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Metodika zachycuje standardizovaný postup, ve kterém jsou jasně dané role, 

povinnosti a závazky ve vztahu ke všem profesím účastnícím se opatrovnického řízení. 

Důraz je kladen na transparentnost a předvídatelnost postupu, vzájemnou aktivní 

spolupráci profesí, která zaručuje provázanost, efektivitu a flexibilitu.  

Vytvořena byla ve spolupráci s pracovníky OSPOD Telč, finalizována v dubnu 2022. 

 

 

 

 



Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

3 

1. Kolizní opatrovnictví 

Kolizní opatrovnictví je mimořádně důležitým institutem. Právní rámec kolizního 

opatrovnictví je dán především ustanovením § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (OZ), podle kterého rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by 

mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. 

V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka. Podstatou tohoto zastoupení je 

tedy zajistit dítěti nestranného a nezávislého zástupce, který bude jednat jeho jménem 

v situacích, kdy je obava, že rodiče dítěte nebudou plnit svou roli zákonných zástupců 

řádně, resp. nezávisle. Konkrétní role kolizního opatrovníka je vymezena ve 

výroku předmětného soudního rozhodnutí, kterým byl opatrovník jmenován.     

Cochemská praxe je vnímána jako spolupráce odborných profesí, které jsou účastny 

na řešení rodičovských sporů a jejichž cílem je dosažení urovnání sporů rodičů v zájmu 

dobra dětí. Jde zejména o to znovu přivést rodiče ke vzájemné komunikaci a dosažení 

shody v řešení (alespoň v těch nejzákladnějších otázkách týkajících se zájmů dětí). 

Jedná se o koordinovaný postup interdisciplinární spolupráce, kdy každá z profesí ví, 

kdy do řešení rodičovského konfliktu vstupuje a jak má její vstup vypadat. Využívá 

možností formální i neformální komunikace a společně vytváří soustředěný tlak na 

rodiče, aby znovu převzali svou rodičovskou odpovědnost a jednali v zájmu jejich dětí.  

Nejdůležitější charakteristiky tzv. cochemské praxe jsou zakotveny ve čtyřech pilířích, 

na kterých je postavena:  

1. cíl 

• ukončit soudní řízení tak, aby rodiče byli schopni plně převzít 

odpovědnost vůči svému dítěti a společně vykonávat rodičovskou péči, 

2. prostředek  

• spolupráce všech zapojených profesí, 

3. metoda  

• propojení a sdílení činností, 

4. základ 

• rovnost všech podílejících se profesí. 

Právní rámec kolizního opatrovnictví 

Protože kolizní opatrovník zastupuje dítě v soudním řízení, jehož průběh je dán 

právními normami a v jeho rámci realizuje práva a povinnosti dítěte, které z těchto 

norem vyplývají, je pro něj znalost takových právních norem velmi důležitá. Mezi 

základní předpisy, které opatrovník při své práci využívá při řešení rodičovských 

konfliktů, patří: 



Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

4 

Úmluva o právech dítěte  

článek 3 

• zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať 

už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, 

správními nebo zákonodárnými orgány, 

• předmětem všech řízení ve věcech péče soudu o nezletilé proto musí být zjištění, 

jaké uspořádání je v nejlepším zájmu dítěte, 

• v souladu s předpokladem nejlepšího zájmu dítěte a zákonných možností 

upřednostňují soudy schválení dohody rodičů dítěte, přičemž umožňují 

rozhodujícímu soudci pracovat s rodiči a dítětem i mimo jednání s možností 

využití tzv. jiného soudního roku a v průběhu soudního řízení s možností využití 

odborné pomoci jiných profesí.  

článek 7 

• každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, 

právo na státní příslušnosti, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo 

na jejich péči 

článek 12 

• státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat 

patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni 

• za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v 

každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob 

slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 

zákonodárství. 

článek 13 

• dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, 

ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými 

prostředky podle volby dítěte, 

• výkon tohoto práva může podléhat určitým omezením, avšak tato omezení 

budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: 

o a) k respektování práv nebo pověsti jiných, 
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o b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, veřejného 

zdraví nebo morálky. 

Listina základních práv a svobod 

článek 32 

• děti narozené v manželství i mimo něj mají stejná práva, 

• péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči 

• práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona, 

• rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu 

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

§ 875 – rodičovská odpovědnost  

• před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, 

aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to 

neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit 

si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit 

• názoru dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při 

rozhodování v úvahu 

§ 867 – rodičovská odpovědnost  

• před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 

informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit, 

• není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-

li schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud 

informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se 

musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti 

starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si 

vlastní názor a tento sdělit, 

• názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost. 
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Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) 

§ 8 

• dítě má právo požádat OSPOD a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, 

pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotních služeb o 

pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a 

fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající 

pomoc,  

• dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte, 

• dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely 

sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech 

záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte, 

• vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby 

věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, 

• při své činnosti bere OSPOD v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho 

věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a 

psychického vývoje, 

• dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit 

dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, 

kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, 

obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech 

jeho osoby se týkajících; o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno 

informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. 

