Podrobná anotace kurzu
Ublížení na zdraví - tenká hranice
mezi přestupkem a trestným činem
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

Online školení (odkaz bude zaslán na
e-mail uvedený v přihlášce)

Lektor JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
Termín 23. února 2021, 9.00 - 15.00

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Termín ublížení na zdraví najdeme v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákoně č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, i v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Vyjma
protiprávníjednání, při kterém bylo jinému ublíženo na zdraví, znaky přestupku a kdy se jedná
jiného hrubého jednání a jakou roli hraje následná pracovní neschopnost poškozeného? Těmto
a mnohým dalším otázkám se bude věnovat tento kurz primárně určený pro všechny úředníky, kteří
se dostanou do styku s přestupky proti občanskému soužití či s přestupky v dopravě, ale
rovněž pro všechny ostatní zájemce. Kurz kromě zákonných ustanovení vychází z bohaté
judikatury a advokátní praxe lektora v rámci přestupkového i trestního řízení.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit zájmovou skupinu úředníků s kritérii, která odlišují ublížení na zdraví v rovině
přestupkové od roviny trestněprávní. V praxi je často srovnatelné jednání obviněného se srovnatelným
následkem nesprávně posuzováno jednou jako přestupek, jindy jako trestný čin. Záleží na okolnostech
spáchání a mnoha dalších aspektech, které jsou vyhodnocovány správním orgánem či orgánem
činným v trestním řízení. V rámci kurzu bude
vymezen
Cíle
kurzupojem ublížení na zdraví tak, jak je vykládán
případě napadení a potyčky v pohostinství bude ilustrováno, které okolnosti postupně doplňující základní
a následně trestného činu a konečně v těžkou újmu na zdraví. To vše za přispění relevantní judikatury
a vymezení souvisejících pojmů, jako jsou „znesnadnění obvyklého způsobu života“, „nikoliv jen
krátká doba“ či „vážná porucha zdraví“.
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Cíle kurzu
V rovině procesní bude pozornost věnována osobě, která byla ublížením na zdraví poškozena, a to
s ohledem na její práva žádat náhradu škody po pachateli přestupku či trestného činu.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na
kontaktní e-mail kopecny@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání).

Obsah kurzu
1. Ublížení na zdraví
•
Zákon o některých přestupcích (§ 7 odst. 1)
•
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (§ 125c odst. 1 písm. h)
•
Trestní zákoník (§ 122, §§ 145 – 148)
2. Jiné hrubé jednání x ublížení na zdraví x těžká újma na zdraví
•
Rozlišovací kritéria
•
Pracovní neschopnost
•
Znesnadnění obvyklého způsobu života
•
Nikoliv jen krátká doba znesnadnění
•
Vážná porucha zdraví
•
Konkrétní praktické případy
•
Judikatura
3. Přestupek x trestný čin
•
Hraniční kritéria
•
Konkrétní praktické případy
•
Judikatura
4. Postavení osoby ublížením na zdraví poškozené
•
Práva v přestupkovém řízení
•
Práva v trestním řízení
•
Náhrada škody, bolestné, nemajetková újma
5. Diskuse, otázky a závěr

Lektor kurzu

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků,
lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
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