
DOHODA RODIČŮ
Dohoda rodičů je projevem jejich rodičovských kompetencí. Podle § 876 odst. 1 občanského zákoníku
(dále jen o. z. ) rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Podle § 875 odst. 1
o. z. rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. Podle § 865 odst. 1 věta
prvá o. z. rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Uzavření dohody rodičů o úpravě
poměrů umožňuje ustanovení § 906 odst. 2 o. z., pokud se týká manželů, a § 908 o. z., pokud se týká
nesezdaných párů. Procesněprávní úprava schválení dohody je upravená v § 10 odst. 1 zákona
o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s. ).

O ÚPRAVĚ POMĚRŮ (péče a výživy) K NEZLETILÉMU DÍTĚTI

Minimum, které vyžaduje zákon je úprava péče a výživy. V případě, že je dítě svěřeno do péče jednoho
z rodičů se však často ukazuje, že „pouhá“ úprava těchto otázek je nedostačující. V první řadě lze
doporučit, aby se rodiče dohodli na kontaktech (nejlépe mimosoudně) nerezidenčního rodiče
s dítětem, pokud není dohodnutá společná či střídavá péče. Jako nejvhodnější při úpravě poměrů
nezletilého dítěte se jeví komplexní dohoda rodičů uzavřená formou rodičovského plánu. Rodičovský
plán pomáhá rodičům při promýšlení otázek týkajících se péče o jejich společné dítě po rozpadu jejich
soužití. Jednotlivé otázky se tematicky zabývají oblastmi, které buď již rodiče ve vztahu k dítěti
(dětem) aktuálně řeší nebo budou pravděpodobně řešit v budoucnu.

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Nezletilé dítě: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Identifikace účastníku řízení. Lze doporučit, aby i dohoda o úpravě poměrů nezletilého dítěte
obsahovala standardní identifikační údaje. V dohodě je vhodnější uvádět místo bydliště (tedy místo,
na kterém se dotyčná osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale), než místo evidenčního
trvalého pobytu (v případě, že se tyto údaje liší). Bude-li dítě ve střídavé či společné péči, může mít
bydliště dvě – v místě bydliště každého z rodičů.

I.
Rodiče nezletilého a společně prohlašují, že si uvědomují nezastupitelnost role obou rodičů při
výchově svého dítěte. Zavazují se, že budou vzájemně participovat na výchově svého dítěte,
nebudou druhému rodiči bránit v kontaktu s dítětem včetně telefonického, vzájemně si budou
sdělovat důležité informace týkající se jejich dítěte s tím, že závažné informace týkající se např.
zdravotního stavu dítěte si budou sdělovat bezodkladně.

Obecná deklarace, která vychází z již zmíněného ustanovení § 865 odst. 1 věta prvá o. z., podle které
rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Je třeba upozornit na ustanovení § 877 odst. 1
o. z., dle kterého nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná, rozhodne soud
na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte
druhého rodiče. Rodič tak bez souhlasu druhého rodiče nemůže sám rozhodnout o podstatné změně
bydliště nezletilého, volbě školského zařízení, volbě léčebné metody … I ve věcech, které nejsou pro
dítě významné (volba volnočasových aktivit dítěte …), je však vhodná kooperace rodičů, opět jako
vhodná se jeví dohoda rodičů ve formě rodičovského plánu. Povinnost rodičů vzájemně si sdělit vše
podstatné, co se týká jejich společného dítěte a jeho zájmu, vyplývá z § 890 o. z.
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II.
Výrok o formě péče a určení výživného

Rodiče proto navrhují, aby soud rozsudkem schválil jejich dohodu v následujícím znění:

I. Nezletilý … se svěřuje do společné péče/střídavé péče/péče matky/otce.

SPOLEČNÁ PÉČE

Společná péče je podmíněna dohodou rodičů, nemůže o ní být autoritativně rozhodnuto soudem
(§ 907 odst. 1 o. z. ). Rodiče se mohou na společné péči dohodnout písemně pouze obecně s tím, že
konkrétní výkon péče si domluví v ústní formě. Nebo mohou výkon péče písemně konkretizovat.
K dohodě o společné péči není nutné, aby rodiče měli stejné bydliště nebo aby bydleli ve stejném
městě; rozhodující je jejich shodná vůle, a schopnost a ochota dohodu o společné péči realizovat
v praxi. Dohoda by měla naplňovat potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči. K možnosti
předávání dítěte prostřednictvím školského zařízení srovnej níže citovaný nález Ústavního soudu
ve věci IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017.

STŘÍDAVÁ PÉČE

Zákon u střídavé péče neurčuje, jaký má být rozsah péče každého rodiče z kvantitativního hlediska.
Není tedy stanoveno, že by matka i otec museli mít dítě v péči ve stejném časovém rozsahu. Pokud
tomu tak není, běžně se hovoří o asymetrické střídavé péči. Pro výkon (nejen) střídavé péče je
rozhodující, aby do péče o dítě byli ekvivalentně zapojeni oba rodiče, tzn. že se otec i matka
ekvivalentním způsobem podílí na výchově svého dítěte a oba jsou dítěti ekvivalentním způsobem
emočně i fyzicky dostupní. Ekvivalence přitom není míněna z časového hlediska (nejde o kvantitu
stráveného času), nýbrž z již zmíněné emoční a fyzické dostupnosti, a zapojení do výchovy a běžných
činností dítěte (jde o kvalitu stráveného času); k tomu srovnej závěry III. rodinněprávního sympozia JA.
Při uzavírání dohody o střídavé péči lze doporučit, aby dohoda měla speciální úpravu pro dobu
prázdnin a svátků. K tomu, jak by taková úprava měla vypadat, srovnej nález Ústavního soudu ve věci
IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017 (Má-li být upraven styk nerezidentního rodiče přiměřeně, je
nutné, aby měl možnost být s dítětem i na Štědrý den /tedy v ten pro dítě i jeho rodiče „nejsvátečnější“
den v roce/ – obdobně jako matka dítěte /například o vánočních prázdninách v lichých letech
s převzetím syna dne 22. 12. a jeho vrácením matce dne 26. 12., v sudých letech ode dne 26. 12. do 1. 1.
následujícího roku/. 26. Vánoce nejsou jedinými významnými svátky, a proto je přinejmenším vhodné
v případě nedohody mezi rodiči do výroku o úpravě styku zahrnout i svátky další. Stejně je třeba
pamatovat i na prázdniny, nejen na ty letní. Styk obou rodičů lze upravit tak, aby mohli o syna
rovnoměrně pečovat v režimu „lichý a sudý rok“ o jarních a podzimních prázdninách, Velikonocích, 5. a 6.
července či dalších státem uznávaných svátcích. O letních prázdninách by se oba rodiče měli vystřídat
v péči o dítě tak, aby s ním strávili každý v souhrnu jeden měsíc. ) tento nález též říká, že z žádného
zákonného ustanovení nevyplývá, že by otec nemohl v rámci víkendového styku syna převzít v pátek
přímo z předškolního zařízení, později ze školy, a v pondělí jej sem vrátit, ani to, že by muselo být
povinností otce „převzít nezletilého v místě bydliště matky a tam jej také po skončení styku předat“.

PÉČE JEDNOHO Z RODIČŮ

Je-li dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, neznamená to, že by druhý rodič přišel byť o část své
rodičovské odpovědnosti. Zejména je nutno zdůraznit, že rodič, kterému je dítě svěřeno do péče,
nemůže bez souhlasu druhého rodiče rozhodnout ve věcech pro dítě významných (např. mu změnit
bydliště viz výše či školská zařízení). Zejména v situaci, kdy je dítě svěřeno do péče jednoho rodiče, je
nezbytné zajistit, aby nerezidentní rodič měl možnost být dítěti fyzicky a emočně dostupný. Jedná
se o naplnění potřeb dítěte, stejně tak jako jeho práv a práv druhého rodiče na rodinný život. Uzavřou-li
rodiče dohodu o péči jednoho rodiče, měli by být schopni se domluvit na úpravě styku druhého rodiče.
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Opět jsou dvě možnosti. Buď jsou rodiče schopni a ochotni naplnit potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah
s oběma rodiči (což zpravidla nejlépe naplní ekvivalentní zapojení obou rodičů do péče) bez písemné
dohody, nebo takovou písemnou dohodu uzavřou. Obecně lze spíše doporučit, aby takovou dohodu
rodiče nechali schválit soudem pouze v případě, že je vysoká pravděpodobnost, že bez mocenského
zásahu dohoda nebude plněna. Pokud tomu nic nenasvědčuje, je praktičtější dohodu soudu
ke schválení nepředkládat a „pouze“ se jí řídit. Důvodem je možnost dohodu (po souhlasu obou
rodičů) pružně měnit, např. v návaznosti na změnu rozvrhu hodin dítěte, doby zájmových kroužků …
Pokud se rodiče dohodnou na formě péče, ale nedohodnou se na rozsahu styku, měl by soud k návrhu
rodiče, nebo i bez návrhu rozhodnout (viz nález Ústavního soudu ve věci IV. ÚS 2611/20 ze dne
22. prosince 2020 – Podle Ústavního soudu je třeba řízení o úpravě poměrů k dítěti chápat komplexně
a tak, že zahrnuje jak rozhodnutí o péči, tak i o styku, neboť tato dvě rozhodnutí spolu velmi úzce
souvisejí. Nakonec z hmotněprávního pohledu není pro rodiče mezi stykem a péčí podstatný rozdíl.
V rámci obojího se rozhoduje o období, po které bude dítě trávit čas s daným rodičem. Bude pravidlem,
že případný neúspěšný rodič v rozhodnutí o péči bude mít zájem o styk. Krajský soud, který hodlal
zásadně změnit dosavadní uspořádání péče o dítě, měl dát dostatečný procesní prostor účastníkům
se k takové možnosti vyjádřit, neboť jinak dojde k porušení jejich práva na řádně vedené soudní řízení
podle čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny). K rozsahu styku a možnostem předávání dítěte lze opět odkázat
na shora citovaný nález Ústavního soudu ve věci IV. ÚS 1921/17.