Rodičovská odpovědnost 

Pojem rodičovská odpovědnost v sobě spojuje dva rozměry, jednak ochranu 

nezletilého dítěte a jednak realizaci samotného rodičovství. Zákon jasně vymezuje 

souhrn práv a povinností, která tvoří obsah rodičovské odpovědnosti, jež mají rodiče 

jen ve vztahu k nezl. dítěti, protože chrání dítě, které si z důvodu nízkého věku a 

vyspělosti není schopnost samo obstarávat své záležitosti a realizovat své zájmy. 

Okamžikem nabytí zletilosti se mladý dospělý stane plně odpovědným za své jednání 

a za ochranu svých zájmů. 

Jde o péči ve vztahu k osobě dítěte, jeho výchovu, ale i o péči řádného hospodáře při 

správě jmění dítěte či řádné a účinné zastupování dítěte. Náleží oběma rodičům, matce 

a otci, kteří jsou jako rodiče zapsáni v matrice, bez ohledu na to, podle které domněnky 

bylo otcovství určeno a bez ohledu na to, zda jsou genetickými rodiči dítěte. 
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Obsahem RO jsou všechny povinnosti a práva spočívající: 

• v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a 

mravní vývoj, 

• v ochraně dítěte, 

• v udržování osobního styku s dítětem, 

• v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, 

• v určení místa jeho bydliště, 

• v jeho zastupování 

• ve spravování jeho jmění 

Ze zvláštních ustanovení o RO vyplývá povinnost rodičů sdělit dítěti potřebné informace 

před rozhodnutím, které se ho dotýká tak, aby si mohlo vytvořit vlastní názor (§875 

odst. 2 OZ). Primárně jsou tak za participaci dětí odpovědni rodiče a to nikoliv jen 

právně, ale především výchovně. 

Způsob, jak jsou děti v rodině zapojovány do rozhodování je odvislý od 

rodinného/výchovného stylu. Žádný odborník není schopen „objektivně“ zjistit, co si 

dítě skutečně myslí, co chce, ani mu nezajistí, že rodiče v budoucnu budou jeho potřeby 

reflektovat. Rodiče lze posílit v tom, aby svou roli v participaci dětí zvládli, nikoliv ji 

však za ně jednorázově převzít.  

Participace dětí 

• je bytostným zájmem rodičů, 

• pokud se rodiče domluví na uspořádání, které není v souladu s potřebami a 

očekáváním dítěte, projeví se to především v oblasti fyzického/psychického 

stavu dítěte, jeho chování nebo vztahu k rodiči/rodičům. 
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S ohledem na zásadu nejlepšího zájmu dítěte a jeho blaha zákon upravuje pozastavení 

výkonu rodičovské odpovědnosti, je tak stanoveno, že výkon RO: 

a) nezletilého ne plně svéprávného rodiče je až do doby, kdy nabude plnou 

svéprávnost, pozastaven ve všech povinnostech a právech či s výjimkou např. 

výkonu povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku,  

b) rodiče, jehož svéprávnost byla v oblasti RO ke konkrétnímu dítěti omezena, je 

po dobu omezení jeho svéprávnosti pozastaven ve všech povinnostech a 

právech či s výjimkou 

Soudní zásahy do RO se odlišují důvody (objektivní, subjektivní), intenzitou a také 

účelem: 

a) pozastavení výkonu RO ve vazbě na objektivní překážky na straně rodiče  
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b) omezení RO nebo jejího výkonu ve vazbě na subjektivní překážky na straně 

rodiče (rodič nevykovává svou RO řádně), 

c) zbavení RO, kdy rodič zneužívá RO nebo její výkon anebo RO nebo její výkon 

závažným způsobem zanedbává anebo je zde vazba na trestnou činnost rodiče.  

Nejlepší zájem dítěte 

Zájem dítěte v kontextu kolizního opatrovnictví je vnímán jako zájem na rozvoji dítěte, 

jeho ochraně a participaci (vhodnou formou zapojení se do řízení).  

Cílem všech rozhodnutí rodičů a intervencí a rozhodnutí státu by mělo být dosažení 

nejlepších možných výsledků pro rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho jedinečnosti. 

Nezbytnou podmínkou zajištění zájmu dítěte je zajištění jeho základních potřeb a 

komfortu v konkrétní situaci.  

