
 
Česká advokátní komora  

regionální středisko Severní Morava 
 

Vás zve na seminář pro advokáty na téma  
 
 

ROZVOD OČIMA DÍTĚTE 
 
 
Termín semináře:  úterý 2. listopadu 2021 od 9,00 do 14,00 hodin 
 
Místo konání:  Radniční restaurace Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava,  

Prokešovo náměstí 1803/8 

 

Seminář povede:   Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut  

orientující se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy  
 

 

Obsah semináře:  
1. Matka a otec z pohledu dítěte, potřeba jednoho a druhého pro jeho vývoj, úkol matky a 

otce pro spokojený život dítěte 
2. Co dělat, když se rodiče rozejdou 
3. Dítě a jeho účast na problémech rodičů 
4. Úkoly rodičů při výchově dítěte, jejich případná změna po rozchodu rodičů, jak 

kompenzovat případný nedostatek druhého rodiče 
5. Lze pracovat s rodiči nespolupracujícími, vzájemně bojujícími 
6. Přetahování o dítě, vtahování dětí do rozhodnutí mezi rodiči, samostatné rozhodování dětí, 

dítě zneužívající rozchod rodičů 
7. Dlouhá doba rozhodování o svěření, nejistota a dítě 
8. Péče jednoho rodiče a návštěvy u druhého, jejich četnost, návštěvy dalších příbuzných 
9. Střídavá péče očima dítěte, kdy vůbec ne, kdy snad, kdy ano 
10. Změna v péči, kdy ano, kdy ne, 
11. Rozdíly v životních úrovních rodičů, sociální rozdíly jako důvody pro rozhodnutí o svěření 

do péče, změnu péče 
12. Nový partner rodiče, jeho další děti, noví společní potomci, další příbuzní druhého rodiče, 

styk s dítětem jeho potřeba pro dítě 
13. Zjišťování stanoviska dítěte při rozhodování o péči 

 

 
Číslo semináře:   56103 
 
Cena semináře:   1.000,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  26. října 2021, po tomto termínu, nechť zájemci kontaktují Mgr. 

Pavla Otipku, regionálního představitele regionu Severní Morava na e-
mailu otipka@advokati-toc.cz 

 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 11,00    seminář 
11,00 - 11,30    přestávka na oběd 
11,30 - 14,00    seminář 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 5 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přiloženou přihlášku mailem nebo 
poštou na adresu: Mgr. Pavel Otipka, advokát, Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17, 
PSČ 702 00, mail: otipka@advokati-toc.cz  a uhradí účastnický příspěvek (vložné) ve výši 
1.000,- Kč (včetně 21% DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol 0308, variabilní 
symbol 56103 společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta bez uvedení pomlčky či 
lomítka (např. 5610312345).  
 
2.  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 cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky 
objednatele. 
Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.  
Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů sdělených písemně nejméně 3 dny 
před konáním semináře, nevrací. 
Pokud je nepřítomnost na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze 
omluvu písemně doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.). 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě 
vložného. 
 
3. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) 
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                
 
 

   Mgr. Pavel Otipka 
JUDr. Marek Kříž, Ph.D. 
  JUDr. Aleš Vídenský 

regionální představitelé ČAK pro Severní Moravu                   
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