
ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
V RÁMCI OPATROVNICKÉHO ŘÍZENÍ  

ve spolupráci s KÚ Jihomoravského kraje
inspirováno cochemskou praxí 
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• stávající systém rozhodování ve věcech péče soudu o nezletilé neumí dobře 
pracovat s rodiči v intenzivním rodičovském konfliktu 

• stávající systém neumí vytvářet soustředěný tlak zainteresovaných subjektů 
(OSPOD, soud, odborná pomoc) na rodiče tak, aby oni sami nalezli řešení              
v nejlepším zájmu dítěte 

• zátěž OSPOD i soudů (přenášení odpovědnosti, zneužívání systému) 

PROČ? POTŘEBA ZMĚNY:
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• neumíme zapojit oba rodiče 
• šetříme, porovnáváme - zakládáme na konflikt
• vyrábíme řadu písemností - zakládáme na konflikt 
• jsme neefektivní v postupu v práci s rodiči - chybí koordinace a tlak na rodiče

• nejdeme příkladem 
• nekomunikujeme 
• neumíme pracovat s participací dítěte 

PROBLÉMY
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• standardizovaný postup, jasně dané role, povinosti a závazky, daný časový rámec 
• vzájemná spolupráce (provázanost, efektivita a flexibilita), koordinovaný postup
• funkční řešení opatrovnických sporů:
• krátké lhůty (včasná intervence odborníků, dynamický vývoj směrem k řešení)
• práce s rodiči za účelem (znovu)naučení komunikace - povinná mediace nebo 

terapie v poradně 
• stejný cíl (zachovat dítěti oba rodiče), stejný výklad pojmu “nejlepší zájem dítěte” 
• odbřemenění administrativní zátěže - větší prostor pro “skutečnou” práci s rodinou 

• Rozhodnutí o budoucím životě se vrací zpět do rukou rodičů - 
• POMOC ODBORNÍKŮ A DOHLED 

CO?
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
PRINCIPY
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OSPOD

SOUDCE

SOUDNÍ ZNALEC
PSYCHOLOG

ODBORNÁ POMOC

ADVOKÁT

ADVOKÁT



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

• soud (§ 466 zřs),
• OSPOD jako opatrovník dítěte (§ 469/1 zřs),
• poskytovatelé sociálních služeb, (pedo)psycholog (474/1zřs),
• zapsaný mediátor (§ 100/2 osř),
• soudní znalec (§ 127/1 osř),
• neziskové organizace (spolky),
• obce a kraje (zřizovatelé)
• jiné státní orgány (úřady práce, probační a mediační služba),
• advokáti 
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SUBJEKTY INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
PRINCIPY VE VZTAHU K RODIČŮM

• Naprostá většina rodičů je kompetentních pečovat o své dítě (potřebují pomoc v 
krizové životní situaci) 

• Chci-li pomoci dítěti, musím v prvé řadě pomoci jeho rodičům
• Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich. 
• Dohoda rodičů a jejich převzetí společné rodičovské  odpovědnosti je nezbytným 

předpokladem budoucího blaha dítěte.
• Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů potřebuje, 

je projevem jejich rodičovské odpovědnosti a kompetence
• Orientace na perspektivu dítěte - rodičovskou rovinu 
• Orientace na řešení -  novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou 

situaci před rozvodem/ rozchodem. 
• Deeskalace rodičovského konfliktu.
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PRINCIPY VE VZTAHU K RODIČŮM
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání
odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh

3 týdny 3 týdny max. 3 měsíce

POSTUP
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POSTUP

OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání
odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh

OSPOD

soud

společná schůzka

participace dítěte
rodičovský plán

dohoda
uložená 

odborná pomoc

alt.
dohoda

alt.

