
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V 
OBVODU OKRESNÍHO SOUDU V NOVÉM 
JIČÍNĚ 
PŘI ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH PÉČE 
SOUDU O NEZLETILÉ 

INSPIROVÁNO COCHEMSKOU PRAXÍ



plné
narušené
chybějící

RODIČOVSKÉ KOMPETENCE



! Rodinné právo soukromé upravuje společenské 
vztahy spojené s výkonem povinností a práv 
zcela svéprávných a plně kompetentních 
rodičů k dítěti. 

! Rodinné právo veřejné upravuje péči o dítě a 
jeho ochranu v případě, že rodič není schopen 
plně realizovat rodičovskou odpovědnost nebo 
ji zneužívá.

Rodinné právo soukromé a veřejné  



VIZE 

Přechod od autoritativního rozhodování soudu o 
dětech k procesu, při němž zúčastněné instituce 
ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k  převzetí 
odpovědnosti za budoucí život a perspektivu 
dítěte.



! Řízení ve věcech rodinného práva soukromého 
končí primárně uzavřením a případným schválením 
dohody rodičů, která je v zájmu dítěte. 

! Vytvoření procesního modelu lokální spolupráce 
zúčastněných institucí při řešení věcí rodinného 
práva soukromého a zefektivnění spolupráce 
těchto institucí. 

! Snížení počtu soudních řízení ve věcech rodinného 
práva soukromého a zkrácení délky těchto 
soudních řízení. 

CÍLE  
 



! Dohoda rodičů a jejich převzetí společné rodičovské  
odpovědnosti je nezbytným předpokladem budoucího 
blaha dítěte. 

! Základním východiskem je, že dítě s  blízkým vztahem 
k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich. 

! Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, 
kterou od obou rodičů potřebuje, je projevem jejich 
rodičovské odpovědnosti. 

! Orientace na perspektivu dítěte.  
! Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv 
na rodinnou situaci před rozvodem/ rozchodem.  

! Deeskalace rodičovského konfliktu.

PRINCIPY  
ve vztahu k rodičům  



! Sesíťování prostředků, resp. kompetencí 
zúčastněných institucí. 

! Komplexní, cílově orientované a intervenčně 
kooperující jednání zúčastněných institucí. 

! Kvalita jednotlivých příspěvků zúčastněných 
institucí je považována za rovnocennou. 

! Preventivní intervence v konfliktech.

INTERDISCIPLINÁRNÍ PRINCIPY 



1. ¼ roku 2015
(celý opatrovnický 

úsek)

část roku 2016 
(jak se jednotlivá 
soudní oddělení 

zapojovala do projektu)

% dohod ve věcech péče, 
výživy a styku 59% více než 90%

Zatímní statistika



! OSPOD a poskytovatelé sociálních služeb 
nesepíší návrh na zahájení řízení jen jednomu 
z rodičů (až na výjimky). 

! Soud zpravidla do tří týdnů nařídí JSR či první 
jednání. 

! OSPOD před JSR či prvním jednáním svolá 
společnou schůzku s oběma rodiči.

PROCES DO JINÉHO SOUDNÍHO ROKU/
PRVNÍHO JEDNÁNÍ



! Role státu v řízeních rodinného práva 
soukromého. 

! Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v 
řízeních rodinného práva soukromého. 

! Povinnost rodičů absolvovat před zahájením 
řízení edukační sociální službu, ledaže podají 
návrh na schválení dohody o předmětu řízení.

PROCES DO JINÉHO SOUDNÍHO ROKU/
PRVNÍHO JEDNÁNÍ



! Doporučení odborné pomoci. 
! Nařízení prvního jednání zpravidla do tří týdnů. 
! Neformální zatímní úprava poměrů. 
! Zapojení soudního tajemníka pro opatrovnický 
úsek.

PROCES PO JINÉM SOUDNÍM ROKU



! Soudní sociální pracovník. 
! Specializované rodinné soudy (drogy, alkohol, 
domácí násilí…) nebo justiční interdisciplinární 
týmy. 

PROCES PO JINÉM SOUDNÍM ROKU



! Společné setkání zúčastněných institucí. 
! Řídící skupina projektu. 
! Společné vzdělávání.  
! Projekt MSK

Proces změny



! Koordinované vzdělávání zúčastněných institucí. 
! Začlenění advokátů do interdisciplinární 
spolupráce. 

! Dostupnost a kvalita odborné pomoci 
! Ne lhůty pro jednání či rozhodnutí.

Proces změny


