Podrobná anotace kurzu
Řádný a bezvadný výkon opatrovnictví
a poručenství nezletilého dítěte
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 27. března 2020, 9.00 - 15.00

Cena: 1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Cíle kurzu
Poručenství je pojato jako institut náhradní péče, a to zejména v rovině právní ochrany dítěte, jehož
rodiče nejsou, tedy fakticky či právně neexistují (protože např. zemřeli či nejsou známi) nebo kteří pro
svou právní nezpůsobilost, ať obecně či ve vztahu k dítěti, dlouhodobě či přechodně, nejsou schopni
dítěti poskytnout náležitou a úplnou ochranu jeho práv a zájmů. Poručník tedy stojí na místě
rodiče. Opatrovnictví dítěte je chápáno nejen jako prostředek ochrany jeho majetkových zájmů
(srov. § 948 a násl. občanského zákoníku), ale šířeji jako institut sloužící v konkrétních případech k
ochraně zájmů i práv dítěte, jehož právní ochrana je jinak (tj. kromě tohoto konkrétního případu)
zajištěna jiným způsobem (rodiči či poručníkem). Nabízený kurz se soustředí na
práv poručníka a opatrovníka nezletilého dítěte, a to zejména v situacích, kdy jsou vykonávány
orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Cílem je uvědomění si základních i hlubších aspektů činnosti opatrovníka a poručníka. Cílem nabízeného kurzu dále je
poručníka, s rozlišením poručenství s péčí a bez péče o dítě, vymezit jednotlivé druhy krátkodobého
rodiče a poručníka, resp. opatrovníka, vymezit osoby vhodné pro výkon poručenství a opatrovnictví,
popsat vzájemný vztah soudu a poručníka, resp. opatrovníka, a analyzovat jednotlivá právní jednání,
k nimž je a k nimž není zapotřebí souhlas soudu.
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.

Strana 1/2

Obsah kurzu
•

Rodičovství a rodičovská odpovědnost
o Práva a povinnosti za normálních okolností náležející rodičům
o Zásahy do rodičovské odpovědnosti, tedy omezení, pozastavení a zbavení, s uvedením,
zda je třeba dítěti ustanovit opatrovníka či poručníka

•

Poručenství a jeho řádný výkon
o Proces ustanovení poručníka a dočasné řešení veřejným poručenstvím
o Preference blízkých osob před ostatními, resp. předpoklady ustanovení OSPOD
poručníkem
o Práva a povinnosti poručníka při případné péči o dítě, správě jmění, zastupování, reali
o Vymezení jednání, která vyžadují schválení soudem, a dozor soudu vůbec

•

Opatrovnictví a jeho řádný výkon
o Široké aspekty opatrovnictví dítěte, včetně jeho odlišení od poručenství
o Výčet potenciálních druhů opatrovnictví, zejména hmotněprávního a procesního, resp.
krátkodobého a dlouhodobého
o Podrobné vymezení práv a povinností opatrovníka, jejich vztah k vlastním rodičům,
poručníkovi a soudu
o Opatrovnictví ad hoc
o Opatrovnictví při osvojení
o Opatrovnictví při kolizi
o Opatrovnictví při omezení rodičovské odpovědnosti a jejího výkonu
o Opatrovnictví pro správu jmění a další
o Výběr vhodné osoby a předpoklady ustanovení OSPOD opatrovníkem
o Schvalování právních jednání soudem
o Veřejné opatrovnictví

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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