Výživné

II. Otec/matka se zavazuje platit na výživu nezletilého dítěte … částku … Kč měsíčně počínaje
dnem …, a to do … dne měsíce, na který je výživné určeno, k rukám matky/otce.

I v rámci dohody o společné péči je možno sjednat výživné. Byť to není obvyklé, zákon to nevylučuje.

Pokud se rodiče dohodnou na střídavé péči a mají srovnatelnou životní úroveň, mohou se dohodnout,
že se jim výživné nestanoví. Pokud by soud takovou dohodu neakceptoval, sjednají si rodiče výživné
ve stejné výši. Je-li životní úroveň rodičů odlišná, měli by se na výživném dohodnout vždy.

Dohodnou-li se rodiče, že o dítě bude pečovat jeden z nich, je povinností druhého platit výživné. Životní
úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku
odůvodněných potřeb dítěte (§ 915 odst. 1 o. z. ). Podle § 913 odst. 1 o. z. pro určení rozsahu výživného
jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti
a majetkové poměry povinného. Podle odst. 2 tohoto ustanovení při hodnocení schopností, možností
a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu
výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda
nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného
osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost. Obecně
soudy při určení výživného posuzují příjem rodiče (plat či mzda, zisky z podnikání a jiných činností,
důchod, sociální dávky …), jeho majetek (nemovitosti a hodnotné movité věci, včetně úspor), počet
vyživovacích povinností a oprávněné výdaje. Soudy nepřihlíží k dluhům. Na straně dítěte se zohledňuje
zejména jeho věk, potřeby, zdravotní stav, výdaje na školu a zájmové kroužky. Ministerstvo
spravedlnosti vydalo nezávazné doporučení pro určení výše výživného (Doporučená výchozí rozmezí
pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného
na nezaopatřené děti – Doporučující procentuální rozmezí. doc [justice. cz]). Doporučení není možno
brát dogmaticky. Je téměř nepoužitelné, pokud má povinný tři a více nezletilých dětí; nezohledňuje
relevantní judikaturu Ústavního soudu – např. nezohledňuje výdaje na styk nerezidentního rodiče
(nález IV. ÚS 4156/19 ze dne 2. září 2020 – Pokud musí rodič za účelem styku s dítětem překonat větší
vzdálenost, je „fér“, aby negativa s tímto spojená nesli rovnoměrně oba rodiče. Zpravidla se totiž nejedná
„jen“ o finanční stránku věci, ale též o čas a energii, kterou musí druhý rodič na realizaci styku vynaložit.
), problematiku maximálního výživného (nález Ústavního soudu ve věci IV. ÚS 650/15 ze dne 16. 12.
2015 – Ústavní soud vychází ve svých úvahách z obecné lidské zkušenosti, podle níž zajištění příliš
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velkými jistotami může vést u dětí ve svém důsledku k pravému opaku, a to k deformaci základních
životních hodnot. Vytvoření finančních rezerv či úspor by tak mělo být v zásadě takové, aby dítě nepřišlo
o IV. ÚS 650/15 10 přirozenou životní motivaci nutící člověka drát se o svůj vlastní úspěch a místo
v životě. Je zcela pochopitelné, že by se měl rodič snažit být svému dítěti oporou, nicméně tato by
se v konečném součtu dober neměla stát pomyslnou duchovní žebráckou holí, odsuzující relativně
mladého člověka k životu odtrženého od reality. V souvislosti s uvedeným není od věci poukázat
na obecně známé osudy lidí, jež se dobrali svého blahobytu bez svého zásadního přičinění, a to ať již
prostou výhrou v loterii či ztvárněním role dětské filmové hvězdy), či nezohledňuje míru zapojení
druhého rodiče do péče o dítě, zejména u tzv. rozšířeného styku (srovnej podpůrně nález Ústavního
soudu ve věci I. ÚS 1764/16).

ROZDÍL MEZI RODIČI SEZDANÝMI A NESEZDANÝMI

Nesezdaní rodiče nepotřebují mít dohodu po rozpadu jejich vztahu schválenou soudem. Chtějí-li
se rozvést manželé, musí být před rozvodem soudem dohodnuto o úpravě péče a výživy k jejich
nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství. Protože návrh na úpravu poměrů bývá podáván
za trvání manželství, bývá předmětem řízení úprava poměrů před i po rozvodu manželství. Pokud by
se rodiče na úpravě před rozvodem dohodli a nechtěli by soudní rozhodnutí, bude postačovat podat
návrh na úpravu péče a výživy pro dobu po rozvodu manželství rodičů.

IV.
Seznámení dítěte s dohodou

V rámci výkonu rodičovské odpovědnosti by rodiče měli dítě, které je dostatečně rozumově vyspělé,
společně informovat o rozpadu jejich vztahu; měli by zjistit jeho představu o budoucím uspořádání
poměrů a vzít jeho názor v úvahu (§ 875 odst. 2 o. z. 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. )

V.
Rodičovský plán

Viz metodika

Místo a datum uzavření dohody + podpisy obou rodičů, popř. i podpis nezletilého dítěte
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DOHODA RODIČŮ

o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Nezletilé dítě: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče společně prohlašují, že si uvědomují nezastupitelnost role obou rodičů při výchově svého
dítěte. Zavazují se, že budou vzájemně participovat na výchově svého dítěte, nebudou druhému rodiči
bránit v kontaktu s dítětem včetně telefonického, vzájemně si budou sdělovat důležité informace
týkající se jejich dítěte s tím, že závažné informace týkající se např. zdravotního stavu dítěte si budou
sdělovat bezodkladně.

II.
Rodiče se dohodli, že o dítě … bude pečovat matka/otec s tím, že

a) jsou schopni a ochotni se domluvit na zapojení otce/matky do života dítěte a nepotřebují
písemnou dohodu o styku.

b) otec/matka bude ekvivalentně zapojen/a do života dítěte, a to následujícím způsobem:

Otec/matka se s dítětem bude stýkat od středy připadají na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadajícího na lichý kalendářní týden do 8.00 hodin a od čtvrtku připadajícího na lichý
kalendářní týden od 14.00 hodin do 19.00 hodin.

K předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude dítě v den
předávání ve školském zařízení, vyzvedne si dítě otec/matka v místě bydliště matky/otce
a k odevzdání dítěte do péče matky/otce dojde v místě bydliště otce/matky.

Shora uvedená úprava styku neplatí o letních, podzimních a jarních prázdninách a o vánočních
a velikonočních svátcích, kdy se otec/matka bude se synem stýkat následujícím způsobem:

o letních prázdninách od 30. 6. v době od 14.00 hodin do 15. 7. do 14.00 hodin a od 31. 7.
v době od 14.00 hodin do 16. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v lichém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o jarních prázdninách v sudém kalendářním roce od soboty 14. hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o vánočních svátcích v lichém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin do 26. 12.
do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. v době od 14.00 hodin do 2. 1. do 14.00
hodin,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách.

Rodiče se dohodli na stejné úpravě péče i pro dobu po rozvodu jejich manželství.
(pozn. v případě, že rodiče uzavřeli sňatek)
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III.
Otec/matka se zavazuje platit na výživu nezletilého částku … Kč měsíčně počínaje dnem …, a to do …
dne měsíce, na který je výživné určeno, k rukám matky/otce.

