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29. listopadu 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Podrobná anotace kurzu

Cena 

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Místo Lektoři

Termín

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)

Kurz si klade za cíl přehledně posluchačům představit systematiku mezinárodního  rodinného práva a mez-
inárodní právní normy a dokumenty, které upravují práva  dítěte a jejich praktickou aplikaci. Posluchači se 
podrobně seznámí s Úmluvou o  právech dítěte, jejím ideovým zaměřením a jejím vlivem na český právní 

řešení krizových momentů v rodině tak, aby byli schopni ve své  praxi případy s mezinárodním (či 
přeshraničním) prvkem zpracovávat. Důraz  bude kladen na aplikaci nabytých znalostí na konkrétních 
kazuistikách a  příkladech z praxe. Účastníci také budou seznámeni s konkrétními možnostmi  mezinárodní 
spolupráce při práci s dítětem a rodinou. 

Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

 upravenou zákonem 202/2012 Sb., o mediaci, a  mediaci chápanou jako společenskou praxi, 
 - znát klíčové principy mediace a jejich odraz v právním řádu ČR, - rozumět efektům   
 mediačních postupů a mediačních technik a vysvětlit jejich  účel podle zákona i podle   
 poznatků sociální psychologie, 

Mgr. Bc. Kateřina Rotreklová

1990
2408

10. května 2022, 9:00 - 15:3015. června



 - rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých podob poskytování mediace v ČR, - rozumět tomu,  
 kdo jsou a mohou být účastníci mediace, a jak jejich přítomnost  ovlivňuje průběh mediačního  
 procesu, 
 - jménem obce nebo kraje se efektivně mediace účastnit a hledat konstruktivní  řešení, 
 - vést s klienty rozhovory připravující je na mediaci podle zákona o mediaci (první  setkání 
 s mediátorem) i mimo tento zákon, 
 - znát různé podoby výstupu z mediace a jejich závaznost, včetně náležitostí  mediační   
 dohody 

Navržený program si klace za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit  dovednostní 
kompetence cílové skupiny. 
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Obsah kurzu

1. Ochrana práv dětí – úvodem, prameny práva  
Účastníci se v úvodu seznámí s nejdůležitějšími prameny práva, zabývajícími se  ochranou práv dětí. 
Seznámí se se systematikou mezinárodního rodinného práva  a principy jeho fungování. Smyslem 
modulu je představit nejdůležitější 
dokumenty ochrany práv dítěte (evropské předpisy, smlouvy Haagské konference  soukromého práva, 
vybrané dvoustranné smlouvy či zákon o mezinárodním právu  soukromém) a ukázat jejich použití na 
příkladech z praxe. Pozornost bude  věnována také výkladu těchto pramenů a jejich odrazu ve 
vnitrostátní právní  úpravě. 

2. Úmluva o právech dítěte jako základní kámen práv dítěte, participace  dítěte jako základní právo  
Účastníci se seznámí s Úmluvou o právech dítěte nikoliv jako s výčtem základních  ustanovení, ale jako s 
komplexním materiálem postaveným na hodnotách a  principech, které by měly napomáhat při výkladu 
jednotlivých ustanovení.  Účastníci budou mít možnost na konkrétních kazuistikách trénovat 

-
nost bude věnována zejména problematice participačních práv  dětí.  

3. Rozpad mezinárodní rodiny a jeho řešení  

dítětem) a mohou znesnadnit nalezení vhodného řešení při  rozpadu rodiny. Může jít např. o jazykovou 
-

nerovi.  Mezinárodní prvek se potom promítá i do případného soudního řízení týkajícího  se dítěte, ve 
kterém se často projevuje např. formální složitost řízení, neznalost  práva, či chybné pochopení české 
právní úpravy, vzdálenost, nebo pobyt dítěte v  zahraničí. Cílem modulu je, aby se účastníci dokázali 
zorientovat v rodinné kauze  s mezinárodním prvkem, dokázali určit stát a soud, který se bude věcí 

-
ru pro dítě a rodinu.  

4. Mezinárodní spolupráce při ochraně práv dětí 
Pokud se klient (celá rodina, dětský klient nebo pouze jeden z rodičů) vyskytuje  v jiném státu, je pro 
sociálního pracovníka složité získat jakékoliv další informace  o něm a další práce s rodinou může být 
ztížena nebo rovnou znemožněna. Pokud  má navíc zastupovat dítě v probíhajícím soudním řízení jako 
kolizní opatrovník a  dítě se zdržuje v zahraničí, nemůže často zjistit osobně jeho názor na předmět  
řízením, ani s ním jakkoliv pracovat. Cílem modulu je proto přehledně vysvětlit  systém mezinárodní 
spolupráce při ochraně práv dětí, konkrétně systém výměny  informací, získávání informací a práci s 
konkrétním dítětem. Účastníkům budou  představeny konkrétní nástroje spolupráce v rámci Evropské 
unie, Haagské  konference mezinárodního práva soukromého či spolupráce bilaterální. 

Lektoři kurzu

vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké škole,  
dlouhodobá praxe v oblasti vzdělávání (advokátní komora, MPSV),  

dítěte

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Mgr. Bc. Kateřina Rotreklová

právnička oddělení právní pomoci Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí, mediátorka Mediačního centra Centra sociálních služeb 

Brno.