Mezi nejdůležitější kritéria pro určení nejlepšího zájmu dítěte patří: 

• zjištění názoru dítěte, 

• identita dítěte, 

• zachování rodinného prostředí a návazných vztahů,  

• péče, ochrana a bezpečí dítěte, 

• zvláštní zranitelnost dítěte, 

• právo dítěte na péče o zdraví, 

• právo dítěte na vzdělání. 

Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte je třeba jednotlivá práva dítěte poměřovat 

vzájemně a hledat řešení přiměřené dané situaci. Hledá se tedy vhodné a potřebné 

řešení pro dítě v kontextu celé rodinné situace. Mělo by jít o co nejtrvalejší řešení tak, 

aby poměry dítěte byly stabilní. 

Za nejlepší odborníky na nejlepší zájem dítěte jsou považováni jeho rodiče. V naprosté 

většině případů chtějí rodiče pro své dítě skutečně to nejlepší a to i v případech, kdy 

jsou tyto představy odlišné. Rodiče v konfliktu nejsou někdy schopni nahlížet na 

nejlepší zájem svého dítěte jeho optikou. Bojí se nebo ho neumí vhodnou formou 

zapojit. Přesto jsou to oni, kdo ví nejlépe, co jejich dítě potřebuje a chce.  

Úkolem odborníků, kteří s rodiči pracují, je vysvětlit jim prožívání a potřeby dítěte v 

této specifické situaci tak, aby pak rodiče byli schopni za jejich pomoci najít takové 

řešení, které bude moci dítě přijmout.  
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Rodičovské kompetence 

Rodičovské kompetence jsou soubor vlastností, dovedností a schopností, které rodič 

uplatňuje ve své výchově a ovlivňuje tak dítě při jeho vývoji od doby narození až po 

dobu dovršení dospělosti:  

a) vlastnosti - trpělivost, zdravé sebevědomí k výkonu rodičovské role, osobní 

zralost, připravenost plnit roli rodiče,… 

b) dovednosti - většinou získáváme od svých rodičů a předáváme je dál svým 

dětem, uplatňujeme je při základní péčí o dítě, organizujeme si čas, 

připravujeme stravu a program pro dítě dle jeho věku,… 

c) schopnosti - naslouchání, povzbuzování, vychovávání, stanovování hranic, 

zajišťování bezpečného a stabilního rodinného zázemí,… 

d) znalosti - pomoc dítěti rozvíjet biologické a emoční potřeby, psychomotorický 

vývoj, dovednosti, uplatňování jeho práva, stanovování hranic, poskytování 

pozitivní či negativní zpětné vazby na jeho projevy chování,…. 

Mezi obecné rodičovské kompetence patří zejména: 

• schopnost vhodným způsobem naplňovat biologické potřeby dítěte, 

• naplnit jeho potřeby bezpečí a jistoty, 

• naplnit jeho potřeby bezvýhradného a bezpodmínečného přijetí, emočně 

vřelého, vzájemně uspokojivého vztahu s rodičem, 

• naplnit jeho potřebu uznání, úcty a věku přiměřené autonomie, 

• poskytnout dítěti prostor pro seberealizaci a zajistit jeho vzdělávání 

Mezi základními kompetencemi v situaci rozpadu rodiny lze hodnotit zvláště: 

• udržení stabilního psychosociálního a geografického prostředí, 

• aktivní podporu dítěte v kontaktu s druhým rodičem, 

• akceptaci druhého rodiče jako vychovatele bez ohledu na okolnosti, 

• ochránění dítěte před vzájemným konfliktem, 

• komunikaci ve věcech dítěte. 

Projevy snížené kompetence rodičů jsou: 

• manipulování dítěte proti druhému rodič, 

• neaktivní a obstruující přístup při hledání řešení, 

• pasivní či nevhodná participace dítěte, 

• nevyužívání doporučené odborní pomoci, 

• záměrné porušování dohod a pravidel, 
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• vědomé nerespektování potřeb dítěte 

• upřednostnění vlastního zájmu před zájmem dítěte 

V kontextu rozpadu rodiny je nutné soustředit pozornost odborníků na rovinu 

schopnosti a rovinu ochoty rodičů, zda je rodič schopný a jestli je k dané věci 

ochotný. Pokud je rodič běžně integrován do širší rodiny, společnosti, zaměstnání, tzn. 

je schopný se s jinými lidmi přijatelným způsobem domlouvat, kooperovat a řešit běžné 

konflikty, jen v případě bývalého partnera možnost spolupráce neguje, nebude se 

jednat o neschopnost, ale neochotu a je nutné toto rodičům reflektovat a pomoci jim 

získat na situaci náhled.  
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2. Mezioborová spolupráce 

Mezioborová interdisciplinární spolupráce je vnímaná jako standardizovaný postup, ve 

kterém jsou jasně dané role, povinnosti a závazky ve vztahu ke všem profesím 

účastnícím se opatrovnického sporu. Je také jasně daný časový rámec, aby bylo možné 

udržet fokus na řešení a dosažení cíle. Tento postup funguje na základě vzájemné 

aktivní spolupráce profesí, která zaručuje provázanost, efektivitu a flexibilitu. Jde o 

koordinovaný postup, každá z profesí ví, kdy do řešení rodičovského konfliktu vstupuje 

a jak má její vstup vypadat. Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je 

zaměřené na práci s rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni. 

