Podrobná anotace kurzu
Adhezní řízení v přestupkovém
a trestním právu
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektorka JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
u zastavky MHD Karolina

Termín 4. září 2019, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Cílem kurzu je zanalyzovat právní úpravu adhezního řízení ve správním řízení, přičemž inspirací pro
něj je právě adhezní řízení jako součást trestního řízení. Vymezení poškozeného, tedy toho, kdo může
nárok uplatnit a jakým způsobem tak může učinit a jaký je následný postup správních orgánů.
Posluchači po skončení kurzu budou schopni vymezit pojem poškozeného, co to je adhezní řízení,
budou schopni vymezit, jaké nároky má poškozený ve správním (trestním) řízení a jaké postupy
mohou správní orgány učinit ve vztahu k nároku, jenž uplatňuje poškozený ve správním řízení.
Posluchači též budou znát podmínky dohody o narovnání a vyzkouší si ji zpracovat v rámci praktické
části. Budou seznámeni s aktuální judikaturou a budou schopni vyhledat příslušnou judikaturu na
serverech obecných soudů i soudu Ústavního.
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Obsah kurzu
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

vymezení problematiky
dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek, ve znění pozdějších
předpisů.
související ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a metodika Nejvyššího soudu ČR
k § 2958 občanského zákoníku
základních pojmů – poškozený, narovnání, adhezní řízení
Práva a povinnosti poškozeného – odlišení od poškozeného v trestním řízení a oběti
dle zákona o obětech trestných činů
Dohoda o narovnání dle § 87 zákona č. 250/2016 Sb.
Adhezní řízení dle § 89 zákona č. 250/2016 Sb.
Praktické příklady - osvojení si získaných teoretických znalostí, vypracování (dle zájmu
posluchačů) dohody o narovnání, nároků na odměnu za zastupování v adhezním
řízení atd.
Aktuální judikatura vztahující se k nároku na náhradu škody, nároku na vydání
bezdůvodného obohacení, komparace uplatnění majetkových nároků v přestupkovém a trestním řízení, problematika ublížení na zdraví v kontextu majetkových
nároků poškozeného, atd.
Diskuze a závěr

Lektorka kurzu
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu
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