Pro dobu po rozvodu jejich manželství se rodič zavazují platit od právní moci rozsudku o rozvodu výživné
ve stejné výši.
(pozn. v případě, že rodiče uzavřeli sňatek)

IV.
Rodiče shodně deklarují, že nezletilému sdělili vše podstatné ohledně budoucího uspořádání poměrů
a vyslechli si jeho názor; nezletilý s jejich shora uvedenou dohodou souhlasí.

V.
Rodiče shodně uvádí, že se o poměrech svého dítěte podrobnějším způsobem dohodli v rodičovském
plánu.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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DOHODA RODIČŮ

o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Nezletilé dítě: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče nezletilého společně prohlašují, že si uvědomují nezastupitelnost role obou rodičů při výchově
svého dítěte. Zavazují se, že budou vzájemně participovat na výchově svého dítěte, nebudou druhému
rodiči bránit v kontaktu s dítětem včetně telefonického, vzájemně si budou sdělovat důležité
informace týkající se jejich dítěte s tím, že závažné informace týkající se např. zdravotního stavu dítěte
si budou sdělovat bezodkladně.

II.
Rodiče se dohodli, že o své dítě … budou pečovat společně s tím, že

a) jsou schopni a ochotni se na každodenní péči o nezletilé dítě domluvit a nepotřebují podrobnější
písemnou dohodu o výkonu společné péče.

b) společná péče se bude vykonávat následujícím způsobem:

Nezletilé dítě bude v péči matky od pondělí připadající na lichý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadající na sudý kalendářní týden do 14.00 hodin.

V péči otce od pondělí připadající na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí připadající
na lichý kalendářní týden do 14.00 hodin.

K předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude v pondělí
nezletilé dítě ve školském zařízení, dojde k jeho předání v místě bydliště rodiče, který o něj
v předcházejícím týdnu pečoval.

Rodiče se dohodli na stejné úpravě péče i pro dobu po rozvodu jejich manželství.
(pozn. v případě, že rodiče uzavřeli sňatek)

III.
Rodiče shodně deklarují, že nezletilému dítěti sdělili vše podstatné ohledně budoucího uspořádání
poměrů a vyslechli si jeho názor; dítě s jejich shora uvedenou dohodou souhlasí.

IV.
Rodiče shodně uvádí, že se o poměrech svého dítěte podrobnějším způsobem dohodli v rodičovském
plánu.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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DOHODA RODIČŮ

o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Nezletilé dítě: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče společně prohlašují, že si uvědomují nezastupitelnost role obou rodičů při výchově svého
dítěte. Zavazují se, že budou vzájemně participovat na výchově svého dítěte, nebudou druhému rodiči
bránit v kontaktu s dítětem včetně telefonického, vzájemně si budou sdělovat důležité informace
týkající se jejich dítěte s tím, že závažné informace týkající se např. zdravotního stavu dítěte si budou
sdělovat bezodkladně.

II.
Rodiče se dohodli, že se v péči o své dítě … budou střídat tak, že

a) Dítě bude v péči matky od pondělí připadající na lichý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí
připadající na sudý kalendářní týden do 14.00 hodin.

V péči otce od pondělí připadající na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí připadající
na lichý kalendářní týden do 14.00 hodin.

K předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude v pondělí dítě
ve školském zařízení, dojde k jeho předání v místě bydliště rodiče, který o něj v předcházejícím
týdnu pečoval.

Na péči a styku zejména v průběhu prázdnin a svátků jsou schopni a ochotni se domluvit
a nepotřebují podrobnější písemnou dohodu o výkonu střídavé péče.

b) Nezletilé dítě bude v péči matky od pondělí připadající na lichý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadající na sudý kalendářní týden do 14.00 hodin.

V péči otce od pondělí připadající na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí připadající
na lichý kalendářní týden do 14.00 hodin.

K předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude v pondělí dítě
ve školském zařízení, dojde k jeho předání v místě bydliště rodiče, který o něj v předcházejícím
týdnu pečoval.

Shora uvedená úprava péče neplatí o letních, podzimních a jarních prázdninách a o vánočních
a velikonočních svátcích, kdy budou rodiče o nezletilého pečovat následujícím způsobem:

V péči matky budou nezletilí

o letních prázdninách od 30. 6. v době od 14.00 hodin do 15. 7. do 14.00 hodin a od 31. 7.
v době od 14.00 hodin do 16. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v lichém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o jarních prázdninách v sudém kalendářním roce od soboty 14. hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,
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o vánočních svátcích v lichém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin do 26. 12.
do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. v době od 14.00 hodin do 2. 1. do 14.00
hodin,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách.

V péči otce budou nezletilí

o letních prázdninách od 15. 7. v době od 14.00 hodin do 31. 7. do 14.00 hodin a od 16. 8.
v době od 14.00 hodin do 31. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v sudém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o jarních prázdninách v lichém kalendářním roce od soboty 14.00 hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o vánočních prázdninách v sudém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin
do 26. 12. do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. době od 14.00 hodin do 2. 1.
do 14.00 hodin v sudém kalendářním roce,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku v době od 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý do 14.00 hodin následujícího po těchto
prázdninách.

K předávání dětí bude docházet v místě bydliště rodiče, který měl dítě v péči.

Rodiče se dohodli na stejné úpravě péče i pro dobu po rozvodu jejich manželství.
(pozn. v případě, že rodiče uzavřeli sňatek)

III.
Matka se zavazuje platit na výživu nezletilého dítěte částku … Kč měsíčně počínaje dnem …, a to do …
dne měsíce, na který je výživné určeno, k rukám otce.

Otec se zavazuje platit na výživu nezletilého dítěte částku … Kč měsíčně počínaje dnem …, a to do …
dne měsíce, na který je výživné určeno, k rukám matky.

Pro dobu po rozvodu jejich manželství se rodič zavazují platit od právní moci rozsudku o rozvodu
výživné ve stejné výši. (pozn. v případě, že rodiče uzavřeli sňatek)

IV.
Rodiče shodně deklarují, že nezletilému dítěti sdělili vše podstatné ohledně budoucího uspořádání
poměrů a vyslechli si jeho názor; dítě s jejich shora uvedenou dohodou souhlasí.

V.
Rodiče shodně uvádí, že se o poměrech svého dítěte podrobnějším způsobem dohodli v rodičovském
plánu.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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Okresnímu soudu v …

NÁVRH RODIČŮ NA SCHVÁLENÍ DOHODY
O ÚPRAVĚ PÉČE A VÝŽIVY (A STYKU)

K NEZLETILÉMU DÍTĚTI

pro dobu před a po rozvodu jejich manželství

Matka: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Otec: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Dítě: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

Dítě: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče činí nesporným, že uzavřeli sňatek dne … před … Z jejich manželství se narodil dne … syn …
a dne … dcera… Od … rodiče společně nežijí.

Důkaz: oddací list a rodný list nezletilého

II.

POMĚRY MATKY:

Matka je zaměstnaná jako …, od narození syna je na rodičovské dovolené. Výše rodičovského
příspěvku činí … měsíčně. S dětmi žije v bytě, který má společně s manželem ve společném jmění. Byt
je zatížen hypotékou, na kterou zbývá doplatit …, měsíční splátka úvěru činí … Za užívání bytu platí
částku … měsíčně. V současné době nemá přítele, se kterým by společně hospodařila. S výjimkou
společného bytu nemá majetek větší hodnoty, ani jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: potvrzení o přiznání rodičovského příspěvku, případně výslech matky

POMĚRY OTCE:

Otec podniká jako projektant. Jeho zisk v roce 2020 činil …, výdaje potom … Jeho životní úroveň
odpovídá měsíčnímu příjmu ve výši … Od doby, kdy opustil společnou domácnost žije v nájemním bytě,
na nájmu a úhradách spojených s užíváním bytu zaplatí měsíčně částku … V současné době nemá
přítelkyni, se kterou by společně hospodařil. S výjimkou společného bytu majetek větší hodnoty, ani
jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: přiznání k dani z příjmu za rok 2020, případně výslech otce

POMĚRY NEZLETILÝCH DĚTÍ:

Obě nezletilé děti jsou v celodenní péči matky, mají potřeby přiměřené věku. Nezletilý má
diagnostikovaný …, musí dodržovat speciální dietní režim, s čímž jsou spojené zvýšené náklady.
Nezletilá je zdravá. Obě děti navštěvují taneční kroužek, poplatek činí … Kč za každé dítě ročně.

Důkaz: lékařská zpráva, doklad o zaplacení poplatku za kroužek, případně výslech rodičů
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III.
V současné době je jsou děti v péči matky, rodiče jsou schopni a ochotni se domluvit na zapojení otce
do života dětí. Otec platí od … na výživu syna částku … měsíčně a na výživu dcery částku … měsíčně.

IV.
Rodiče shodně uvádí, že se na péči a výživě (a styku otce) o děti domluvili. Navrhují proto, aby soud
rozsudkem schválil jejich dohodu v následujícím znění:

1) Nezletilý … a nezletilá … se svěřují do péče matky.

