Představenstvo KST ČR vás srdečně zve

na webinář v češtině na téma

TRESTNÍ ŘÍZENÍ PŘED OKRESNÍM SOUDEM
JAKO SOUDEM I. STUPNĚ
VAZEBNÍ ŘÍZENÍ
který se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17.00 do 19.00 hodin
online přes platformu Zoom
Anotace: Trestní řízení před okresním soudem jako soudem I. stupně očima soudce, pojmy obžaloba, návrh
na potrestání, zjednodušené řízení, návrh na schválení dohody o vině a trestu, obsazení soudu, průběh
hlavního líčení, procesní strany, dokazování, formy rozhodnutí – rozsudek, usnesení, zvláštní způsoby řízení,
jiné formy soudního jednání – veřejné zasedání, neveřejné zasedání, druhy řádných opravných prostředků,
vazební řízení, důvody vazby – koluzní, předstižné a útěkové, průběh vazebního zasedání, rozhodování o
vazbě.

Přednáší:

JUDr. Petr Vrtěl, předseda senátu okresního soudu v Prostějově

Organizace:

Pavlína Lössl, členka představenstva KST ČR, soudní tlumočnice a soudní překladatelka jazyka
německého a českého

Program:
17.00-18.30 hod.
18.30-19.00 hod.

přednáška
prostor pro dotazy a diskusi

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
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 „TRESTNÍ ŘÍZENÍ před soudem 1. stupně – webinář s právní tematikou v češtině“

Konečná uzávěrka registrací je ve středu 20. dubna 2022 ve 12.00 hodin.
Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku na účet KST ČR.
Ve čtvrtek 21. 4. 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

