Podrobná anotace kurzu
Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany
Cena

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix
1 990 Kč (osvobozeno od DPH)

Lektor Mgr. Radka Vacová, Ph. D.
Termín 24. září 2020, 9.00 - 15.00

Zastoupení v hmotněprávní rovině upravené občanským zákoníkem a v procesní rovině dalšími
právními předpisy je velmi často vykonáváno obcí jako posledním subjektem, na nějž může dopadnout opatrovnictví fyzické osoby. Uvedená agenda je značně komplikovaná, a to zejména
z důvodu rozsahu oblastí, v níž je opatrovník oprávněn jednat jménem a na účet opatrovance. Komplikace je navíc spojena rovněž s velmi širokým procesním rozměrem problematiky. Stranou nemůže
zůstat odpovědnost za řádné hájení zájmů a nutnost upřednostnění opatrovance před vlastními zájmy opatrovníka. Česká právní úprava rovněž zakomponovala institut opatrovnické rady,
který je nesprávně opomíjen.
Kurz si v prvé řadě klade za cíl analyzovat současný stav právní úpravy nuceného zastoupení v České
republice a rozvést ustanovení opatrovníka podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů apod. Dalším stěžejním cílem je vymezit dlouhodobé a krátkodobé opatrovnictví, rozlišit opatrovnictví zletilé
ustanovení osobám neznámým, neznámého pobytu, nebo
osobám, jejichž zdravotní stav ustanovení opatrovníka žádá. Nedílnou součástí bude detailní rozbor
základních práv a povinností opatrovníka podle důvodu jeho ustanovení. Samostatnou pozornost
si zaslouží rovněž výběr osoby vhodné pro ustanovení opatrovníkem a zákonné preference osob
blízkých a fyzických před obcí. V neposlední řadě bude analyzován vztah opatrovníka, opatrovance,
opatrovnické rady a soudu
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.

Cíle kurzu
Po absolvování kurzu budou absolventi schopni se orientovat se v právní úpravě materiálního i procesního
opatrovnictví, kriticky analyzovat tuto právní úpravu, navrhnout efektivní a účinné řešení složitých hmotněprávních i procesních situací, formulovat některé úkony spojené s opatrovnictvím a poskytovat základní
odborné poradenství opatrovníkům, fyzickým osobám.
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Obsah kurzu
1)

2)

3)

4)

5)

Zastoupení v českém právu
• druhy zastoupení
• zastoupení dobrovolné a povinné
• opatrovnictví a jeho místo v systému
Osoba opatrovníka
• výběr vhodné osoby
• preference fyzické zejména blízké osoby před obcí
• která obec má opatrovnictví vykonávat – rozbor názorů a právní úpravy
• kdo vykonává opatrovnictví jménem obce?
Opatrovnictví v hmotném právu
• opatrovnictví a jeho důvody podle občanského zákoníku
• ustanovení opatrovníka civilním soudem, práva a povinnosti účastníků soudního řízení
• rozlišení neznámé osoby a osoby neznámého pobytu
• možnost opatrovnictví osoby svéprávné, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje řádnou
obranu
• opatrovnická rada a její kompetence, vztah s opatrovníkem
• práva a povinnosti opatrovníka
• dohled soudu
• odpovědnost za porušení povinností
Opatrovnictví procesní
• důvody ustanovení opatrovníka podle procesních předpisů
• osoba procesního opatrovníka
• judikatura omezující volný výběr zaměstnanců obcí
• práva a povinnosti procesního opatrovníka
• následky porušení povinnosti
Opatrovnická rada
• důvody ustanovení opatrovnické rady
• složení opatrovnické rady
• kompetence opatrovnické rady
• vztah opatrovance, opatrovníka, opatrovnické rady a soudu
• dohled soudu
•
dvojí kontrola právního jednání opatrovníka opatrovnickou radou, právní jednání
opatrovníka podmíněné souhlasem opatrovnické rady
• řešení situací, kdy opatrovnická rada není dosud ustanovena

Lektorka kurzu

Mgr. Radka Vacová, Ph. D.
advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe
v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků
a publikací
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