2) Otec se zavazuje platit počínaje dnem … na výživu nezletilého částku … Kč měsíčně a na výživu
nezletilé částku … měsíčně, a to do … dne měsíce, na který je výživné určeno, k rukám matky.

3) Otec se s dětmi bude stýkat od středy připadají na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadajícího na lichý kalendářní týden do 8.00 hodin a od čtvrtku připadajícího na lichý
kalendářní týden od 14.00 hodin do 19.00. K předávání dítěte bude docházet prostřednictvím
školského zařízení. Pokud nebude dítě v den předávání ve školském zařízení, vyzvedne si dítě otec
v místě bydliště matky a k odevzdání dítěte do péče matky dojde v místě bydliště otce.

Shora uvedená úprava styku neplatí o letních, podzimních a jarních prázdninách a o vánočních
a velikonočních svátcích, kdy se otec bude se synem stýkat následujícím způsobem:

o letních prázdninách od 30. 6. v době od 14.00 hodin do 15. 7. do 14.00 hodin a od 31. 7.
v době od 14.00 hodin do 16. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v lichém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o jarních prázdninách v sudém kalendářním roce od soboty 14. hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o vánočních svátcích v lichém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin do 26. 12.
do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. v době od 14.00 hodin do 2. 1. do 14.00
hodin,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách.

Rodiče se dohodli na stejné úpravě péče a výživného i pro dobu po rozvodu jejich manželství.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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Okresnímu soudu v …

NÁVRH RODIČŮ NA SCHVÁLENÍ DOHODY
O SPOLEČNÉ PÉČI O NEZLETILÉ DÍTĚ

pro dobu před a po rozvodu jejich manželství

Matka: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Otec: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Dítě: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče činí nesporným, že uzavřeli sňatek dne … před … Z jejich manželství se narodil dne … syn … Od …
rodiče společně nežijí.

Důkaz: oddací list a rodný list nezletilého

II.

POMĚRY MATKY:

Matka je zaměstnaná jako …, její průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících činí … Kč.
V současné době žije v nájemním bytě, na nájmu a úhradách spojených s užíváním bytu zaplatí
měsíčně částku … V současné době nemá přítele, se kterým by společně hospodařila. Nemá majetek
větší hodnoty, ani jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: potvrzení zaměstnavatele, případně výslech matky

POMĚRY OTCE:

Otec je zaměstnán jako …, jeho průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících činí … Kč.
V současné době žije v nájemním bytě, na nájmu a úhradách spojených s užíváním bytu zaplatí
měsíčně částku … V současné době nemá přítelkyni, se kterou by společně hospodařil. Nemá majetek
větší hodnoty, ani jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: potvrzení zaměstnavatele, případně výslech otce

POMĚRY NEZLETILÉHO DÍTĚTE:

Nezletilý … navštěvuje … třídu základní školy. Stravuje se ve školní jídelně, stravné činí … měsíčně. Je
zdravý, má potřeby přiměřené svému věku. Je členem fotbalového klubu, roční náklady spojené
s fotbalem činí …

Důkaz: potvrzení fotbalového klubu o výši klubových příspěvků, případně výslech rodičů

III.
V současné době je péče a výživa nezletilého syna zajišťována tak, že nezletilý je fakticky ve společné
péči obou rodičů, v nepravidelných intervalech pobývá o otce i u matky. Bydliště rodičů jsou vzdálené
asi 1 kilometr, rodiče jsou schopni a ochotni se na všech otázkách péče o syna dohodnout, a to včetně
placení jeho potřeb.
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IV.
Rodiče shodně uvádí, že se na péči a výživě o syna domluvili. Dítěti sdělili vše podstatné ohledně
budoucího uspořádání poměrů a vyslechli si jeho názor; syn s navrženou dohodou souhlasí.
Podrobnosti ohledně péče si upravili v přiloženém rodičovském plánu.

Rodiče proto navrhují, aby soud rozsudkem schválil jejich dohodu v následujícím znění:

I. Nezletilý … se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřuje do společné péče rodičů.

Podrobnosti ohledně zajištění péče o nezletilé dítě jsou upraveny v rodičovském plánu, který je
přiložen.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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Okresnímu soudu v …

NÁVRH RODIČŮ NA SCHVÁLENÍ DOHODY
O ÚPRAVĚ PÉČE A VÝŽIVY
K NEZLETILÉMU DÍTĚTI

pro dobu před a po rozvodu jejich manželství

Matka: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Otec: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. kontakt, email

Dítě: jméno, příjmení, datum narození, bydliště

I.
Rodiče činí nesporným, že uzavřeli sňatek dne … před … Z jejich manželství se narodil dne … syn … Od …
rodiče společně nežijí.

Důkaz: oddací list a rodný list nezletilého

II.

POMĚRY MATKY:

Matka je zaměstnaná jako …, její průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících činí … Kč.
V současné době žije v nájemním bytě, na nájmu a úhradách spojených s užíváním bytu zaplatí
měsíčně částku … V současné době nemá přítele, se kterým by společně hospodařila. Nemá majetek
větší hodnoty, ani jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: potvrzení zaměstnavatele, případně výslech matky

POMĚRY OTCE:

Otec je zaměstnán jako …, jeho průměrný čistý měsíční příjem v posledních 12 měsících činí … Kč.
V současné době žije v nájemním bytě, na nájmu a úhradách spojených s užíváním bytu zaplatí
měsíčně částku … V současné době nemá přítelkyni, se kterou by společně hospodařil. Nemá majetek
větší hodnoty, ani jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: potvrzení zaměstnavatele, případně výslech otce

POMĚRY NEZLETILÉHO DÍTĚTE:

Nezletilý … navštěvuje … třídu základní školy. Stravuje se ve školní jídelně, stravné činí … měsíčně. Je
zdravý, má potřeby přiměřené svému věku. Je členem fotbalového klubu, roční náklady spojené
s fotbalem činí …

Důkaz: potvrzení fotbalového klubu o výši klubových příspěvků, případně výslech rodičů
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III.
V současné době je péče a výživa nezletilého syna zajišťována tak, že rodiče o nezletilého fakticky
střídavě pečují a platí výživné v intencích jejich dohody.

IV.
Rodiče shodně uvádí, že se na péči a výživě o syna domluvili. Dítěti sdělili vše podstatné ohledně
budoucího uspořádání poměrů a vyslechli si jeho názor; syn s navrženou dohodou souhlasí. Rodiče
proto navrhují, aby soud rozsudkem schválil jejich dohodu v následujícím znění:

Rodiče se dohodli, že se v péči o své dítě … budou střídat tak, že

a) nezletilý bude v péči matky od pondělí připadající na lichý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadající na sudý kalendářní týden do 14.00 hodin. V péči otce od pondělí připadající
na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí připadající na lichý kalendářní týden do 14.00
hodin; k předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude
v pondělí nezletilý ve školském zařízení, dojde k jeho předání v místě bydliště rodiče, který o něj
v předcházejícím týdnu pečoval.

Na péči a styku zejména v průběhu prázdnin a svátků jsou schopni a ochotni se domluvit
a nepotřebují podrobnější písemnou dohodu o výkonu střídavé péče.

b) nezletilý bude v péči matky od pondělí připadající na lichý kalendářní týden od 14.00 hodin
do pondělí připadající na sudý kalendářní týden do 14.00 hodin. V péči otce od pondělí připadající
na sudý kalendářní týden od 14.00 hodin do pondělí připadající na lichý kalendářní týden do 14.00
hodin; k předávání dítěte bude docházet prostřednictvím školského zařízení. Pokud nebude
v pondělí nezletilý ve školském zařízení, dojde k jeho předání v místě bydliště rodiče, který o něj
v předcházejícím týdnu pečoval.

Shora uvedená úprava péče neplatí o letních, podzimních a jarních prázdninách a o vánočních
a velikonočních svátcích, kdy budou rodiče o nezletilého pečovat následujícím způsobem:

V péči matky budou nezletilí

o letních prázdninách od 30. 6. v době od 14.00 hodin do 15. 7. do 14.00 hodin a od 31. 7.
v době od 14.00 hodin do 16. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v lichém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o jarních prázdninách v sudém kalendářním roce od soboty 14. hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o vánočních svátcích v lichém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin do 26. 12.
do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. v době od 14.00 hodin do 2. 1. do 14.00
hodin,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách.