Základní principy interdisciplinární spolupráce: 

• rozhodnutí patří v prvé řadě do rukou rodičů, stejně tak jako odpovědnost za 

život jejich dítěte, 

• všechny profese jsou si rovny, jejich přispění k řešení je rovnocenné, 

• respekt, komunikace, orientace na perspektivu dítěte 

• koordinovaný a transparentní výkon jednotlivých profesí, aktivní spolupráce 

Mezioborová interdisciplinární spolupráce musí být vždy v zájmu dítěte. Všichni její 

členové musí k rodičům přistupovat dle jednotlivých přístupů (zásad): 

• oběma rodičům náleží rodičovská odpovědnost, 

• ve většině případů jsou oba rodiče kompetentní pečovat o své dítě, 

• dítě oba své rodiče potřebuje a chce, 

• rozhodnutí o budoucím uspořádání života rozdělené rodiny patří do rukou 

rodičů, 

• dohoda rodičů má vždy přednost před soudním rozhodnutím, 

• délku a průběh řízení přímo ovlivňují rodiče, 

• rodiče se nachází v krizové životní situaci (jejich chování tomu může 

odpovídat). 

Role soudu 

Soud hraje v interdisciplinární spolupráci klíčovou roli. Bez jeho zapojení nelze zcela 

efektivně tuto praxi aplikovat. Je nejvyšší autoritou pro rodiče, rozhoduje o uspořádání 

péče nezletilého. Je nezbytné, aby soud, respektive forenzní sociální pracovnice a 

opatrovničtí soudci, byli aktivně zapojeni do interdisciplinárního týmu a uznávali 

principy přístupu interdisciplinární spolupráce. 

Úloha soudu: 
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• edukovat rodiče – vstupní edukace se základním rámcem informací, očekávání 

soudu, nabídce služeb, přinášením pohledu dětí, 

• vést rodiče k znovupřevzetí společné rodičovské odpovědnosti za rozhodnutí 

• orientovat rodiče na zájem dítěte, 

• odkazovat rodiče na využití odborné pomoci, ukládat využití odborné pomoci, 

• vytvářet tlak na rodiče, aby se v zájmu svých nezl. dětí dohodli,  

• vysvětlovat rodičům, jak bude vyhodnocovat jejich rodičovské kompetence, 

• jmenovat OSPOD kolizním opatrovníkem, 

• ustanovovat soudního znalce (je-li to třeba), 

• vést proces, určovat postup v řízení (stanovení termínů jednání, nařízení 

poradenské péče, mediace...) 

Role OSPOD (kolizního opatrovníka)  

Orgán sociálně právní ochrany dětí vystupuje v rámci opatrovnického řízení ve věci 

péče o nezletilé ve dvojí roli. Jako poskytovatel poradenství rodičům (§11 odst. 1 písm. 

a) ZOSPOD) a v roli kolizního opatrovníka jmenovaným soudem (§892 odst. 3 zákona 

č. 89/2012, OZ a §469 zákona č. 292/2013, ZŘS). 

Role a úkoly OSPOD v interdisciplinární spolupráci  

V první řadě je OSPOD v rámci interdisciplinární spolupráce jedním ze členů 

interdisciplinárního týmu. Jeho vstup do řešení je koordinován, stejně tak vstupy 

ostatních. OSPOD figuruje v rámci interdisciplinární spolupráce jako kolizní opatrovník 

dítěte (§469 zákona č. 292/2013 Sb. ZŘS), jeho úlohu je možné rozdělit do dvou typů 

intervence - edukace rodičů a participace dítěte.  

Edukace rodičů je realizována hned na začátku jako preventivní intervence, která 

eliminuje ohrožení dítěte a ochrana ohroženého zájmu dítěte přichází až ve fázi 

poslední, kdy už situace dospěla k rozhodnutí úpravy poměrů nezletilého soudem, tedy 

v situaci, kdy rodiče prošli celým postupem interdisciplinární spolupráce a přesto ve 

svých rodičovských kompetencích selhávají, nedokázali se domluvit a intenzita nebo 

charakter jejich konfliktu dítě ohrožuje. 

