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

„Aktuální praktické otázky
náhradní rodinné péče“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 15. až 17. února 2021
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. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pečující osoby při svěření
dítěte do péče jiné osoby
2. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pěstouna při svěření dítěte do
pěstounské péče
3. Řádný a bezvadný výkon poručenství nezletilého dítěte
4. Nejčastější chyby v procesu osvojení nezletilého dítěte
5. Právní opatření na ochranu nezletilých dětí
Aktuálním problémem české právní úpravy je nepřípustnost dovolání ve
věcech rodinného práva, a proto české praxi akutně chybí sjednocovatel
judikatury, přičemž tuto roli nemůže plnit ani Ústavní soud. Nabízený seminář
je zaměřen na pracovníky OSPOD z celé České republiky za účelem
sjednocení praxe a zahrnuje rovněž prostor pro diskusi k aktuálním otázkám
předmětné agendy napříč všemi regiony.

Místo konání:
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 5 470 Kč za osobu (osvobozeno od DPH) a zahrnuje:
- účast na třech tematických blocích podle vlastního výběru
- studijní materiály a osvědčení
- 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
- služby hotelu

Rezervace, prosím, proveďte výhradně na david@kolumbuspm.cz nebo
skoleni@kolumbuspm.cz . Děkujeme.

Program semináře:
Pondělí 15. února 2021:
12:00 – 14:00 – Příjezd a ubytování účastníků
14:00 – 18:00 – První tematický blok
18:00 – 19:00 – Konzultační blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Úterý 16. února 2021:
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
13:00 – 17:00 – Pokračování druhého tematického bloku
17:00 – 19:00 – Konzultační blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ?

– Volný program s možnými konzultacemi

Středa 17. února 2021:
7:00 – 9:00

– Snídaně

9:00 – 13:00

– Třetí tematický blok

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).

Obsah semináře:
1. Právní úprava, Náhradní péče v České republice
- Úvod do problematiky, zakotvení principu nejlepšího zájmu dítěte v Úmluvě o
právech dítěte a jeho projevy v občanském zákoníku, zákonu o sociálně-právní
ochraně dětí a dalších právních předpisech. Participační práva dítěte.
- Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod, ve znění
pozdějších předpisů,
- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů,
- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- § 31 odst. 1 ZSPOD o péči děti ve smyslu poskytování pomoci při
překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů s cílem
umožnit jim
začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního,
- § 3 písm. a) zákona o sociálních službách, že sociální službou se rozumí
činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a
podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů,
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Ohrožené dítě.
- Smysl sociálně-právní ochrany dětí - poskytnutí pomoci dětem, jejichž práva,
oprávněné zájmy, zdraví, život a řádný vývoj jsou ohroženy v důsledku nedostatečné
péče nebo nečinnosti osob, které mají za ochranu těchto hodnot odpovědnost ze
zákona nebo na základě rozhodnutí soudu.
- Exkurz do institutů náhradní péče.
2. Principy institutů náhradní péče
- Druhý blok programu je zásadní pro správné uchopení výkonu práv a povinností
všech subjektů vyplývajících z náhradní péče. K principům se upíná správný výklad
i aplikace právních předpisů.
- Rodičovství je základní ústavně garantovanou hodnotou, rodičovská
odpovědnost náleží každému rodiči,
- Nutnost prevence § 924 OZ, § 10 ZSPOD,
- Nutnost mírnějších zásahů státu do rodinných poměrů,

