si dovoluje Vás pozvat na školení

„Diagnostika vadného výkonu
rodičovské odpovědnosti“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 10. prosince 2020 od 9:00 do 15:00.
Školicí prostory společnosti, Sokolovská 215, Praha
Lektor: 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
Cena: 1 990 Kč (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH)
Rodičovská odpovědnost představuje základní rámec práv a povinností
rodiče vůči dítěti a soustředí se zejména na péči, zastoupení a správu jmění.
Jednotlivé obsahové složky jsou na výkon poměrně komplikované a jakékoliv
pochybení, opomenutí či dokonce zneužití rodičovské odpovědnosti či
jednotlivých práv nebo povinností může znamenat důvod pro zásah orgánu
sociálně-právní ochrany dětí nebo dokonce civilního soudu. Nabízený kurz
proto definuje jednotlivé obsahové složky rodičovské odpovědnosti s
vymezením předpokladů jejich řádného výkonu, což se rovněž odrazí v
diagnostice vad, které mohou v souvislosti s tímto výkonem nastat. Popsána bude
rovněž předpokládaná míra intenzity problému zakotvující legitimitu
postupu OSPOD nebo civilního soudu. Kromě právní úpravy bude speciální

pozornost věnována relevantním rozhodnutím Ústavního soudu a Evropského
soudu pro lidská práva. Cílem nabízeného kurzu dále je definovat obsahové
složky nejlepšího zájmu dítěte, analyzovat jednotlivé složky rodičovské
odpovědnosti, vymezit předpoklady řádného výkonu jednotlivých složek
rodičovské odpovědnosti, analyzovat právní úpravu rodičovské odpovědnosti a
důvodů zásahů ze strany OSPOD nebo civilního soudu, vymezit přiléhající
výchovná opatření jako méně invazivní nástroj řešení a dále jednotlivé zásahy
civilního soudu v podobě omezení, pozastavení a zbavení rodičovské
odpovědnosti nebo jejího výkonu.
Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především
zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní email 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.
o Participační práva dítěte.
• Rodičovská odpovědnost a její obsah
o Vymezení jednotlivých složek rodičovské odpovědnosti a rovněž
práv a povinností stojících mimo její rámec (typicky vyživovací
povinnost).
o Nositelství rodičovské odpovědnosti a její výkon, výjimky osob
nezletilých a osob s omezenou svéprávností.
• Péče o dítě, výchova v širším smyslu
o Péče o dítě - o jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
o Řízení jednání dítěte za využití přiměřených výchovných prostředků,
aby nebyla dotčena důstojnost dítěte, výkon dohledu
o Respekt k rodičům
o Přípustná intenzita výchovných prostředků
o Exkurz do tělesných a jiných trestů, včetně judikatury
o Intenzita pochybení pro zásah OSPOD a civilního soudu

• Udržování osobního styku s dítětem
o Styk osobní jako pravidlo
o Styk jiný jako doplnění nebo výjimečně jediné řešení (skype a jiné
nástroje)
o Stanovení soudem nebo dohoda rodičů
o Podmínky, místo, příp. osoby, které smí či nesmí být přítomny
o Povinnosti pečujícího rodiče: příprava a spolupráce
o Vyřešení otázky, zda je rodič povinen se stýkat s dítětem či zda jde
pouze o jeho oprávnění
o Konstrukce právního poměru mezi dítětem a oběma rodiči
o Bránění druhému rodiči jako důvod pro zásah soudu
o Intenzita pochybení pro zásah OSPOD a civilního soudu
• Zajišťování výchovy a vzdělání
o Povinnost být dítěti dobrým příkladem
o Povinnost použít přiměřené výchovné prostředky a ctít lidskou
důstojnost dítěte
o Povinnost vzít při rozhodování o vzdělání nebo pracovním uplatnění
v úvahu názor, schopnosti a nadání dítěte
o Volba vzdělání a pracovního uplatnění jako významná záležitost
o Exkurz do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
o Vyřešení otázky, zda dítě musí své rodiče respektovat a podřídit se
o Intenzita pochybení pro zásah OSPOD a civilního soudu
• Zastupování a správa jmění
o Povinnost rodičů spravovat jmění dítěte s péčí řádného hospodáře
o Použití výnosu a podstaty - pro dítě, pro rodiče a rodinu
o Neúměrná rizika, schvalování soudem
o Zastoupení v právním jednání - zejména zdravotnické zákroky
o Intenzita pochybení pro zásah OSPOD a civilního soudu

• Soudní zásahy
o Soudní řízení o rodičovské odpovědnosti
o Předpoklady a následky omezení rodičovské odpovědnosti a jejího
výkonu
o Předpoklady a následky pozastavení rodičovské odpovědnosti a
jejího výkonu
o Předpoklady a následky zbavení rodičovské odpovědnosti
o Definice intenzity vyžadující soudní zásah
• Rozbor judikatury
• Diskuse