Edukace rodičů je první intervencí do rodičovského sporu. Spočívá v odstranění 

nevědomosti rodičů. Zahrnuje seznámení rodičů s možnostmi úpravy poměrů k 

nezletilým dětem po rozpadu jejich vztahu, poskytuje obecné informace o stanovování 

výživného, rodičovské odpovědnosti, formách péče, procesu a principech rozhodování 

soudu. Edukace je realizována v rámci společné schůzky obou rodičů na OSPOD. 
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Participace je právo, nikoliv povinnost dítěte. Za uspořádání rodin vždy nesou 

odpovědnost rodiče, participace prostřednictvím orgánů veřejné moci z nich může tuto 

odpovědnost snímat, a to přenesením na stát nebo přenesením na dítě. Pokud je 

rozhodnutí o uspořádání péče o děti dohodou rodičů, je otázka, jakou roli v tomto má 

stát prostřednictvím svých orgánů. Participace dítěte prostřednictvím veřejných orgánů 

může představovat nežádoucí zásah do jeho soukromí (rozhovor o intimních a 

vztahových otázkách dítěte, „šetření“ v domácnosti, ve škole) – rodiče by měli vždy 

zvažovat, zda tomuto chtějí své dítě vystavit – participace by se neměla stát dalším 

„bojištěm“ rodičovského konfliktu. Pokud se rodiče nejsou schopni nebo ochotni 

dohodnout a porozvodové uspořádání rodinného soužití bude upraveno soudním 

rozhodnutím, je nutné vysvětlit kdo, proč a jak dítěti rozhoduje o životě. 

Princip participace obecně znamená podílet se na něčem, účastnit se něčeho spolu s 

ostatními. Jádrem participace je dialog, diskuze, vzájemné naslouchání a ovlivňování. 

Participace dítěte představuje celou škálu různého stupně zapojení dítěte do 

rozhodování ve věcech, které se ho týkají. Dítětem pro účely uplatňování jeho 

participačních práv je dítě, které je nezletilé a není plně svéprávné.  

Participační práva dítěte je možné dělit na čtyři základní úrovně: 

a) právo být informováno,  

b) právo vyjádřit svůj názor a své přání,  

c) právo svým názorem ovlivnit rozhodnutí, 

d) právo svým názorem rozhodnutí zcela určit. 

Role odborné pomoci 

Koordinované zapojení do řešení a (aktivní) participaci skrze odbornou pomoci je 

založeno na jasném definování zakázky (ze strany OSPOD nebo soudu) a znalosti 

jednotného postupu všech profesí (jasný kontext pro práci s rodiči).  

Odborná pomoc jako člen týmu pomáhá vytvářet soustředěný tlak na rodiče k převzetí 

rodičovské odpovědnosti a nalezení řešení v nejlepším zájmu dítěte.  V rámci územního 

obvodu Okresního soudu Jihlava je vytvořena síť odborné pomoci formou edukace, 

mediace, terapie a asistovaného kontaktu (viz síť služeb). 

Role advokátů 

Zapojení advokátů do mezioborové spolupráce nic nebrání. Ani samotná Advokátní 

komora, která je sice proti písemnému zavázání se ke smírčímu postupu, nevidí 

problém v tom, aby se advokáti svobodně rozhodli a touto smírčí cestou řešení 



Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

15 

rodičovského sporu šli. Podporu postupu dle principů cochemské praxe, resp. 

interdisciplinární spolupráce, vyjádřila i Unie rodinných advokátů (URA) a Sekce 

rodinného práva při České advokátní komoře (ČAK). 

Smírčí postup ovšem vyžaduje odvahu vystoupit z komfortní zóny, konfrontovat klienta 

s nepříjemnými dopady, umět mu vysvětlit, že prosadit to, co si přeje, může vést k 

jeho celoživotní prohře. Advokát by měl vést svého klienta ke smíru s druhým rodičem, 

poučit ho o možných negativních dopadech na dítě, pokud se bude spor a s ním 

spojený rodičovský konflikt zintenzivňovat a prohlubovat a motivovat ho k maximální 

komunikaci a spolupráci s druhým rodičem. 

 

Změny, které přináší funkční interdisciplinární spolupráce: 

• edukované rodiče (o procesu, možnostech řešení, rodičovské odpovědnosti a 

kompetencích, potřebách dětí), 

• zefektivnění práce (zkrácení délky sporu, funkčnost dohod), 
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• setkávání se s ostatními zástupci profesí, vzájemné obohacování formou 

edukace a sdílení, 

• zvýšené nároky na komunikační dovednosti (slaďování principů, koordinování 

postupů, transparentnost), 

• důraz na posuzování rodičovské kompetence z pohledu vůle a ochoty rodičů 

spolupracovat, nacházet společné řešení, schopnosti uzavírat a dodržovat 

dohody, 

• účinnější využívání znaleckých posudků (posudky jsou nařizovány pouze v 

případech, kdy existují důvodné pochybnosti týkající se rodičovských 

kompetencí, případně když má dítě specifické potřeby). 
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3. Proces mezioborové spolupráce v praxi kolizního 

