
 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi 
veřejné ochránkyně práv  

který se koná 

dne 15. listopadu 2016 

 

v zasedací místnosti č. 101 

Magistrátu města Chomutova 

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 

 

Seminář je určen zejména pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 
 
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s aktuálními poznatky ochránkyně práv 
k tématu odebrání dítěte z péče rodičů. Přiblížit na konkrétních případech ochránkyně 
současnou právní úpravu týkající se styku rodičů s dětmi s poukazem na možnosti a limity 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zejména v případech, kdy se rodiče s dětmi nestýkají 
nebo stýkat nemohou. Účastníci semináře budou seznámeni také se stanovisky ochránkyně 
k postupům orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech umístění díte do tzv. neutrálního 
prostředí.  
 
Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv: 
Mgr. Klára Ille, Mgr. Silvie Kolářová a Mgr.et Ing. Lenka Frýdková. 
 
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 
přihlášení. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do úterý 8. listopadu 2016. 
Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 
 
Praktické dotazy z oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí při řešení výše nastíněných 
otázek lze zasílat do 8. listopadu 2016 na e-mailovou adresu klara.ille@ochrance.cz. Nejvíce 
zastoupené problémy budou zapracovány do programu semináře. 
 
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 
 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:klara.ille@ochrance.cz
mailto:hoklova@ochrance.cz


 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 
15. listopadu 2016 

 
09:45 – 10:00 Registrace účastníků 

 

10:00 – 11:00  Odnětí dítěte z péče rodičů 

 

Mgr. et Ing. Lenka Frýdková 

 

 Legitimní cíl 

 Role OSPOD v pozici navrhovatele 

 Práce s rodinou bezprostředně po odebrání dětí 

 Kazuistiky veřejného ochránce práv 

 Diskuse 

  

11:00 – 12:00 Právní úprava styku s dětmi  

 

Mgr. Silvie Kolářová 

 

 Současná právní úprava styku s dětmi v mezinárodních úmluvách a občanském 

zákoníku 

 Kazuistiky veřejného ochránce práv 

 Diskuse 

  

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd 

 

13:00 – 14:00 Umístění dítěte do neutrálního prostředí  

 

Mgr. Klára Ille 

 

 Problematické aspekty umístění dítěte do neutrálního prostředí  

 Na co je třeba v souvislosti s návrhem na umístění do neutrálního prostředí dávat 

největší pozor 

 Kazuistiky veřejné ochránkyně práv 

 Diskuse 

 

14:00 – 14:15 Shrnutí výsledků, závěr 