rozsudek
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh

POSTUP

• sesíťování 
• koordinace kompetencí, výkonů a vstupu do řešení rod. konfliktu 
• co nejefektivnější aplikace z pohledu kapacity, schopností, know-how a času 
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• informace (stává se relevantním partnerem pro rodiče) 
• iniciace dohody
• doporučení odborné pomoci pro rodiče 
• vede rodiče k znovupřevzetí rodičovské odpovědnosti 
• realizuje společné setkání rodičů na OSPOD 
• doprovází rodiče procesem opatrovnického řízení 
• zprostředkovává perspektivu dítěte (20 proseb dítěte, web: www.pravonarodice.cz, 

aj.)
• účastní se JSR a soudních jednání

ROLE OSPOD 
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh

http://www.pravonarodice.cz
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• větší efektivita lepší pocit z úspěšné práce 
• až na výjimky nesepisuje návrh jednomu z rodičů 
• realizuje společné setkání rodičů před JSR 
• standardně nesepisuje zprávu pro soud, o jednání s rodiči sepisuje protokol z 

jednání
• osobně se účastní JSR
• eliminace manipulace ze strany rodičů a přenášení odpovědnosti na OSPOD
• získává respekt ze strany rodičů i ostatních profesí 
• jako člen týmu pomáhá vytvářet tlak na rodiče k převzetí rodičovské 

odpovědnosti a nalezení řešení v zájmu dítěte

ZMĚNY PRO OSPOD
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání

odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh
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• výkon doporučené i uložené odborné pomoci (edukace, rodinná terapie, …)
• zajištění dostupnosti odborné pomoci (komunikace kapacity)
• orientace na řešení problému, deeskalace rodičovského sporu
• vysvětluje rodičům dopady jejich sporu a nezvládnutí rozpadu soužití na jejich dítě
• pracuje s rodiči terapeuticky, učí rodiče komunikaci na rodičovské úrovni, ošetření rodiče, 

akcentuje vývojové potřeby dítěte
• na základě dotazu soudu informuje soud o zahájení, přerušení, ukončení odborné pomoci 

(edukaci), o průběhu rodinné terapie
• posouzení rodičovských kompetencí - doporučení týkající se zapojení rodiče se sníženou 

nebo dočasně omezenou kompetencí do péče o dítě 

ROLE PORADNY
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání

odborná pomoc
2. soudní jednánínávrh
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• větší efektivita poskytování odborné pomoci, větší vytížení poraden 
• nutnost definice obsahu a kapacity poskytovaných služeb (edukace, rodinná terapie, 

mediace, asistované kontakty a předávání dítěte ke styku…)
• lepší vyvážení motivace na straně rodičů (tlak na rodiče)
• snazší zapojení a participace v odborné pomoci 
• jasné definování zakázky
• znalost jednotného postupu všech profesí (jasný kontext pro práci s rodinou)
• jako člen týmu pomáhá vytvářet tlak na rodiče k převzetí rodičovské odpovědnosti a 

nalezení řešení v nejlepším zájmu dítěte

ZMĚNY PRO PORADNU
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OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání

odborná pomoc
2. soudní jednánínávrh
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• lepší vyvážení motivace na straně obou rodičů (tlak na rodiče)
• snazší zapojení do řešení a aktivní participace na mediaci 
• častější využívání mediace 
• možnost kooperace s poradnou (převzetí rodičů ve fázi připravenosti na mediaci) 
• větší efektivita (větší hit ratio)   

• jak začlenit mediaci do koordinovaného postupu a pevně ji etablovat v rámci 
interdisciplinární spolupráce?

• proaktivní přístup mediátorů (vysvětlování možností, metod, vhodnosti,…) 

MEDIÁTOR
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• vede rodiče k znovupřevzetí společné rodičovské odpovědnosti i odpovědnosti za 
rozhodnutí 

• orientuje rodiče na zájem dítěte
• odkazuje rodiče na využití odborné pomoci
• ukládá absolvování odborné pomoci 
• z pozice své autority: vytváří tlak na rodiče, vysvětluje jak bude vyhodnocovat jejich 

rodičovské kompetence 
• jmenuje OSPOD kolizním opatrovníkem 
• ustanovuje soudního znalce 
• určuje postup v řízení (stanovení termínů jednání) 

