
Česká advokátní komora pobočka Brno Vás zve na online kurz 
pro advokáty na téma: 

 
PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ 

 
Termín online semináře: úterý 27. června 2023 od 09:00 do 16:00 hodin 
 
Online kurz povedou:    
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a 
rodinných poraden v Brně; od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. 
Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u Institute for the Study 
of Conflict Transformation (ISCT)  v USA certifikovanou mediátorkou, od roku 2023 také Fellow of 
the ISCT a členkou správní rady tamtéž; pravidelně vede výcviky v mediaci v USA a Evropě (Polsko, 
Itálie apod.); je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a 
dalších publikací a odborných článků v oblasti rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět 
interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění 
participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících 
profesí, atd.); vyučuje na několika univerzitách a vysokých školách. 
     
Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D. mediátor v Mediačních centrech v Brně a Olomouci; působí jako 
zkušební komisař MSp pro zkoušku mediátora; je českou kontaktní osobou pro komunikaci s 
mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči; od roku 2005 
působí v oblasti sociálně-právním ochrany dětí, mezi lety 2015 a 2020 byl vedoucím 
mezinárodního mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně; od 
roku 2018 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovaným 
mediátorem, roce 2023 byl jmenován Fellow of the ISCT; je spoluautorem několika oceňovaných 
publikací, včetně Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkouškám mediátora nebo 
Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších kapitol a odborných článků v oblasti 
rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách 
v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých 
profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.). 
 
Odborný program online kurzu: 

V současné době je v oblasti ochrany práv dětí nejvíce skloňované slovní spojení participační práva 
dětí. V praxi se však profesionálové potýkají s potížemi spojenými nejen s výkladem, ale i aplikací 
těchto práv. Participační práva jsou často spojována především se zjišťováním názoru dětí nebo 
výslechem dětí. Tento prvek bude v kurzu představen jako užší pojetí. Hlavním cílem kurzu je 
uchopení participace jako nutné podmínky dosažení zmocnění dětí a jejich práva na sebeurčení 
(autonomie). Pozornost bude zaměřena na porozumění tomu, že naplňování participačních práv 
dětí v jakékoliv praxi nelze realizovat pouhým vložením izolovaného momentu "zjištění názoru 
dítěte". Realizace participačních práv dětí bude představena jako komplexní změna, která musí 
nastat v uvažování dospělých, v procesních manuálech i faktické podobě pracoviště. Tento prvek 
bude v kurzu představen jako široké pojetí participace. Kurz nabídne komplexní uchopení 
participace dětí od vyjasnění pojmů, přes legislativní nástroje mezinárodního i národního 
charakteru, až po podrobnou analýzu strategií přechodu od úzkého k širokému pojetí participace 

v podobě příkladů dobré praxe.  
 
Účastníci budou po skončení kurzu: 

• rozumět základním filozofickým východiskům participačních práv 

• rozumět mezinárodněprávním a národním východiskům participačních práv, včetně 
ústavněprávních standardů participace dětí 

• schopni propojit teoretická východiska s praktickými prvky realizace participačních práv 
dětí 

• schopni rozlišit mezi participačními právy dětí a formami jiné práce s dětmi 

• aplikovat závazky státu vůči dětem v různých typech soudních řízení 
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• identifikovat klíčové oblasti v systému práce a fungování vlastního pracoviště, které budou 
při zavádění participativních postupů vyžadovat zásah. 

 

Během online kurzu můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást přednášejícím 

své případné dotazy. 
 
Požadavky na technické vybavení: 
Aktuální verze webového prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Safari nebo Mozilla Firefox 
(Internet Explorer není podporován). Je možné připojit se pouze přes webové rozhraní, 
doporučujeme však instalaci rozšíření Webex Events do internetového prohlížeče. Také je možné 
na operačním systému Windows využít dočasnou aplikaci. Instalace rozšíření nebo stažení 
dočasné aplikace bude automaticky nabídnuto při prvním připojení k události aplikace Webex 
nebo při registraci na událost. Kompletní technické požadavky naleznete zde. 
 
Přihlášení na online kurz: 
Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před 
konáním online semináře na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů doručena 
zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte společně s 
potvrzením přijetí Vaší přihlášky. 
 
Číslo kurzu:   68323 
 
Cena kurzu:   900,- Kč včetně DPH v zákonné výši 
 
Cena kurzu:  720,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení  
    o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů 
 
Uzávěrka přihlášek:  pátek 23. června 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky 

nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě 
překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek. 

 
Časový rozvrh: 
09:00 - 10:30 seminář  
10:30 – 10:45 přestávka  
10:45 - 12:15 seminář 
12:15 - 12:45 přestávka na oběd 
12:45 - 14:15 seminář  
14:15 – 14:30 přestávka 
14:30 - 16:00 seminář 

 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto kurzu získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
kurz je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.  
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
1. Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé 
menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého 
semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe e-mailem na adresu seminare.brno@cak.cz nebo poštou 
na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí účastnický 
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, variabilní symbol: číslo semináře společně 
s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka 
(např. 6832300333).  
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných osob 
není možná. 
4. Informační povinnost zpracování osobních údajů 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
http://www.cak.cz/
mailto:seminare.brno@cak.cz
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Za účelem evidence účastníků školení formou online semináře ČAK jako správce osobních údajů 
zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení advokáta/advokátky, ev. č. ČAK, e-mailová 
adresa. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. ČAK tyto osobní údaje nepředává 
dalším příjemcům, ani do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou emailové adresy, kterou 
ČAK předává školiteli za účelem distribuce studijních materiálů. Osobní údaje budou uloženy v 
souladu se Spisovým a skartačním řádem ČAK po dobu 5 let. Kontaktní údaje na správce i 
pověřence pro ochranu osobních údajů a detailní informace k možnosti uplatnění vašich práv i 
zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách ČAK zde, kde je k dispozici také 
aktuální dokument Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a vzorový formulář k 
uplatnění práv subjektu údajů.  
5. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven daňový 
doklad, který je zpravidla do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky objednatele. 
Zrušení účasti lze provést v odůvodněných případech písemně či telefonicky nejpozději do 
doby zahájení online semináře.  
Bez řádně odůvodněné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK, a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
6. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 5.) nebo při 
nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným 
emailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni 
na seminář, emailem informujeme. 
8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
9. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.         
 

    JUDr. Irena Schejbalová 
ředitelka pobočky ČAK v Brně 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18982

