Podrobná anotace kurzu
Výchovná opatření v rozhodovací
praxi OSPOD
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany
Cena

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
Termín 16. prosince 2020, 9.00 - 15.00
parkování v NC Fénix
1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Výchovná opatření představují tradiční součást českého právního řádu, který jak v minulé, tak i v
současné době umožňoval civilním soudům a orgánům sociálně-právní ochrany dětí tento zásah
využít. V současné době však jeho užití působí značné aplikační a zejména interpretační obtíže.
Tyto nedostatky se týkají zejména základní terminologie a hierarchie výchovných opatření, resp.
Jde v prvé řadě o skutečnost, že výchovná opatření svědčí nejen orgánům veřejné moci, ale i samotným rodičům dítěte. Užití opatření orgány veřejné moci přichází v úvahu teprve tehdy, není-li možné
nebo alespoň účelné provedení uvedených opatření ze strany rodičů. Aplikační obtíže rovněž působí
rozdělení kompetencí mezi civilní soudy a orgány sociálně-právní ochrany. Druhé jmenované orgány
tak působí buď jako zástupci nezletilého dítěte v soudním řízení, nebo jako rozhodující orgány v
samostatném správním řízení. Cílem tohoto kurzu proto je vymezit hierarchii výchovných
opatření v závislosti od subjektu, který je užívá, a od cíle, jehož má být dosaženo. Nedílnou součástí
bude podrobný rozbor soudního i správního řízení, v nichž orgán sociálně-právní ochrany plní
nezastupitelnou úlohu. V neposlední řadě se kurz soustředí rovněž na možnosti přezkumu rozhodnutí soudů nebo orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Dalším cílem kurzu je pochopení významu výchovných opatření, uvědomění si výchovných
opatření jako nikoliv sankce působící do minulosti, nýbrž nástroje motivace působícího do
budoucna, získání schopnosti odlišit výchovná opatření podle významu a účelu, správně aplikovat zásady vhodnosti a zásady bezodkladnosti, správně aplikovat správní řád v řízení o uložení
výchovného opatření a správně formulovat výroky o uložení výchovného opatření.
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
•

•

•

•

Principy rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí
o Právní úprava – zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
o Cíle a principy rodinného práva jako tradičního představitele soukromoprávní sféry
o Cíle a principy sociálně-právní ochrany dětí jako tradičního představitele veřejnoprávní
sféry
• Pojem výchovné opatření
o Výchovná opatření jako základní oprávnění (i povinnost) rodičů dítěte
o Výchovná opatření jako projev státní moci v případě zjištění výchovných či obdobných
problémů
o Účel a cíle výchovných opatření – preventivní a represivní složka
Výchovná opatření ve smyslu soukromého práva
o Výchovná opatření v dispozici rodičů dítěte - současná právní úprava – zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o Usměrňování vývoje dítěte, užívání výchovných opatření
o Posouzení participačních práv dítěte v případě realizace výchovných opatření ze strany
rodičů
o Omezení výchovných opatření rodičů - realizace výchovných opatření jinými osobami
než rodiči
Ukládání výchovných opatření ve správním řízení
o Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a
jeho místo v systému - subsidiární užití zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů
o Podnět k uložení výchovného opatření, zahájení řízení bez návrhu
o Účastenství v řízení, postavení rodičů nezletilého dítěte, posouzení procesní způsobilo
sti nezletilého dítěte a jeho zastoupení
o Navrhování důkazů a jejich provádění, rozhodnutí o neprovedení důkazu - ústní
jednání.
o Protokolace o procesních úkonech a vedení spisu orgánem sociálně-právní ochrany
dětí
o Rozhodnutí o (ne)uložení výchovného opatření a jeho náležitosti - formulace výroku a
jeho zdůvodnění, ústavní požadavky na odůvodnění rozhodnutí - poučení účastníka o
opravných prostředcích.
Dohled na výchovnými opatřeními

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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