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Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. ( narozen 1953)  je od roku 2015 předsedou Nejvyššího soudu České 

republiky (od roku 1993 soudcem NS ČR). Je předním českým odborníkem na trestní právo. 

Je hlavním autorem trestního zákoníku z roku 2009. Dříve působil jako soudce u Okresního 

soudu v Mostě (od roku 1979) a u Krajského soudu v Ústí nad Labem (od roku 1982). Od 

roku 1993 byl členem komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro přípravu 

rekodifikace trestního zákona a trestního řádu, vyučuje trestní právo na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a dříve také na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 

V roce 2001 se habilitoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru 

trestní právo a v roce 2006 byl jmenován profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika. V roce 2008 se stal Právníkem 

roku v oboru trestní právo. Prof. Pavel Šámal je autem celé řady publikací zaměřených na 

problematiku trestního práva hmotného i procesního. Významná je i jeho akademická 

činnost v rámci Justiční akademie.  

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (born in 1953)  has since 2015 been the President of the Supreme Court of 

the Czech Republic (since 1993 Judge of the Supreme Court of the Czech Republic). He’s a 

leading Czech expert in criminal law. He’s the lead author of the Criminal Code of 2009. He 

was a judge of the District Court in Most (since 1979) and Regional Court in Ústí nad Labem 

(since 1982). Since 1993 he’s been a member of the committee of the Ministry of Justice of 

the Czech Republic for drafting the re-codification of the Criminal Law and Code of Criminal 

Procedure. He teaches criminal law at the Faculty of Law of Charles University in Prague 

and before he also taught at the Faculty of Law of the Western Bohemian University in 

Plzen. In 2001 he habilitated in criminal law at the Faculty of Law of Masaryk University in 

Brno and in 2006 he was appointed Professor of the Faculty of Law at Charles University in 

Prague for criminal law, criminology and criminalistics. In 2008 he became Lawyer of the 

Year in criminal law. Prof. Pavel Šámal authored a number of publications focused on 

material and procedural criminal law. His academic work at the Judicial Academy is also of 

significant importance. 

 

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (narozen 1975)  je advokátem a vysokoškolským učitelem, 

docentem v oboru trestní právo, kriminalistika a kriminologie na PF UK v Praze. Je 

absolventem Policejní akademie (1997) a Právnické fakulty UK v Praze (2002). Od roku 

2010 docentem na PF UK v Praze v oboru trestní právo, kriminalistika a kriminologie.  Od r. 

2007 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro trestní právo 

procesní, resp. od r. 2014 Komise pro nový trestní řád. Od r. 2008  je členem (a od r. 2011 

předsedou) komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. V letech 2013 až 2015 byl 

členem Rady Justiční akademie. Pro Justiční akademii vykonává pravidelně přednáškovou 

činnost. Doc. Gřivna je hlavním zpracovatelem zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 

činů. V oblasti práv poškozených a obětí publikoval řadu příspěvků. Za dílo Soukromá 

žaloba v trestním řízení získal tzv. Bolzanovu cenu. 

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (born in 1975) is a lawyer and university professor, senior lecturer 

in criminal law, criminalistics and criminology at the Faculty of Law of Charles University in 
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Prague. He graduated from the Police Academy (1997) and the Faculty of Law of Charles 

University in Prague (2002). Since 2010 he’s been an associate professor at the Faculty of 

Law of Charles University in Prague in criminal law, criminalistics a criminology. Since 2007 

he’s been a member of the Re-codification Committee of the Ministry of Justice of the 

Czech Republic for criminal procedural law and since 2014 of the Committee for a new 

Code of Criminal Procedure. Since 2008 he’s been a member (and since 2011 chairman) of 

the Committee for Criminal Law of the Legislative Board of the Czech Government. In the 

period 2013 through 2015 he was a member of the Board of the Judicial Academy. He is a 

regular lecturer for the Judicial Academy. Doc. Gřivna is the lead expert drawing up the 

Law No. 45/2013 Coll. on Crime Victims. He has published a number of articles concerning 

the topic of crime victims. He was awarded the Bolzano Award for his publication Private 

Criminal Complaint. 

