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

„Práva a povinnosti OSPOD
v soudním řízení“
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva vnitra
Termín a místo konání: 1. až 3. listopadu 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, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o
sociálně-právní ochraně dětí

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 OSPOD v občanském soudním řízení
2. Právní opatření na ochranu dětí
3. Předběžná opatření v praxi OSPOD
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 1. listopadu 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 2. listopadu 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 3. listopadu 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:
Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí je zaměřena na ochranu nejlepšího
zájmu nezletilého dítěte a jeho blaha. Konkrétní forma této činnosti je velmi
různorodá a mnohdy zahrnuje působení vůči civilnímu soudu. Nabízený kurz se
proto věnuje všem jevovým podobám výkonu sociálně-právní ochrany
v soudním řízení, ať již z pozice zástupce nezletilého dítěte, tak i významného
zdroje informací pro soudní rozhodnutí. Vzhledem k relativní novosti
rekodifikace nesporného řízení, bude stěžejní pozornost zaměřena na ustanovení
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů, a subsidiární aplikaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Zdůrazněny budou zejména praktické problémy
vztahující k vymezení vzájemného vztahu civilního soudu, nezletilého dítěte a
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jednotlivým právům a povinnostem,
které z tohoto procesního vztahu vyplývají. Mezi nejčastější z nich patří
jmenování OSPOD jako zástupce dítěte, výběr vhodné osoby opatrovníka,
procesní způsobilost nezletilého dítěte, zahájení řízení a správnou formulaci
petitu návrhu, tvrzení rozhodných skutečností a navrhování důkazů, procesní
(zejména závěrečný) návrh, rozlišení procesních a materiálních práv dítěte,
doručování, zohlednění nejlepšího zájmu apod. Pozornost se dále soustředí na
základní instituty procesního práva, jako zjištěný skutkový stav, vyšetřovací
princip, procesní subjektivita apod. Upozorněno bude rovněž na doporučení soudu
využít specifické nástroje vedení soudního řízení, jako např. jiný soudní rok, či
využití předběžných opatření. Samostatné úseky kurzu se budou vztahovat
k postupu při zjišťování názoru dítěte a k poskytování názoru o vhodnosti a
účelností soudem zamýšlených opatření.
Cílem semináře je vymezit základní práva a povinnosti OSPOD v civilním
soudním řízení ve všech podobách, analyzovat vztah procesních subjektů,
zejména OSPOD a nezletilého dítěte, upozornit na správnou formulaci petitu
návrhu a vymezení předmětu řízení, popsat povinnost tvrzení a povinnost důkazní,
upozornit na problémy při doručování, analyzovat opravné prostředky a případný
přístup k Ústavnímu soudu. Kurz si rovněž klade za cíl posílení dovednostních
kompetencí cílové skupiny v civilním soudním řízení.

Tematické okruhy:
• Základní principy sociálně-právní ochrany dětí
• Právní úprava
o Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod
o Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních
o Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
o Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Základní terminologie procesního práva
• OSPOD jako opatrovník nebo jiný zástupce dítěte
o Jmenování OSPOD opatrovníkem
o Vzájemný vztah OSPOD, nezletilého dítěte a civilního soudu
o Práva a povinnosti OSPOD
▪ Návrh a jeho náležitosti, správní formulace petitu
▪ Povinnost tvrzení a povinnost důkazní
▪ Procesní obrany a námitky
▪ Vyjádření se ke skutkovému stavu
▪ Doručování
▪ Opravné prostředky
▪ Obecně zohlednění nejlepšího zájmu dítěte
• OSPOD jako poskytovatel názoru o vhodnosti a účelnosti navržených nebo
zamýšlených opatření
o Obeznámení s poměry, přípustné nástroje vedoucí k obeznámení
• OSPOD jako zjišťovatel názoru dítěte
o Participační práva dítěte
o Posouzení rozumové a volní vyspělosti dítěte
o Význam zjištěného názoru dítěte pro soudní rozhodnutí
• Odpovědnost OSPOD za porušení uvedených povinností
• Exkurz do předběžných opatření
Rozbor judikatury

