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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ ONLINE SEMINÁŘ 

OPATROVNICTVÍ Z POHLEDU OBCÍ 
Cílem semináře je rozkrýt obci typy opatrovnictví, se kterými se v praxi může setkat, v rámci 

vysvětlení právní subjektivity fyzických osob ukázat důvody institutu opatrovnictví a 

informovat o podpůrných prostředcích podle civilního práva, které by měly mít před 

opatrovnictvím přednost. Dále se seminář zaměřuje na opatrovnictví plnoletých osob, včetně 

řízení o svéprávnosti a opatrovnictví. Nakonec na praktických příkladech seznamuje 

s konkrétními dopady povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

24. 11. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA ONLINE:  

 1 550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

1. Typy opatrovnictví v praxi obcí 

2. Právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost) 

3. Tzv. podpůrné prostředky jako reakce na potřebu snižování počtu 

nesvéprávných osob v ČR 

4. Opatrovnictví plnoletých (právní východiska, obec jako veřejný 

opatrovník, opatrovnická řízení) 

5. Zákon o zvláštních řízeních soudních 

6. Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec (působnost, 

úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce) 

7. Kazuistika: a) klient a hrazení dluhů 

b) klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, 

či před prohlášením nesvéprávnosti 

c) další případy dle návrhů účastníků 

8. Jiné formy opatrovnictví na obci 

 

LEKTOR: JUDr. Miroslav Kubánek 

působí jako právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté 

zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval právnickou 

fakultu UK Praha. Od roku 1990 pracuje pro město Pelhřimov, v současné 

době jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka. Letitá lektorská 

praxe pro různé agentury v oblasti obcí. 
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