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Pozvánka na webinář:  

Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení  
(článek 7 směrnice 2016/800) 

 
Webinář pro advokáty a sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (kurátory pro děti a 

mládež) 
 
Zaměření webináře:  
 
Institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu, 
je tradiční součástí českého i slovenského trestního práva. V roce 2016 byl tento institut zakotven 
jako právo dítěte i v evropské legislativě (směrnice 2016/800). Jednalo se z české a slovenské 
perspektivy pouze o stvrzení právního stavu, který v obou národních právních řádech již existoval a 
který má své kořeny v československém zákoně č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, 
anebo s sebou nese připsání povahy práva kvalitativní změnu obsahu individuálního posouzení? Jaké 
principy a pravidla musíme při individuálním posuzování zachovat, nemáme-li popřít, že se jedná o 
právo dítěte?  
 
Zveme Vás na webinář s účastí předních zahraničních lektorů, jehož cílem je hledat odpovědi právě 
na tyto otázky. Webinář je rozdělen do dvou tematických bloků, které se uskuteční ve dvou dnech. 
První část webináře bude věnována zasazení individuálního posouzení do širších rámců přístupu 
založeného na právech dítěte a práva na zdraví, vymezení principů, které v procesu individuálního 
posouzení odlišují právo člověka od vnímání tohoto procesu jako pouhého důkazního prostředku, a 
zcela praktickým aspektům práce s informacemi, které jsou v rámci individuálního posouzení o dítěti a 
jeho rodině shromažďovány. Druhá část webináře se zaměří na vztah individuálního posouzení jako 
práva dítěte a restorativní justice, tedy zda a případně jakým způsobem mohou principy restorativní 
justice přispět k tomu, aby individuální posouzení dítěte bylo v praxi realizováno jako právo dítěte a 
dítěti zůstalo zachováno jeho postavení subjektu práv, a tudíž i subjektu celého procesu a nikoli jeho 
objektu. 
 
Webinář Vám přinese nové pohledy na postavení dítěte v řízení o jeho podezření či obvinění 
z protiprávního jednání, a to včetně zcela praktických poznatků pro Vaši práci, ať již při obhajobě 
dítěte (advokáti), anebo při realizaci individuálního posouzení (sociální pracovníci orgánů sociálně-
právní ochrany dětí – kurátoři pro mládež).  
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Program webináře:  
 
PRVNÍ DEN:  
 
9:00 – 9:30: Přivítání účastníků a očekávání  
 
9:30 – 10:45: Úvodní část: Relevantní lidskoprávní standardy 

- Představení přístupu založeného na právech dítěte 
Mikiko Otani, Výbor OSN pro práva dítěte 
 

- Význam perspektivy práva na zdraví (včetně práva na duševní zdraví) 
Dainius Pūras, Univerzita ve Vilniusu, IInstitut lidskoprávního monitoringu (Litva), bývalý 
zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví (2014-2020) a člen Výboru OSN pro práva dítěte 
(2007-2011) 
 

- Individuální posouzení jako právo dítěte 
Fórum pro lidská práva a International Commission of Jurists 

 
Diskuze 

 
10:45 – 11:00: Přestávka  
 
11:00 – 12:00: Jak pracovat s informacemi a jakými principy a pravidly by se mělo řídit sdílení 

informací a multidisciplinární spolupráce?  
 Eva Huls, Defence for Children Netherlands, soudkyně (substitute judge/rechter - 

plaatsvervanger) u Okresního soudu v Rotterdamu  
 
Diskuze 
 
DRUHÝ DEN: 
 
13:30 – 15:00: Principy restorativní justice a právo dítěte na individuální posouzení I 

- Může být restorativní justice inspirací pro pojetí individuálního posouzení jako práva dítěte?  
- Může restorativní justice přispět k prosazení sociální spravedlnosti?  
- Může restorativní justice podpořit účinnou participaci dítěte?  

