Podrobná anotace kurzu
Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany
Cena

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix
1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 9. října 2020, 9.00 - 15.00

Cíle kurzu
Osvojení nezletilého dítěte spadá pod instituty náhradní rodinné péče, kdy navíc dochází ke
statusové změně, tzn. že jsou zpřetrhány vazby na původní rodiny a zakládají se právní poměry k
rodině nové. Nezřídka dochází rovněž k situacím osvojené osoby zletilé, s níž bez dalšího dochází i k
osvojení jejích potomků.
Nabízený kurz nebude probíhat tradiční formou, tzn. popisem pozitivní právní úpravy, zejména
jednotlivých předpokladů pro osvojení dítěte, ale naopak se soustředí na případy nejčastějších
pochybení, k nimž v průběhu adopce dochází. Vzhledem k tomu, že osvojení mnohdy bývá nezvratným procesem, je třeba si případů těchto pochybení být vědom již v samotném průběhu
osvojovacího procesu a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte je mít preventivně na
paměti, byť uvažování těchto pochybení nemusí být kladně pociťováno zejména samotnými osvojiteli. Kurz se nesoustředí pouze na pochybení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které v
řízení postupuje právě v zájmu dítěte, ale rovněž na pochybení soudu, vlastních rodičů, osvojitelů, příp. dalších osob, jako např. znalců apod. Současná právní praxe si např. neuvědomuje
povinnost výkonu různých opatrovnictví různými osobami (je zcela nevhodné, aby souhlas s
osvojením za dítě dával opatrovník, který dítě v řízení rovněž zastupuje), zjišťování souhlasu rodiče
v případě anonymního nebo utajeného porodu, přehnané zohledňování přiměřeného
věkového rozdílu bez racionálního zdůvodnění, absence posouzení péče osvojitelů o vlastní děti,
opomenutí příbuzných a nejbližších osob dítěte, nesprávné pochopení utajení okolností osvojení, automatická akceptace závěrů znalce bez řádného hodnocení tohoto důkazního prostředku, nepřihlédnutí k přáním dítěte, užití diskriminačních kritérií (např. sexuální orientace osvojitele, jeho věk apod.). Pozornost se soustředí rovněž na velmi mladý jev, kdy se osvojením
překrývá nedovolené náhradní mateřství nebo dokonce obchodování s dětmi.
Cílem kurzu je vymezit účel osvojení a zejména popsat situace, v nichž může OSPOD intervenovat ve prospěch dosažení nejlepšího zájmu nezletilého dítěte. Půjde nejen o hmotněprávní
přístup, tedy naplnění předpokladů adopce, ale rovněž o procesní přesah, tedy vymezení práv a
povinností OSPOD v soudním řízení, v němž se o rozhoduje o osvojení, včetně tzv. incidenčního
řízení a následného jmenování opatrovníka pro vyslovení souhlasu. Posláním kurzu je zejména
posílení dovednostních kompetencí cílové skupiny, zejména při spolupráci s rodiči a osvojiteli a
následně v zastupování dítěte v soudním řízení.
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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 kurzu
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Základní principy sociálně-právní ochrany dětí
Právní úprava
o Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod
o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních
o Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Instituty náhradní rodinné péče a vymezení do více či méně preferovaných skupin
Osvojení nezletilého
o Materiální předpoklady a nejčastější chyby
¤
Posouzení vhodnosti osob nebo osoby osvojitele
¤
Diskriminace osvojitelů
¤
Nesprávné posouzení naplnění předpokladů toho, aby se nežádal souhlas
rodiče s osvojením
¤
Přiměřený věkový rozdíl
¤
Souhlas a přání dítěte
¤
Opomenutí příbuzných a nejbližších osob
¤
Diskriminace osvojitele
¤
Trestně právní exkurz – vydírání, opuštění dítěte, obchodování s dětmi
¤
Fingování náhradní mateřství, neplatnost smluv a donošení dítěte
o Procesní aspekty řízení o osvojení a nejčastější chyby
¤
Vyšetřovací princip a zodpovězení otázky, kdo je odpovědný za řádné a úplné
zjištění skutkového stavu
¤
¤
Správná formulace petitu návrhu a soudních rozhodnutí
¤
Zastupování nezletilého dítěte a vhodné osoby
Požadavek plurality osob opatrovníků z různých důvodů
¤
Znalecké posudky a jejich přezkum
¤
Dítě jako plnohodnotný účastník řízení
¤
Opomenutí důkazů
¤
Nepřezkoumatelná rozhodnutí
¤
Opravné prostředky
Exkurz do osvojení zletilého, společně s nimž se osvojuje rovněž nezletilé dítě
Rozbor judikatury
Návrhy novel
Diskuse
Lorem ipsum

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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