ROLE SOUDU
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OSPOD JSR
soudní tajemník 

edukace
1. soudní jednání odborná pomoc 2. soudní jednání

návrh
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Jiný soudní rok (JSR)
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• zefektivnění práce (zkrácení délky sporu, lepší životnost dohod)
• je členem interdisciplinárního týmu, setkává se s ostatními zástupci profesí, je 

otevřený komunikaci 
• zvýšené nároky na komunikační dovednosti soudců
• v první fázi přistupuje k rodičům jako k partnerům, je jim nápomocen při 

převzetí odpovědnosti za osud svého dítěte 
• posuzuje rodičovské kompetence na základě jejich vůle a ochoty nalézt 

společné řešení

ZMĚNA PRO SOUD
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OSPOD JSR
soudní tajemník 

edukace
1. soudní jednání odborná pomoc 2. soudní jednání

návrh
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• klade důraz na faktické projevy chování rodiče, jeho ochoty spolupracovat a 
domlouvat se s druhým rodičem i odborníky, schopnost uzavírat a dodržovat 
zatímní dohody

• účinější využívání znaleckých posudků -  nařizovány pouze v případech, kdy 
existují důvodné pochybnosti týkající se rodičovských kompetencí, popř. dítě má 
specifické potřeby  

• může se měnit organizace práce na soudu související s opatrovnickou agendou 

ZMĚNA PRO SOUD
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OSPOD JSR
soudní tajemník 

edukace
1. soudní jednání odborná pomoc 2. soudní jednání

návrh
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• využití pouze v malém % případů, kde existují indicie o narušených kompetencích 
rodiče/ rodičů nebo se jedná o dítě se specifickými potřebami 

• nerozhoduje o formě péče (péče jednoho rodiče, střídavá péče), toto je v kompetenci 
soudce

• vysvětluje rodičům možné dopady jejich sporu a nezvládnutí rozvodu na dítě
• počty posudků a četnost využití soudního znalce se sníží  
• v případech, chybějících nebo narušených rodičovských kompetencí jednoho nebo 

obou rodičů se může stát velmi potřebným odborníkem a poradcem, tzn. na dotaz 
soudce může v rámci posudku dát odborné doporučení týkající se: vhodnosti 
zapojení do péče, vhodnosti styku, možnosti přechodné úpravy a jejích pravidel 
vzhledem k problému na straně rodiče a vývojovým potřebám dítěte aj. 

SOUDNÍ ZNALEC
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• kritika - nespolupráce ALE - řada dobrých - práce s přesahem 
• ČAK - oprávněný zájem klienta 

• žádné písemné závazky, ALE nic nebrání zapojit se  
• budoucnost? - uvidíme…

ADVOKÁT
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
PDF manuál, PDF vizuál
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE                                                     
V OBVODU OS NOVÝ JIČÍN

PŘI ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ
INSPIROVÁNO COCHEMSKOU PRAXÍ 

OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání
odborná pomoc

2. soudní jednánínávrh
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JAK ? 

• inicátorem soud 
• březen 2016 - 1. schůzka, ustavení řídící skupiny 
• členové jsou:

• soudci OS NJ (opatrovnický úsek) 
• soudní tajemnice (sociální pracovnice soudu)
• zástupci OSPOD (6 OÚ ORP)
• CPP, p.o.
• KÚ MSK
• mediátor
• účastní se advokát, popř. pozvaní hosté dle tématu  

• motivací byla neefektivnost stávajícího systému
• nastavení spolupráce, sdílení informací, vytvoření nových nástrojů (edukace, 

rodičovský plán, leták pro rodiče, webové stránky soudu…) 
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Sesíťování prostředků, resp. kompetencí zúčastněných institucí, koordinace 
postupu 

27

• nastavení postupů (OSPOD - soud - CPP), dodržování lhůt, vzájemné 
sdělování informací

