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CÍLE KURZU 

Obecný princip rodinného práva spočívající v naplnění nejlepšího zájmu dítěte zásadně 
předpokládá podíl obou rodičů na péči a výchově dítěte. Stejně tak lze hovořit i o právu 
dítěte na péči a výchovu ze strany obou rodičů. Výkon rodičovské odpovědnosti však 
mnohdy tohoto ideálního stavu nedosahuje, protože není povinností rodičů spolu žít, či aspoň 
bydlet. V řadě případů lze využít konstruktivní snahy rodičů o nalezení kompromisu s 
následným soudním schválením dohody, jindy je naopak nutné pro neschopnost se 
dohodnout využít kompetence soudu do rodičovské odpovědnosti autoritativně zasáhnout. 
Nabízený kurz se kromě obecného vymezení rodičovské odpovědnosti a jejího řádného 
výkonu soustředí zejména na způsoby určení péče v případech rozvodu rodičů nebo fakticity 
stavu, kdy rodiče spolu nežijí, a následné možnosti v podobě společné, střídavé či 
individuální péče. Zejména pro případy individuální péče bude rovněž analyzován styk s 
dítětem s prosazením novátorského přístupu chápajícího styk jako právo dítěte a nejen právo 
rodiče, popř. chápajícího styk dokonce jako povinnost. Na pravou míru bude rovněž uveden 
aktuální přístup Ústavního soudu ke střídavé péči. Speciální pozornost bude věnována 
relevantním rozhodnutím Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Cílem 

ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH 
FOREM ÚPRAVY 
POROZVODOVÉ PÉČE O DÍTĚ 

 

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 

23. února 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408, - Kč vč. DPH) 
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nabízeného kurzu dále je definovat obsahové složky nejlepšího zájmu dítěte, rozlišení 
společného bydlení a společného žití rodičů, vymezení způsobů určení péče o dítě dohodou 
nebo autoritativním určením soudem, analýza situací řešených společnou péčí, správné 
uchopení presumpce střídavé péče odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte, vymezení kritérií pro 
svěření dítěte do individuální péče jednoho z rodičů, analýza předpokladů správného určení 
rozsahu styku a vymezení nového přístupu ke styku jako práva dítěte a povinnosti rodiče. 

 
Závěr bude věnován konzultacím. 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 

• Princip nejlepšího zájmu dítěte v legislativě  
o 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  
o Participační práva dítěte  

• Společné bydlení a společné žití, předpoklady rozvodu  
o Vymezení situací, kdy je třeba zvolit správný režim péče o dítě  
o Povinnost manželů žít spolu vs. právo rodičů žít spolu nebo odděleně  
o Rozlišení společného žití a společného bydlení  
o Úprava péče jako podmínka úspěšného rozvodu manželství  

• Způsoby určení péče  
o Dohoda rodičů jako projev autonomie vůle  
o Vyřešení otázky, zda je třeba vždy dohodu schválit soudem  
o Dohoda jako výsledek dobrovolného procesu, např. i mediace  
o Soudní schválení dohody a možnosti její změny  
o Soudní rozhodování, exkurz do procesních otázek, postavení OSPOD v případě 
soudního rozhodování  

• Jednotlivé druhy péče  
o Předpoklady rozhodnutí o společné, střídavé nebo individuální péči  
o Detailní rozbor judikatury Ústavního soudu o presumpci souladu střídavé péče s 
nejlepším zájmem dítěte  
o Střídavá péče v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, test proporcionality  
o Individuální péče - kritéria pro výběr rodiče, jemuž bude dítě svěřeno  

• Exkurz do právní úpravy styku  
o Vzájemná práva a povinnosti rodiče a dítěte jako základ konstrukce právního 
poměru  
o Styk jako právo nebo povinnost dítěte?  
o Styk jako právo nebo povinnost rodiče?  
o Příklady nedávných soudních výroků vybočujících ze zakotvené praxe, že styk je 
oprávněním rodiče  
o Vyřešení otázky, zda lze nutit dítě nebo rodiče ke styku  

• Rozbor judikatury  
• Diskuse 
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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 


