
  

1 
 

 

CÍLE KURZU 

Odpovídajícím způsobem pečovat o dítě je povinností každého rodiče a ukládá ji v českém 

právním prostředí jak občanský zákoník, tak trestní zákoník. 

Cílem tohoto školení je shrnutí a přehled možných právních nástrojů určených k ochraně 
ohrožených dětí, ovšem nejen z pohledu zákona o sociálně právní ochraně dětí, ale 
především z pohledu nástrojů zakotvených v občanském zákoníku a trestním zákoníku.   
 
Kurz, obsahově zaměřený na problematiku roztříštěné právní úpravy týkající se ohrožených 
dětí (a jejich rodin), si pak dále klade za cíl seznámit posluchače s opatřeními a postupy, které 
aktuální právní úprava nabízí v oblasti procesu ochrany týraných, zneužívaných dětí 
a zanedbávaných dětí. 
 

PROHLOUBENÍ PRÁVNÍHO 
POVĚDOMÍ: ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE 
V RODINĚ A JEHO PRÁVNÍ 
DŮSLEDKY 

 

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. září 2022, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Tereza Chadimová 

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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Rodičovská odpovědnost je ze své podstaty ochranný institut, neboť dítě po dlouhou dobu 
není schopno samo obstarávat své záležitosti a realizovat své zájmy. Nevykonává-li rodič svoji 
rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou 
odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. 
V nejzávažnějších případech, kdy rodič zneužívá svoji rodičovskou odpovědnost nebo její 
výkon anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, 
soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.  
 
Kurz se bude snažit odpovědět na následující otázky: 

• Jde prostředky práva skutečně vymezit „odpovídající péči o dítě“?  

• Jaké jsou vlastně mantinely tohoto pojmu vymezené zákonem?  

• Kde je ovšem hranice, kdy je již definice zanedbávání naplněna tak, aby k těmto 

krokům bylo přistoupeno? 

• Pomůže nám k vymezení aktuální právní úprava?  

• A odpovídá právní úprava na to, jak a kdy na „zanedbávání dítěte“ adekvátně 

reagovat? 

 
Školení bude rozděleno do dvou částí, kdy první se bude týkat základního vymezení 
potřebných pojmů, kdy hlavní důraz bude kladen na vymezení druhů opatření, které je 
možné využít za účelem ochrany nejen zanedbávaného dítěte. V druhé části, si popíšeme 
konkrétní nástroje pomoci ochrany ohroženým dětem a jejich rodinném, rozeberme formy 
náhradní rodinné péče a pozornost bude také zaměřena na vymezení ústavní péče.  
 
Po nastínění základních východisek a shrnutí právní úpravy budeme diskutovat nad 
modelovými situacemi a reálnými problémy.  Na kurzu se dozvíte nejen právní základ, 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 ovšem 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 

1. První (obecná) část:  
a. Vymezení zanedbávání jako jednoho z typů ohrožení dítěte 
b. Opatření sociálněprávní ochrany 
c. Opatření dle občanského zákoníku 
d. Opatření dle trestního zákoníku  

2. Druhá část:  
a. Ohrožené dítě a jejich rodiny 
b. Nástroje pomoci ohroženým rodinám a dětem 
c. Formy náhradní rodinné péče 
d. Ústavní péče 

3. Závěrečná část (Modelové příklady, diskuse) 
4. Otázky, závěr 
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LEKTOR KURZU 

 

JUDr. Tereza Chadimová 

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje 
zejména občanskému právu a rodinnému právu, ale zajišťuje 
právní servis i menším obcím. Právě komunikace s lidmi a 
snaha jim pomoci se odráží v různorodosti případů, se kterými 
se setkává, a je tak připravena pohotově reagovat na otázky 
mnohé právní problematiky. 


