Podrobná anotace kurzu
Výkon rodičovství nezletilým rodičem
a jeho omezení
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Smetanovo náměstí 2, Ostrava (BrickuHouse)
zastávky MHD Karolina

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 19. listopadu 2020, 9.00 - 15.00

Cena: 1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Cíle kurzu
Právní úprava rodičovství je primárně zaměřena na situace, kdy se rodičem stane zletilá, resp. plně
svéprávná osoba. V biologické realitě však věk právní zletilosti či fakt uzavření manželství nehraje žádnou roli, a proto i v současně době dochází k situacím narození dítěte nezletilému rodiči. U
matky je třeba vycházet z právního mateřství založeného na skutečnosti, že se ženě narodilo dítě,
u otců je třeba nastoupení některé z právních domněnek. Kurz se proto soustředí jak na předpoklady vzniku právního rodičovství, zejména u mužů, tak i na samotné obsahové složky
poměru mezi rodičem a dítětem včetně právních následků skutečnosti, že rodič jako nezletilý
mající svého zákonného zástupce nemůže logicky být zákonným zástupcem jiné osoby. Vzhledem k
tomu, že nabízený kurz je zaměřen na nikoliv plně svéprávné rodiče, nebude zásadní pozornost
věnována vdaným matkám a ženatým otcům, kteří se uzavřením manželství stali plně svéprávnými,
byť by byli osobami nezletilými. Kurz se soustředí i na doprovodné právní aspekty, jako utajený
porod nezletilé matky, prohlášení otcovství nezletilým rodičem, soudní řízení o určení
rodičovství nezletilé osoby, nositelství a výkon rodičovské odpovědnosti apod. Speciální pozornost bude věnována relevantním rozhodnutím Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská
analyzovat právní předpoklady určení rodičovství, vymezit okamžiky nabytí plné svéprávnosti
obsahové složky rodičovské odpovědnosti, které nezletilý rodič může vykonávat a které nikoliv, vymezit zákonné zastoupení dítěte a správu jeho jmění v případě nezpůsobilosti rodičů, vymezit vztah rodiče, dítěte a případného poručníka a vymezit vztah
zletilého a nezletilého (nikoliv plně svéprávného) rodiče.
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
•

Princip nejlepšího zájmu dítěte v legislativě
o Úvod do problematiky, zakotvení principu v Úmluvě o právech dítěte a jeho projevy v
občanském zákoníku, zákonu o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisech
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o Participační práva dítěte

Obsah kurzu
•

•

•

•

•

•

•
•

Svéprávnost nezletilé osoby
o Ustanovení občanského zákoníku věnující se právní osobnosti a svéprávnosti fyzické
osoby
o Obecné předpoklady určení platnosti právního jednání
o Právní úprava zastoupení, zejména zákonného
o Rozumová a volní vyspělost a věk člověka jako předpoklady nabývání svéprávnosti
Určování rodičovství nezletilých osob
o Matka jako žena, která dítě porodila
o Utajený porod nezletilé matky, ochrana domnělého otce
o Určení otcovství nezletilého muže - způsobilost k souhlasnému prohlášení, kompetence
civilního soudu, neplatnost souhlasného prohlášení
o Určení otcovství nezletilého muže soudem
o Trestněprávní exkurz - pohlavní styk s osobou mladší patnácti let
Nezletilý rodič
o Rozlišení nezletilého svéprávného a nikoliv plně svéprávného rodiče - uzavření manželst
ví, prohlášení osoby za plně svéprávnou
o Nositelství rodičovské odpovědnosti nezletilou osobou
o Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti do okamžiku nabytí plné svéprávnosti
o Vztah nezletilého a zletilého rodiče
o Případné poručenství a vztah nezletilého rodiče, dítěte a poručníka
o Práva a povinnosti rodiče mimo rodičovskou odpovědnost
Péče nezletilého rodiče o dítě
o Péče o dítě jako součást rodičovské odpovědnosti
o Rozhodnutí soudu o pozastavení výkonu i v oblasti osobní péče a jeho důvody
o Rozhodování o svěření do péče v případě zletilého a nezletilého rodiče vs. věk rodiče jako
zakázané diskriminační kritérium
o Obsahové složky péče o dítě a garance naplnění jednotlivých zájmů
Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
o Důvody pozastavení rodičovské odpovědnosti a jeho výkonu obecně
o Pozastavení rodičovské odpovědnosti ex lege z důvodu nezletilosti rodiče
o Koncentrace výkonu rodičovské odpovědnosti u druhého, plně svéprávného rodiče
o Poručenství, vztah rodiče, dítěte a poručníka
o Možnost nezletilého rodiče spolupodílet se na rozhodování o dítěti
o Zákonné zastoupení a správa jmění dítěte svěřeného do péče nezletilého rodiče
o Zánik pozastavení rodičovské odpovědnosti z důvodu nabytí plné svéprávnosti
Práva a povinnosti nezletilého rodiče mimo rodičovskou odpovědnost
o Právo určit dítěti jméno a jeho praktická realizace
o Vyživovací povinnost nezletilého rodiče k dítěti
o Vyživovací povinnost mezi příbuznými v řadě přímé
o Financování případného poručenství
Rozbor judikatury
Diskuse

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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