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CÍLE KURZU 

Problematika nejlepšího zájmu dítěte je tradiční součástí rodinného práva a činnosti civilního 
soudnictví. Je rovněž častým předmětem rozhodovací praxe Ústavního soudu a Evropského 
soudu pro lidská práva. Z právního pohledu jde o neurčitý právní pojem, který by se měl 
interpretovat individuálně s přihlédnutím ke specifikům posuzované situace. I přesto lze za 
desetiletí judikatorního vývoje identifikovat základní složky tohoto pojmu a poukázat na jeho 
typické obsahové náležitosti. Kurz se věnuje praktickým aspektům principu nejlepšího zájmu 
dítěte a představuje tento právní princip v kontextu příslušných mezinárodních úmluv, české 
právní úpravy a zejména praxe soudních a správních orgánů. Speciální pozornost bude 
věnována relevantním rozhodnutím Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. 
Cílem nabízeného kurzu dále je definovat obsahové složky nejlepšího zájmu dítěte, 
analyzovat právní úpravu a jednotlivá ustanovení vztahující se k nejlepšímu zájmu dítěte, 
vymezit ústavní rozměr nejlepšího zájmu dítěte, zejména z mezinárodněprávního pohledu, 
vymezit okolnosti posilující a oslabující zájem dítěte, poměřit zájem dítěte se zájmy jiných 
osob a osvojit si postupy, které zajišťují naplnění tohoto principu v praxi. 

 

IDENTIFIKACE NEJLEPŠÍHO 
ZÁJMU DÍTĚTE  

 

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 

28. července 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Mgr. Lucie Zatloukalová 

 

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) 
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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 info@kolumbuspm.cz. 

 
OBSAH KURZU 

Princip nejlepšího zájmu dítěte v legislativě 

- Úvod do problematiky, zakotvení principu v Úmluvě o právech dítěte a jeho projevy v 
občanském zákoníku, zákonu o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních 
předpisech. 

Problémy při nalézání nejlepšího zájmu dítěte 

- Rozbor základních problémů, se kterými se praxe při definici pojmu a nalézání nejlepšího 
zájmu dítěte setkává. Zejména jeho neurčitost, konflikt se zájmy jiných subjektů (zejm. 
rodičů) a jiné. 

Proces zjišťování nejlepšího zájmu dítěte 

- Představení a rozbor kritérií, jejichž zkoumání doporučuje Výbor OSN pro práva dítěte v 
obecném komentář c. 14 (2013) k nejlepšímu zájmu dítěte 

- Jedná se o následující hlediska: Názor dítěte; identita dítěte; zachování rodinného prostředí 
a navázaných vztahu; péče, ochrana a bezpečí dítěte; zvláštní zranitelnost dítěte; právo 
dítěte na zdraví a právo dítěte na vzdělání. 

Princip nejlepšího zájmu dítěte v aplikační praxi a příklady špatné praxe  

- Uplatnění principu nejlepšího zájmu dítěte při rozhodování o péči o dítě, určování 
výživného, nařizování předběžných opatření, rozhodování o ústavní výchově, popírání a 
určování otcovství a jiné.  

Princip nejlepšího zájmu dítěte v rozhodnutích Ústavního soudu 

- V této části se kurz zaměří na rozhodnutí Ústavního soudu, která se v kontextu nejlepšího 
zájmu dítěte věnovala otázkám rozhodování o péci rodičů o dítě (střídavá vs. výlučná), 
omezení rodičovských práv a zákazu styku s dítětem, slyšení a respekt k přání dítěte 
(participační práva), odnětí dítěte z rodiny, výživné nebo osvojení. 

Příklady z praxe 

  
LEKTOR KURZU 

  

Mgr. Lucie Zatloukalová 

Lucie Zatloukalová je absolventkou Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity, na které aktuálně  studuje doktorský 
studijní program. Od roku 2018 působí v advokacii. 
Spolupracovala s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., 
kde se zaměřovala na pomoc obětem domácího násilí. 
Před prací v advokátní kanceláři absolvovala stáž na 
Ústavním soudu ČR, u Veřejného ochránce práv a na 
Probační a mediační službě Prostějov. Zaměřuje se zejména 
na občanské a rodinné, v oblasti rodinného práva je i 
publikačně činná.  


