
 

 

 

 

„Ukládání trestů a jejich výkon“ 
4. června 2020, 9.00 hodin, místnost č. 300 (III. patro), Právnická fakulta UK 

PROGRAM KONFERENCE  

První blok: předsedající JUDr. Tomáš Sokol 

9.00 – 9.10  Úvodní slovo  
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu a výzkum PF UK 
JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR 

9.10 – 9.25 Ukládání mimořádného trestu odnětí svobody za nedokonaný trestný čin  

  (kritická připomínka k současné soudní praxi) 

  prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., emeritní soudce Ústavního soudu ČR 

9.25 – 9.40 Je skutečně náprava cílem našeho trestání? 

  JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR 

9.40 – 10.00 Vězeňství pohledem nejvyššího státního zastupitelství  
  JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce 

10.00 – 10.15 Aktuální poznatky o výkonu trestu z pohledu generálního ředitele VSČR 

  PhDr. Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR 

10.15 – 10.35 Jak funguje naše probace aneb kdo od ní co očekáváme? 

   PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR 

10.35 – 10.45 Doprovodné konsekvence trestních sankcí: tresty, které nejsou vidět 

  doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., viceprezident Unie obhájců ČR 

10.45 – 11.00 PŘESTÁVKA 

Druhý blok: předsedající doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

11.00 – 11.15 Délka výkonu trestů v českých věznicích optikou trestní spravedlnosti 
  prof. JUDr. Helena Válková, CSc., zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva 

11.15 – 11.30 Několik poznámek k aktuálním legislativním návrhům v oblasti ukládání trestů 

  Mgr. Marek Benda, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR 

11.30 – 11.45 Změny v trestní politice a jejich dopady na počty vězňů 
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D., vedoucí katedry národního hospodářství PF UK 

11.45 – 12.05 Aktuální poznatky z výzkumů IKSP k ukládání trestů 
JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci  

12.05 – 12.20 Praktické uplatnění principů křesťanství a restorativní justice během výkonu 
trestu 
Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z. s. 

12.20 – 12.35 Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu 
  doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát   



12.35 – 13.10 OBĚD 

Třetí blok: předsedající Mgr. Lukáš Trojan 

13.10 – 13.30 Rehabilitační programy pro řidiče – nový přístup k trestání pachatelů trestných 

činů v dopravě  

  prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR 

13.30 – 13.45 Navrhování a ukládání trestů státními zástupci a nový pokyn obecné  
povahy č. 9/2019 
 JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru NSZ  

13.45 – 14.00 Odůvodňování trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů:  

Nový přístup k tradičnímu institutu 

 JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., výzkumník Ústavu státu a práva AV ČR  

14.00 – 14.15 Podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu u právnických osob 

JUDr. Lukáš Duffek, advokát    

14.15 – 14.30 Některé problematické aspekty trestání právnických osob 
  Mgr. Ing. Ondřej Blaha, advokát 
  JUDr. Michal Doležal, advokátní koncipient 

14.30 – 14.45 Ukládání trestů právnickým osobám v úpadku 

 Mgr. Aleš Váňa, advokát 

14.45 – 15.00 PŘESTÁVKA 

Čtvrtý blok: předsedající JUDr. Petr Toman, LL.M. 

15.00 – 15.15 Zaměstnávání odsouzených – prostředek ke snížení recidivy, nebo formální 
naplnění zákona? 
 JUDr. Kamil Nedvědický, Ministerstvo spravedlnosti ČR 

15.15 – 15.30  Elektronický monitoring z viktimologické perspektivy 
   JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D., Policejní akademie ČR  

15.30 – 15.45 Přihlédnutí k poměrům pachatele jako jedna z podmínek pro stanovení druhu 
  trestu a jeho výměry 

JUDr. Ing. Martin Adamec, advokát 

15.45 – 16.00 Zastaralá koncepce ukládání trestů v trestním zákoníku a nepružnost zákona  
  o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů jako  
  jedna z příčin zbytečné kriminality 
  JUDr. Karol Hrádela, advokát 

16.00 – 16.15 K rovnováze jednotlivých prvků účelu trestu 
  Mgr. Gabriela Podzimková, advokátní koncipientka     

 

§ Změna programu z důvodu mimořádných okolností vyhrazena. 

§ Ve dnech 4. a 5. 6. 2020 mohou všichni registrovaní účastníci konference využít mimořádné slevy pro nákup odborné 
literatury v nakladatelství Aleše Čeňka (sleva ve výši 20 % na všechny publikace, ve výši 30 % na publikace vydané 
v nakladatelství Aleše Čeňka), a to přímo na právnické fakultě, popř. v e-shopu nakladatelství s uvedením „Konference 
4. 6. 2020“ v poznámce objednávky. 

 § Organizátoři zdvořile žádají všechny účastníky konference o dodržování všech mimořádných epidemiologických 
opatření Vlády ČR. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/  
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