V péči otce budou nezletilí

o letních prázdninách od 15. 7. v době od 14.00 hodin do 31. 7. do 14.00 hodin a od 16. 8.
v době od 14.00 hodin do 31. 8. do 14.00 hodin,

o podzimních prázdninách v sudém kalendářním roce od středy 14.00 hodin předcházející
těmto prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,
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o jarních prázdninách v lichém kalendářním roce od soboty 14.00 hodin předcházející těmto
prázdninám do pondělí 14.00 hodin následujícího po těchto prázdninách,

o vánočních prázdninách v sudém kalendářním roce od 23. 12. v době od 14.00 hodin
do 26. 12. do 14.00 hodin a v lichém kalendářním roce od 27. 12. době od 14.00 hodin do 2. 1.
do 14.00 hodin v sudém kalendářním roce,

o velikonočních prázdninách v sudém kalendářním roce od čtvrtku v době od 14.00 hodin
předcházejícího těmto prázdninám do úterý do 14.00 hodin následujícího po těchto
prázdninách. K předávání dětí bude docházet v místě bydliště rodiče, který měl dítě v péči.

Rodiče se dohodli na stejné úpravě péče i pro dobu po rozvodu jejich manželství

Matka se zavazuje platit na výživu nezletilého částku … Kč měsíčně počínaje dnem … a to do … dne
měsíce, na který je výživné určeno, k rukám otce.

Otec se zavazuje platit na výživu nezletilého částku … Kč měsíčně počínaje dnem …, a to do … dne
měsíce, na který je výživné určeno, k rukám matky.

Pro dobu po rozvodu jejich manželství se rodič zavazují platit od právní moci rozsudku o rozvodu
výživné ve stejné výši.

Obec, dne …

................................................................... ....................................................................
matka otec
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OBSAH ZPRÁVY POSKYTOVATELE
ODBORNÉ POMOCI Z POHLEDU SOUDU

V rámci nastavování procesů interdisciplinární spolupráce je vhodné, aby soud deklaroval, jaké
výstupy očekává od dalších spolupracujících subjektů proto, aby případně mohl autoritativně
rozhodnout ve věci samé. Bude se jednat zejména o výstupy OSPOD (protokol se společného jednání
s rodiči) a zprávy poskytovatelů odborné pomoci.

Obecně lze říci, že zpráva poskytovatele odborné pomoci (návazné edukace) by měla z pohledu soudu
obsahovat informace o tom:

1) jakým způsobem každý z rodičů chce řešit poměry dítě a zda v průběhu edukace reaguje
na odborná doporučení a zohledňuje je ve svých úvahách;

2) zda respektuje rodičovskou roli druhého rodiče a zda v průběhu edukace reaguje na odborná
doporučení a zohledňuje je ve svých úvahách;

3) zda je ochoten uzavírat zatímní dohody a respektovat je;

4) zda je s ohledem na potřeby svého dítěte, zejména jeho potřebu mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči,
schopen zvládnout partnerský konflikt spojený s rozpadem soužití a ochoten tak oddělit
rodičovství od partnerství (a případného partnerského konfliktu).

Jako velmi důležitý se jeví popis posunu či stagnace rodičů ve vztahu ke specifické rodičovské
kompetenci provést dítě rozpadem jejich vztahu s co nejmenší újmou, a obecně progresu či stagnace
v chování a názorech ohledně péče o dítě, tak je se mění či nemění v průběhu návazné edukace.

Vše vychází ze základní myšlenky cochemské praxe, že by to měli být primárně rodiče, kteří rozhodují
o životě svého dítěte. Úkolem subjektů interdisciplinární spolupráce je poskytnou rodičům podporu –
„zkompetentnit je“. Jedná se o podporu poskytovanou odborníky, je proto důvodné chtít po rodičích,
aby odborným argumentům naslouchali. To samozřejmě neznamená, že by subjekty interdisciplinární
spolupráce vnucovali rodičům svou představu o uspořádání poměrů jejich dítěte.

Zpráva pro soud by primárně měla obsahovat popis toho, co se odehrálo, nikoliv hodnotové soudy
nebo dojmy toho, kdo rodičům poskytuje edukaci. Je třeba mít vždy na mysli, že rozhodnutí o formě
péče je právní otázkou, ve zprávě by tedy nemělo zaznít doporučení, jaká péče je dle doporučení
poskytovatele odborné pomoci v daném případě nejvhodnější. Obdobně není náplní odborné pomoci
realizovat participační práva dětí, to ale neznamená, že by dětem nemohla (neměla) být odborná
pomoc. Je vhodné, aby cíl této odborné pomoci byl předem vydefinován ve spolupráci s rodiči.
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PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI
MLČENLIVOSTI

podle § 100 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Zprošťuji … (označení poskytovatele sociálních služeb) povinnosti mlčenlivosti a souhlasím s tím, aby
poskytli orgánu sociálně-právní ochrany dětí za účelem řádného výkonu funkce opatrovníka nezl. …
v řízení vedeném u Okresního soudu v … pod spisovou značkou … následující informace:

• zda se mnou byla uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, dobu platnosti smlouvy,
datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní důvod, pokud byla smlouva
vypovězena,

• zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

Obec, dne …

....................................................................
podpis

pozn. : V případě rodičovského páru je potřeba souhlasu obou.
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ZPRÁVA SOUDU/OSPOD O PRŮBĚHU
SPOLUPRÁCE

Věc: zpráva – nezl. …, nar. …, nezl. …, nar. …, a …, nar. …

Na základě Vaší žádosti o zhodnocení průběhu poskytované služby rodičům výše uvedených
nezletilých dětí sdělujeme následující:

Rodiče nezletilých vyhledali pomoc Poradny Rožnov pod Radhoštěm na základě doporučení
Okresního soudu ve Vsetíně – pobočka Valašské Meziříčí v souvislosti s probíhajícím řízením
o úpravu péče a výživy k nezletilým dětem po rozpadu soužití jejich rodičů. K dnešnímu dni
proběhlo pět společných konzultací klientů se sociální pracovnicí poradny a to dne 8. 1., 21. 1.,
17. 2., 11. 3. a 21. 5. 2020. Do spolupráce byly zapojeny i nezletilé děti, kdy dne 11. 3. 2020
proběhla konzultace dětí a rodičů s psychologem poradny.
(informace o počtu konzultací rodičů s poskytovatelem odborné pomoci – oddělené/společné,
počet, případné zapojení dětí, odmítnutí se na konzultaci dostavit, rušení konzultací včas a bez
řádného odůvodnění…)

Na počátku spolupráce klienti sdělují, že k rozpadu soužití došlo v květnu 2019, kdy se klientka
odstěhovala ze společné domácnosti. Od počátku nesoulad představ rodičů o zajištění péče
o děti, kdy klientka navrhuje svěřit děti do své péče, klient pak péči střídavou. Po rozchodu rodičů
péče o dvě mladší děti fakticky probíhá jako střídavá v týdenních intervalech, nejstarší dcera
na základě svého přání pobývá u matky zejména o víkendech. Klientka toto aktuálně akceptuje,
ale přetrvává její přání, aby i nejstarší dcera byla svěřena do její péče. Mezi klienty narušená
komunikace, na pozadí dlouhodobé partnerské neshody, které vyvrcholily rozchodem. Situace
pro oba emočně náročná, klient se na klientku, která je iniciátorkou rozchodu, zlobí, sděluje „ona
opustila rodinu, ať za to zaplatí“.
(popis aktuální situace rodiny – zajištění péče o děti po rozpadu soužití rodičů, kontakty dětí
s oběma rodiči, úroveň spolupráce a komunikace mezi rodiči…)

Během spolupráce s poradnou bylo klientům poskytnuto sociálně-právní poradenství, edukace
rodičů, předány edukační materiály. S klienty hovořeno o obsahu rodičovské odpovědnosti, roli
obou rodičů v životě dítěte, dopadech rodičovského konfliktu na děti. Klienti vedeni k vnímání
situace perspektivou dětí – potřebě dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči prostřednictvím
jejich fyzické a emoční dostupnosti, podmínkou je dovolený vztah k oběma rodičům a podpora
dítěte směrem k druhému rodiči. Hovořeno o důležitosti podpory sourozeneckých vazeb
a nepřenášení odpovědnosti za rozhodnutí dospělých na děti. Jako důležité se to jeví zejména
u klienta, který má tendence uzavírat koalice s dětmi ve smyslu „děti si to přejí, tak je nebudu
nutit“, zejména pak ve vztahu k nejstarší dceři, která „je u něho doma a tak jí nebude k matce
nutit, když nechce“. Klienti vedeni ke hledání smírného řešení – nastavení péče při ekvivalentním
zapojení obou rodičů do péče, přičemž důležitá je podpora dětí otcem směrem k matce. Zároveň
je důležité, aby ze strany obou klientů šla směrem k dětem jasná sdělení a jasná pravidla,
na kterých se dospělí dohodnou.
(obsah edukace – témata s důrazem na ta, která je s ohledem na aktuální situaci rodiny potřeba
řešit)

