Podrobná anotace kurzu
Dokazování v praxi OSPOD
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Smetanovo náměstí 2, Ostrava (BrickHouse)
zastávka
MHD
- Výstaviště
u
zastávky
MHD
Karolina

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 22. května 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Cíle programu
Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí je ze své podstaty (s připuštěním výjimek)
zaměřena na rozhodování o postupech, které by měly vycházet ze skutečného stavu
výchovného prostředí. Je proto nezbytné, aby byly zjištěny všechny okolnosti, na jejichž
základě lze správně a spravedlivě rozhodnout o krocích, které by měly zajistit naplnění
nejlepšího zájmu dítěte a jeho blaha. Nedílnou součástí správní činnosti je dokazování,
sporných tvrzení či skutečností. Je ovládáno celou řadu významných principů, které jsou
spjaty se základními právy adresátů, zejména dětí a jejich rodičů, s právem na spravedlivý
proces, s právem na rodinný a soukromý život apod. Rovněž právní úprava, byť demonstrativně, vymezuje celou řadu jednotlivých důkazních prostředků. Orgány sociálně-právní
ochrany dětí se potýkají zejména s absencí přímých důkazů, neboť k mnoha zásahům do
práv dítěte dochází neveřejně, rovněž se až přehnaný důraz věnuje znaleckým posudkům. Problematiky dokazování se dotýká rovněž bohatá judikatura, která se vztahuje
zejména k ústavním požadavkům na jeho řádný průběh, jednak konkrétně rovněž důkazům
opomenutým. Kurz si proto klade za cíl
,
vymezit právní úpravu regulující dokazování, analyzovat procesní průběh a jednotlivé fáze
dokazování, popsat jednotlivé důkazní prostředky a v neposlední řadě posílit dovednostní
kompetence cílové skupiny při provádění dokazování, hodnocení důkazů a tvorbě odůvodnění zvoleného postupu. Pozornost bude zaměřena výhradně na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména na citlivost dokazování, proporcionalitu k domovní
svobodě a nedotknutelnosti obydlí, možnost rozhodování na základě nepřímých
důkazů, věrohodnost výpovědi dítěte, znalecké dokazování a možnosti přezkoumání
závěrů znalce, přípustnost užití
, audio- a videonahrávek apod.
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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 programu
Základní principy sociálně-právní ochrany dětí
Základní terminologie dokazování
o Důkaz
o Důkazní prostředek
o Nositel důkazu
Předmět důkazu
o Tvrzené a jiné sporné skutečnosti
o Shodná tvrzení účastníků
o Právní řád
o Obecně známé skutečnosti, skutečnosti známé z úřední činnosti
o Dokazování negativ
Navrhování důkazů, provádění důkazů z úřední povinnosti, koncentrace řízení
o Odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci
o Důkazy opatřené účastníky a nikoliv orgánem sociálně-právní ochrany dětí
• Typicky lékařské zprávy a posudky opatřené rodiči
•
Jednotlivé důkazní prostředky a jejich provedení
o Výslech svědka, dítě jako svědek
o Znalecký posudek
o Listiny
o Ohledání
o Výslech účastníka
Hodnocení důkazů
o Správné pojetí volného hodnocení důkazů
o Empirické, pravděpodobnostní, historické, kontextové argumenty
Ústavní požadavky na dokazování
o Zákaz opomenutí
o Přezkoumatelnost, povinnost vypořádat se se všemi podklady
Rozbor judikatury
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
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