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CÍLE KURZU 

 
Rodičovská odpovědnost představuje základní rámec práv a povinností rodiče vůči dítěti a 

soustředí se zejména na péči, zastoupení a správu jmění. Výkon rodičovské odpovědnosti 

může být někdy komplikovaný, zejména pokud dojde k rozvodu nebo rozchodu rodičů dítěte. 

V této situaci je zapotřebí zvolit co nejvhodnější model péče o dítě. 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. Jako jedna z možností, která by daného cíle dosáhla, se nabízí 

střídavá péče.  

Vzdělávací program si v prvé řadě klade za cíl analyzovat současný stav právní úpravy 

střídavé péče podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, popsat formy střídavé péče a dále je podrobně rozebrána úprava střídavé péče 

soudem. 

STŘÍDAVÁ PÉČE 
V JUDIKATUŘE A V PRAXI 

 

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 

12. května 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

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) 
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Cílem tohoto kurzu je dále vymezit předpoklady pro uplatnění střídavé péče a překážky 

střídavé péče, a to zejména ty, které jsou vytvářeny soudní praxí prostřednictvím judikatury. 

Výsledkem je správné uchopení presumpce střídavé péče odpovídající nejlepšímu zájmu 

dítěte. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími judikáty v této oblasti, a to zejména z toho 

důvodu, že výklad soudů se stále upřesňuje a formuje. 

Další částí tohoto kurzu je účastníky seznámit s dopadem střídavé péče nejen do dalších 

složek rodičovské odpovědnosti, ale také do dalších povinností a práv rodičů k dětem, 

včetně vyživovací povinnosti. Typ péče o dítě úzce souvisí s výší vyživovací povinnosti k dítěti. 

S účastníky je rozebrán koncept střídavé péče a výlučné péče s široce nastaveným stykem 

s ohledem na placení výživného tak, aby v praxi nedocházelo k volbě typu péče o dítě s 

vidinou finanční motivace ve formě výživného pro dítě.  

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 jednotlivých typů péče o dítě 

• Rozdíly mezi střídavou péčí a společnou péčí  

• Rozdíly mezi střídavou péčí a výlučnou péčí s široce stanoveným rozsahem styku 

 
2) Analýza právní úpravy střídavé péče podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

• Obsah pojmu střídavá péče 

• Formy střídavé péče 

• Způsoby určení péče - úprava střídavé péče soudem, dohoda rodičů jako projev 

autonomní vůle, vyřešení otázky, zda je třeba vždy schválení dohody soudem 

 
3) Předpoklady pro uplatnění střídavé péče, překážky střídavé péče 

• Detailní rozbor judikatury Ústavního soudu o presumpci souladu střídavé péče s 

nejlepším zájmem dítěte 

• Střídavá péče v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, test proporcionality 

• Střídavá péče a dvě školy dítěte 

• Střídavá péče a velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů 

• Střídavá péče a špatná komunikace mezi rodiči 

• Ideální věk dítěte pro střídavou péči 

 
4) Vliv střídavé péče na práva a povinnosti rodičů vůči dětem 

• Vliv střídavé péče na ostatní složky rodičovské odpovědnosti 

• Střídavá péče a výživné pro dítě 
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CÍLOVÉ KOMPETENCE 

Po absolvování kurzu se budou absolventi schopni orientovat v právní úpravě střídavé péče, 
kriticky analyzovat tuto právní úpravu, navrhnout efektivní a účinné řešení složitých 
hmotněprávních i procesních situací.            

Absolventi kurzu budou konkrétně schopni rozlišit mezi jednotlivými typy péčí o dítě a znát 
detailně obsah a formy střídavé péče, budou znát právní úpravu střídavé péče. Absolventi 
kurzu budou upozorněni na předpoklady a překážky střídavé péče o dítě.  

Neméně důležitou dovedností, kterou si absolventi kurzů osvojí, je určit vliv střídavé péče na 
další práva a povinnosti rodičů k dětem, včetně vyživovací povinnosti k dítěti. 
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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 


