Podrobná anotace kurzu
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na
správní a trestní odpovědnost mládeže dle ZSM
a aktuální judikaturu)
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix
Cena 1990 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín 11. září 2020, 9.00 - 15.00

Cíle kurzu
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte. Z tohoto hlediska je v
trestním řízení proti mladistvým pachatelům orgánu sociálně-právní ochrany dětí přiznáno
postavení, jehož cílem je posílení výchovného účelu trestního řízení a vytvoření vhodných podmínek pro individuální přístup k řešení jednotlivých trestních věcí.
Zacházení s mladistvým a dítětem si vyžaduje s
mové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním
poměrům, kdy je zároveň nutné dbát toho, aby bylo zacházení přiměřené povaze a závažnosti
spáchaného provinění či činu jinak trestného. Výchozí právní úpravou je zákon č. 218/2003 Sb., o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších
předpisů.
Právní úprava obsažená v tomto předpise odděluje postihování dětí trestně odpovědných a
trestně neodpovědných, čemuž tak odpovídají možná následná opatření a odlišnosti ve struktuře soudních řízení,
občanskoprávním. Bez znalosti základů trestního řízení nelze pochopit význam všech jeho institutů a stádií, správně interpretovat a následně aplikovat ustanovení dotčené právní úpravy. S
ohledem na změny, ke kterým došlo v řízení o přestupcích – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, se poznatky z trestního řízení dají uplatnit i na toto řízení. Kurz je tak
určen pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří v rámci své činnosti působí i
jako kurátoři pro děti a mládež, stejně jako na úředníky věnující se přestupkovému právu u
mládeže, a je zaměřen na procesní aspekty průběhu řízení.
Závěr bude věnován konzultacím, aktuálním problémům spojeným s pandemií COVID-19. Dotazy
spojené s tématem kurzu lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail:
brucknerova@kolumbuspm.cz
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Obsah kurzu

1) Úvod do problematiky – vymezení dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů a dle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- 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
2) Vymezení základních pojmů: mládež, mladistvý, dítě mladší 15 let, trestný čin,
provinění, čin jinak trestný, opatření, trestní řízení, trestní stíhání, orgány činné v trestním řízení, soudy pro mládež, přestupek, správní řízení
3) Řízení ve věcech mládeže dle ZSM – stručné vymezení 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.
4) Specifika přestupkového řízení u mladistvých.
5) Aktuální judikatura a problematické otázky související s pandemií COVID-19.
6) Diskuze a závěr.

Lektor kurzu

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