KST ČR® srdečně zve na česko-španělský terminologický seminář na téma

Španělské trestní právo procesní
Subjekty a postup trestního řízení ve Španělsku
Terminologické ekvivalenty pojmů trestního řízení
který se bude konat v sobotu 2. prosince 2017 od 10.00 hodin
v Praze 1, Senovážné nám. 23, zasedací místnost č. 201
Přednášející:
Organizace:

Guillermo Moreno Jaureguizar, společník advokátní kanceláře
Moreno Vlk & Asociados v Madridu
PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D., odborná asistentka PF UK Praha
Radka Pavlíčková, členka KST ČR a soudní tlumočnice jazyka španělského

Program:
Od 9.30 hod. prezence – prosíme, dostavte se včas
1. část - subjekty a postup trestního řízení ve Španělsku
10.00 - 11.30 hod. Proceso penal, tribunales penales, partes en el proceso penal, objeto del
proceso penal, conclusión de la fase de instrucción, fase intermedia y actos
previos al juicio oral
11.30 – 11.40 hod coffee break
11.40 – 12.10 hod Juicio oral, sentencia penal, recursos, procedimiento para el juicio de delitos
leves, ejecución penal
12.10 – 13.00 hod polední pauza
13.00 – 14.30 hod. 2. část - terminologický seminář
Soudy pro trestní řízení ve Španělsku a v ČR, účastníci trestního řízení,
předmět trestního řízení, přípravné řízení, obžaloba
14.30 - 14.45 hod. coffee break
14.45 - 15.30 hod. Hlavní líčení, opravné prostředky v trestním řízení, vykonávací řízení.
Diskuze
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a potvrzení o úhradě účastnického poplatku.
V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení
Účastnický poplatek je 1.200 Kč. Pro členy KST ČR a JTP jen 600 Kč. Studenti denního studia 800
Kč. Poplatek uhraďte na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú. 2104417790/2700
(v případě platby ze zahraničí: IBAN: CZ23 2010 0000 0022 0065 5262, BIC: FIOBCZPPXXX)
a jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem po zaregistrování se na webových
stránkách Komory www.kstcr.cz v sekci Nejbližší akce KST ČR.
Slevu na účastnickém poplatku pro členy KST ČR, resp. JTP lze poskytnout pouze tomu, kdo má
řádně uhrazený členský příspěvek na rok 2017.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 24. listopadu 2017
Registrace a úhrada po tomto termínu je možná jen po předchozí dohodě. Upozorňujeme, že případné
platby v hotovosti na místě podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 100 Kč.
Představenstvo KST ČR®