• pravidelná setkávání řídící skupiny, snaha o společné vzdělávání
• využívání neformálních způsobů komunikace (e-mail, telefon)
• vydefinování obsahu a kapacity poskytovaných služeb
• ošetření mlčenlivosti x sdělování důležitých informací soudu, OSPOD
• znalost role, kompetencí a postupů všech zainteresovaných subjektů 

navzájem 

PRINCIPY SPOLUPRÁCE
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POSTUP - OS NOVÝ JIČÍN
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návrh

soud svolá jiný soudní
 rok (termín do 3 týdnů 

po zahájení ) 
nebo první jednání, 

jeli avizovaná dohoda

na žádost soudu 
OSPOD kontaktuje 

oba rodiče a vysvětlí 
jim zásady a průběh 

řízení

Jiný soudní rok

POSTUP - OS NOVÝ JIČÍN
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nařízení 1. jednání 
za 3 týdny a 
doporučení 

edukace - zajišťuje 
soudní tajemnice 
včetně dotazu na 

CEPP

edukace

Jiný soudní rok

schválení
dohody

1. jednání

soud doporučí 
rodičům vypracovat 

RP

může následovat 
doporučení 

navštívit CEPP

žádost o odročení 
(rodiče projeví 

zájem o odročení)

POSTUP - OS NOVÝ JIČÍN
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POSTUP - OS NOVÝ JIČÍN
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1. jednání

schválení
dohody

soud doporučí 
rodičům vypracovat 

RP

může následovat 
doporučení 

navštívit CEPP

nařízení dalšího 
jednání (za 3 

měsíce) a uložení 
odborné pomoci - 

usnesení

odborná pomoc 
(individualizovaný 
dotaz zasílá sám 

soudce)

další jednání
žádost o odročení 

(rodiče projeví 
zájem o odročení)
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POSTUP - OS NOVÝ JIČÍN
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schválení
dohody

další jednání

autoritativní 
rozhodnutí soudu
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OSPOD
• nesepíše návrh jen jednomu z rodičů (až na výjimky)
• edukace rodičů, informování o principech rozhodování soudu + vzorové poučení a 

leták

FÁZE PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Poskytovatelé sociálních služeb
• motivují rodiče k sepsání návrhu za účasti druhého rodiče
• edukace rodičů, informování o principech rozhodování soudu + leták, odkaz na 

webové stránky OS NJ 

Výstupem je protokol o jednání s rodičem
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ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ U SOUDU  

řešitelem v této fázi řízení je vyšší soudní úřednice, která:
• posoudí náležitosti návrhu
• rozhodne o jmenování opatrovníka dítěti
• kontaktuje OSPOD a rodiče
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SPOLEČNÁ SCHŮZKA RODIČŮ U OSPOD  

• edukace o principech a průběhu řízení, o rodičovských kompetencích, o 
participačních právech dítěte + leták

• snaha o (zatímní) dohodu o předmětu řízení
• vede rodiče k zajištění důkazů (důkaz 1, důkaz 2)
• edukace o rodičovském plánu a jeho předání k vyplnění se neosvědčila

35

Výstupem je protokol o jednání s rodiči - ideálně s (zatímní) dohodou. 



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU

Návrh obsahuje:
• kontaktní údaje obou rodičů (tel. číslo a e-mail) 
• OSPOD, podatelna soudu a další subjekty vedou rodiče k tomu, aby kontaktní 

údaje poskytli 

36
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JINÝ SOUDNÍ ROK - SOUDCE

• edukace o principech a průběhu řízení, o rodičovských kompetencích, o 
participačních právech dítět,

• identifikace problému
• snaha o (zatímní dohodu) o předmětu řízení
• vede rodiče k zajištění důkazů
• edukace o rodičovském plánu
• doporučení odborné pomoci není-li dosaženo dohody

37

Výstupem je protokol o jsr - ideálně se zatímní dohodou. Je-li dosaženo dohody o 
předmětu řízení, soudce ihned nařídí jednání a pokud účastnící souhlasí se 
zkrácením lhůty k předvolání, pokračuje protokolem o jednání.
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JINÝ SOUDNÍ ROK (JSR)

• průběh je oproti klasickému jednání méně formální
• lépe umožní zapojení rodičů do procesu rozhodování o svém dítěti (snaha o 

partnerský přístup) 
• prostor pro edukaci rodičů
• soud i OSPOD působí na rodiče ve smyslu převzetí rodičovské odpovědnosti 

za osud svého dítěte (tzn. odklon od autoritativního rozhodování) 
• do řešení vstupuje soudce coby autorita, významně stupňuje tlak na rodiče (= 

jeho apel, rodiče respektují)
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
SOUDNÍ TAJEMNÍK

• pomáhá rodičům se sestavením rodičovského plánu + odbornější edukace o 
rodičovské odpovědnosti a následcích rodičovského konfliktu na dítě,

• zajišťuje soudcem doporučenou odbornou pomoc.

