
 
Česká advokátní komora pobočka Brno Vás zve na online seminář 

pro advokáty na téma: 

 
ODKLONY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

 
Termín online semináře: čtvrtek 2. prosince 2021 od 09,00 do 16,00 hodin 
 
Online seminář povede:  JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu,  

odborný asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy, předseda pracovní skupiny Komise pro nový trestní řád 
Ministerstva spravedlnosti, člen Komise pro trestní právo Legislativní 
rady vlády, působí jako lektor (např. pro Justiční akademii, Probační a 
mediační službu České republiky a další organizace), je spoluautorem 
řady učebnic a komentářů v oblasti trestního práva a je členem 
redakční rady časopisu Trestní právo 

 
Obsah online semináře: 
Seminář bude zaměřen na odklony v trestním řízení, a to primárně v užším slova smyslu, tedy 
zejména na podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání (resp. jejich ekvivalentů 
ve zkráceném přípravném řízení), zčásti i na odstoupení od trestního stíhání, při nichž nedochází 
k vyslovení viny a uložení trestu obviněnému. Pozornost ovšem bude věnována i tzv. odklonům 
v širším slova smyslu v podobě zvláštních zjednodušených způsobů vyřízení trestních věcí bez 
dokazování v hlavním líčení (popř. s jeho omezením), tj. primárně trestnímu příkazu a dohodě o 
vině a trestu. Opomenuty nezůstanou ani nové tzv. konsenzuální způsoby vyřízení trestních věcí 
s využitím institutů prohlášení viny a nesporných skutečností. Přiblížena tak bude též nová 
právní úprava po novelizacích trestního řádu zejména zákony č. 333/2020 Sb. a č. 220/2021 Sb. 
(a to jak ve znění právě účinném, tak i ve znění účinném od 1. 1. 2022, resp. od 1. 7. 2023). 
V této spojitosti budou zmíněny též záměry pro připravovaný nový trestní řád. Připomenuta bude 
též aktuální judikatura především Nejvyššího soudu vztahující se k vykládané problematice. 
Předestřeny budou i dosud neřešené aktuální otázky vyvolané novou právní úpravou, k nimž 
budou nabídnuta možná jejich řešení (např. otázky spojené s působností trestních zákonů, 
problematika přechodných ustanovení a jejich absence, některé praktické aplikační problémy při 
využití nových institutů konsenzuálních způsobů vyřízení trestních věcí, rehabilitační programy 
pro řidiče etc.), což by mělo též vést k diskuzi s účastníky na dané téma. 
 
Během online semináře můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást 
přednášející své případné dotazy. 
 
Požadavky na technické vybavení: 
Aktuální verze webového prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Safari nebo Mozilla Firefox 
(Internet Explorer není podporován). Je možné připojit se pouze přes webové rozhraní, 
doporučujeme však instalaci rozšíření Webex Events do internetového prohlížeče. Také je možné 
na operačním systému Windows využít dočasnou aplikaci. Instalace rozšíření nebo stažení 
dočasné aplikace bude automaticky nabídnuto při prvním připojení k události aplikace Webex 

nebo při registraci na událost. Kompletní technické požadavky naleznete zde. 
 
Přihlášení na online seminář: 
Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před 
konáním online semináře na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů 
doručena zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte 
společně s potvrzením přijetí Vaší přihlášky. 
 
Číslo semináře:   68141 
 
Cena semináře:   700,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
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Uzávěrka přihlášek:  30. listopadu 2021, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo 

nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě 
překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek. 

 
Časový rozvrh: 
09,00 - 10,30     seminář  
10,30 – 10,45 přestávka  
10,45 - 12,15    seminář 
12,15 - 12,45    přestávka na oběd 
12,45 - 14,15    seminář  
14,15 – 14,30 přestávka 
14,30 - 16,00 seminář 

 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.  
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na 
www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, 
u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare.brno@cak.cz 
nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 
Brno. 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí účastnický 
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 
číslo semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez 
uvedení pomlčky či lomítka (např. 6814100333).  
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných 
osob není možná. 
4. Informační povinnost zpracování osobních údajů 
Za účelem evidence účastníků školení formou online semináře ČAK jako správce osobních údajů 
zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení advokáta/advokátky, ev. č. ČAK,             
e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. ČAK tyto osobní údaje 
nepředává dalším příjemcům, ani do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou emailové 
adresy, kterou ČAK předává školiteli za účelem distribuce studijních materiálů. Osobní údaje 
budou uloženy v souladu se Spisovým a skartačním řádem ČAK po dobu 5 let. Kontaktní údaje 
na správce i pověřence pro ochranu osobních údajů a detailní informace k možnosti uplatnění 
vašich práv i zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách ČAK zde, kde je k 
dispozici také aktuální dokument Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a vzorový 
formulář k uplatnění práv subjektu údajů.             
5.  Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven 

daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky 
objednatele. 
Zrušení účasti lze provést v odůvodněných případech písemně či telefonicky nejpozději do 
doby zahájení online semináře.  
Bez řádně odůvodněné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
6. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) nebo 
při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným 
emailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni 
na seminář, emailem informujeme. 

http://www.cak.cz/
mailto:seminare.brno@cak.cz
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18982
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8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
9. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Irena Schejbalová 

ředitelka pobočky ČAK v Brně       
 


