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Vás zve na odborný webinář: 

 
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OPATROVNICKÉHO 

SOUDNICTVÍ (z pohledu soudce i SPOD)  

 
Termín:   26. 11. 2021 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  webinář povedou dvě lektorky: 
 

Mgr. Jana Malá, LL.M., 
soudkyně opatrovnického a civilního úseku na Okresním soudu 
v Přerově. Oblasti rodinného práva se aktivně věnuje od roku 
2014, kdy začala působit jako asistentka soudce 
opatrovnického úseku. Své teoretické poznatky snoubí  
s praktickými zkušenostmi také v rámci doktorského studia      
na PF UP a lektorské činnosti pro Justiční akademii. 
 
Mgr. Alice Musilová,  
Od roku 1995 profesně působí v oblasti péče o ohrožené děti, 
od roku 2003 je metodikem sociálně-právní ochrany dětí  
na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru sociálních 
věcí. Od roku 2000 působí jako externí vyučující na CARITAS 
– Vyšší odborné škole sociální Olomouc a v rámci 
kombinovaného studia Sociální práce na Katedře sociologie, 
andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP.  
 

 
Cíl webináře:  Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálními otázkami 

tzv. opatrovnického soudnictví se zaměřením na úpravu 
poměrů nezletilých dětí. Seminář bude koncipován jako 
společná diskuze soudce a pracovníka orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí ve snaze nalézt optimální řešení na konkrétní 
praktické problémy. 
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Obsah webináře:    

 
 aktuální otázky právní úpravy tzv. opatrovnického 

soudnictví (novelizace)  
 kolizní opatrovnictví z pohledu soudu i SPOD  
 problematické otázky (předběžná opatření), nástroje řešení 

konfliktů   ve vzájemné spolupráci (interdisciplinarita) 
 diskuze 

 
 
Místo konání: On-line přes ZOOM (odkaz včetně elektronických materiálů 

bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-
mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat 
také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný 
odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, soudce, pracovníky SPOD a 

všechny ostatní osoby, které se zajímají o tzv. opatrovnické 
soudnictví.  

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2021 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniProblemyOpatrovnickeho

Soudnictvi.html 

 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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