39

Výstupy:
sestavený rodičovský plán (do spisu)
protokol o dohodě o předmětu řízení
úřední záznam o doporučené odborné pomoci 



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

VZOR ŽÁDOSTI O PODÁNÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU EDUKACE V 
CEPP

40

VZ
ORRodičům XY bylo soudem doporučeno, aby vyhledali odbornou pomoc v Rodinné a 

manželské poradně Nový Jičín - Centrum psychologické pomoci.
Jednání je nařízeno na…

Dle §128 osř a §100/3 z. 108/2006 Vás soud uctivě žádá o sdělení, zda rodiče u 
Vás odbornou pomoc vyhledali, zda se dohodnutých setkání účastnili, zda došlo k 
uzavření dohody nebo zatímní dohody. Dále žádáme o případné uvedení 
skutečností, na jejichž sdělení soudu se oba rodiče domluvili. 

Máte-li za to, že by v projednávané věci bylo vhodné, aby byla rodičům uložena 
další odborná pomoc, žádáme o doporučení její formy. 



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC (EDUKACE)

• celkem max. 4 setkání v průběh 3 týdnů (od JSR do 1. jednání)
• první informační schůzka s oběma rodiči (“zjištění zakázky”,  poučení o průběhu 

doporučené odborné pomoci, seznámení s pravidly poskytování odborné pomoci, 
mlčenlivost a sdělování údajů soudu, poskytování sociálně-právního poradenství)

• dotaz, zda u jiného soudního roku došlo k zatímní dohodě o předmětu řízení, pokud 
ne, vede rodiče k jejímu uzavření. 

• domluvení termínu dalšího setkání (společná schůzka či oddělené setkání)
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

42

ODBORNÁ POMOC



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC (společná/oddělená setkání)

• další setkání: poskytnutí sociálně právního poradenství (průběh soudního jednání, 
postup zainteresovaných subjektů, role OSPOD jako kolizního opatrovníka)  

• témata: 
• rodičovská odpovědnost
• rodičovské kompetence
• důležitost role obou rodičů v životě dítěte
• vzájemný respekt v rodičovské roli
• právo (a potřeba) dítěte na péči obou rodičů a kontakt s nimi    

• důraz: pozitivní komunikace mezi rodiči o záležitostech dítěte
• oddělení partnerského konfliktu od rodičovství
• dopady rodičovského konfliktu na dítě
• → převzetí rodičovské odpovědnosti 
• → převzetí odpovědnosti za rozhodnutí o budoucnosti dítěte
• → smírné řešení 
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC (společná/oddělená setkání)

• snaha o obnovení komunikace → zájem dítěte
• TOP téma: současná situace a potřeby dítěte 
• snaha o společné projednání a vypracování seznamu konkrétních pravidel 

→ péče o dítě a styk 
• rodiče:

• informování dítěte
• zjištění přání dítěte
• respektování potřeb dítěte

44



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC, VÝSLEDEK

• dohoda rodičů: 
• mimosoudní dohoda - spojená se zpětvzetím návrhu(založená jen u rodičů, popř. 

předložená k založení OSPOD či soudu společně se zpětvzetím návrhu)
• dohoda předložená soudu ke schválení (případně nad její rámec seznam rodiči 

formulovaných pravidel)
• dohodu předkládají soudu rodiče  
• podpora při zavádění pravidel (dohoda) do praxe a jejich dodržování - PORADNA
• při sepisování dohod o předmětu řízení (péče, výživa, styk) - použití vzorů vykonatelných 

výroků (pokud i jiné “otázky” - srozumitelné a konkrétní zachycení obsahu jejich dohody) 

45



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC, VÝSLEDEK

• rodiče nedospěli k dohodě: 
• poradna (ne)doporučí další odbornou pomoc a její formu