 

JUDr. František Púry, Ph.D., (narozen roku 1958) je soudcem Nejvyššího soudu České republiky od roku 

1993. Od roku 1984 je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od 

roku 1985 působí jako soudce nejdříve u Vojenského obvodového soudu v Českých 

Budějovicích, později u Vyššího vojenského soudu v Táboře. Od roku 1990 byl jmenován 

soudcem Nejvyššího soudu ČSFR. Od září 2015 vykonává funkci předsedy trestního kolegia 

Nejvyššího soudu. Spolu s dalšími kolegy z Nejvyššího soudu je známým autorem velkých 

komentářů k trestnímu zákoníku i k trestnímu řádu. Je autorem celé řady odborných 

publikací a článků z oblasti trestního práva. Dr. František Púry je dlouholetým lektorem 

Justiční akademie České republiky a je též lektorem Justiční akademie Slovenské republiky. 

Dr. Je spoluautorem významné monografie Poškozený a adhezní řízení v České republice, 

spoluautorem publikace o metodice odškodňování imateriálních újem na zdraví a 

dlouhodobě se věnuje problematice postavení poškozeného v českém trestním procesu. 

Na toto téma přednášel na několika seminářích pro soudce a státní zástupce u obou 

zmíněných justičních akademií. Podílel se též na přípravě návrhu zákona č. 135/2006 Sb., 

kterým byly změněny některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

JUDr. František Púry, Ph.D., (born in 1958) has been a Judge of the Supreme Court of the Czech Republic 

since 1993. He graduated in 1984 from the Faculty of Law at Masaryk University in Brno. 

Since 1985 he’s worked as a Judge, first at the Military District Court in České Budějovice, 

later at the Higher Military Court in Táboř. In 1990 he was appointed Judge of the Supreme 

Court of the Czechoslovak Federative Republic. Since September 2015 he’s been the 

President of the Criminal Board of the Supreme Court. Together with the other colleagues 

from the Supreme Court he’s a well known author of large commentaries of the Criminal 

Code and Code of Criminal Procedure. He authored a number of expert publications and 

articles concerning criminal law. Dr. František Púry has been a lecturer for the Judicial 

Academy of the Czech Republic for many years and he also lectures for the Judicial 

Academy of the Slovak Republic. Dr. František Púry co-authored an important monograph 

Victim and Ancillary Proceedings in the Czech Republic, he also co-authored a publication 

on the methodology of compensation of non-material damage to health and in the long 
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term he’s been involved in crime victims’ position in criminal proceedings in the Czech 

Republic. He held lectures on the topic at a number of seminars aimed at judges and 

prosecutors at both Judicial Academies. He was involved in drafting the Law No. 135/2006 

Coll., amending some laws in the field of protection from domestic violence. 

 

JUDr. Robert Waltr  (narozen 1960) Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celou 

svou dosavadní profesní dráhu strávil v justici na všech stupních soudů: od r. 1986 působil 

jako soudce soudu prvního stupně (Obvodního soudu pro Prahu 10), od r. 1990 odvolacího 

soudu (Městského soudu v Praze) a od r. 2004 Nejvyššího soudu. V současné době je 

předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

specializovaného na problematiku náhrady škody (včetně nemajetkové újmy na zdraví), 

členem evidenčního senátu Nejvyššího soudu (jehož hlavním úkolem je výběr soudních 

rozhodnutí vhodných k publikaci), členem redakční rady Sbírky soudních rozhodnutí a 

stanovisek, lektorem Justiční akademie (kde se zaměřuje na výchovu kandidátů na funkci 

soudce), členem zkušební komise České advokátní komory, autorem (spoluautorem) 

odborných publikací a článků převážně zaměřených na problematiku občanského práva 

procesního. 

