
WORKSHOP   Specifika přestupkového řízení 

"Aplikační problémy a otázky spojené s vedením přestupkového řízení" 

 
Termíny seminářů, organizační údaje 
 
Organizátor workshopu 
 
KOMETA a.s. Brno, IČO 41604202 
se sídlem náměstí Svobody 702/9, Brno-město, 602 00 Brno 
 
Organizátor seminář zajišťuje po organizační a ekonomické stránce na svůj náklad. V gesci organizátora 
je propagace kursů, obstarání vybavených školících prostor a jejich obsluhy, občerstvení, kancelářský 
materiál. Organizátor také přijímá objednávky a realizuje fakturaci.  Odborný obsah workshopu a výběr 
lektorů výlučně podléhá advokátní kanceláři VALC LEGAL.  
 
Lektor workshopu: JUDr. Mgr. Jakub V a l c , Ph.D. 
  
Jakub vykonává advokacii v postavení samostatného advokáta a současně pracuje (přednáší) jako 
odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně na Katedře právní teorie. 
V minulosti působil více jak 5 let na pozici asistenta soudce Krajského soudu v Brně na úseku správního 
soudnictví, konkrétně na agendě přestupků. Podílel se na řešení stovek soudních rozhodnutí na 
problematice deliktní odpovědnosti provozovatelů vozidel, rychlostních deliktů (přestupků spojených 
s nedodržením předepsané rychlosti při silničním provozu) a agendy příbuzné. Jakub o přestupcích také 
publikuje v odborných pojednáních (viz jeho curriculum vitae ve složce „Naši lidé“). 
  
 
Místo konání workshopu: náměstí Svobody 702/9, Brno-město, 602 00 Brno 
                    centrum OMEGA, 2. nadzemní podlaží 
 

místo konání semináře je dosažitelné do 10 minut chůze od hlavního nádraží Brno, od 
hlavního autobusového nádraží (Zvonařka) nebo od autobusové stanice u hotelu Grand Brno 
i od několika parkovacích domů (garáží) ve středu města 

 
Program workshopu: 
 
Rozpisy pro blok 
9.00 – 14.00  8.30 až 13.30 
_________________________________ 
9.00 až 9.15      8.30 až 8.45 prezentace přihlášených účastníků 
9.15 až 10.45   8.45 až 10.15 problematika přestupkového řízení 
10.45 až 11.00  10.15 až 10.30 přestávka (coffee break) 
11.00 až 12.00  10.30 až 11.30 praktická část, řešení typových případových studií 
12.00 až 12.30  11.30 až 12.00 přestávka na oběd (lunch break) 
12.30 až 13.30  12.00 až 13.00 praktická část, řešení typových případových studií 
13.30 až 14.00   13.00 až 13.30 shrnutí problematiky, obecná rozprava (na dotazy účastníků)  
 
Oběd bude pro účastníky zajištěn na stejném patře, kde proběhne seminář, v ristorante PIAZZA 
(www.piazza.cz). Oběd je v ceně semináře dle výběru z denního menu (týdenní nebo denní nabídka); 
jeden předkrm nebo polévka, jedno hlavní jídlo, jeden desert. Filtrovaná káva a balená voda je 
k dispozici během celého workshopu (v ceně semináře)   
 
Termíny konání jednotlivých seminářů: viz přehled termínů 
 
Cena workshopu:  cena 3.900,- Kč + 21 % DPH za jednoho účastníka 


