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Nezletilí – jejich odpovědnost a 
postavení před soudem 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

20. září 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Anna Kováčová 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Cílem tohoto kurzu je shrnout pro účastníky právní postavení nezletilých dětí 

v soudních řízeních, vysvětlit si jak jejich deliktní způsobilost, tak si rozlišit 

svéprávnost a zletilost. Kurz je vhodný pro všechny sociální pracovníky, kteří se při 

výkonu své odborné činnosti zabývají péčí o nezletilé děti.  

 

V rámci tohoto semináře bude pojednáno o nezletilých dětech, o jejich deliktní 

způsobilosti, i o jejich způsobilosti zavazovat se právním jednáním. Podíváme se na 

děti také jako na účastníky soudního řízení. V semináři se budeme bavit o jejich 

procesní způsobilosti, i o povinnosti zastoupení (kdy a kým). V rámci školení se 

budeme bavit o právu dítěte být slyšeno, a jaká je současná praxe soudů v tomto 

ohledu. Řekneme si, proč je dosažení 12 let z pohledu práva zajímavým mezníkem 

pro nezletilé děti v soudním řízení. Také se podíváme na to, proč je 15, 16 a 18 let 

zajímavými mezníky v životě nezletilých z pohledu práva.  

V kurzu prakticky shrneme možná úskalí a specifičnost soudních jednání, v němž 

vystupují děti. Bude zmíněna zajímavá judikatura českých soudů v uvedené oblasti. 
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Vysvětleny budou pojmy nezletilý a mladistvý, zletilost a svéprávnost. Postupně bude 

pojednáno o zastoupení nezletilého, předběžných opatřeních soudu, nalézacím 

řízení (sporném i nesporném), kdy společně projdeme jednotlivá soudní řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé a jejich specifika, závěrem zmíníme problematiku 

výkonu rozhodnutí, vždy vše ve spojitosti s nezletilými dětmi. Budete také upozorněni 

na chystanou novelu, která ruší povinné opatrovnické řízení předcházející vydání 

rozsudku o rozvodu a svěřuje rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte rodičům, 

v případě, že předloží rozvodovému soudu dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem s 

úředně ověřeným podpisem. 

 

 
OBSAH KURZU 

  
LEKTOR KURZU 

 

 

1) Charakteristika základních pojmů (nezletilý, mladistvý, emancipace 

nezletilého) 

2) Deliktní odpovědnost, svéprávnost 

3) Právní subjektivita, procesní způsobilost 

4) Zastoupení nezletilého  

5) Nezletilý jako svědek, právo dítěte být slyšeno 

6) Blaho dítěte, zájem dítěte 

7) Cochemská praxe,  

8) Návrh novely občanského zákoníku č. 899 

9) Předběžná opatření (ve věci ochrany proti domácímu násilí, upravující poměry 

dítěte) 

10) Soudní řízení (řízení nesporná, řízení sporná) a výkon rozhodnutí  

JUDr. Anna Kováčová 

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, 

především na rodinně-právní problematiku. Profesně mimo jiné působila v 

justici (asistentka soudce Okresního soudu, opatrovnické oddělení). V rámci 

profesní praxe se zabývá ochranou slabší strany (nezletilých, spotřebitelů, 

zaměstnanců). Rodinnou mediaci a práva dětí zkoumala také při svém 

studijním pobytu na Novém Zélandu. Lektorka se zajímá o právní pomoc 

dětem. 

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, 

lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní                       

e-mail:kovacova@kolumbuspm.cz.  


