
Práva a povinnosti OSPOD 
v civilním soudním řízení
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Termín 6. května 2020, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

Lektor

Cíle kurzu

Místo

Podrobná anotace kurzu

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

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 zahr-
nuje 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
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 prak-
tické problémy vztahující k vymezení vzájemného vztahu civilního soudu, nezletilého dítěte 
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jednotlivým právům a povinnostem, které z tohoto pro-
cesního 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 (zejmé-
na 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 

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 kurzu je vymezit základní práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení ve všech 
jevových 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 kompe-
tencí cílové skupiny v civilním soudním řízení. 

Cena

Mgr. Radka Vacová, Ph. D.      Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

25. listopadu  2021, 9:00 - 15:00

1790

2166

25. srpna 2022, 9:00 - 15:30

Praha (adresa školení bude upřesněna 
na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail)

2190
2650
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu

Lektor kurzu

• 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
• Diskuse

advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe 
v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků 
a publikací

Mgr. Radka Vacová, Ph. D.      


