Podrobná anotace kurzu
OSPOD jako opatrovník při uplatňování
nemajetkové újmy na zdraví 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 Mgr. Kristýna Dvořáková
Termín 25. října 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)
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U cílů programu si dovolíme uvést, že o téma požádaly desítky pracovnic OSPOD na jiných
realizovaných školeních se zdůvodněním, že jsou mnohdy ustanovovány opatrovníky dětí, aniž
by s problematikou měly zkušenost, popř. samy disponovaly právním vzděláním. Problém je
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(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail dvorakova@kolumbuspm.cz.
Dále se kurz věnuje například judikatuře vztahující se k opatřování podkladů před zahájením
řízení (například k provádění místního šetření), zmíněna je rovněž judikatura týkající se
kurzu
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•směřujte
Vznik povinnosti
k náhradě
újmy
o Prevence
o Předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy, tj.:
 protiprávní jednání
 škoda nebo újma
 příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce nebo škodnou
událostí a vzniklou újmou
 zavinění
o Okolnosti vylučující protiprávnost
 zejména nutná obrana, krajní nouze, plnění povinnosti, svolení
poškozeného
• Nemajetková újma na přirozených právech, při ublížení na zdraví a při usmrcení
o Nemajetková újma na přirozených právech
 přirozená práva člověka jako základ fyzické osoby, jako chráněná
osobnostní práva
 jednotlivé hodnoty osobnosti člověka
o Nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
 projevy ublížení na zdraví, kdy nemajetkovou újmu pro poškozeného
představuje:
 bolestné
 ztížení společenského uplatnění
 náhrada další nemajetkové újmy – psychická bolest, duševní útrapy
• Rozsah a výše náhrady nemajetkové újmy
o Kritéria rozsahu nemajetkové újmy
 ovlivnění rozsahu spoluúčastí poškozeného
 moderační právo soudu
 kritérium zásad slušnosti
 odčinění okolností hodných zvláštního zřetele
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Obsah kurzu
o Stanovení výše kompenzace
 výchozí nebo základní výše náhrady
 znalecký posudek
 metodika Nejvyššího soudu ČR
 exkurz do nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti
a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání
 § 136 OSŘ o úvaze soudu nahrazující důkaz
• Uplatnění nároku na nemajetkovou újmu
o Možnost uplatnění nároku nemajetkovou újmu mimosoudní či soudní cestou,
a to
 v civilním řízení
 v trestním řízení
 vyřešení nároku s ohledem na plnění z pojištění
o Sepsání žalobního návrhu
 stanovení příslušnosti soudu
 specifikace osoby žalobce
 specifikace osoby žalovaného
 zastoupení nezletilého
 náležitosti žalobního návrhu, zejména petit a argumentace
o Stanovení poplatkové povinnosti
 výše soudního poplatku
 žádost o osvobození od soudní poplatku
o Promlčení nároku
 stavení promlčecí lhůty mezi zákonným zástupcem a zastoupeným

Lektorka kurzu
Mgr. Kristýna Dvořáková
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva
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