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Výkon rozhodnutí v rodinně 
právních věcech 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 
TERMÍN 

26. května 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je posílit znalostní a dovednostní kompetence účastníků ve fázi výkonu 

rozhodnutí/exekucí v rodinně právních záležitostech. Výkon rozhodnutí je fakultativní fází 

civilního procesu, ke které však dochází ne zřídka také v rodinně právních věcech. Právní 

úprava této oblasti je obsažena v několika předpisech (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční 

řád) a také v soudní judikatuře, a proto může být náročné ji správně aplikovat.  

V tomto kurzu bude provedena analýza právní úpravy výkonu rozhodnutí/exekuce se 

zaměřením na rodinně právní problematiku. Zdůrazněny budou praktické problémy právní 

úpravy. Další část kurzu bude zaměřena na práva a povinnosti OSPOD v této fází civilního 

procesu, ať už jako navrhovatele, nebo jako zástupce. S účastníky bude řešena problematika 

výkonu rozhodnutí týkajícího se péče o dítě, styku rodiče s dítětem, a v neposlední řadě také 

výživného pro dítě, včetně exekuce pozastavením řidičského oprávnění. 

Celý kurz provází aktuální judikatura v dané věci a příklady z praxe.  

Na konci bude účastník schopen rozlišit vykonávací řízení od nalézacího řízení, a rozlišit výkon 

rozhodnutí a exekuci včetně jejich pozitivů a negativů, vymezit hmotněprávní i procesní 
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oprávnění nezletilého dítěte jako účastníka vykonávacího, resp. exekučního řízení, poskytovat 

odborné poradenství dotčeným subjektům - jak dětem, tak i zejména rodičům, při výkonu 

rozhodnutí či exekuce v uvedených věcech. 

 

 

 

 
OBSAH KURZU  

1) Vymezení právní úpravy výkonu rozhodnutí ve věcech péče, styku a výživy dítěte 

2) OSPOD jako navrhovatel x zástupce 

3) Dítě jako účastník vykonávacího, resp. exekučního řízení 

4) Soudní výkon rozhodnutí o péči o nezletilé dítě a úpravě styku s ním 

5) Vymáhání výživného pro dítě 

6) Rozbor judikatury  

7) Diskuse  

 
 

LEKTOR KURZU 

 

   

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

Advokátka s mnohaletými zkušenostmi specializující se na 
rodinné právo (disertační práce na téma „Vyživovací 
povinnost k dětem“). V rámci rodinného práva se věnuje 
zejména formám péče o děti, problematice výživného a 
problematice práv a povinností dítěte, rodičů, OSPOD a osob, 
kterým bylo dítě svěřeno do péče. Je spoluautorkou knihy 
„Výživné“ a řady odborných článků. 

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) . 


