Podrobná anotace kurzu
Aplikace správního řádu v praxi OSPOD
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Smetanovo náměstí 2, Ostrava (BrickHouse) Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
u zastávky
MHD
Karolina
zastávka
MHD
- Výstaviště

Cena: 1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín 21. května 2020, 9.00 - 15.00

Cíle kurzu
Správní řízení obecně upravené v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, je vedeno a zaměřeno na dosažení svého stěžejního účelu, tj. vydání meritorního rozhodnutí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí rovněž vedou řadu správních řízení, v nichž vedle
speciálního zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
musí rovněž aplikovat správní řád jako obecný procesní právní předpis. Zejména na kurzech vzdělavatele zaměřených na výchovná opatření bylo zjištěno, že pro řadu úředníků znamená aplikace
správního řádu značnou komplikaci. Je zřejmé, že obavy o formální dodržení procesních pravidel mnohdy zásadně limitují rozhodujícího úředníka v materiálním projednání věci, jež by
mělo znamenat samotný základ rozhodovací činnost. Bohužel je formální stránka řízení rovněž
nejčastějším příkladem pochybení rozhodujícího subjektu, a proto rovněž nejčastějším cílem
advokátů hledajících důvody podání opravných prostředků. Kurz se proto speciálně zaměří na
sociálně-právní ochrany dětí.
OSPOD.
Nabízený kurz si klade za cíl analyzovat rozhodovací proces ve správním řízení se speciálním
zaměřením na orgány sociálně-právní ochrany dětí. Cílem není jen popsat jednotlivé fáze
správního rozhodování, ale rovněž vymezit základní principy správního řízení, analyzovat subjektivitu účastníků, zejména nezletilých dětí, vymezit cíl správního řízení v podobě dospění do
stadia nezakládajícího důvodné pochybnosti, popsat kompetence rozhodujícího orgánu,
povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti
a na jejich podporu navrhovat důkazy, analyzovat proces dokazování a v neposlední řadě detailně rozebrat jednotlivé obsahové náležitosti rozhodnutí
nutí, tj. právní moc a vykonatelnost, zpřehlednit závěry judikatury na rozhodovací proces, a posílit
tak praktické dovednostní kompetence cílové skupiny.
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.
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Obsah kurzu
•
•
•

•
•

•
•
•

Správní řízení v systému českého práva, vztah správního řádu a zákona o sociál
ně-právní ochraně dětí
Základní principy správního řízení
Subjekty správního řízení
o Určování procesní způsobilosti účastníka, odvozené od institutu svéprávnosti podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to zejmé
na s poukazem na postavení nezletilých nikoliv plně svéprávných dětí
o Podpůrce fyzické osoby
o Správná realizace participačních práv nezletilého dítěte.
Zahájení řízení
Vedení řízení
o Učení, který subjekt je odpovědný za řádné a úplné zjištění skutkového stavu věci a
který subjekt opatřuje podklady pro rozhodnutí
o Jak má správní orgán naložit s podklady předkládanými účastníky
o Dokazování ve správním řízení
zákonnost podle občanského zákoníku
Rozhodnutí a jeho vlastnosti
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, člen Světové organizace pro rodinné
právo
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