Při druhé konzultaci oba sdělují, že od minula došlo ke změně – proběhl týden, kdy byly všechny
děti v péči matky, oba hodnotí jako funkční. Nicméně ze strany obou bez posunu v náhledu
na věc i změny přístupu – klient stále hovoří o tom, že bude respektovat rozhodnutí dětí, k matce
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kritický, nezpochybňuje však její roli a důležitost ve vztahu k dětem. Klientka přes posun
v nastavení péče o děti (odklon od její péče směrem ke střídavé) zůstává pasivní při komunikaci
s dětmi ve smyslu domluv o představách o budoucím životě. Během druhé konzultace klient
sděluje, že i prostřední syn hovoří o tom, že „ho nebaví se střídat“. Důvodem není narušený vztah
s matkou, ale diskomfort, který děti v domácnosti matky zažívají – jeden společný pokoj,
dojíždění. Otevřeno i téma hrazení potřeb dětí, předávání osobních věcí dětí mezi rodiči, možnost
dětí si přenášet své osobní věci mezi rodiči, kdy klient trvá na tom, aby „si matka pořídila své
vlastní věci“. Klienti podpořeni v akceptaci aktuálně nastavené střídavé péči u všech dětí,
dodržováni dohodnutého, zdůrazněna důležitost podpory dětí otcem směrem k matce, nastavení
jednotných jasných pravidel i sdělení směrem k dětem. Klienti motivováni k vyplnění
rodičovského plánu.
(popis změn od poslední konzultace se zaměřením na to, co se dařilo a co ne, nejen v návaznosti
na to pak témata edukace)

Během třetí konzultace oba sdělují, že pokračují v nastavené střídavé péči, toto oběma
dodržováno i přes přetrvávající výhrady ze strany klienta, který je i přes výhrady schopen vnímat
i pozitivní stránky střídavé péče. Popisuje však přetrvávající problémy na straně dcery. Toto
připisuje matce, která je stále ve vztahu k dětem pasivní. Otec na rozdíl od matky s dcerou
o domluvě rodičů hovořil, ze strany matky to však chybí. Děti tak nemají jasnou perspektivu, co
bude dál, toto umocněno i tím, že u matky došlo ke změně bydliště – aktuálně žije u své matky,
do budoucna nejasná vize stěhování. S ohledem na výše uvedené s klienty probrána možnost
další spolupráce s poradnou – zapojení dětí do řešení. Oba deklarují zájem o zapojení dětí,
dohodnut termín konzultace dětí s psychologem.
(popis změn od poslední konzultace se zaměřením na to, co se dařilo a co ne, nejen v návaznosti
na to pak témata edukace)

Na konzultaci s psychologem se dostavují pouze děvčata, chlapec z důvodu nemoci nepřišel.
Z konzultace patrné, že mladší děti aktuálně ve střídavé péči spokojené – bez potíží ji zvládají,
nejstarší však týdenní střídání odmítá. Ze strany otce stále není podpora dcery směrem k matce,
vytváří koalici s dítětem proti matce – vlastní nezpracovaný partnerský konflikt ventiluje přes
dceru, která je poté vůči matce v odporu. Matka dětí vytváří tlak na dceru, že střídání je fér,
nicméně formy těchto sdělení vedou spíše k opaku. Matce doporučena změna komunikace
s dcerou adekvátně jejímu věku, hledání společných řešení při vnímání potřeb dítěte, jehož
součástí je potřeba soukromí, právo zlobit se za změny, které jí připravili dospělí. Otec pak veden
k podpoře dětí směrem k matce. Obecně lze konstatovat, že konflikty rodičů jsou často na pozadí
problémů při předávání dětí mezi rodiči. Pro děti je důležité, aby měli „dovolený vztah“ k oběma
rodičům. Za situace, kdy mezi rodiči panuje nepřátelství, jsou pak „nuceny“ si vybírat a často
se pak v této, pro ně nekonformní situaci, staví na stranu jednoho rodiče a druhého odmítají.
(popis obsahu psychologické konzultace)

Během poslední konzultace klienti sdělují, že o dvě mladší děti pečují střídavě v týdenních
intervalech, nejstarší dcera tráví s matkou jeden víkend za 14 dnů. Mezi klienty přetrvávají
neshody ohledně péče o děti, z obou stran porušovány dohody. Klientka navázala nový
partnerský vztah, s novým partnerem děti seznámeny. Klienti k sobě vzájemně kritičtí – ze strany
klienta výhrady k trávení času matky s dětmi, ze strany klientky pak výhrady k zapojení prarodičů
ze strany otce do péče o děti, čímž sanují péči otce.
(popis změn od poslední konzultace se zaměřením na to, co se dařilo a co ne, nejen v návaznosti
na to pak témata edukace)

U klienta po celou dobu spolupráce přetrvává nezpracovaný partnerský konflikt, situace pro něho
emočně náročná, na klientku se zlobí, kdy sděluje „všechno zkazila, všechny činy mají své
následky“, čímž ospravedlňuje narušování vztahu matka – děti. Sám vnímá negativní dopady
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rozpadu soužití na děti, aktuálně však není schopen poskytnou dětem větší podporu směrem
k matce. Klientka pak s tendencí bagatelizovat problémy, bez jasných sdělení směrem k dětem,
kdy očekává, že se děti bez dalšího přizpůsobí jejím představám.
(zhodnocení průběhu spolupráce, popis změn, které u rodičů v průběhu edukace nastaly, popis
přetrvávajících obtíží, které rodičům brání v dohodě či kooperaci na péči o společné děti…)

V kontextu probíhajícího soudního řízení o úpravu péče a výživy je pak nutno konstatovat, že
konflikt rodičů bude mít na děti negativní vliv při nastavení jakékoliv formy péče. Obecně lze říci,
že ekvivalentní zapojení rodičů do péče při konfliktu rodičů může eliminovat riziko narušení
vztahu k jednomu z nich. Na rodičích pak je, aby se v zájmu svých dětí snažili o zklidnění situace,
zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce.
(závěrečná doporučení směrem k rodičům s případným doporučením využití dalších služeb)

S pozdravem

místo, datum, podpis
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RODIČOVSKÝ PLÁN
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................nar. dne: .......................................

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................nar. dne: .......................................

Vážení rodiče,

tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se společného výkonu Vaší rodičovské odpovědnosti, zejména zajištění
výchovy a vzdělání Vašeho dítěte, určení místa jeho bydliště apod.

Následující otázky se tematicky zabývají problémy, které Vy a druhý rodič budete ve vztahu k dítěti pravděpodobně řešit, ať již nyní nebo v budoucnosti.
Jde o otázky např. bydliště dítěte, komunikace rodičů navzájem, školských zařízení, mimoškolních aktivit, lékařské péče, prázdnin a svátků, financí
apod. Je vhodné přemýšlet i o drobných detailech a nastavit si pro ně pravidla.

Při sestavování rodičovského plánu je dobré mít na paměti, že ze zákona rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, je přitom lhostejné,
který z nich má dítě v péči (ať již na základě jejich dohody nebo rozhodnutím soudu). Rodičovskou odpovědnost mají rodiče vykonávat ve shodě (jejich
postavení je rovnocenné) a v souladu se zájmy dítěte. V zájmu dítěte přitom je, aby se na jeho výchově rovnoměrně podíleli oba rodiče, neboť potřebuje
jejich lásku a přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že rodiče společně nežijí.

Je několik možností, jak postupovat při sestavení plánu. Nemáte-li jako rodiče problém se vzájemnou komunikací, můžete na sestavení plánu pracovat
od počátku společně. V opačném případě může návrh rodičovského plánu vypracovat každý z rodičů zvlášť, podle svých úvah; poté si rodiče navzájem
své návrhy předají, zjistí, v čem se shodují a v čem nikoliv, a následně se pokusí dohodnout na otázkách, ve kterých neměli shodu. Pokud se ani
po vynaložení veškerého úsilí na nějakých otázkách nedohodnete, je vhodné vyhledat příslušné odborníky, kteří Vám budou nápomocni při řešení Vašich
problémů.

Nevztahuje-li se nějaká otázka na Vaši situaci, přeskočte ji a pokračujte otázkou následující.

Rodičovský plán se týká budoucího života Vašeho dítěte. Proto si při jeho sestavování vyslechněte jeho názor a přání. Po sestavení plánu dítě způsobem
přiměřeným jeho věku informujte o tom, jak jste se dohodli.
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Péče a bydliště

Souhlasíte s tím, že by se otec i matka měli rovnoměrným způsobem
podílet na výchově svého dítěte a oba mu být ekvivalentním způsobem
emočně i fyzicky dostupní.

Ano

Máte-li více než jedno dítě, je pro Vás důležité, aby vyrůstaly společně? Ano, je to pro nás důležité

Jak jste se dohodli na péči o své dítě? Jak konkrétně chcete naplnit
soudní rozhodnutí o péči o Vaše dítě?