- Sociální, finanční či bytové důvody nemohou vést k odebrání dítěte z rodiny
(srov. rozhodnutí ESLP Wallová a Walla v. ČR),
- Nutnost sanace přirozené rodiny,
- Nutnost zachování širších rodinných vazeb,
- Všestranná pomoc odborníků,
- Poradenství.
- Exkurz do judikatury:
- Wallová a Walla v. Česká republika,
- Havelka a ostatní v. Česká republika,
- Keegan v. Irsko,
- Kutzner v. Německo,
- Z. a ostatní v. Spojené Království,
- Strand Lobben a ostatní (Michaláková) v. Norsko
3. Náhradní péče v systému
- Pěstounství a jeho stručné porovnání s ostatními instituty náhradní péče.
- Pěstounská péče jako složka pěstounství, zaměřená pouze na péči o dítě.
- Pěstounství jako širší institut zahrnující pěstounskou péči, ale rovněž i zastupování
dítěte a správu jeho jmění (v rozsahu zákona, resp. soudního rozhodnutí).
- Svěření do péče jiné osoby.
- Poručenství s péčí o dítě.
- Ústavní výchova.
- Osvojení.
- Exkurz do judikatury.
4. Práva a povinnosti pečující osoby
- Vhodná osoba nebo osoby.
- Současný přístup k otázce výkonu péče jinými páry než manželi (ústavnost pravidla,
zahraniční judikatura o nedovolené diskriminaci).
- Ustanovení pečující osoby:
- časové doložky: jde např. o pěstounskou péči na přechodnou dobu, či o
pěstounství s určením doby trvání? - novátorské přístupy českých soudů,
- tzv. širší oprávnění a srozumitelnost výrokové části, doporučení pro OSPOD
jako případné zástupce dětí.
- Základní oprávnění pečující osoby:
- jak o dítě pečovat, limitace základními principy v občanském zákoníku,
- jak dítě vychovávat, limitace základními principy v občanském zákoníku,

- zastupování a správa jmění v běžných záležitostech - identifikace běžných a
nikoliv běžných záležitostí, zejména v oblastí vzdělávání, zdravotnictví a
majetku,
- informování rodičů dítěte o jeho podstatných záležitostech - způsoby a
četnost,
- udržování, rozvíjení a prohlubovánít sounáležitosti dítěte s jeho rodiči,
dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými - otázka styku s rodiči, mají
rodiče a dítě právo se stýkat ze zákona, či je nutné soudní rozhodnutí?
- finanční otázky - dávky pěstounské péče, dovolenost krácení některým
pěstounům, exkurz k poručenství s péčí o dítě.
- Širší oprávnění:
- rizikové situace, střet představ pečující osoby a rodičů v téže situaci,
- doporučení v oblasti zdravotnictví, školství a majetkové dispozice.
- Přestěhování pečující osoby jako předpoklad nového rozhodnutí pro změnu poměrů.
- Skončení manželství pečujících osob a dopady do sféry dítěte.
- Následky nikoliv řádného výkonu péče o dítě.
- Exkurz do judikatury.
5. Práva a povinnosti rodiče
- Je rodič i nadále zákonným zástupcem dítěte?
- Limity zákonného zastoupení a správy jmění oprávněními pečující osoby ze zákona.
- má rodič nadále zachovaná práva, rozhodne-li soud o širších oprávněních?
- Realizace práva rodiče na informace o dítěte - na které informace a jak často má
rodič právo?
- Realizace práva rodiče na styk - jde jen o styk osobní?
- Realizace práva žádat dítě zpět do své péče.
- následky pokusů o paralelní sanaci problému v rodině dítěte.
- Placení výživného a řešení problémů.
- Exkurz do úvah o zálohování výživného.
6. Práva a povinnosti dítěte
- Základní práva dítěte
- právo na rodiče, rodinnou péči,
- legitimní očekávání na ochranu nejlepšího zájmu,
- materiální složky a procesní záruky nejlepšího zájmu dítěte ve smyslu
komentáře Výboru OSN pro práva dětí č. 14 z roku 2013.

- Participační práva dítěte v procesní, materiální i faktické rovině.
- Právo dítěte na výživné v kontextu dávek pěstounské péče.
- Právo dítěte na svoji rodinu, zejména na styk s vlastními rodiči.
- Povinnosti dítěte v náhradní péči - zejména pomoc, povinnost podřídit se
výchově?
- Legitimní očekávání dítěte, že problém bude odstraněn a navrátí se k původní
rodině.
7. Práva a povinnosti OSPOD
- Zprostředkování pěstounství a osvojení.
- Evidence osob.
- Dohoda o výkonu.
- Státní příspěvek na výkon.
- Návrhová oprávnění OSPOD.
- Kolizní zastoupení dítěte - uvědomění si role, zejména ve smyslu ochrany zájmu
dítěte.
8. Diskuse a závěr

