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Vybrané rodinněprávní konflikty  

a možnosti jejich řešení  

z pohledu současné právní úpravy 
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 

3. listopadu 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 přehledně shrnout problematiku rodinněprávních konfliktů a nastínit 

jejich možná řešení za pomocí současné právní úpravy. Kurz je vhodný pro všechny sociální 

pracovnice a pracovníky OSPOD, kteří se při výkonu své odborné činnosti zabývají péčí o 

rodinu a nezletilé děti.  

V rámci tohoto semináře se budeme věnovat vybraným rodinněprávním konfliktům. 

Zaměříme se na aktuální dobu a současnou rodinu v ČR. S obdobím lockdownu vyvstaly pro 

některé rodiny nové problémy (omezení pohybu osob, práce z domu a zároveň děti na on-

line výuce, omezená možnost naplňovat společenské potřeby, snížení příjmů rodiny a 

další…), tyto situace mohou být prvotní příčinou nových konfliktů v rodinném soužití. Nejprve 

se proto budeme bavit o konfliktech v současné rodině obecně. Řekneme si jaké jsou 

možnosti řešení rodinněprávních konfliktů před samotným soudním řízením. Zmíníme zde ADR 

(rodinnou mediaci i rodinnou terapii), dále se podíváme na samotné soudní řízení, jak by 

měla probíhat spolupráce soudu a jiných odborníků při řešení uvedených konfliktů. 

Rozdělíme si konflikty na ty, ke kterým může docházet mezi manžely, zde se tak budeme 

věnovat otázce společného soužití manželů a jejich rozhodování o záležitostech rodiny.  
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Více prostoru bude věnováno samotnému rozvodu. Rozvod může být spojen s dalšími 

konflikty, například se spory ohledně vypořádání společného jmění a bydlení po zániku 

manželství, proto si v kurzu také povíme o těchto životních situacích, řekneme si, co vše 

spadá do společného jmění, a jak se vypořádává.  

Dále se budeme věnovat konfliktům, ke kterým může docházet mezi rodiči nezletilých dětí. 

Rozpadne-li se vztah rodičů nezletilých dětí, bývá nejčastějším konfliktem vyřešení otázky, 

komu bude dítě svěřeno do péče, stanovení výživného a poté konflikt spojený s realizací 

styku dítěte a jeho rodiče. Pozornost zde zaměříme na jednotlivé druhy modelů svěření 

dítěte do péče, jak jsou zákonem upraveny. Bude zmíněna zajímavá judikatura českých 

soudů v uvedené oblasti. Na závěr se budeme bavit o účasti nezletilých dětí. Zodpovíme si, 

co znamená v praxi právo dítěte být slyšeno, co je justice vstřícná k dětem a jaký je postup 

při řešení rodinněprávního konfliktu v rámci Cochemské praxe (kterou se inspiruje stále více 

Okresních soudů v ČR). Budete také upozorněni na chystanou novelu občanského 

zákoníku (nyní v Poslanecké sněmovně č.899), 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. 

 

 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.  
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OBSAH KURZU 

  
LEKTOR KURZU 

 

   

1) Rodinněprávní konflikt (současná rodina, manželství a rozvodovost, konflikt a jeho 

dopad na rodinu, alternativní způsoby řešení konfliktů) 

2) Konflikty manželů (rozvod, společné jmění a jeho vypořádání, výživné rozvedeného 

manžela) 

3) Konflikty rodičů nezletilých dětí (formy péče a styk s nezletilými) 

4) Právo dítěte být slyšeno 

5) Cochemská praxe 

 

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). 

Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity 

Palackého, kde působila i jako přednášející. Její rigorózní práce pojednává 

o rodinněprávních konfliktech a o využití rodinné mediace v České 

republice. Rodinnou mediaci zkoumala také při studijním pobytu na Novém 

Zélandu. Autorka řady odborných článků včetně odborných publikací. 