opatrovnictví v ORP Telč 

kdo co Dokdy výsledek 

rodiče podají k soudu návrh na 
zahájení opatrovnického řízení  

  

okresní soud  vydá usnesení o jmenování 
kolizního opatrovníka,  
s rodiči dojedná termín 
edukace a následně ji 
realizuje, 
v některých případech vyžádá 
zprávu OSPOD se zaměřením 
na potřeby dítěte, v případě 
potřeby požádá OSPOD o 
pohovor s dítětem starším 10 
let zaměřený na potřeby 
dítěte 

do 14 dnů  

OSPOD předvolává oba rodiče ke 
společnému jednání na 
OSPOD, 
v případě indikace dojedná 
pohovor s dítětem 

do 3 týdnů  

OSPOD + 
rodiče (+dítě) 

společné jednání, edukace 
rodičů, hledání řešení 
v nejlepším zájmu jejich 
dítěte, v případě indikace 
pohovor s dítětem, 
zprostředkování odborné 
pomoci 

co nejdříve  dohoda rodičů x 
nedohoda rodičů, 
pokud nedohoda, 
využití odborné 
pomoci (mediace, 
terapie, asistovaný 
kontakt, 
poradenství) 

OSPOD 
 
 
 

 
 
 

 
 

v případě žádosti zasílá 
zprávu soudu (minimální 
obsah: dohoda x nedohoda, 
postoj rodičů, doporučení či 
nařízení odborné pomoci, 
základní poměry rodičů, 
sdělení o dětech – docházka 
do školy, zdravotní omezení, 
mimoškolní aktivity, přání a 
potřeby) 

do týdne 
od 
posledního 
úkonu 
s rodiči či 
dětmi 
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odborná pomoc  poskytuje podporu, zasílá 
zprávu OSPOD nebo soudu o 
výsledku spolupráce  

do týdne 
od úkonu 

dohoda rodičů x 
nedohoda rodičů 

soud nařizuje jednání do 2 měs. 
od podání  

 

1. Podání návrhu na zahájení opatrovnického řízení k soudu 

Rodič(e) nezletilého dítěte podávají návrh na úpravu poměrů k nezletilému 

dítěti/dětem při rozvodu/rozchodu na podatelnu Okresního soudu v Jihlavě. Je vydáno 

usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka, forenzní sociální pracovnice si s rodiči 

dojednává termín společně edukace. Soud si žádá zprávu OSPOD se zaměřením na 

potřeby dítěte a v případě potřeby též o pohovor s dítětem starším 10 let zaměřený na 

potřeby dítěte. Za ideální stav je možné považovat situaci, kdy návrh k soudu podávají 

edukovaní rodiče. Jedná se o rodiče, kteří jsou vybaveni znalostmi o zásadách a 

postupech cochemského přístupu a vědomě se rozhodují o využití své rodičovské 

kompetence pro řešení úpravy poměrů svého nezletilého dítěte.  

2. Edukace rodičů 

Edukace rodičů probíhá skrze všechny zapojené subjekty. V první fázi prostřednictví 

forenzní sociální pracovnice, která zve rodiče na edukaci, jež probíhá na Okresním 

soudě v Jihlavě. Následně probíhá edukace též prostřednictvím pracovníků OSPOD při 

společné schůzce rodičů na OSPOD a využijí-li rodiče odborné pomoci, probíhá edukace 

též skrze tuto pomoc. Cílem je, aby rodiče dostávali transparentní a jednotné informace 

důležité pro jejich vyjednávání a rozhodování. Forenzní sociální pracovnice rodiče 

edukuje také prostřednictvím rodičovského plánu, který s rodiči vyplňuje. 

Rodičovský plán je východiskem pro společné řešení v zajištění péče o dítě, je sadou 

otevřených otázek týkajících se dítěte a jeho bydliště, styku a komunikace rodičů a 

dětí, školy a mimoškolních aktivit, lékařské péče, finančního zajištění a komunikace 

rodičů. Za situace, kdy se jedná o shodu rodičů v péči o dítě je rodičovský plán 

východiskem pro uzavření dohody rodičů v péči o dítě, která může být výstupem již z 

tohoto prvního společného jednání na OSPOD. 

