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Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
−

Právnická fakulta byla v Olomoucí obnovena v roce 1991

−

(světské právo se vyučovalo v Olomouci v letech 1679 – 1855, v roce 1946 zákon o obnovení univerzity počítal i s otevřením
právnické fakulty, k tomu však nedošlo)

−

Je druhou nejmladší v ČR

−

Akreditovány 4 studijní programy:

−

1. Právo a právní věda (Mgr.)

−

2. Právní specializace – právo ve veřejné správě (Bc.)

−

3. Evropská studia (navazující magisterské studium)

−

4. Teoretické právní vědy (Ph.D.)

−

Habilitační řízení pro obor občanské právo

−

Důraz se mimo jiné klade na klinické právní vyučování a studenti vyšších ročníků poskytují bezplatnou právní pomoc

Výuka rodinného práva
− Na PF UP důraz na výuku soukromého práva, v nové koncepci
studia od 1. ročníku
− 4. ročník, jednosemestrální výuka
− hodinová dotace: přednáška i seminář 2 hodiny týdně (13 týdnů)
− V seminární skupině – max. 25 studentů
− zakončení předmětu: písemný zápočet (klauzurní práce –
teoretická a praktická část), ústní zkouška

Přehled témat
1.

Postavení rodinného práva v systému soukromého práva. Vznik manželství.

2.

Vztahy mezi manžely. Vyživovací povinnost mezi manžely. Bydlení manželů.

3.

Domácí násilí. Společné jmění manželů a exekuce. Procesní reflexe rodinného práva.

4.

Rozvod. Výživné rozvedeného manžela. Úprava poměrů k nezletilým dětem po rozvodu.

5.

Určování rodičovství.

6.

Rodičovská odpovědnost.

7.

Vyživovací povinnost mezi příbuznými.

8.

Mezinárodní právo rodinné.

9.

Osvojení.

10.

Pěstounská péče. Svěření do péče jiné osoby. Poručenství a opatrovnictví. Ústavní a ochranná výchova. Sociálně-právní
ochrana dětí.

11.

Cochemská praxe a možnosti jejího využití v praxi. Interdisciplinární spolupráce.

Alternativní způsoby řešení konfliktů
Předměty
− Mimosoudní metody řešení sporů
− Řešení konfliktů a mediace

Semináře
− Učebnice: Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L.: Rodinné právo,
C.H.Beck, 2. vydání, 2017
− Řešení praktických příkladů:
− Z manželství Adama a Evy se narodily dvě děti. Devítiletá dvojčata byla
zapsána do soukromé britské školy v Praze. Na volbě školy pro děti se
jejich rodiče dohodli, neboť chtěli pro děti to nejlepší. Penězi nikdy
nešetřili. O děti se starali společně. Před časem se Eva zamilovala do
muže, který ji nabídl společný život v Olomouci. Eva se od Adama
odstěhovala. Vzala s sebou i děti, které přihlásila do olomoucké základní
školy. Adam nesouhlasí a požaduje, aby se Eva i s dětmi vrátila zpět
domů. Eva uvažuje o rozvodu.
− Psané právo a jeho aplikace

Rodičovská odpovědnost
− Ústřední pojem rodinného práva
− Dvě zásadní složky – ochrana dítěte a realizace rodičovství
− § 858 OZ: povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě, ochraně dítěte, udržování
osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určení místa bydliště,
jeho zastupování a správě jmění.
− Vzniká narozením dítěte, končí jeho plnou svéprávností
− Důraz na řádné chování rodiče při zdůraznění nejlepšího zájmu dítěte
− Konfliktní strategie nevedou k cíli – ALE Důvěra mezi rodiči – Respekt - Vnitřní
nastavení – Komunikace!

Péče, osobní péče, výchova
− Péče – rozhodování o dítěti – péče o jeho zdraví, tělesný, citový,
rozumový a mravní vývoj
− Osobní péče – každodenní starání se o dítě a v tomto rámci i
rozhodování a zastupování dítěte v běžných záležitostech
− Výchova – výchovné působení na dítě, použití výchovných
prostředků
− Ale - po rozvodu – ačkoli zákon hovoří o svěření do péče, jde o
svěření do osobní péče

Výkon rodičovské odpovědnosti
- V souladu se zájmy dítěte (§ 875 OZ)
- Ve vzájemné shodě (§ 876 OZ)
- § 877 OZ: Nedohodnou-li se ve významné záležitosti– rozhodne
soud
- Významná záležitost – zejména nikoli běžné léčebné a obdobné
zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání
- Nesoulad rodičů při zápisu/přehlášení MŠ, ZŠ SŠ a při změně
místa bydliště

Přijetí/přestup na ZŠ/SŠ
− NSS: 4 As 280/2015 – 36
− „rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy se určitým způsobem
zprostředkovaně dotýká právní sféry rodičů, neboť jim přijetím dítěte do
základní školy vzniká řada povinností (např. hradit úplatu za vzdělávání,
zájmové kroužky, či stravování dítěte v základní škole, zajistit docházku
dítěte do školy a nepřítomnost dítěte ve škole řádně omluvit), nejedná se
však o dotčení práv a povinností rodičů v oblasti veřejnoprávní.
Povinnosti rodičů spojené s docházkou dítěte do školy totiž
neznamenají, že by rozhodnutí o přijetí dítěte do školy bylo rozhodnutím
zasahujícím specificky do subjektivních veřejných práv stěžovatele, tj.
rodiče (zákonného zástupce) přijaté nezl. dcery.“

Čj. MSMT-27988/2016, Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

− Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými
zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí.
− V opačném případě (například při doručení písemného
nesouhlasu druhého rodiče s podanou žádostí o přijetí) zákonné
zástupce odkáže na soud a správní řízení přeruší. Nesouhlas
rodičů o volbě školy a postup ředitele školy nesmí vést
k znemožnění vzdělávání dítěte ve škole respektive k absenci
rozhodnutí o právu na přijetí do školy.

Děkuji za pozornost.