Ian Marder, Univerzita v Maynooth (Irsko), vědecký expert Rady Evropy (2017-2018), autor 
Doporučení CM/Rec(2018)8 o restprativní justici v trestních věcech 
Annemieke Wolthuis, Defence for Children Netherlands, soudkyně (substitute judge/rechter - 
plaatsvervanger) u Okresního soudu v Rotterdamu, Evropské fórum pro restorativní justici 

 
15.00 – 15:15: Přestávka   
 
15:15 – 16:30: Principy restorativní justice a právo dítěte na individuální posouzení II 

- Praktické reflexe v českém a slovenském prostředí 
Petra Masopust Šachová, Institut pro restorativní justici, Evropské fórum pro restorativní justici 
 

16:30-17:00: Závěrečná diskuze, zpětná vazba, zakončení 
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Termín konání webináře: 
 
Webinář je realizován ve dvou bězích, a to:  

- 16. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 17. 2. 2021 (13:30 – 17:00) 
- 17. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 18. 2. 2021 (13:30 – 17:00) 

 
Technické zajištění webináře:  
 
Webinář proběhne na platformě Zoom. K této platformě se lze přihlásit buď přes webový prohlížeč 
(doporučujeme Google chrome), anebo prostřednictvím aplikace stažené přímo do počítače. Aplikaci 
lze stáhnout z tohoto odkazu: https://zoom.us/download. Registrovaným účastníkům bude před 
zahájením webinářem rozeslán odkaz, přes který se budou moci přihlásit.  
 
K přihlášení, prosím, použijte počítač s mikrofonem, který Vám umožní se do webináře aktivně 
zapojit. Bez mikrofonu není účast na webináři možná.  
 
Rádi bychom Vás upozornili, že v případě připojení z úřadů a jiných veřejných institucí můžete narazit 
na technické potíže. Platforma Zoom je bezpečná, přesto však může být v rámci vnitřní politiky 
kybernetické bezpečnosti daného úřadu hodnocena jako riziková a operační systémy kancelářských 
počítačů mohou být nastaveny tak, že neumožní instalaci aplikace ani připojení přes webové rozhraní. 
Doporučujeme tedy předem ověřit, budete-li se moci k webináři připojit z Vašeho pracoviště, a 
v případě, že nikoli, domluvit se se zaměstnavatelem na práci z domova, bude-li to možné.  
 
Jazyk: 
 
Webinář je realizován v češtině. Bude zajištěno simultánní tlumočení příspěvků zahraničních lektorů 
do češtiny.  
 
Cena a podmínky účasti: 
 
Webinář není zpoplatněn, podmínkou účasti je však účast na obou částech webináře. Účastníci 
webináře získají certifikát o jeho absolvování.  
 
S ohledem na omezenou kapacitu se za kancelář/úřad může zúčastnit vždy pouze jedna osoba. 
 
Jak se registrovat?  
 
Na webinář se, prosím, registrujte na tomto odkaze:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjIjHDxXM0vUK5XofUo1ORNaoSbhR6b7yiGn69BDbAC
SRew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628. V rámci registrace si budete moci zvolit 
konkrétní termín webináře z dvou nabízených možností.    
 
Kapacita webinářů je omezená, proto, prosím, s registrací neotálejte. Registrujte se nejpozději do 
15. 1. 2021.  
 
V případě, že jste se zaregistrovali, avšak nakonec se nebudete moci webináře zúčastnit, napište 
nám, prosím na emailovou adresu hofschneiderova@forumhr.eu. Uvolníte tak místo dalším 
zájemcům.   
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Těšíme se na Vás!  
Stručné představení lektorů: 
 
Mikiko Otani (Japonsko) je právnička specializující se na mezinárodní právo lidských práv, která 
působí v Tokyu, kde se jako advokátka věnuje rovněž rodinnému právu. Je členkou Výboru OSN pro 
práva dítěte, členkou rady Lidskoprávního institutu Mezinárodní advokátní komory (International Bar 
Association) a bývalou předsedkyní Výboru pro mezinárodní právo lidských práv Japonské Federace 
advokátních komor. Zaměřuje se především na lidskoprávní vzdělávání, vývoj dítěte v raném dětství, 
participaci dětí, postavení dívek, problematiku obchodování s lidmi a práva dětí migrantů.  
 
