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PRÁVNÍ MINIMUM PRO START DO 
„DOSPĚLOSTI“ (CO BY MĚLY DĚTI VĚDĚT, 
NEŽ OPUSTÍ  

OCHRANNÉ ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO 
DOMOVA ČI PĚSTOUNSKÉ PÉČE)  

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  

22. listopadu 2022, 9:00 – 15:30  

LEKTOR  

JUDr. Tereza Chadimová  

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  

Mezi jednu ze základních funkcí dětského domova či pěstounské péče, na kterou se někdy 
zapomíná, je příprava dětí na reálný, samostatný život po odchodu. Zapojení do pracovního, 
společenského života, výuka praktický věcí, kompetencí a dovedností, které by jim po 
odchodu měly dopomoci k úspěšnému zvládnutí samostatného života. Jak toho ovšem docílit, 
na co vše děti připravit? Jak má vychovatel postupovat a co vše dětem předat?  

Cílem tohoto školení není globálně pojatá příprava dětí na odchod z dětského domova, 
výchovného ústavu nebo pěstounské péče, ale shrnutí a přehled základních právních otázek, 
o kterých by všechny děti měly mít alespoň základní povědomí a které by jim v dané péči 
měly být předány.  

Školení bude rozděleno do dvou částí, první obecné, která se bude týkat základní „právní 
obezřetnosti“, a druhé více konkrétní, která bude dále rozdělena do více podčástí – věnovat 
se budeme mj.:  



2 

● právní problematice v kontextu možných dluhových pastí (řádné plnění závazků, jak 
nespadnout do dluhů, jak řešit dluhy, problematika zápůjček, úvěrů, směnek, 
insolvencí, exekucí aj.),  

● právním aspektům bydlení (rozlišení nájemního x a podnájemního vztahu, práva a 
povinnosti nájemce a pronajímatele aj.),  

● pracovněprávní problematice (druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti 
zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnavatelů),  

● sociální tématice (sociální podpora, aj.) i  
● základům trestního práva.  

Po nastínění základních východisek a shrnutí právní úpravy, budeme diskutovat nad 
modelovými situacemi a reálnými problémy. Na kurzu se dozvíte nejen právní základ vhodný 
pro předání nejen Vašim svěřencům, ale bude prostor i pro diskusi nad praktickými příklady z 
Vaší praxe.  

Kurz je koncipován tak, aby posluchačům byla prohloubena kvalifikace a zvýšeno povědomí 
o relevantních předpisech, kdy bude dán prostor pro konzultaci a řešení praktických 
problémů jednotlivých posluchačů.  

Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí. Posluchači mohou své 
dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
chadimova@kolumbuspm.cz anebo tereza@akchadimova.cz (v předmětu uveďte název 
semináře a datum jeho konání). 

OBSAH KURZU  

● Obecná část (zásady právní obezřetnosti)  
● Zvláštní část  

o dluhová problematika (jak nespadnout do dluhů, jak řešit dluhy, problematika 
zápůjček, úvěrů, insolvencí, exekucí aj.),  

o problematika bydlení (rozlišení nájemního x a podnájemního vztahu, práva a 
povinnosti nájemce a pronajímatele aj.  

o pracovněprávní problematika (druhy pracovněprávních vztahů, práva a 
povinnosti zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnavatelů),  

o sociálněprávní problematika  

o trestněprávní problematika  
● Otázky, diskuze, závěr  

LEKTOR KURZU  

JUDr. Tereza Chadimová  
Advokátka, mediátorka a interní doktorandka na Katedře správního práva 
a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Tereza se ve své praxi 
věnuje zejména občanskému a rodinnému právu.  


