
  

1 
 

 

Právní opatření na ochranu 

dětí  
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

MÍSTO  

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

TERMÍN 

29. listopadu 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Anna Kováčová 

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 tohoto kurzu je shrnout pro účastníky problematiku ochrany ohrožených dětí 

v ČR, konkrétně pak právní opatření na jejich ochranu. V rámci školení se budeme 

bavit především o ustanoveních §14 až §17 zákona č. 359/1999 Sb. (dále jen 

„ZSPOD“), a dále o oznamovací povinnosti zakotvené v § 10 ZSPOD. Kurz je vhodný 

pro všechny sociální pracovníky, kteří se při výkonu své odborné činnosti zabývají 

péčí o nezletilé děti. Seminář bude veden z pohledu lektora s praxí u okresního 

soudu a také praxí v advokacii, tak aby účastníci získali potřebné vědomosti pro 

právní argumentaci v případných soudních i dalších řízeních. 

 

V rámci tohoto semináře se budeme zabývat problematikou ohrožených dětí a také 

oznamovací povinností vyplývající ze ZSPOD, dále se z pohledu praxe podíváme, jak 

by měl vypadat návrh na zahájení řízení. Zmíníme se o tzv. rychlých předběžných 

opatřeních v souladu s novelou ZSPOD a seznámíme se s tím, kdo by měl být kolizním 

opatrovníkem dítěte ve věci samé.  
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Účastník kurzu bude po absolvování schopen řádně podávat u civilního soudu 

návrhy ve smyslu opatření na ochranu dětí a bude schopen zvolit jednotlivé kroky 

pro řešení konkrétní situace. V rámci školení se zaměříme také na problematiku 

přiměřené péče, neodkladné péče, péče dlouhodobé a trvalé a vysvětlíme si tyto 

právní pojmy na konkrétních případech. Následně bude pojednáno o institutu 

opatrovnictví dítěte a o veřejném poručenství. V kurzu prakticky shrneme základní 

povinnosti opatrovníka a poručníka. 

Celá problematika bude představena včetně aktuální judikatury. Cílová skupina tak 

bude po absolvování školení lépe rozumět právní úpravě v uvedené oblasti. 

 

 
OBSAH KURZU 

  
LEKTOR KURZU 

JUDr. Anna Kováčová 

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast 

soukromého práva, především na rodinně-právní 

problematiku. Profesně působila také v české justici, jako 

asistentka předsedy soudu u Okresního soudu v Olomouci. 

V rámci profesní praxe se zabývá ochranou slabší strany 

(nezletilých, spotřebitelů, zaměstnanců). Rodinnou 

mediaci a práva dětí zkoumala i při svém studijním pobytu 

na Univerzitě Canterbury na Novém Zélandu. Lektorka se 

profesně zabývá právní pomocí dětem v České republice. 

 

1) Ohrožené dítě (§ 6 ZSPOD, aktuální judikatura, ochrana dítěte vs. soukromí 

rodiny, oznamovací povinnost) 

2) Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a OSPOD (jeho zapojení, činnost před 

podáním návrhu, tzv. rychlá předběžná opatření a novela zákona, podoba 

návrhu a jeho náležitosti, kolizní opatrovnictví) 

3) Dítě bez přiměřené péče 

4) Výkon opatrovnictví a poručenství 

5) Judikatura 

6) Diskuze a závěr 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, 

lze zasílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní     

e-mail: kovacova@kolumbuspm.cz.  


