2019
9. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích


přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě



přestupky proti veřejnému pořádku



přestupky proti občanskému soužití



přestupky proti majetku

10. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
11. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
12. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
13. Výklady a stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy k zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a k zák. č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14. Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami
15. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky NL
16. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
17. Zákon o střelných zbraních a střelivu, zák. č. 119/2002 Sb. – novela účinná od
15. 8. 2017
Přednášející: Mgr. Martin Bardoň, lektor TRIVISU
Rozsah: 8 hod.
Termín: dle dohody
Místo konání: v prostorách objednatele, ev. dle dohody
Cena školení: 8 500 Kč bez omezení počtu osob
Přihlášení na školení a bližší info: poludova@trivis.cz, tel.: 724 936 106

