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Dne 8. listopadu 2021 se v Praze v Justičním areálu Na Míčánkách uskutečnila první 
konference v rámci projektu „Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedl-
nosti financovaného prostřednictvím Finančních mechanismů Norska 2014–2021“. Kon-
ference nesla název Soudní sociální práce a soudní sociální pracovníci. Pořadatelem 
této akce, který je zároveň realizátorem výše uvedeného projektu, byla Justiční 
 akademie. 

Uvedené odborné setkání si vytyčilo za cíl vůbec poprvé v České republice před-
stavit koncept soudní sociální práce a roli soudních sociálních pracovníků v ní. Dal-
ším cílem bylo představení „Manuálu soudního sociálního pracovníka pro oblast opa-
trovnické justice“, který je výsledkem pilotního testování využití soudních sociálních 
pracovníků na 9 partnerských okresních soudech v ČR.

Konferenci, jejíž cílová skupina z řad auditoria a diskutujících nebyla omezena, 
zahájila Ludmila Vodáková, ředitelka Justiční akademie. Představila vizi, kterou je 
celý projekt veden, a kdy jedním z jeho výstupů byla právě tato konference. V prvním 
vystoupení se v tématu koordinátorka uvedeného projektu Jana Zapletalová Koláč-
ková, rovněž z Justiční akademie, věnovala zahraničním inspiracím v oblasti soudní 
sociální práce a jejich promítnutím do české justiční reality. Po ní vystoupila Monika 
Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv. Na ni navázal Zdeněk Kapitán, 
ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jenž se dotkl předmětné pro-
blematiky z pohledu nejen mezinárodně právní praxe. Dopolední část pokračovala 
vystoupeními a pohledem na související témata prostřednictvím příspěvků Kláry Ši-
máčkové Laurenčíkové, předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte, a Evy Petrové 
z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP. Další částí konference, 
která plynule navázala, byl obsahový blok „Opatrovnická justice a děti“, který mode-
rovala odbornice na oblast sociální práce s rodinou a dětmi Terezie Pemová a soudce 
Vladimír Polák. V rámci tohoto bloku byly postupně soudními sociálními pracovni-
cemi a soudkyněmi působícími u okresních soudů zařazených do projektu předsta-
veny příklady dobré praxe a kazuistiky. Pozornost byla zaměřena na problematiku 
edukace rodičů v rodinném právu veřejném (Okresní soud v Kladně), doporučování, 
ukládání, koordinování, monitorování a vyhodnocování odborné pomoci (Okresní 
soud ve Vsetíně). 

Odpolední blok konference pod moderací Barbory B. Rittichové pokračoval sezná-
mením s problematikou zaměřenou na opatrovnickou justici a zranitelné dospělé, na 
dohled nad výkonem opatrovnictví a informacemi o edukaci účastníků před zaháje-
ním řízení o svéprávnosti (Okresní soud v Kroměříži). 

Závěrem konference proběhla diskuze s přednášejícími dotazy položenými z au-
ditoria. Položené dotazy i obsah diskuze prokázaly zájem zúčastněných na obsahu,  
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který je řešen v projektu, jenž byl na konferenci představen, a zájem na jeho uvedení 
do praxe. Lze uvést, že toto první setkání k odborné koncepci i praxi soudní sociální 
práce a role soudních sociálních pracovníků se vydařilo. Je příslibem mnohých pozi-
tivních kroků učiněných v projednávané oblasti justice do budoucna.
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