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CÍLE KURZU 

 
Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí je zaměřena na ochranu nejlepšího zájmu 

nezletilého dítěte a jeho blaha. Konkrétní forma této činnosti je velmi různorodá a mnohdy 

zahrnuje působení vůči civilnímu soudu. Orgánu sociálně-právní ochrany dětí je vedle řady 

dalších oprávnění svěřena legitimace k podávání (některých) návrhů. V tomto kurzu bude 

stěžejní pozornost zaměřena na ustanovení zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů, subsidiární aplikaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. Zdůrazněny budou zejména praktické problémy vztahující k 

vymezení vzájemného vztahu civilního soudu, nezletilého dítěte a orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí a jednotlivým právům a povinnostem v rámci návrhů vůči soudům, které z 

tohoto procesního vztahu vyplývají. 

 

 NÁVRHY OSPOD VŮČI 
SOUDU 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

MÍSTO  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení 
a zaslána účastníkům na mail)  

 

TERMÍN 

6. října 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

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) 
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Cílem kurzu je vymezit základní práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení v oblasti 

podávání návrhů na soud, upozornit na správnou formulaci petitu návrhu a vymezení 

předmětu řízení, popsat povinnost tvrzení a povinnost důkazní. S účastníky bude probrána 

kolize OSPOD jako navrhovatele a jako zástupce s odkazem na judikaturu Ústavního soudu. 

Účastníkům bude vymezen rozdíl mezi podáním návrhu a podnětu, včetně diskuze ohledně 

možností podání podnětu ze strany OSPOD na soud. Mimo jiné je v rámci kurzu řešena 

problematika předběžných opatření, a to dle všech výše uvedených zákonů, včetně vztahu 

jednotlivých předběžných opatření mezi sebou. 

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

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 

 

 OBSAH KURZU 
 

1) Vymezení právní úpravy návrhů OSPOD 

2) OSPOD jako navrhovatel x zástupce 

3) Možnost podání podnětu vůči soudu 

4) Formální náležitosti návrhu na soud  

• Příslušnost soudu 

5) Předběžná opatření jako jeden z návrhů OSPOD 

• Předběžná opatření dle ZSPOD 

• Předběžná opatření dle ZŘS 

• Předběžná opatření dle OSŘ 

• Kompetence OSPOD k podání návrhu na PO 

 

LEKTOR KURZU 

  

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe 
v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a 
publikací 


