Podrobná anotace kurzu
Řádná a bezvadná správa jmění
nezletilého dítěte
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava
u zastávky MHD Karolina

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 24. ledna 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Obsahem rodičovské odpovědnosti je vedle péče a zákonného zastoupení rovněž správa jmění
dítěte. Pod tímto pojmem je však třeba uvažovat nejen majetek v podobě věcí, ale rovněž práv
(typicky příjmy, pohledávky na účtech apod.). Vedle aktiv jde rovněž o pasiva, neboť i nezletilé
dítě může být nositelem dluhů. Nabízený kurz je zaměřen na základní pravidla řádné správy
jmění dítěte, bez ohledu na to, kdo ji vykonává. Vedle rodičů, kteří by při správě jmění dítěte měli
stát na prvním místě, jde rovněž o poručníka dítěte nebo majetkového opatrovníka, jimiž
samozřejmě může být jmenován rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Obsah kurzu bude v prvé řadě zaměřen na základní principy správy jmění, pod něž spadá
především povinnost tzv. péče řádného hospodáře. Tento pojem bude důkladně rozebrán a vedle
vysvětlení jeho významu budou představeny také příklady nejčastějších pochybení (zejména
nevhodné investice, užití majetku dítěte pro jeho výživu nebo potřeby rodiny, bezdůvodné obohacení ze strany rodičů apod.). Vedle vymezení základních principů se poté kurz soustředí na pravidla
majetkové dispozice s podrobným popisem právních jednání, která si vyžadují schválení
soudem a která nikoliv. Stranou pozornosti nezůstanou ani prostředky obrany dítěte, ať již jde
o pasivní přijetí komplexního vyúčtování po nabytí plné svéprávnosti, tak i aktivní obranu v době
vlastní nezletilosti, např. kontaktováním OSPOD nebo civilního soudu, nebo po nabytí plné svéprávnosti v podobě žalob na vydání bezdůvodného obohacení či dokonce náhradu škody.
Cílem kurzu je vymezit účel správy jmění dítěte a zejména popsat situace, v nichž může OSPOD
intervenovat ve prospěch dosažení nejlepšího zájmu nezletilého dítěte. Půjde nejen o hmotněprávní přístup, tedy
rodičem či nakládání OSPOD jako poručníkem či majetkovým opatrovníkem, ale rovněž o procesní
přesah, tedy vymezení práv a povinností OSPOD v soudním řízení, v němž se o rozhoduje právě
o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti a následném určení rozsahu práv a povinností
poručníka nebo majetkového opatrovníka, resp. v němž se schvalují právní jednání týkající se
dispozice se jměním dítěte. Velmi rozsáhlý exkurz se rovněž zaměří na nařizování exekucí na
děti po nabytí plné svéprávnosti a jejich prostředky obrany, které jsou detailně popsány např.
v rozhodnutích Ústavního soudu. Posláním kurzu je rovněž posílení dovednostních kompetencí
cílové skupiny, zejména v soudním řízení a nakládání s majetkem.
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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
Správa jmění dítěte jako součást rodičovské odpovědnosti
o Správa rodiči jako řádnými hospodáři
o
o

•

ní spoření, nevhodné investování
Soudní řízení o správě jmění
o Zásahy do rodičovské odpovědnosti
o Následné jmenování poručníka a opatrovníka pro správu jmění
o

•
•
•
•
•

Poradenství rodičům, zejména vymezení právních jednání, která vyžadují schválení
soudem
Popis nejčastějších pochybení rodičů

Schvalování právních jednání soudem

o Zohlednění přání dítěte
Správa jmění vykonávaní OSPOD jako poručníkem nebo opatrovníkem
o Příklady nejčastějších pochybení
Exkurz do exekučního vymáhání
o Zpochybnění předpokladů pro nařízení exekuce po nabytí plné svéprávnosti dítěte
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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