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Anotace a cíle programu:
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 institut 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. nárůstu
jednotlivých oprávnění, k nimž nepřímo v závislosti na rekodifikaci soukromého
práva došlo. 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 programu 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,
- správně formulovat výroky o uložení výchovného opatření.
Obsah semináře:
1. Principy rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí
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.
Cíle a principy rodinného práva jako tradičního představitele soukromoprávní
sféry.
Cíle a principy sociálně-právní ochrany dětí jako tradičního představitele
veřejnoprávní sféry.
2. Pojem výchovné opatření
Výchovná opatření jako základní oprávnění (i povinnost) rodičů dítěte.
Výchovná opatření jako projev státní moci v případě zjištění výchovných či
obdobných problémů.
Účel a cíle výchovných opatření – preventivní a represivní složka.

3. Výchovná opatření ve smyslu soukromého práva
Výchovná opatření v dispozici rodičů dítěte - současná právní úprava – zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usměrňování vývoje dítěte, užívání výchovných opatření.
Posouzení participačních práv dítěte v případě realizace výchovných opatření ze
strany rodičů.
Omezení výchovných opatření rodičů - realizace výchovných opatření jinými
osobami než rodiči.
4. Ukládání výchovných opatření ve správním řízení
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.
Kompetence (pravomoc) orgánu sociálně-právní ochrany, věcná a místní
příslušnost, řešení nepříslušnosti, dožádání.
Podnět k uložení výchovného opatření, zahájení řízení bez návrhu.
Návrh na zahájení řízení a jeho náležitosti.
Účastenství v řízení, postavení rodičů nezletilého dítěte, posouzení procesní
způsobilosti nezletilého dítěte a jeho zastoupení.
Vedení správního řízení - podklady, na jejichž základě lze rozhodnout skutkový stav zkoumané věci v. skutečný stav věc, materiální pravda a
vyšetřovací princip v řízení.
Navrhování důkazů a jejich provádění, rozhodnutí o neprovedení důkazu - ústní
jednání.
Doručování v řízení, náhradní doručení, fikce doručení.
Protokolace o procesních úkonech a vedení spisu orgánem sociálně-právní
ochrany dětí.

Rozhodnutí o (ne)uložení výchovného opatření a jeho náležitosti - formulace
výroku a jeho zdůvodnění, ústavní požadavky na odůvodnění rozhodnutí - poučení
účastníka o opravných prostředcích.
5. Dohled na výchovnými opatřeními
Dohled nad výchovnými opatřeními uloženými civilním soudem - dohled nad
výchovnými opatřeními uloženými orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Součinnost třetích osob, zejména mediátora a pedopsychologa, dále např. školy,
dětského lékaře apod.
Postup při zjištění nedostatků, nucený výkon rozhodnutí.
Následky nerespektování výchovných opatření – zásah do rodičovské
odpovědnosti, odejmutí dítěte z péče rodičů, ochranná opatření, ochranná výchova
podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů.

