Podrobná anotace kurzu
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany zastávka

Lektor Mgr. Kristýna Dvořáková

Cena

Termín 28. května 2020, 9.00 - 15.00

Vysočanská, Nádraží Vysočany parkování v
NC Fénix

1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Cíle kurzu
Společenská realita nejen v dnešní době čelí negativnímu jevu v podobě páchání protiprávní
činnosti, jíž se bohužel dopouštějí také děti mladší osmnácti let. Jak české trestní, tak i rodinné
právo, popř. ve vazbě s trestním právem procesním a občanským právem procesním, obsahují
speciální právní úpravu zaměřenou výlučně na protiprávní činnost dětí a mládeže. Jde zejména
o zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, a subsidiární
aplikaci dalších zákonů. Právní úprava obsažená v tomto předpise odděluje postihování dětí trestně odpovědných a trestně neodpovědných, čemuž také odpovídají možná následná opatření
a odlišnosti ve struktuře soudních řízení. Tento zákon rovněž obsáhle zakotvuje práva a povinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které jsou ovšem formulovány velmi neurčitě. Nabízený
kurz se proto primárně soustředí nikoliv na strohý popis odpovědnosti mládeže, ale naopak na
formu práce OSPOD v uvedených případech a jeho kompetence. Zdůrazněn bude zejména
výklad nejasných ustanovení a rozvedeny případy nejčastějších pochybení.
Typicky jde o určení intenzity nebezpečnosti, od níž se odvíjí charakteristika činu jako trestného (přesněji provinění) a naopak jako přestupku, na nějž dopadají jiné právní předpisy. Dále
půjde o přijímání a vyřizování podnětů, působení OSPOD na mládež, zastoupení dítěte v soudním řízení, účastenství OSPOD v soudním řízení, spolupráci a dohled nad uloženými opatřeními
apod.
Cílem kurzu je vymezit význam odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a zejména popsat
situace, v nichž může OSPOD intervenovat ve prospěch dosažení nejlepšího zájmu nezletilého
dítěte a rovněž celé společnosti. Půjde nejen o hmotněprávní přístup, tedy naplnění předpokladů trestní a jiné odpovědnosti dítěte, ale rovněž o procesní přesah, tedy vymezení práv
a povinností OSPOD v soudním řízení, ať již civilním nebo trestním, v němž se rozhoduje
o vhodném opatření, a při následném dohledu. Posláním kurzu je zejména posílení dovednostních
kompetencí cílové skupiny, zejména při spolupráci s mládeží, rodiči a následně v zastupování
dítěte v soudním řízení.
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail dvorakova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•
•

•
•

•

•
•
•

Základní principy sociálně-právní ochrany dětí
Právní úprava
o Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod
o Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních
o Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
o Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Instituty trestního a civilního práva
Materiální předpoklady
o Trestní odpovědnost dítěte
¤ Rozumová a volní vyspělost
¤ Věk dítěte
o Skutková podstata provinění a její důkaz
o Soudní řízení o uložení vhodného opatření
¤ Role OSPOD
o Činnost jinak trestná
¤ Protiprávní činy dětí mladší patnácti let
¤ Civilní soudní řízení a role OSPOD v něm
¤ Ukládání vhodných opatření
¤ Role OSPOD
Procesní aspekty řízení ve věcech mládeže
o Návrh na zahájení řízení
o Účastníci řízení, OSPOD jako účastník
o Presumpce neviny, důkaz naplnění skutkové podstaty
o Povinnost tvrzení a povinnost důkazní
o Zjišťování názoru dítěte
o Správná formulace výroku
o Dohled nad plněním uloženého opatření
Rozbor judikatury
Návrhy novel
Diskuse

Lektor kurzu
Mgr. Kristýna Dvořáková
Advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti
soukromého a trestního práva
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