Podrobná anotace kurzu
Právní úprava ochrany
před domácím násilím
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo

Lektor

JUDr. Jitka Gregorová

Termín 12. května 2020, 9:00 - 15:00
Cena

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

Bohužel ani české společnosti se nevyhýbá negativní společenský jev, kterým je násilí mezi
nejbližšími. Právo jako vědní disciplína nedokáže vyřešit ani podstatu, ani potírání tohoto jevu,
nicméně může jiným společenským vědám (zejména sociologii a psychologii) nabídnout jistý
prostor, jenž umožňuje následky domácího násilí alespoň zmírnit, popř. dočasně garantovat
odloučení násilníka a oběti.

Cíle kurzu
Česká právní úprava se problematikou zabývá hned v rámci čtyř právních odvětví, a to v
občanském právu, civilním právu procesním, správním právu a trestním právu. Tato právní úprava
je bohužel značně nepřehledná. Kurz si proto klade za cíl detailně analyzovat zákonné
možnosti řešení zjištěného domácího násilí a také vzájemnou propojenost jednotlivých
institutů napříč právním řádem. Pozornost bude zaměřena jak na složku osobnostní (zejména
život, zdraví, důstojnost, svoboda), tak i na složku materiální (otázka vypořádání společného
bydlení či jiného majetku, dědění, výživné aj.). Vedle tohoto zaměření se kurz dále soustředí na
vybrané procesní aspekty, tj. ochranu zajišťovanou Policií České republiky a civilními soudy,
resp. nepřímo i orgány činnými v trestním řízení. Domácí násilí může být dále projednáno taktéž v
přestupkovém řízení. Dalším cílem kurzu je poskytnutí přehledu právní úpravy regulující řešení
zjištěného domácího násilí, pochopení vzájemných, zejména funkčních vazeb mezi hmotněprávními a procesními předpisy, získání schopnosti navrhnout operativní i jiné způsoby
řešení domácího násilí, naučit se vytvořit návrh na nařízení předběžného opatření
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podle § 400 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních, pochopení soukromoprávního a
veřejnoprávního rozměru domácího násilí a od toho se odvíjející kompetenci orgánů veřejné
moci poskytujících ochranu, získání schopnosti základní diagnostiky znaků domácího
násilí, pochopení návaznosti na zajištění operativní ochrany nezletilému dítěti, které je obětí
nebo svědkem domácího násilí. Pozornost bude věnována také přestupkovému řízení, tj. zejména efektivnímu řešení domácího násilí správními orgány.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max.
3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail gregorova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
1. Domácí násilí a jeho diagnostika
• Vymezení definičních znaků domácího násilí
• Opora v právní úpravě i mimoprávních disciplínách
• Znaky fyzického, psychického, sexuálního a finančního zneužití moci dominantního
subjektu
2. Materiální rozměr domácího násilí
• Fakticita společné domácnosti pachatele a oběti domácího násilí
• Právní úprava společného bydlení a možnosti jeho ukončení, resp. vypořádání
• Otázka výživného mezi pachatelem a obětí domácího násilí před rozvodem a po
rozvodu manželství
• Dědická nezpůsobilost z důvodu domácího násilí
3. Procesní aspekty řešení domácího násilí – správněprávní a civilněprocesní aspekty
• Detailní rozbor vykázání podle zákona o Policii České republiky a vykázání podle zákona
o zvláštních řízeních, včetně jejich vzájemného poměru, zejména ve vazbě na doby
trvání
• Legitimace k podání návrhu, práva a povinnosti v řízení
• Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí o vykázání, exekuční výkon rozhodnutí
• Obrana údajného násilníka
• Domácí násilí jako přestupek
4. Trestněprávní rozměr
• Exkurz do trestního zákoníku, analýza skutkových podstat trestných činů proti životu,
zdraví a důstojnosti člověka
• Trestní oznámení, poškozený a jeho role v trestním řízení
• Vazba a předběžná opatření dle trestního řádu

Lektor kurzu
JUDr. Jitka Gregorová
advokátka specializující se na soukromé právo, více než
pět let praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady
odborných příspěvků a publikací
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