
 
Česká advokátní komora 

regionální středisko Severní Čechy 
 

Vás zve na setkání pro advokáty a advokátní koncipienty, státní zástupce,  
soudce a další odborníky na téma: 

 
ODKLONY, DOHODA O VINĚ A TRESTU  

A PROHLÁŠENÍ VINY 

 
Termín setkání:  středa 8. června 2022 od 13:00 do 16:00 hodin 
 
Místo konání:   budova Fakulty zdravotních studií UJEP,  

Velká Hradební 424/13, 400 96  Ústí nad Labem 

 

Lektoři:  Mgr. Radim Kadlček, krajský státní zástupce Krajského státního 
zastupitelství v Ústí nad Labem   

  
JUDr. Dan Anděl, náměstek krajského státního zástupce Krajského 
státního zastupitelství v Ústí nad Labem   
 
Mgr. Kateřina Doušová, okresní státní zástupkyně Okresního státního 
zastupitelství v Litoměřicích  
 
Mgr. Martin Šámal, místopředseda Okresního soudu v Ústí nad Labem  
  
JUDr. Zdeněk Grus, advokát a regionální představitel ČAK pro 
středisko Severní Čechy 
 
Mgr. René Dunovský, policejní rada NCOZ SKPV, Expozitury v Ústí 
nad Labem   
 
další lektoři z justice v jednání     
     

Odborný program setkání: 
Společná partnerská akce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a České advokátní 
komory se bude zejména věnovat „Memorandu o součinnosti mezi NSZ a ČAK, v oblasti využívání 
odklonů v trestním řízení a při uzavírání dohod o vině a trestu“, uzavřenému dne 7.12.2018, se 
zaměřením na postřehy, poznatky a vyhodnocení dosavadní spolupráce za dobu jeho účinnosti, 
zejména pak po novele z. č. 333/2020 Sb., včetně příkladů dobré praxe. Účelem akce je 
zejména vzájemné setkání všech subjektů účastnících se na trestním procesu, předání názorů, 
znalostí, zkušeností a dovedností v oblasti uzavírání dohod o vině a trestu a prohlášení viny.  
 
Číslo semináře:   52213 

 
Cena semináře:   zdarma 
 
Uzávěrka přihlášek:  8. června 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat 

(zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce) 
 
Časový rozvrh: 
12:30 – 13:00    prezence 
13:00 – 14:45    seminář  
14:45 – 15:00    přestávka  
15:00 – 16:00    diskuse  
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Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů. 
 

Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.  
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: 
1. Zájemci o účast na této akci 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 e-mailem na adresu gruszdenek@hotmail.com nebo 
poštou na adresu JUDr. Zdeněk Grus, advokát, Resslova 3/1754, 400 01  Ústí nad Labem. 
2. 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. 
3. Elektronická adresa účastníka může být poskytnuta lektorovi semináře za účelem rozeslání 
studijních materiálů. 
4. Telefonické informace: JUDr. Zdeněk Grus, advokát, tel.: 737 416 249. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.         
 
               JUDr. Zdeněk Grus 

regionální představitel ČAK  
     pro Severní Čechy 
 

http://www.cak.cz/