• rodiče nedospěli k dohodě ve lhůtě do stanoveného soudního jednání, ale potenciál dohodnout 
se → další spolupráce s psychologem poradny → rodiče informují soud a žádají  o odročení 
dalšího jednání (až na 3 měs. - konzultace s poradnou) → mimosoudní dohoda/ dohoda 
předložená soudu ke schválení 
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
ODBORNÁ POMOC, CÍL

• převzetí rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za budoucí život dítěte - OBA
• obnovení komunikace mezi rodiči o zájmu jejich dítěte
• posunutí zájmů dítěte a jeho současné situace do středu zájmu obou rodičů 
• právo dítěte na kontakt s otcem i matkou 
• snaha o společné projednání a vypracování písemného seznamu konkrétních pravidel pro 

budoucí život 
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vzor dohody - Jachanová Zuzana, Jachan Evžen
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OR



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
MLČENLIVOST POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

• CPP na základě dotazu informuje soud o zahájení, přerušení a ukončení 
doporučené odborné pomoci (dotaz na poskytovatele soc. služby o průběhu 
edukace, o průběhu rodinné terapie - individuální) 

• § 100/3 z. č. 108/2006 Sb., údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby nebo příspěvek, které se subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 při své činnosti 
dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní 
zákon35); jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem 
osoby, které jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
SOUDNÍ JEDNÁNÍ

50

Výstup protokol o jednání:

dohoda
zatímní dohoda
uložení odborné pomoci 
rozhodnutí 



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
SOUD: Z ČEHO VYCHÁZET PŘI ROZHODOVÁNÍ?

• Projevy rodičovských kompetencí – který rodič je spíše schopný nahlížet na věc 
optikou dítěte, který více respektuje druhého v jeho rodičovské roli, který nevyužívá 
konfliktní strategii, který dokáže oddělit partnerský konflikt od rodičovství...

• Vůle uzavřít zatímní dohodu o předmětu řízení a dodržovat ji.
• Postoj rodičů k dobrovolné a uložené odborné pomoci – účast, aktivita, ochota řešit 

problém.
• Faktické chování a projevy před soudem, OSPOD a poskytovateli odborné pomoci.
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
NOVÉ NÁSTROJE

• společná schůzka rodičů na OSPOD
• edukace rodičů 
• soudní tajemník
• informační leták 
• rodičovský plán 
• kroužek Dětský průvodce světem rozvodu (zapojení dítěte)
• koordinovaný postup (soustředěný tlak na rodiče - jejich efektivní zapojení do 

řešení) 
• rychlý sled (deeskalace sporu, umocnění tlaku na rodiče → převzetí rod. 

odpovědnosti a odpovědnosti za budoucí život dítěte)
• využívání JSR
• webové stránky OS Nový Jičín - info - řízení soudu ve věci péče o nezletilé  
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
INFORMAČNÍ LETÁK

53

VZ
OR



VZ
OR



VZ
OR



VZ
OR



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
RODIČOVSKÝ PLÁN

57

• 10 stran A4

• bydliště
• styk a komunikace dětí a 

rodičů 
• školská zařízení 
• mimoškolní aktivity

• lékařská péče
• prázdniny a svátky
• finanční otázky  
• různé
• komunikace rodičů 
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
KAZUISTIKA  
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• vybrané případy z praxe při OS Nový Jičín 



ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
SOUČASNÝ VÝVOJ ETABLOVÁNÍ V ČR

soudy v různých fázích etablování, přípravy: 
• OS Nový Jičín 
• OS Most 
• OS Kladno 
• OS Šumperk
• OS Tachov 
• OS Praha 8 
• OS Nymburk
• OS Jeseník 
• OS Hodonín 
• …. 

informační zdroje: www.justice.cz/...
nabídka vzdělávání a sdílení: www.jacz.cz  
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
SOUČASNÝ VÝVOJ ETABLOVÁNÍ V ČR

pomocné doprovodné služby: 

• Dětský průvodce světem rozvodu, http://www.detskypruvodcerozvodem.cz
• www.pravonarodice.cz
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ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!


