
Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolujeme  si Vás informovat o pod-

zimním běhu našich akreditovaných 

kurzů s právní tématikou. Kurzy jsou 

vhodné především pro sociální pracov-

níky, kteří se při své  práci  setkávají s 

oběťmi trestných činů.  

Jedná se o tři na sebe navazující kurzy  

s tématy Trestní řízení, Zákon o obě-

tech trestných činů a Odškodňování.  

Níže najdete  podrobné informace o  

kurzech. Pokud máte další otázky, 

ozvěte se, rádi zodpovíme.  

 

Termíny podzimních kurzů 2017 

22.9.2017 Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu 

domácího násilí  

13.10.2017 Úvod do problematiky zákona o obětech trest-

ných činů pro sociální pracovníky  

20.10.2017 Problematika odškodňování obětí trestné činnosti 

a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociál-

ních služeb 

Lektor: Mgr. David Oplatek: advokát, 6 let praxe s oběťmi 

domácího a sexuálního násilí 

O našich kurzech: 

22.9 Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí  

Kurz poskytuje základní vhled do trestního řízení, s důrazem na problematiku domácího a sexuálního násilí. 

Seznamuje se základními principy a praktickým průběhem trestního řízení podle současné právní úpravy.  Účastníci 

kurzu se dozvědí, jakým způsobem a proč postupují jednotlivé orgány, co je v jejich kompetenci a na co mají účast-

níci řízení nárok.  

Kurz je veden prakticky, tak aby účastníci byli schopni v praxi správně informovat klienty a klientky o 

tom, co je v trestním řízení čeká a jaká mají v jeho průběhu práva. Lektor počítá i s prostorem pro sdíle-

ní aktuálních případů z praxe sociálních pracovníků.  

13.10 Úvod do problematiky zákona o obětech trestných činů pro sociální pracovníky  

Kurz je zaměřen na seznámení sociálních pracovníků se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s jeho 

výkladem.V kurzu se účastníci dozvědí jaká je struktura tohoto zákona a jeho propojení s dalšími právními předpi-

sy, zejména trestním řádem.  

Velká pozornost je věnována institutu zvláště zranitelné oběti a podmínkám získání bezplatného zastu-

pování zmocněncem. Účastníci kurzu budou schopni pomoci obětem zorientovat se ve svých právech tak, aby 

negativní dopady trestního řízení byly mírněny.  

20.10 Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro 

poskytovatele sociálních služeb  

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytová-

ní peněžité pomoci státem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v 

trestním i případném navazujícím občanském řízení.  

V kurzu se zabýváme lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. 

Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala 

zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech 

trestných činů.     

Všechny jednodenní kurzy trvají 8 hodin. Probíhají v 

sídle naší organizace na adrese V Luhu 6, Praha 4 a 
stojí 1050 Kč. Kontaktovat můžete Jitku Řeháčko-
vou na adrese jitka.rehackova@profem.cz nebo 

774433077 

 Přihlašovací formulář  

Těšíme se na setkání s Vámi,  tým proFem, o.p.s. 

www.profem.cz 

Jak neztratit hlavu 

v trestním řízení 

  § 

https://goo.gl/forms/KQWdrehnKZqH0gGT2
https://goo.gl/forms/KQWdrehnKZqH0gGT2

