Podrobná anotace kurzu
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center na Trnité 491/3,
vedle Galerie Vaňkovky

Lektorka Mgr. Kristýna Dvořáková
Termín 18. září 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem kurzu je analýza platné právní úpravy dotýkající se přestupků, jichž se může dopustit mládež,
tj. osoba mladší 18 let, na niž dopadá i problematika zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů správního práva a související předpisy zejména z oblasti občanského práva
(vybrané ustanovení občanského zákoníku, jakož i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a s tím
související vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízeních
a č. 438/2006 Sb., výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních. Kurz se zaměří na
vymezení odpovědnosti mládeže za přestupky, jaký postih mládeži hrozí, či jak s nimi může být
v rámci správního řízení, včetně řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, nakládáno.
Posluchači po absolvování kurzu budou seznámeni s odpovědností mladistvých za přestupky
a odpovědností dětí mladších 15 let za spáchání činu jinak trestného, budou schopni rozpoznat
rozdíl mezi trestným činem, proviněním, činem jinak trestným a přestupkem. Budou seznámeni se
sankcionováním mládeže a postupem správních orgánů, pokud se přestupku dopustí mladistvý či
dítě mladší 15 let. V neposlední řadě budou posluchači seznámeni též s aktuální judikaturou soudů
a budou schopni vyhledat příslušnou judikaturu na serverech obecných soudů, ale i Ústavního
soudu.
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Obsah kurzu
1)

2)
3)
4)
5)
6)

úvod do problematiky
vymezení právní úpravy dané zákonem zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
vymezení dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní
činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů
související ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů
vybraná ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a s tím související vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných,
ubytovacích a účelových zařízeních a č. 438/2006 Sb., výkon ústavní a ochranné
výchovy ve školských zařízeních
vymezení základních pojmů: mládež, mladistvý, dítě mladší 15 let, přestupek, trestný
čin, provinění, čin jinak trestný, opatření, trestní řízení, trestní stíhání, orgány činné
v trestním řízení, správní řízení
Odpovědnost zákonných zástupců mládeže – kdo je odpovědný a jaké sankce mohou
následovat?
Řízení ve věcech mládeže – stručné vymezení přestupkového řízení, trestního řízení ve
věcech mládeže a řízení podle hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže –
kdy začíná, kdo se jej účastní, jak se mohou obce, školy, atd. zapojit.
Aktuální judikatura.
Diskuze a závěr.

Lektorka kurzu

Mgr. Kristýna Dvořáková
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a
trestního práva
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