
 

 

 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 

 

Výkon veřejného opatrovnictví 
 

který se koná 

dne 9. května 2017 

 

v sále Karla Poláčka 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

Seminář je určen obcím, které byly ustanoveny veřejným opatrovníkem. 
 

Cílem semináře je představit účastníkům dosavadní poznatky veřejné ochránkyně práv 
z oblasti veřejného opatrovnictví. Teoretická část semináře bude zaměřena na vymezení 
právního rámce pro výkon opatrovnictví, zejména pak s ohledem na práva o povinnosti 
opatrovníků. Rovněž bude osvětlena pravomoc veřejné ochránkyně práv při šetření výkonu 
veřejného opatrovnictví, spolu s metodami jejího šetření. 
V praktické části pak budou prezentovány konkrétní případy, s nimiž se ochránkyně v rámci 
své činnosti setkala, zejména pak s ohledem na potřebu zajištění sociální služby či jiné formy 
pomoci, hospodaření s majetkem opatrovaného. 

 

Seminář lektorují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv.  
 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 
přihlášení. 

 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 3. května 2017. 
Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 

 

Praktické dotazy z vybrané oblasti je možno zasílat do 3. května 2017 na adresu 
jakesova@ochrance.cz. Nejvíce zastoupené problémy budou zapracovány do programu 
semináře. 
 

Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
 

Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 

                                                 
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

9. května 2017 
 
09:30 - 10:00 Právní úprava omezení svéprávnosti a opatrovnictví 
 

 nový občanský zákoník a omezení svéprávnosti 

 koncept podporovaného rozhodování 

 práva opatrovaného vs. povinnosti opatrovníka 
 
 
10:00 - 10:30 Postavení obce jako veřejného opatrovníka 
 

 obec jako veřejný opatrovník dle zákona o obcích 

 metodika a kontrola výkonu opatrovnictví 

 opatrovnictví a sociální práce 

 možnosti podpory obce při výkonu opatrovnictví 
 
 
10:30 - 10:40  Přestávka 
 
 
10:40 - 12:40 Kontrola a podpora veřejných opatrovníků ochránkyní 
 

 kontrola výkonu veřejného opatrovnictví ochránkyní – metody a způsob kontroly  

 praktické poznatky ochránkyně k výkonu opatrovnictví - nejčastější pochybení 
opatrovníků v jednotlivých oblastech opatrovnictví (zajištění sociální služby, nakládání 
s majetkem opatrovaného, hájení práv opatrovaného při poskytování zdravotních 
služeb…) 

 
 
12:40 - 14:30 Diskuse 
 
 