Dohodli jsme se, že budeme o děti pečovat střídavě, a to v týdenním
intervalu. V lichém týdnu budou děti u otce a v sudém u matky.
K předávání dětí dojde tak, že si je rodič vyzvedne v pondělí ve škole
po vyučování nebo děti k němu po škole přijdou.

Pokud by dítě mělo žít více s jedním rodičem, jak zajistíte, aby mu
zůstal zachovaný vztah s druhým rodičem?

V týdnu, kdy budou děti v péči matky, budou ve středu po škole trávit
čas s otcem, a to do 19.00 hodin. Stejně tak další týden stráví ve středu
dobu od skončení školy do 19.00 hodin u matky.

Jakým způsobem bude zajištěno předávání dítěte? Ve vztahu k týdennímu střídání viz výše. Ve středu v lichém týdnu si
matka děti vyzvedne ve škole (nebo k ní děti sami přijdou) a otci je
předá v místě jeho bydliště. Zrcadlově to bude platit v sudém týdnu.

Než bude Vaše dítě dospělé, plánuje žít na stejném místě? Kdybyste
se chtěli odstěhovat, tak kam? Přejete si uzavřít s druhým rodičem
dohodu, že do doby než budou dítě dospělé, tak budete žít na stejných
místech? Případně dohodu o tom, jak daleko se jeden z Vás může
odstěhovat?

Zatím oba bydlíme v Kopřivnici, otec plánuje, že by se odstěhoval
do Štramberku. S tím matka nemá problém, dětem zůstane zachována
stejná škola. Pokud by se jeden z rodičů chtěl stěhovat, bude
se primárně snažit o to, aby děti mohly být ve střídavé péči a aby
navštěvovaly jednu školu.
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Komunikace dětí a rodičů

Školská zařízení

Kolik času by dítě mělo trávit komunikací (telefon, SMS, e-mail,
videohovor, chat…) s druhým rodičem, když je s Vámi? Jaká by měla být
frekvence a délka takové komunikace? Chcete, aby pro komunikaci
s druhým rodičem bylo nastaveno pevné pravidlo, nebo může být
spontánní? Kdo bude dítěti platit náklady na telefon?

Děti mohou druhému rodiči kdykoli volat, psát, každé má svůj vlastní
mobil. Rodiče také mohou děti telefonicky kontaktovat a hovořit s nimi.
Pevné pravidlo není třeba dát, rodiče budou v tomto ohledu rozumní
a budou respektovat denní režim dětí, který oba znají. Vyúčtování
za telefon bude dětem platit otec.

Pokud bude nutné pohlídat dítě v době, kdy bude u Vás, budete
s žádostí nejdříve oslovovat druhého rodiče? Pokud ano, jakou formou
o pohlídání požádáte a jak dlouho předem?

Rodiče se dohodli, že první v řadě osloví prarodiče na své straně,
potom druhého rodiče.

Navštěvuje již Vaše dítě nějaké školské zařízení? Pokud ano, má
ve stávajícím školském zařízení zůstat? Pokud ne, jaké školské zařízení
a v jakém místě by mělo navštěvovat (MŠ, ZŠ, LŠU)?

Ano – bude zachována ZŠ Alšova v Kopřivnici.

Bude-li dítě ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace
o jeho prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných
výchovných problémech? Existuje-li online komunikace mezi školou
a rodiči, budou do ní mít přístup oba rodiče?

Online komunikace školy existuje, oba rodiče do ní mají přístup.

Jakým způsobem bude zajištěna účast rodičů na třídních schůzkách?
Pokud se jich bude účastnit pouze jeden z rodičů, jakým způsobem
bude druhého informovat o jejich průběhu?

Rodičovských schůzek se chtějí účastnit oba, pokud by jeden nemohl,
druhý mu poskytne při předávání dětí důležité informace.

Jakým způsobem bude omlouvána neúčast dítěte ve škole
(např. z důvodu nemoci)? Souhlasíte s tím, aby důvodem pro neúčast
dítěte ve vyučování bylo trávení dovolené s druhým rodičem? Pokud
ano, v jakém rozsahu?

Dítě bude online omlouvat ten rodič, u kterého bude dítě právě v péči.
Krátkodobá neúčast dětí ve škole z důvodu dovolené je možná; rodiče
deklarují, že se vždy aktuálně budou schopni domluvit.
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Mimoškolní aktivity

Máte představu o dalším vzdělávání Vašeho dítěte – jakou základní,
střední, vysokou či jinou školu by mělo navštěvovat? Konzultovali jste
spolu s druhým rodičem své představy? Pokud se Vaše představy
neshodnou, jak budete postupovat?

S ohledem na věk dětí prozatím bez odpovědi. Postup při řešení
neshod – viz závěr rodičovského plánu.

Jakým způsobem by bylo vhodné podpořit Vaše dítě, aby dosáhlo
na vyšší vzdělání (kurzy, příprava na příjímací zkoušky, doučování)?

Mimoškolní angličtina/počítače – rodiče oba podporují děti
v mimoškolním vzdělávání. U Jaromíra prozatím netřeba řešit (věk),
Pavel asi od dalšího školního roku bude navštěvovat angličtinu (nyní již
nebude přijat do rozběhlého kroužku).

Jsou nějaké sporty nebo jiné zájmové činnosti (aktivity), kterým
se věnuje Vaše dítě? Má některý z rodičů blíže k těmto sportům nebo
aktivitám než rodič druhý?

Oba rodiče hledají sportovní aktivity pro Pavla (počínající obezita) –
jasné řešení nemají. Hrál florbal, chodil plavat (následně nemoci),
matka zvažuje basketbal, otec volejbal. Oba jsou otevřeni jakékoli
sportovní aktivitě, která Pavla bude bavit. Jaromír hraje fotbal.

Máte za to, že počet sportů a aktivit, kterých se budou Vaše dítě
účastnit, by měl být omezen? Pokud ano, jakým způsobem?

Rodiče nepotřebují tuto otázku řešit v rodičovském plánu.

Jsou dle Vašeho mínění konkrétní sporty nebo aktivity, kterých by
se nemělo Vaše dítě účastnit nebo by se jich mělo účastnit až
po dosažení určitého věku? Pokud ano, tak o které sporty či aktivity
se jedná a proč?

Rodiče nepotřebují tuto otázku řešit v rodičovském plánu.

Jakým způsobem bude zajištěna účast Vašeho dítěte na mimoškolních
aktivitách? Jakým způsobem budete o mimoškolní činnosti svých dětí
komunikovat?

Účast dítěte zajistí v každém týdnu ten rodič, v jehož péči děti právě
jsou.
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Lékařská péče

Jakým způsobem bude zajištěno financování sportovní činnosti
Vašeho dítěte a dalších jeho aktivit?

Otec se zavazuje výlučně hradit veškeré náklady spojené se sportovní
činností dětí (poplatky, potřeby, lyže, kola, lyžařské kurzy …).

Jste spokojeni s tím, jak se Vy a druhý rodič účastníte mimoškolních
aktivit dítěte? Pokud ne, jak si představujete vlastní zapojení a zapojení
druhého rodiče?

Rodiče s vlastním zapojením a zapojením druhého rodiče
do sportovních aktivit dětí nemají problém.

Jakým způsobem bude rozhodnuto o výběru zdravotní pojišťovny pro
Vaše dítě? Jakým způsobem bude vybírán poskytovatel lékařské a další
zdravotní (např. dentální) péče?

Děti mají od narození stejnou pojišťovnu, rodiče nevidí důvod
ke změně. Děti mají svého praktického lékaře, na výběru specialistů
se vždy domluvili.

Jakým způsobem bude zajištěno placení lékařské a další zdravotní
péče (např. rovnátka na zuby), která není krytá zdravotním pojištěním?

Dle domluvy o mimořádných výdajích.

Bude-li dítě ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace
o jeho zdravotním stavu? Jak se budete informovat o případném
akutním závažném zdravotním stavu Vašeho dítěte?

Informace budou předávány průběžně telefonicky nebo osobně –
rodiče si budou předávat léky. Akutní situace si rodiče neprodleně
oznámí telefonicky či sms zprávou, druhý z rodičů příjem těchto
informací potvrdí sms.

Přejete si mít přístup k lékařským zprávám o zdravotním stavu Vašeho
dítěte? Pokud ano, jakým způsobem bude tento přístup zajištěn?

Veškeré lékařské zprávy bude mít u sebe matka, otec do nich může
na vyžádání kdykoliv nahlédnout, dle domluvy mu matka poskytne
kopie těchto zpráv.