3. Společná schůzka rodičů na OSPOD 

Po obdržení usnesení zaslaného Okresním soudem předvolává kolizní opatrovník oba 

rodiče ke společnému jednání, a to s ohledem na termín soudního jednání a 

edukativního pohovoru u forenzní sociální pracovnice soudu, nejpozději do 3 týdnů.  K 

předvolání rodičů je možné využít telefonického kontaktu, případně předvolánky s 

termínem společného jednání matky a otce dítěte. Cílem společného jednání rodičů 
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dítěte v jeden čas na jednom místě je podpora kooperace rodičů v hledání řešení v 

nejlepším zájmu jejich dětí. Zásada společného jednání rodičů je uplatňována nejen 

při jednání s kolizním opatrovníkem, ale v rámci celého procesu, tedy všemi aktéry 

interdisciplinární spolupráce. Individuální konzultace probíhají pouze výjimečně. V 

případě, že jeden z rodičů má snahu kontaktovat OSPOD, je mu vysvětleno, že se věc 

týká jejich společného dítěte a je tedy třeba, aby se rodiče na schůzku dostavili spolu. 

Jedná se o prevenci rizika, kdy se sociální pracovník stává prostředníkem mezi rodiči v 

konfliktu. Společným jednáním rodičů je eliminováno riziko „zneužití“ sociálního 

pracovníka pro předávání či přeposílání informací, tendence jednoho z rodičů 

„vtahovat“ sociálního pracovníka do koalice, tedy získávat na svoji stranu s cílem 

individuálního prospěchu při řešení situace dítěte. V případě, že se nebudou chtít rodiče 

nebo rodič ke společnému jednán dostavit, jsou kolizním opatrovníkem poučeni o tom, 

že tento přístupu bude zohledňován při rozhodování soudu.  
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Výjimky z uskutečnění společného jednání rodičů jsou prokázané domácí násilí (např. 

rozhodnutím o vykázání, aktivní spoluprací s intervenčním centrem, apod.), práce v 

zahraničí (v případě dohody rodičů lze komunikovat emailem, prostřednictvím 

videokonference), závažné zdravotní limity rodičů (prokázané např. vyjádřením lékaře, 

že rodič není schopen se účastnit osobně, nutno hledat možnosti jiných forem 

komunikace, např. on-line), vzdálenost rodičů (je důležité zohledňovat termíny setkání, 

využití online formy). 

V situaci, kdy se rodiče dítěte domáhají účasti svých zástupců (advokátů, zmocněnců) 

při společném jednání, poučí sociální pracovník rodiče, že plná moc právního zástupce 

rodičů je k právním úkonům, které se během jednání s rodiči činit nebudou. Účast 

rodičů je nezastupitelná (nelze přenést rodičovskou odpovědnost). Advokát má pasivní 

roli, může naslouchat, ale nemůže zasahovat do průběhu společného setkání s rodiči!  

Mezi základní komunikační strategie při jednání s rodiči v konfliktu patří klidný hlas, 

aktivní naslouchání, rozdělování pozornosti, nestrannost, ocenění rodičů, respekt, 

„normalizace“ (co je a není normální, normální je se dohodnout), uznání emocí a těžké 

životní situace, poskytnutí oběma rodičům dostatečného prostoru pro vyjádření, 

orientace na budoucnost (nehledání viníků a nezkoumání toho, co bylo, práce 

s přítomností a plánování budoucnosti), nepoužívání tvrdých slov jako výhradní péče, 

styk, místo toho představy, jak budou společně dál pečovat, jak zachovají dětem 

možnost, být co nejvíce s oběma rodiči, jak často vidí, že by bylo reálné s ohledem na 

potřeby a zájmy dětí a možnosti rodiče být s dítětem v kontaktu…) zacílení na potřeby 

dětí, vnímání aktuální situace dětí, hledání společného blaha dětí. Nutné je rodiče 

nerozdělovat, ale spojovat. 

Základní rámec jednání s rodiči: 

• přivítání obou rodičů, 

• ocenění, 

• předání informací o průběhu setkání, vyjednání časového rámce, 

• potvrzení, že oba rodiče jsou plně kompetentní (nebyl-li prokázán opak), 

• vyjasnění „zakázky“ ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení, 

• ponechání prostoru pro vlastní vyjádření, 

• zjištění základních údajů o rodině, aktuální situace v rodině (změny od podání 

návrhu), 

• ověření, zda v minulosti vyhledali odbornou pomoc, 

• přenášení odpovědnosti zpět na rodiče, 

• respektování vzniklých problémů a pocitů s nimi souvisejících, 

• kladení důrazu na dítě (pocity, potřeby), orientování rodičů na jeho perspektivu, 

• ověření, zda je dítě o situaci informováno a zda rodiče znají jeho názor, 
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• hledání společných řešení, vyjednání zatímní dohody, 

• v případě potřeby doporučení využití odborné pomoci, 

• v případě potřeby dojednání schůzky s dítětem. 

Pro první společné jednání kolizního opatrovníka s rodiči se doporučuje využití časové 

dotace v rozsahu 2 hodin.  

Okruhy otázek: 

• Co je to, na čem se potřebujete dohodnout? (S čím potřebujete pomoci?) 

• Jaká je vaše představa řešení? (Jak si to představujete?)  

