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Nezletilé dítě jako subjekt
nebo objekt exekuce?
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Cíle kurzu
Právní úprava exekučního řízení v České republice je zaměřena nejen na vymáhání peněžitých
plnění, mezi něž se řadí mimo jiné i výživné pro nezletilé dítě, ale rovněž vymáhání povinností
nepeněžitého charakteru. Podle speciální úpravy obsažené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, se jedná o výkon rozhodnutí ve věci péče o nezletilé dítě a styku s ním. Vzhledem
k novosti právní úpravy a neustálým rozšiřováním možných nepřímých působení na povinného
se odborná literatura věnující se uvedenému tématu objevuje pouze postupně, což lze
konstatovat i o zavádění ustálené soudní praxe. Vzdělávací program si proto klade za cíl nejen
analyzovat současnou právní úpravu a rozvést její pozitiva i negativa, ale především vymezit
procesní postavení nezletilého dítěte v exekučním řízení a kompetence soudu a orgánů
sociálněprávní ochrany, resp. jejich vzájemný vztah. Stěžejní důraz bude kladen na skutečnost, že
současná právní úprava při mocenské realizaci rozhodnutí o péči a styku staví nezletilé dítě do pozice
pouhého objektu, na což naváže přesné vymezení jeho práv, resp. oprávnění jeho hmotněprávního
i procesního zástupce. Podstatná část programu se bude rovněž věnovat vymáhání dlužného i
běžného vymáhání pro nezletilé dítě, výhodám i nevýhodám vedení řízení podle zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu, nebo zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Nedílnou součástí
bude rovněž analýza úpravy exekuce pozastavením řidičského oprávnění.

Cíle kurzu
-

pochopení vazeb procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí a exekuci ve věcech
péče, styku a výživy nezletilých dětí vzájemně, resp. se zákonem o sociálně-právní ochraně
dětí,
získání schopnosti vymezit hmotněprávní i procesní oprávnění nezletilého dítěte jako
účastníka exekučního řízení a dalších dotčených subjektů, zejména zákonných zástupců,
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Cíle kurzu
-

orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod.,

získání schopnosti poskytnout odborné poradenství dotčeným subjektům - jak dětem,
tak i zejména rodičům, při mocenském uskutečnění výkonu rozhodnutí v uvedených věcech,
získání schopnosti řádné aplikace a interpretace právních předpisů v rámci řízení o výkon
rozhodnutí nebo exekučního řízení orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Obsah kurzu
1.

Úvod do problematiky
Podstata a účel exekučního řízení.
Právní úprava civilních exekucí.
Vzájemný vztah občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona o zvláštních
řízeních soudních.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, kompetence OSPOD.

2.

Dítě jako účastník exekučního řízení
Vymezení situací, v nichž je dítě nositelem soudně přiznaného práva nebo povinnosti,
typicky práva na výživné, péče, styku s rodičem nebo jinou osobou apod.
Procesní subjektivita dítěte v exekučním řízení a jeho případné zastoupení.
OSPOD jako opatrovník.
Soudní výkon rozhodnutí o péči o nezletilé dítě a úpravě styku s ním
Dítě jako účastník řízení. Dítě jako objekt exekuce.
Procesní práva a povinnosti dítěte a dalších subjektů.
Jednotlivé způsoby vedení výkonu rozhodnutí, odlišení přímých a nepřímých
prostředků.
Výzva soudu a OSPOD.
Výkon rozhodnutí ve věcech domácího násilí
Analýza procesní úpravy nařizování předběžných opatření o vykázání ze společného
obydlí.
Dítě jako násilník, dítě jako oběť domácího násilí.
Procesní práva a povinnosti dítěte při výkonu rozhodnutí vykázáním ze společného
obydlí. Postupy.
Vymáhání výživného nezletilého dítěte
Vymezení exekučního titulu, z nějž vyplývá uvedená povinnost.
Odlišení dlužného a běžného výživného.
Analýza výhod a nevýhod vedení řízení podle občanského soudního řádu
a exekučního řádu.
Popis odlišnosti podle zákona o zvláštních řízeních soudních.

3.

4.

5.

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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