
 

 

Představenstvo KST ČR vás srdečně zve 
na webinář na téma 

 

STÁTNÍ ZÁSTUPCE JAKO ORGÁN ČINNÝ  
V TRESTNÍM ŘÍZENÍ  

SE SPECIFICKÝM POSTAVENÍM  
V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ tzv. DOMINUS LITIS 

 
který se bude konat ve středu 18. května 2022 od 18.00 do 20.00 hodin   

online přes platformu Zoom 
 
Anotace: 

• krátký historický vývoj státního zastupitelství na úvod, 
• současná čtyřstupňová struktura SZ s vymezením působnosti jednotlivých jeho článků 

(okresní, krajské, vrchní a nejvyšší), 
• stručná komparatistika postavení SZ a soudů ve světle platné a účinné právní úpravy, 
• úloha státního zástupce v trestním řízení s akcentem na řízení přípravné, a to z pohledu orgánu 

dozorujícího zachováváním zákonnosti ze strany PČR, 
• závěrem diskuse na dané téma 

 
Přednáší: JUDr. Vladimír Pazourek, vedoucí Oddělení obecné a násilné kriminality Městského 

státního zastupitelství v Praze 
 

Organizace: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D., člen představenstva KST ČR, soudní tlumočník a soudní překladatel jazyka 
anglického a českého 

 
Program: 18.00-19.30 hod. přednáška 
 19.30-20.00 hod. prostor pro dotazy a diskusi 
 

Účastnický poplatek je 500 Kč / 20 €. Pro členy KST ČR jen 300 Kč / 12 €. 
 

Poplatek v českých korunách uhraďte na účet KST ČR č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ13 2010 0000 0025 0138 9295 u Fio banky, a.s. 
 

Jako variabilní symbol uveďte číslo, které po řádném přihlášení obdržíte na Váš e-mail spolu s potvrzením o 
registraci. 
 

Přihlaste se co nejdříve přes webovou stránku www.kstcr.cz v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí 
názvu akce „Státní zástupce jako orgán činný v trestním řízení se specifickým postavením v přípravném řízení 
tzv. dominus litis“. 
 

Konečná uzávěrka registrací je v úterý 17. května 2022 ve 12.00 hodin.  
Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.  
 

Ve středu 18. 5. 2022 dopoledne bude přihlášeným zaslán odkaz na připojení. 
Záznam webináře bude použit výhradně pro archivní́ potřebu KST ČR. Zaplacením účastnického poplatku 
vyjadřujete souhlas s nahráváním.  
Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom. 
 

 Představenstvo KST ČR 
 kstcr@kstcr.cz 


