
 

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

 

Mgr. Miluše Horská 
místopředsedkyně Senátu 

 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

Budoucnost rodinněprávního soudnictví 
aneb justice vstřícná k dětem 

 

pořádaný ve spolupráci s  
 

Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. 
veřejnou ochránkyní práv 

a 

JUDr. Libuší Kantůrkovou 
předsedkyní Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců 

 

ve středu 19. října 2016 
(od 10 do 16.45 hodin) 

 

v Hlavním sále Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 

vstup přes recepci C2 z Valdštejnského náměstí, 
pro vstup do budovy je nutné předložení dokladu totožnosti a projití bezpečnostním rámem 

 

Bohužel přibývá rodičovských konfliktů, rozchodů i rozvodů. Děti pak často doplácejí 

na neschopnost dospělých dohodnout se. Tehdy o jejich poměrech musí rozhodnout 

soud. Ochrana práv dětí vyžaduje specifický přístup justice, ale také sociálních pracovníků, 

advokátů, znalců a dalších osob. Soudce dostane každý měsíc až 70 nových případů. 

Proto nezřídka vázne rychlost a kvalita řízení, což odporuje zásadě jednat v nejlepším 

zájmu dítěte. 
 

Pojďme diskutovat o aktuálním stavu rodinněprávního soudnictví a hledat možná řešení. 

Společně pro justici vstřícnou k dětem! 
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PROGRAM SEMINÁŘE 

09:30 - 10:00 prezence 
 

10:00 - 10:30 zahájení a úvodní slova 
 moderuje: David Slováček, Kancelář veřejného ochránce práv 
 

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv 
Robert Pelikán, ministr spravedlnosti  
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí  
zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tbc) 
 

10:30 - 11:15 blok I. 
 

Radka Maxová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu  
 

Libuše Kantůrková, předsedkyně Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců 
Postavení rodinněprávních a opatrovnických soudců v české justici 
 

Jakub Sosna, legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti 
Vyjádření k nejzávažnějším problémům v rodinněprávním a opatrovnickém soudnictví 
 

11:15 - 11:30 diskuse 
 

11:30 - 11:45 přestávka na kávu 
 

11:45 - 13:15 blok II. 
 

Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu 
Je naše rodinně právní justice vstřícná k dětem? O potřebě interdisciplinárního přístupu při hledání 
nejlepšího zájmu dítěte 
 

Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu 
Opatrovnické soudnictví – popelka české justice 
 

Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie 
Nutné systémové změny v soudnictví v rodinněprávních věcech 
 

Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu 
Jsou specializované úseky soudů budoucností české justice? 
 

Vladimír Polák, soudce Okresního soudu v Novém Jičíně 
Interdisciplinární spolupráce v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně 
 

Ilona Benešová, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 
Pohled předsedy obvodního soudu na rodinněprávní agendu 
 

13:15 - 13:30 diskuse 
 

13:30 - 14:15 oběd 
 

14:15 - 15:20 blok III. 
 

Klára Ille, Miroslav Frýdek, právníci Kanceláře veřejného ochránce práv 
Zájem dítěte a délka soudního řízení z pohledu veřejného ochránce práv 
 

Eva Petrová, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP 
Problematické aspekty rodinněprávního soudnictví v judikatuře ESLP 
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Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Soudní ochrana dítěte v přeshraničních věcech 
 

Robin Brzobohatý, sociální pracovník a mediátor  
Mediace, sebeurčení a Cochemská praxe 
 

15:20 – 15:30 přestávka na kávu 
 

15:30 – 16:30 blok IV. 
 

David Strupek, advokát a člen Výboru pro práva dítěte  
Řízení ve věci péče o nezletilé očima účastníků 
 

Věra Rožková, vedoucí odboru sociálního, Městská část Praha 4  
Dětství podle soudních rozhodnutí 
 

Viktor Vanžura, ředitel Dětského diagnostického ústavu v Plzni 
Současná podoba institucionální výchovy – smysl, výhody, úskalí 
 

16:30 – 16:45 diskuse a shrnutí 


