
DOMÁCÍ NÁSILÍ V TEORII A PRAXI 
PANELOVÁ DISKUSE 

 
Kdy: 26. května 2014, od 16.00 hodin 

 
Kde: Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, místnost 025 

 
Charakter akce: Panelová diskuse je zaměřena především na novinky práva proti domácímu násilí 
ve světle nového občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších zákonů a na 
praktické problémy, které z občanskoprávní, procesněprávní a trestněprávní úpravy de lege lata 
plynou. Na konkrétních případech z praxe Intervenčního centra Spondea, Policie ČR a Nejvyššího 
státního zastupitelství budou demonstrovány nedostatky platné právní úpravy odpovědi na často 
vyslovované otázky. 
 
Studenti magisterského studia předmětu Právo proti domácímu násilí a doktorského studia 
předmětů Rodinné právo II, IV a VI budou v rámci krátkých diskusních příspěvků hledat odpovědi na 
otázky, zda je nová úprava v souladu s evropskými standardy, zejména s poměrně nedávno přijatou 
Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání násilí proti ženám a domácího násilí (No. 2010).  
 
Dále se studenti zaměří na 

a) vztah nové soukromoprávní úpravy (NOZ) a úpravy procesní a trestní (OSŘ, ZŘS, TŘ) a  

b) úvahy de lege ferenda ve vazbě na zefektivnění ochrany osob ohrožených domácím násilím, 
včetně dětí. 
 
Pro koho je akce určena: Pro studenty předmětu Právo proti domácímu násilí a předmětů Rodinné 
právo II, IV a VI,další studenty, zejména diplomanty katedry občanského práva, akademické 
pracovníky, odbornou veřejnost.  
 
 
V panelové diskusi vystoupí:  
 

 Mgr. Jana Levová (Spondea – Intervenční centrum) 

 Mgr. Vladimír Vedra (Bílý kruh bezpečí a Policie ČR) 

 Mgr. Veronika Kozlová (Spondea – intervenční centrum)  



 JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (Nejvyšší státní zastupitelství)           

 učitelé předmětu Právo proti domácímu násilí 

 studenti magisterského a doktorského studia 

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen. 

V případě zájmu o účast je nutné se předem přihlásit, a to u organizátorky panelové diskuse Zdeňky 
Králíčkové prostřednictvím zprávy zaslané na zdenka.kralickova@law.muni.cz (včetně názvu 
krátkého příspěvku).  

Studenti předmětu Právo proti domácímu násilí a Rodinné právo II, IV a VI jsou přihlášeni 
automaticky a svá plnění vkládají do příslušných „odevzdáváren“ v IS.  
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