Podrobná anotace kurzu
Hmotněprávní a procesní aspekty
vyživovací povinnosti k dítěti
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 18. února 2020, 9.00 - 15.00

Cena

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Vyživovací povinnost představuje jeden ze základních pilířů obsahové náplně právního poměru
mezi rodičem a dítětem. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zakládá právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Právní úprava předpokládá
nerušené dobrovolné plnění této povinnosti bez nutnosti ingerence státu. K té však dochází v
případě, kdy dobrovolně plněno není, příp. tehdy nejsou-li rodiče schopni nebo ochotni se na způsobu realizace vyživovací povinnosti dohodnout. V těchto komplikovaných situacích lze spatřovat
prostor pro orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho nástroje k vedení rodičů k plnění, příp. pro
procesní intervenci do civilního soudního řízení, v němž se o povinnosti platit výživné a určení
jeho výše rozhoduje. Nabízený kurz se bude komplexně věnovat hmotněprávní i procesní
úpravě vyživovací povinnosti k dítěti, a to zejména vlastních rodičů, nicméně rozsáhlá pozornost
bude věnována i vyživovací povinnosti ostatních příbuzných, zejména prarodičů. Kromě pozitivní právní úpravy bude upozorněno rovněž na vývojové trendy v přístupu k vyživovací povinnosti,
např. novátorskému hledání výchovné funkce výživného a určení jeho maximální výše. Pozornost
bude věnována problematickým aspektům, jako určení vyživovací povinnosti při střídavé péči
rodičů, zálohování výživného, tvorbu úspor, možnost zajištění výživy z vlastních prostředků dítěte,
plnění výživného v případě poručenské nebo pěstounské péče, určení oprávněných potřeb dítěte
apod. Analyzovány budou rovněž návrhy novel, zejména plánu zálohování výživného státem.
Cílem kurzu je vymezit účel vyživovací povinnosti a zejména popsat situace, v nichž může OSPOD
intervenovat ve prospěch dosažení zájmu nezletilého dítěte. Půjde nejen o hmotněprávní přístup,
tedy určení povinného subjektu a odvození výše výživného, ale rovněž o procesní přesah, tedy
vymezení práv a povinností OSPOD v soudním řízení, v němž se o výživném nezletilého dítěte
rozhoduje. Stranou pozornosti nezůstane ani exekuční exkurz. Posláním kurzu je rovněž posílení
dovednostních kompetencí cílové skupiny, zejména v soudním řízení.
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail david@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Základní principy sociálně-právní ochrany dětí
Právní úprava
o Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod
o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních
o Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Vyživovací povinnost v občanském zákoníku
o Diferenciace jednotlivých druhů
o Orientační stanovení výše výživného
Výživné nezletilého dítěte
o Nezávislost na nositelství nebo výkonu rodičovské odpovědnosti
o Vymezení povinných subjektů
¤
Rodiče
¤
Ostatní příbuzní, určení výše výživného
o Výše výživného
¤
Dohoda rodičů
¤
Určení soudem
¤
Kritéria stanovení výše výživného
¤
Doporučující tabulky
¤
Výchovná funkce a maximální výše výživného
Soudní řízení o výživném
o Procesní způsobilost dítěte
o Zastoupení nezletilého, dítěte zejména vykonávané OSPOD
o Zjišťování příjmů a majetkových poměrů rodiče
¤
Domněnka příjmu
o Potřeby na straně dítěte
Exkurz do předběžných opatření a exekučního vymáhání
o Pozastavení řidičského oprávnění
Rozbor judikatury
Návrhy novel
Diskuse

Lektor kurzu
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu a lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity se čtrnáctiletou praxí v oblasti vzdělávání
úředníků, autor řady odborných českých a zahraničních publikací,
autor učebnice rodinného práva a komentářů k občanskému
zákoníku, občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a zákonu o
zvláštních řízeních soudních, člen Světové organizace pro rodinné
právo
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