JUDr. Robert Waltr  (born in 1960) graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague. He 

has spent his entire career in the judiciary on all levels of courts: since 1986 he worked as a 

Judge at a first instance court (District Court in Prague 10), since 1990 at an appeals court 

(City Court in Prague) and since 2004 at the Supreme Court. Currently he’s the chair of the 

Civil and Commercial Senate Board at the Supreme Court specializing in damage 

compensation (including non-property damage to health), member of the registration 

senate at the Supreme Court (the main role of which is the selection of court decisions 

suitable for publication), member of the editorial committee of the Collection of court 

decisions and opinions, lecturer of the Judicial Academy (he focuses on judge candidate 

training), member of the exam board of the Czech Bar Association, author (co-author) of 

expert publications and articles focused mainly on civil procedural law. 

 

JUDr. Tomáš Durdík (narozen v roce 1976) soudce Městského soudu v Praze. Po absolvování právnické 

fakulty v Plzni v roce 2000 začal působit jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. V 

roce 2004 byl jmenován soudcem a působil i Obvodního soudu pro Prahu 9. Od roku 2011 

soudí u Městského soudu v Praze. Zde vykonává funkci předsedy trestního senátu v rámci 

prvostupňové agendy. Od roku 2002 zároveň pracuje jako dobrovolný právní poradce a 

člen představenstva Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující odbornou pomoc obětem 

kriminality. Od roku 2012 byl opakovaně zvolen viceprezidentem tohoto spolku. Od roku 

2004 se soustavně věnuje rovněž lektorské činnosti v oboru trestního práva, a to jednak v 

rámci Justiční akademie, jakož i v rámci Bílého kruhu bezpečí. V roce 2012 se stal členem 

Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, v roce 2013 pak členem zkušební komise 

pro advokátní zkoušky pro obor trestní právo a odborným lektorem České advokátní 

komory. V minulosti byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro 
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přípravu návrhu zákona o obětech trestné činnosti a členem Expertní skupiny Aliance proti 

domácímu násilí. Vyjma příležitostné publikační činnosti v odborných periodikách je 

členem autorského kolektivu nakladatelství Wolters Kluver a.s. zpracovávajícího aktuální 

komentář k trestnímu zákoníku.  

JUDr. Tomáš Durdík (born in 1976) is a Judge of the City Court of Prague. After graduating from the 

Faculty of Law in Plzen in 2000 he started out as a judge candidate for the City Court in 

Prague. In 2004 he was appointed Judge and worked at the District Court of Prague 9. 

Since 2011 he’s been a Judge of the City Court of Prague. He’s the Chairman of the Criminal 

Senate for first instance agenda. Since 2002 he’s also worked as a volunteer legal counsel 

and member of the board of White Circle of Security, an organization providing expert 

assistance to crime victims. Since 2012 he was elected and re-elected the organization’s 

Vice-President. Since 2004 he’s been a lecturer in criminal law for the Judicial Academy and 

for the White Circle of Security. In 2012 he became member of the Criminal Law Board of 

the Legislative Board of the Czech Government. In 2013 he became member of the exam 

board for attorney exams for criminal law specialization and an expert lecturer for the 

Czech Bar Association. In the past he was member of the task force of the Ministry of 

Justice of the Czech Republic for drafting the law on crime victims and member of the 

expert group Alliance Against Domestic Violence. On top of occasional publications in 

expert magazines he’s a member of the team of authors of the publishing house Wolters 

Kluver a.s. drawing up the current commentary to the Criminal Code.  

 

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc (narozena v roce 1954) je vedoucí katedry společenských věda a 

zároveň prorektorkou pro studijní a pedagogickou 

činnost a celoživotní vzdělávání Policejní akademii ČR v Praze. Externě přednáší forenzní 

psychologii na Právnické fakultě UK. Působí jako soudní znalkyně, jako policejní 

psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Ve svém 

volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik 

knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi. Absolvovala jednooborovou 

psychologii na Filozofické fakultě UK. 