Danius Pūras (Litva) je profesorem dětské psychiatrie a veřejného duševního zdraví na Univerzitě ve 
Vilniusu a ředitelem Institutu pro monitoring lidských práv. Již více než 30 let aktivně působí 
v procesu transformace politik a služeb veřejného zdraví, přičemž zvláštní pozornost věnuje právům 
dětí, lidí s mentálním a psychosociálním postižením a dalším zranitelným skupinám. Založil Litevskou 
společnost pro rodiny a děti s mentálním postižením, byl první předsedou Litevské psychiatrické 
asociace, děkanem Lékařské fakulty Univerzity ve Vilniusu a předsedou rad dvou litevských 
neziskových organizací: Světové iniciativy pro psychiatrii a Institutu pro monitoring lidských práv. 
V letech 2007 a 2011 byl členem Výboru OSN pro práva dítěte a mezi lety 2014 a 2020 působil jako 
zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví.  
 
Eva Huls (Nizozemí) je právnička, zaměřující se na problematiku práv dětí. Od roku 2019 působí 
v neziskové organizaci Defence for Children Netherlands, předtím dlouho pracovala u Okresního 
soudu v Amsterodamu. Od roku 2017 působí rovněž jako zastupující soudkyně (substitute 
judge/rechter - plaatsvervanger) u Okresního soudu v Rotterdamu, na úseku soudnictví ve věcech 
mládeže a rodinněprávního soudnictví. Je členkou správní rady Sdružení mladých holanských právníků 
a přednáší ve Vzdělávacím středisku pro správu spravedlnosti. Od roku 2019 je členkou Poradního 
panelu právních expertů (LEAP) pro Nizozemí, evropské sítě odborníků na trestní právo zřízené 
neziskovou organizací Fair Trials.  
 
Ian Marder (Irsko) je kriminolog, který v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře práva 
Univerzity v Maynooth, v programu Komparativní kriminologie a trestní spravedlnost. Specializuje na 
oblast restorativní justice. V roce 2015 založil Komunitu restorativních výzkumníků - síť, která 
podporuje a šíří výzkumy z oblasti restorativní justice a restorativních praktik. Dále působí jako 
konzultant Incarceration Nations Network a je zakládajícím členem Výzkumného výboru Evropského 
fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice) a Expertní skupiny pro 
restorativní justici Aliance trestní spravedlnosti (Criminal Justice Alliance) a členem řady dalších 
orgánů a organizací. V letech 2017-2018 zastával pozici vědeckého experta Rady Evropy, v jejímž 
zpracoval Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2018)8 o restorativní justici v trestních 
věcech.  
 
Annemieke Wolthuis (Nizozemí) je právnička, nezávislá výzkumnice a školitelka v oblasti lidských 
práv, práv dítěte a restorativní justice. Působí rovněž jako mediátorka. Pracuje především pro 
organizace Restorativní justice v Nizozemí (Restorative Justice Netherland) a Mediátoři pro mládež 
(Youth Law Mediators), kterou založila se svými kolegy v roce 2019. Působí však rovněž v organizaci 
Defence for Children Netherlands a od roku 2020 též jako zastupující soudkyně (substitute 
judge/rechter - plaatsvervanger) u Okresního soudu v Rotterdamu. Dříve působila jako výzkumnice 
mj. na Verwey-Jonker Institute, the Open University, či Univerzitě v Leidenu. Od roku 2010 je členkou 
rady Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice), v současnosti 
v roli viceprezidentky.  
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Petra Masopust Šachová (Česká republika) je expertkou na restorativní justici. Aktuálně koordinuje 
národní skupinu v rámci evropského projektu Restorastive Justice: Strategies for Change a je 
předsedkyní pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty 
Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici, a je odbornou 
garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství. V červnu 2020 
byla zvolena do výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for 
Restorative Justice) a dále je též členkou České kriminologické společnosti. Jako advokátka 
dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.  


