si dovoluje Vás pozvat na
Celostátní výjezdní intenzivní seminář
k práci OSPOD a sociálních odborů

„Právní aspekty rodičovství“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 19. až 21. srpna 2020
Hotel Jezerka, Seč
Lektor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu, lektor Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, více než dvanáct let praxe v oblasti vzdělávání úředníků,
autor desítek českých i zahraničních publikací, člen Světové organizace
pro rodinné právo
Témata zařazená do bloků:
- každý účastník obdrží osvědčení za absolvování každého bloku, tj. tři
osvědčení s akreditací MPSV a tři osvědčení s akreditací MV
1. Právní aspekty mateřství
2. Právní aspekty otcovství
3. Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství
4. Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství
5. Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení
Nabízený seminář je zaměřen na pracovníky OSPOD a matrik z celé
České republiky za účelem sjednocení praxe a zahrnuje rovněž prostor pro
diskusi k aktuálním otázkám předmětné agendy napříč všemi regiony.

Místo konání:
4* Wellness and Spa Hotel Jezerka, Seč, Ústupky 278, www.jezerka.cz

Čas dostupnosti:
Brno – 1h 49m
České Budějovice – 2h 28m
Hradec Králové – 48m
Jihlava – 1h 7m
Karlovy Vary – 3h 11m
Liberec – 2h 6m
Olomouc – 2h 2m
Ostrava – 2h 55m
Pardubice – 37m
Plzeň – 2h 37m
Praha – 1h 42m
Ústí nad Labem – 2h 8m
Zlín – 2h 37m

Cena semináře:
Cena semináře činí 5 490 Kč, resp. 4 990 Kč při ubytování v depandance za osobu
(osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
- studijní materiály a osvědčení
- velmi komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích (vlastní sociální
zařízení, televizor, trezor, minibar, kávový set, balkón, wi-fi zdarma)
- plnou penzi – 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře
- občerstvení po dobu trvání odborného programu
- živá hudba k večernímu programu
- přístup do hotelového vodního světa v délce dvou hodin, venkovní bazén bez
omezení
- jiné aktivity (squash, bowling, tenis, turistika)

Program semináře:
Středa 19. srpna 2020:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
15:00 – 18:00 – První tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Čtvrtek 20. srpna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 10:30

– Pokračování prvního tematického bloku

10:30 – 12:00 – Druhý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:30 – 16:30 – Pokračování druhého tematického bloku
16:30 – 19:00 – Volný program s možnými konzultacemi
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Pátek 21. srpna 2020:
7:00 – 8:30

– Snídaně

9:00 – 12:00

– Třetí tematický blok

12:00 – 13:00 – Oběd a odjezd účastníků
V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček).
Mimo oficiálního programu lze osobně domluvit aktivity, zejména wellness a spa
na kontaktu: wellness@jezerka.cz. Bazén je k dispozici zdarma během celého
pobytu.

Obsah semináře:
• Úvod do problematiky
o Právní poměr mezi rodiči a dětmi, koncepční odlišnosti konstrukce
právního poměru mezi matkou a dítětem a otcem a dítětem
o Domněnka, že matka je vždy jistá
o Právní úprava mateřství v § 775 a 804 občanského zákoníku
• Určování a popírání mateřství
o Prokázání skutečnosti, že matka porodila dítě
o Lékařské zprávy a jiné důkazní prostředky. Genetické testování
o Zápis matky v případě domácího porodu
o Řízení o určení nebo popření mateřství - legitimace k podání návrhu,
účastenství v řízení, práva a povinnosti účastníků, vysvětlení
odlišností řízení ve věcech otcovství
• Určování otcovství
o První, druhá a třetí domněnka otcovství včetně detailního rozboru
postavení otce při asistované reprodukci (tzv. první a půltá
domněnka)
o Lékařské zprávy a jiné důkazní prostředky. Genetické testování
o Řízení o určení otcovství - legitimace k podání návrhu, účastenství v
řízení, práva a povinnosti účastníků, vysvětlení odlišností řízení ve
věcech mateřství. Spojení řízení s řízením o péči, styku a výživě
o Neplatnost souhlasného prohlášení, analýza posledních nálezů
Ústavního soudu o preferenci sociálně-právního rodičovství před
biologickou realitou
• Popření otcovství
o Popírání otcovství manželem matky, lhůty, prominutí zmeškání
lhůty. Stanovení okamžiku, kdy má muž důvodné pochybnosti o
svém otcovství
o Popření otcovství určeného souhlasným prohlášením, lhůty, rozbor
rozhodnutí ESLP ve věci Kňákal proti České republice
o Nejlepší zájem dítěte, zřejmý zájem dítěte při popření otcovství bez
návrhu

•

•

•

•

o Popírání otcovství podle třetí domněnky, novela zákona o zvláštních
řízeních soudních v prodloužení lhůty podání žaloby na obnovu
řízení, rozbor rozhodnutí Paulík proti Slovenské republice
o Řízení o popření otcovství - legitimace k podání návrhu, účastenství
v řízení, práva a povinnosti účastníků
Nejlepší zájem dítěte a jeho dopady na řízení ve věcech rodičovství
o Vymezení předmětu soudního řízení
o Zájem dítěte při promíjení zmeškání popěrné lhůty
o Zájem dítěte při popírání druhé domněnky bez návrhu
o Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o péči, styku a výživném
o Role OSPOD v soudním řízení
Náhradní mateřství
o Předpoklad náhradního mateřství v § 804 občanského zákoníku vs.
kogentní povaha § 775 občanského zákoníku
o Legální řešení náhradního mateřství. Neplatnost a nevynutitelnost
dohod
o Asistovaná reprodukce může objednatele a ženy nositelky
o Analýza paragrafovaného znění návrhu zákona upravujícího
náhradní mateřství
o Komparace se zahraničím
Porod s utajením totožnosti
o Zákon o zdravotních službách a povolení porodit s utajením
totožnosti
o Předpoklady na straně ženy rodičky
o Soukromoprávní aspekty utajeného porodu, zejména pokud vznikl
statusový poměr mezi matkou a dítětem, kdy je ovšem matka
neznámá
o Veřejný poručník
o Osud neveřejné zdravotnické dokumentace o matce
o Možnost rozpečetění obálky se souhlasem soudu
o Právo dítěte znát svůj původ
Baby-box v absentující právní úpravě
o Poukaz na ignorování baby-boxů českou právní úpravou

o Soukromoprávní dopady umístnění dítěte do baby-boxu
o Matka jako nositelka rodičovské odpovědnosti po odložení dítěte
• Domácí porody
o Ústavní rozměr práva na domácí porod
o Přísnost zákonné úpravy na činnost porodních asistentek
o Právo ženy zvolit si místo porodu vs. právo nenarozeného dítěte
narodit se pod odpovídajícím zdravotnickým dohledem
o Detailní analýza rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve
věci Dubská a Krejzová proti České republice
• Práva neprovdané matky
o Žaloba těhotné ženy vůči pravděpodobnému otci
o Žaloba matky vůči zapsanému otci
▪ Výživné neprovdané matky
▪ Příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a
porodem
▪ Důkazní břemeno
o Role OSPOD
• Práva dítěte
o Výživné nezletilého dítěte
o Právo dítěte na styk
o Role OSPOD
• 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 manželství, 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

