
 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Tř. 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 509 

www.pf.upol.cz 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Vás zve na odborný webinář: 

 
DOHODA O VINĚ A TRESTU A DALŠÍ FORMY  
KONSENSUÁLNÍHO ŘEŠENÍ TRESTNÍCH VĚCÍ 

 
Termín:   14. října 2021 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí katedry trestního 

práva Právnické fakulty UP (zabývá se problematikou trestání 
a zvláštními způsoby řízení, včetně institutu dohody o vině a 
trestu), asistent soudce Ústavního soudu  

 
Cíl webináře:  Cílem webináře je podrobně seznámit posluchače s aktuální 

právní úpravou institutu dohody o vině a trestu a dalších 
konsensuálních forem řízení (prohlášení viny, označení 
skutečností za nesporné, odklony v trestním řízení), jakož i 
s aktuální judikaturou k tomuto tématu. Výklad bude soustředěn 
na hlavní interpretační a aplikační problémy spojené  
s uvedenými instituty, jakož i na jejich výhody a nevýhody jak  
z pohledu obhajoby, tak z pohledu orgánů činných v trestním 
řízení. 

 
Obsah webináře:    

1. Dohoda o vině a trestu  

• podmínky aplikace, praktické problémy 

• výhody a nevýhody (rizika) z hlediska jednotlivých 
subjektů trestního řízení (obviněný/obhájce, státní 
zástupce, soud, poškozený) 

• schvalování dohody o vině a trestu soudem 

• sankcionování formou dohody o vině a trestu 
 

2. Prohlášení viny 

• charakteristika, odlišnosti oproti dohodě o vině a trestu 

• podmínky využití, praktické problémy 
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• výhody a nevýhody (rizika) z hlediska jednotlivých 
subjektů trestního řízení (obviněný/obhájce, státní 
zástupce, soud, poškozený) 

• důsledky v oblasti dokazování 

• důsledky v oblasti sankcionování 
 

3. Označení skutečností za nesporné 

• právní úprava, praktické problémy 

• důsledky v oblasti dokazování 

• důsledky v oblasti sankcionování 
 

4. Odklony v trestním řízení (v užším smyslu) 

• aktuální praktické problémy související s využíváním 
podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání 

 
Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických 

materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře 
na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné 
sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  
přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo 
sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, státní zástupce, soudce, 

příslušníky policejních orgánů, úředníky Probační a mediační 
služby. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. října 2021 

 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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