POZVÁNKA NA WORKSHOP 17. 5. 2019

INFORMACE O PROJEKTU ZAMĚŘENÉM NA OBSTRUKCE
V ŘÍZENÍCH O DOPRAVNÍCH PŘESTUPCÍCH
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
ve spolupráci
s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
v rámci projektu TL01000194 „Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících
se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před
správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu“
vytváří internetovou databázi obstrukčních taktik vyskytujících se v řízeních
o dopravních přestupcích.
Projekt je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR a termín ukončení jeho
řešení je únor 2020.
Výsledná databáze bude zdarma přístupná přes webové rozhraní pro všechny správní
orgány, které vedou řízení o dopravních přestupcích. Účelem projektu je poskytnutí
sdílené informační základny správním orgánům, kde budou obsaženy relevantní klíčové
právní informace zpracované právními odborníky, využitelné v každodenní praxi správních
orgánů (zejména relevantní judikatura správních soudů, doktrinální názory apod.).

Tyto informace budou rozčleněny dle příslušných kategorií a podkategorií dle typu
jednotlivých obstručkních oblastí a obstrukčních jednání, zároveň bude v aplikaci umožněno
vyhledávání a další funkcionality. Informační základna má za cíl posloužit pro snažší orientaci
v problematice, ať již např. z pohledu úředních osob, které na úseku dopravních přestupků
působí nově, nebo z pohledu těch, které se s příslušnou agendou nesetkávají pravidelně.
Databáze bude sloužit pouze jako nezávazný materiál doporučujícího charakteru.
Z dosavadních analýz v této oblasti vyplývá, že vnímání závažnosti jednotlivých obstrukcí a
úspěšnost u jejich řešení je v různých územních obvodech napříč Českou republikou rozdílné.
Aplikace může rovněž sekundárně posloužit správním orgánům jako platforma pro sdílení
vlastních zkušeností (např. s nově objevujícími se obstrukcemi) za účelem rozšíření povědomí
o nich i za územní obvod konkrétního správního orgánu, případně k metodickému působení
nadřízených správních orgánů.

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na

WORKSHOP

,

který se k tomuto projektu a související problematice uskuteční
dne 17. 5. 2019 v čase 10:00 - 13:00

v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (Líšeňská 33a, Brno).
Účast je pro přihlášené účastníky zdarma.
V průběhu workshopu bude představena pilotní verze webové aplikace a rovněž je
vyjednávána aktivní účast odborníků na dané téma z akademické sféry i justiční praxe.
Během události bude rovněž prostor pro diskuzi k danému tématu, včetně sdílení
připomínek k webové aplikaci.
Budeme proto velmi rádi, pokud se rozhodnete workshopu zúčastnit. Zaregistrovat se
můžete do 30. 4. 2019 vyplněním registračního formuláře u příslušné akce na webové
stránce www.cdv.cz/akce/.