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc (born in 1954) is the Head of Department of Social Sciences and Pro-

rector for Study and Pedagogy and Life-Long Learning at the Police Academy of the Czech 

Republic in Prague. She’s an external lecturer of forensic psychology at the Faculty of Law 

of Charles University in Prague. She’s a court expert and as a police psychologist she 

cooperates in clarifying and investigating serious crimes. In her free time she works for 

White Circle of Security helping crime victims. She published several books, the last one is 

entitled Victimology for Forensic Practice. She graduated from Psychology at the Faculty of 

Arts of Charles University in Prague. 
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2 November 2015 (Monday/Pondelok) 

 

8.00 – 9.30 Raňajky/Breakfast 

 

09.45 – 10.00 Registrácia účastníkov / registration of participants 

 

10.00 – 10.20 Domácí násilí a práva obetí v trestnom konaní 

Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 

  Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., predseda Najvyššieho súdu Českej republiky 

 

10.20 – 11.15 Právo EU: stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu 

poškozených a obětí trestných činů.   

 EU Law: brief overview of history of legislation for protection of victims 

 Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

 

11.15 – 11.30 Coffee break/Prestávka 

 

11.30 – 12.30 Úskalí implementace nástrojů EÚ do právního řádu ČR . Diskusia účastníkov 

 Challenges of implementation of EU legislation into national legal order. Discussion. 

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

 

12.30 – 13.30 Obed/Lunch 

 

13.30 – 14.30 Rozhodovací praxe soudů ČR ohledně náhrady škody a nemajetkové újmy 

  Jurisprudence of Czech courts in victims´ indemnification 

 JUDr. František Púry 

 

14.30 – 14.45 prestávka coffee/break 

 

14.45 – 15.45 Rozhodovací praxe soudů ČR ohledně náhrady škody a nemajetkové újmy 

  Jurisprudence of Czech courts in victims´ indemnification 

 JUDr. Robert Waltr 

 

15.45 – 16.00 Diskusia/Discussion 
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16.00 – 18.00 Kultúrny program – prehliadka mesta 
  Cultural programe – city sightseeing tour   
  

18.00   Dinner/Večera  

 

19.00  Dobrovoľná možnosť Jazzového večera/Voluntarily possibility of Jazz evening 

  Vstupné do 4 EUR/Entrance fee up to 4 EUR 

Meeting point bude oznámený v priebehu program/Meeting point will be announced 

during the programme 

 

3 November 2015 (Tuesday/Utorok) 

 

8.00 – 9.00 Raňajky/Breakfast 

 

9.00 – 10.15 Práva poškozených a obětí v trestním řízení. Právo na zajištění ochrany a bezpečí, 

právo na aktivní účast v trestním řízení, právo na zmocněnce a právní pomoc. 

Peněžitá pomoc obětem trestných činů. Právo na zajištění ochrany a bezpečí, právo 

na aktivní účast v trestním řízení, právo na zmocněnce a právní pomoc. 

 Rights of victims in criminal proceedings.  

 JUDr. Tomáš Durdík 

 

10.15 – 10.30 prestávka coffee/break 

 

10.30 – 12.00 Práva poškodených a obetí v trestnom konaní. Judikatúra ESĽP 

  Rights of victims in criminal proceedings. ECHR Case –law 

  JUDr. Marica Pirošíková 

 

12.00 – 12.45 Obed/Lunch 

     
12.45 – 13.45 Formy a příčiny vztahového násilí z pohledu znalce 

  Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc 

 

13.45 – 14.00 prestávka / coffee break 

 

14.00 – 15.00 Formy a příčiny vztahového násilí z pohledu znalce 

  Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. 

 

15.00 – 15.30 Diskusia/Discussion 

 


