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Práva a povinnosti dítěte,  
rodičů, OSPOD a pečující osoby  
při svěření dítěte do péče jiné 
osoby 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

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

TERMÍN 

29. září 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

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 

 

Obecně je v nejlepším zájmu dítěte, aby o něj pečovali jeho rodiče. Stát je povinen v rámci 
pozitivního závazku na ochranu rodinného života vynaložit maximální úsilí pro zachování 
osobních vztahů rodičů a dítěte a podporovat rodiče v jejich kompetencích pečovat o dítě. 
V situacích, kdy to však nejde, je důležitou činností státu je zajistit těmto dětem ochranu, a to 
prostřednictvím institutu náhradní rodinné péče. 

V tomto kurzu bude stěžejní pozornost zaměřena na svěřenectví jakožto jednu z možností 
náhradní rodinné péče. V úvodní části kurzu bude svěřenectví odlišeno od ostatních institutů, 
zejména od velmi blízké pěstounské péče. Účastníkům kurzu bude představena také 
judikatura vyšších soudů, která řešila hraniční situace mezi péčí pěstounskou a mezi 
svěřenectvím (prarodičů). 

Mimo právní úpravu svěřenectví budou účastníkům kurzu nastíněny výhody a nevýhody 
svěřenectví, včetně případů, kdy právě příbuzenská péče nedostala přednost před péčí 
cizích osob, a následně jsou také vymezeny předpoklady svěření dítěte do péče jiné osoby. 
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Cílem kurzu je představit práva a povinnosti rodičů, dítěte, OSPOD a pečující osoby při svěření 
dítěte do péče jiné osoby. Účastnící se dozví, které osoby musí se svěřenectvím souhlasit, zda 
může být více pečujících osob, a které osoby mají přednost jako osoby pečující. Pravomoci 
pečujících osob jsou potom rozděleny do jednotlivých oblastí, a účastníci se tak doví, co 
může pečující osoba činit podle zákona o zdravotních službách, jaké úkony ve vztahu ke 
školní docházce podle školského zákona, anebo zda může změnit trvalé bydliště podle 
zákona o evidenci obyvatel. V rámci kurzu jsou účastníci seznámeni také s příklady překročení 
oprávnění pečujících osob. 

Celý kurz bude provázet platná právní úprava, a to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění posledních 
novelizací. Mimo zákonné právní úpravy bude pozornost zaměřena také na stěžejní 
mezinárodněprávní dokument – Úmluvu o právech dítěte ze dne 7.1.1991, a na judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva.  

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

 

 

 
OBSAH KURZU  

1) Právo rodičů pečovat o své dítě a náhradní rodinná péče 

2) Vymezení právní úpravy svěřenectví 

• Odlišení svěřenectví od pěstounské péče 

• Výhody a nevýhody svěřenectví 

3) Předpoklady svěření dítěte do péče jiné osoby 

• Absence rodiče, který by o dítě pečoval 

• Absence poručníka, který by o dítě mohl pečovat 

• Nejlepší zájem dítěte 

4) Pečující osoba 

• Souhlas manžela, možnost dvou pečujících osob 

• Práva a povinnosti pečující osoby 

i. Práva a povinnosti, která jsou součástí rodičovské odpovědnosti 

ii. Práva a povinnosti v souvislosti se školní docházkou 

iii. Práva a povinnosti v souvislosti se zdravím dítěte 

iv. Právo změnit bydliště 

5) Rodiče 

• Práva a povinnosti rodiče 

• Kontakt rodiče s dítětem 

• Svěřenectví a výživné, vymáhání výživného 

6) Práva a povinnosti OSPOD 

7) Zánik svěřenectví 

8) Procesní aspekty 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 

(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz 
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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. 