Jakým způsobem bude zajištěna péče o dítě, pokud mu jeho zdravotní
stav neumožní navštěvovat školské zařízení? Bude-li jeden z rodičů
pobírat ošetřovné, bude mu druhý rodič částečně kompenzovat
výpadek příjmu? Pokud ano, jakým způsobem?

Během nemocí budou o děti pečovat primárně prarodiče, případně otec
dle směn. Pokud by bylo nezbytné, aby zůstala s dětmi jeden z rodičů,
bude to po dobu prvních 9 dnů matka, při delším období se rodiče
dohodnou v návaznosti na aktuální situaci. Případný výpadek příjmu
jednoho rodiče si budou kompenzovat.

Jakým způsobem budete řešit případné neshody týkající se lékařské
péče o Vaše dítě?

Řešení neshod při výkonu rodičovské odpovědnosti – viz závěr
rodičovského plánu.
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Prázdniny a svátky

Jakým způsobem bude zajištěna péče o Vaše dítě po dobu prázdnin
ve školním roce? Bude péče o Vaše dítě v průběhu letních prázdnin
probíhat jinak než ve zbývající části roku? Pokud ano, jak?

Během jarních prázdnin budou děti v sudém roce u matky a podzimní
prázdniny u otce. Další rok dojde k výměně. O letních prázdninách
budou děti první dva celé kalendářní týdny prázdnin u otce a dále celý
pátý a šestý celý kalendářní týden prázdnin. Zbývající část budou děti
u matky.

Jakým způsobem bude Vaše dítě trávit „Mikuláše“, vánoční svátky,
Silvestr a Nový rok, Velikonoce?

Vánoce lichý rok – 23. 12. v 18.00 hodin otec přebírá děti a tráví s nimi
čas do 24. 12. do 16.00, v 16.00 děti předává matce. Matka bude
s dětmi od 16.00 hodin Štědrého dne do 26. 12. cca do 8:30 hodin, dne
26. 12. si otec děti přebírá. Dále se s matkou domluví dle směn
v zaměstnání a to minimálně 14 dnů předem. Pro další rok se bude
režim střídat. Silvestr lichý rok – otec bude s dětmi od 31. 12. od cca
8.30 hodin do 1. 1. cca do 17.00hodin. Pro další rok dojde ke střídání
s matkou. Mikuláš – dle běžných kontaktů – rodiče vyjdou dětem vstříc
při účasti na oslavách na náměstí.

Jakým způsobem bude dítě slavit své narozeniny a svátky s Vámi
a jakým způsobem s druhým rodičem?

Rodiče si vzájemně umožní dětem popřát ke svátku a narozeninám
vždy v konkrétní den během odpoledne, stejně tak i umožní dětem
popřát rodiči, který děti nemá aktuálně v péči.

Jakým způsobem bude dítě slavit Vaše narozeniny a svátek,
a narozeniny a svátek druhého rodiče?

Rodiče nepožadují speciální úpravu.

Existují jiné osoby, na jejichž oslavách narozenin, svátků či jiných
výročí, by Vaše dítě nemělo chybět?

Rodiče deklarují, že nemají problém s tím, aby se děti účastnily oslav
narozenin u příbuzných a kamarádů, rodiče se o termínech těchto oslav
budou informovat předem bezodkladně, jak se o tomto doví.

Jakým způsobem budete řešit případné neshody v otázkách trávení
času Vašeho dítěte o prázdninách, svátcích a dalších speciálních
dnech?

Rodiče nepotřebují tuto otázku řešit v rodičovském plánu. Řešení
neshod při výkonu rodičovské odpovědnosti – viz závěr rodičovského
plánu.
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Finanční otázky

Jakým způsobem bude zajištěná úhrada běžných výdajů Vašeho
dítěte?

Každý z rodičů bude platit běžné denní výdaje při pobytu dětí u něj.
Na úhradu dalších běžných výdajů (oblečení, obuv, školní potřeby)
rodiče zřídili účet, na který budou pravidelně platit každý částku
3000 Kč za 1/4 roku. Pokud by zůstatek účtu klesl pod 1000 Kč,
poukáže mimořádně každý z rodičů do týdne na tento účet částku
3000 Kč.

Co považujete za mimořádné výdaje, které pravděpodobně Vaše dítě
budou mít? Jakým způsobem bude zajištěná úhrada mimořádných
výdajů Vašeho dítěte? V jakém předstihu bude druhý rodič informován
o možném mimořádném výdaji?

Mimořádným výdajem se rozumí výdaj za věc či službu přesahující
částku 3000. Na úhradu mimořádných výdajů bude matka platit 1/3
a otec 2/3. Na mimořádném výdaji se musí rodiče shodnout, o jeho
potřebě se informují neprodleně.

Pokud jsou bydliště rodičů natolik vzdálená, že s cestou dítěte
od jednoho k druhému jsou spojené náklady, kdo je bude platit?

Bydliště nejsou vzdálená.

Jakým způsobem budu prováděné daňové odpočty na dítě? Každý z rodičů v rámci daňového odpočtu uvede jedno dítě.

Mělo by být Vaše dítě pojištěno pro případ úrazu nebo dožití? Mělo by
mít jiné pojištění? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba
pojistného?

Matka platí dětem úrazové pojištění.

Přemýšlíte o spoření Vašemu dítěti? Pokud ano, jakým způsobem bude
zajištěno jeho financování?

Zatím ne.

Jakým způsobem budete řešit případné neshody ve finančních
otázkách (např. rozpor v tom, co je běžný a co mimořádný výdaj)?

Řešení neshod při výkonu rodičovské odpovědnosti – viz závěr
rodičovského plánu.
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Komunikace rodičů a další otázky

S kterými příbuznými nebo přáteli je pro Vaše dítě důležité trávit čas
a udržovat vztahy?

Širší rodina, kamarádi a spolužáci dětí.

Existují osoby, se kterými by Vaše dítě čas trávit nemělo a proč? Ne.

Je pro Vás důležitá otázka víry? Děti nejsou vychovávány ve víře, rodiče nejsou praktikující věřící.

Je pravděpodobné, že Váš rozchod nebo rozvod je doprovázen
partnerským konfliktem, se kterým často souvisí komunikační
problémy; existují podle Vás problémy, které brání nebo ztěžují
vypracování rodičovského plánu? Pokud ano, v čem je spatřujete?

Komplikace – výčitky z minulosti, vzájemné křivdy a nespokojenost
s chováním druhého; strach/obava z vlivu nového partnera.

Jakým způsobem chcete být nejraději s druhým rodičem v kontaktu?
Osobní kontakt? Telefon doma? Telefon v práci? E-mail?
Prostřednictvím třetí osoby? Jiným?

Komunikace (předávání informací) rodičům nedělá problém.
Nepotřebují tuto otázku detailně upravit.

Napadají Vás nějaká omezení, která by měla být dodržována při
komunikaci s druhým rodičem, nebo témata, kterým se při komunikaci
s druhým rodičem chcete vyhnout? Jak budete řešit případné neshody
při výkonu rodičovské odpovědnosti?

Ne. Případné neshody při výkonu rodičovské odpovědnosti by rodiče
řešili primárně prostřednictvím rodinné poradny. Zavazují se, že bez
absolvování odborné pomoci nebudou podávat návrhy na soud.

Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před Vaším
dítětem a že nebudete s dítětem hovořit o problémech ve Vašem
vztahu s druhým rodičem?

Ano, totéž očekáváme i od dalších rodinných příslušníků.

Souhlasíte s tím, že nebudete Vaše děti využívat jako prostředníky při
komunikaci s druhým rodičem?

Ano – děti nemají být prostředníkem rodičů.

Jsou ještě další věci, na kterých se chcete domluvit? V tento okamžik nikoli.
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Prostor pro Vaše poznámky k výkonu rodičovství
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Rodičovský plán se týká budoucího života Vašeho dítěte. Proto si při jeho sestavování vyslechněte jeho názor a přání.

Po sestavení plánu dítě způsobem přiměřeným jeho věku informujte o tom, jak jste se dohodli.

TO JE JEN ZAČÁTEK!

Vyplněním tohoto listu jste se dostali jen na začátek úvah o rodičovském plánu.

Rodičovský plán si přizpůsobte podle Vašich potřeb (Vašich dětí, Vašeho bývalého partnera a Vás). Nezapomeňte, že plán by měl být dynamický, měl
by růst s Vaším dítětem. Je velmi pravděpodobné, že do zletilosti Vašeho dítěte mnohé z toho, na čem jste se dohodli, změníte.
To, že rodičovský plán budete udržovat aktuální, přispěje ke spokojenosti Vašeho dítěte i Vás samotných.

V ..................................................................... dne .................................... ...................................................... ....................................................
matka otec

Rodiče mne o plánu informovali a zohlednili v něm můj názor.
Některé části rodičovského plánu jsme vypracovali společně. ...................................................... ....................................................

podpis dítěte podpis dítěte
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