• Jakou roli v tomto řešení má druhý rodič? (Jak vnímáte v životě dítěte druhého 

rodiče?) - cílem je mapování zapojení druhého rodiče 

• Informovali jste o situaci vaše dítě? Co na to říká? Jaké má přání? – cílem je 

zjistit, jak vnímá situaci jejich dítě  

Za situace, kdy kolizní opatrovník zjistí, že rodiče dítěte nejsou ve shodě v zajištění 

jeho péče a není možné uzavřít dohodu, nabízí sociální pracovník s rodiči možnosti 

využití odborné pomoci v podobě rodinné mediace, rodinné terapie či jiné odborné 

podpory. 

4. Zpráva pro soud 

Výsledek prvního společného jednání s rodiči sepisuje kolizní opatrovník do zprávy pro 

soud v případě, že soud zprávu požaduje. Informuje jej zejména o tom, zda výsledkem 

jednání byla dohoda či nedohoda rodičů, resp. zda jsou rodiče na úpravě péče o nezl. 

děti schopni se dohodnout, případně, zda jim byla nabídnuta odborná pomoc (a zda 

této nabídky využili).  

Pro potřeby soudního řízení je důležité v rámci sepisování zprávy věnovat pozornost 

též oblastem ve vazbě na specifické potřeby dítěte (škola, zájmy, kroužky, zdravotní 

omezení,…), zmapování aktuální situace rodiny, vyjádření rodičů, přání dětí. Za situace, 

kdy soud žádá provedení pohovoru s dítětem, projednává kolizní opatrovník s rodiči 

termín a způsob pohovoru s dítětem a soud informuje i o postoji (spolupráci) rodičů 

v této věci. Do zprávy pak uvádí též výsledek tohoto pohovoru.  

5. Přizvání odborné podpory 

V případě nedohody rodičů či nedostatečné rodičovské komunikaci kolizní opatrovník 

nabízí rodičům odbornou podporu, společně s nimi vyhodnocuje její formu, a to 

zejména s ohledem na jejich pozice, potřeby a zájmy, vše ve vazbě na potřeby a zájmy 

dítěte.  
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Při prvním společném jednání na OSPOD nemusí být jednoznačné jaká forma podpory 

je vhodná. Obecně je možné říci, že pokud rodiče v komunikaci výrazně přitahuje 

minulost, nejsou schopni komunikovat v přítomnosti a s výhledem do budoucnosti, je 

vhodnější nabídnout jim podporu formou terapie, která má často vazbu k 

nezpracovaným minulým vztahovým záležitostem. Mediace je nástrojem na podporu 

řešení aktuálního konfliktu, respektive neshody, s přesahem do blízké budoucnosti.   

O průběhu a výsledku odborné pomoci informuje odborná pomoc (terapeut, mediátor) 

jejího zadavatele (OSPOD nebo soud) zprávou o výsledku odborné pomoci. Pokud žádá 

o odbornou pomoc OSPOD zasílá mediátor nebo terapeut zprávu prostřednictvím 

datové schránky nebo osobním předáním. Pokud žádá odbornou pomoc okresní soud, 

tak zasílá odborník zprávu prostřednictvím datové schránky na okresní soud. Po 

obdržení zprávy (o dohodě i nedohodě) nařizuje okresní soud soudní jednání.  

6. Jednání na okresním soudu 

Soudce jasně uplatňuje svou autoritu a dává rodičům na srozuměnou, že jejich 

rodičovské kompetence bude hodnotit dle toho, jak jsou ochotni se aktivně podílet na 

hledání řešení kvůli svému dítěti. Rodiče, stejně jako všichni zapojení odborníci edukuje 

o principech a průběhu řízení, typech péče, rizicích hloubky rodičovského konfliktu. 

Rodiče informuje o tom, jak bude posuzovat jejich rodičovské kompetence, přičemž za 

zásadní považuje schopnost nahlížet na věc optikou dítěte, schopnost respektovat 

druhého v jeho rodičovské roli, vyhýbání se konfliktní strategii, schopnost oddělit 

partnerský konflikt od rodičovství, vůli uzavírat a dodržovat zatímní dohody, pozitivní 

postoj k dobrovolné nebo uložené odborné pomoci (účast, aktivita, ochota řešit 

problém). 

Soudce uplatňuje svou soudcovskou autoritu a stupňuje tlak na rodiče, aby převzali 

svou rodičovskou odpovědnost, uvědomili si, že rozhodnutí mají ve svých rukou a 

nepřenášeli svou odpovědnost na druhé. Pokud se klíčový sociální pracovník jakožto 

kolizní opatrovník nemůže zúčastnit jednání, je nutné zastoupení kolegou.  

Při samotném soudním jednání dochází ke schválení dohody, v případě nedohody 

autoritativně rozhoduje soud. 

 


