
EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE 

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015118



CO POTŘEBUJI VĚDĚT A ZNÁT, abych

- se mohl/a správně rozhodovat 
- provedl/a naše dítě bezpečně touto náročnou životní situací 
- měl/a už konečně klid a mohl/a se soustředit na budoucnost 

ABYCHOM ROZPAD NAŠEHO SOUŽITÍ DOBŘE ZVLÁDLI 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

DEFINICE EDUKACE

poskytování psycho – sociálně - právního poradenství rodičům nezletilých dětí, kteří prochází 

rozpadem soužití

Proč je důležité mít správné informace? 
- Budete muset společně udělat mnoho rozhodnutí (teď i v budoucnu). 
- Je důležité mít jistotu, že dobře chápete některé důležité pojmy, jako např.: 

- typy péče: péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče 
- výživné: co do něj počítat, jak řešit mimořádné výdaje

- Chcete své dítě uchránit negativních dopadů rozpadu vašeho soužití: 
- Sami procházíte velmi obtížnou životní situací, krizovou situací. 
- Máte sníženou kapacitu vnímat a reagovat na potřeby svého dítěte. 
- Do popředí vašeho zájmu se zcela přirozeně dostávají vaše vlastní potřeby, vaše emoce. 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

CÍL EDUKACE

• odstranění nevědomosti a neochoty 

• nekofliktní rodič 
• je schopen oddělit partnerskou rovinu od rodičovství 
• je schopen respektovat a uznat druhého rodiče v jeho rodičovské roli 
• rozumí potřebám dítěte v situaci rozpadu soužití jeho rodičů a dovede je zohledňovat a naplňovat 
• dokáže vnímat situaci optikou dítěte (z jeho perspektivy)
• je ochoten a schopen se domlouvat 
• je schopen spolupracovat s druhým rodičem - vést s ním o dítěti kontruktivní a pozitivní komunikaci ohledně 

záležitostí, týkajících se dítěte 
• dokáže ušetřit dítě konfliktních situací 
• je schopen podílet se na péči o společné dítě 
• podporuje vztah dítěte k druhému rodiči 
• nebrání druhému rodiči v kontaktu s dítětem (telefon, zoom, skype, e-mail, soc. sítě, aj.) 
• respektuje čas a způsob trávení času dítěte s druhým rodičem, bezdůvodně do něj nijak nezasahuje 
• sdílí s druhým rodičem důležité informace týkající se dítěte 
• společně s druhým rodičem se podílí na úhradě potřeb dítěte s tím, že na mimořádných výdajích se rodiče předem 

domlouvají 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

- rodičovská odpovědnost 

- rodičovské kompetence

- průběh soudního řízení (opatrovnické řízení ve věci úpravy poměrů dětí po rozvodu) 

- formy péče a praktické dopady ve vztahu k výživnému čerpání sociálních dávek a dalších výhod (např. 

OČR, daňové odpisy)

- perspektiva dítěte (potřeby a prožívání)

- participační práva dítěte (jeho role v řízení, jeho práva a povinnosti) 

- rodičovský plán

- zatímní dohody a jejich význam 

- dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě 

- co je třeba doložit k soudnímu jednání 

- další zdroje informací a materiálů na doma

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 



RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST 
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RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST 

„Povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, 
v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě 
nabude plné svéprávnosti.“

Občanský zákoník (§: 865, 875, 876, 877, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 906, 907)

• náleží oběma rodičům 
• především povinnosti rodičů vůči dětem 
• rodiče ji mají dle zákona vykonávat ve vzájemné shodě 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST 

V praxi to znamená, že rodiče

a) se rodiče oba podílí na péči o své děti,

b) podporují vztah k druhému rodiči, přičemž se zdrží všeho, co by mohlo narušit vztah dítěte k oběma rodičům nebo co   
výchovu dítěte ztěžuje,

c) nebrání druhému rodiči v kontaktu s dětmi (včetně telefonického a prostřednictvím sociálních sítí),

d) respektují čas a způsob trávení času dětí s druhým rodičem a do tohoto času
bezdůvodně nezasahují,

e) vzájemně sdílejí důležité informace týkající se jejich dětí,

f) společně se podílejí na úhradě potřeb dětí s tím, že mimořádné výdaje společně předem projednají a dohodnou se na 
výši úhrady. 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 



RODIČOVSKÉ KOMPETENCE 
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RODIČOVSKÉ KOMPETENCE

Kteří rodiče jsou schopni pečovat o své dítě? 

> 80% rodičů je schopno plně kompetentně pečovat o své dítě 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

ŠKÁLA RODIČOVSTVÍ, VÝCHOVNÉ STYLY, PŘÍSTUP K DĚTEM 
§ 6 ZOSPOD § 6 ZOSPOD

kompetentní rodiče - dítě není ohroženo 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

ŠKÁLA RODIČOVSTVÍ, VÝCHOVNÉ STYLY, PŘÍSTUP K DĚTEM 

Smí se 9-ti leté dívat na Pána prstenů?, Harryho Pottera - všechny díly?, Star Wars?, Hříšný tanec?,…

V kolik by mělo chodit 9-ti leté dítě spát? 
 Má si před spaním číst? 

Má se koupat denně, nebo stačí obden? 


Stačí při čištění zubů normální kartáček, nebo je důležité použít večer dočišťovací a mezizubní? 


Má dítě dodržovat digitální večerku? Od kolika hodin? (Má vůbec mít mobil, tablet, počítač?)


Jaké smí mít profily na sociálních sítích? 


Je v pořádku komunikovat o dítěti na sociálních sítích? Co je přípustné a co už ne? 


Je vhodné před dítětem kouřit, pít alkohol?  


Je vhodné před dítětem užívat drogy? Kouřit marihuanu?


Má dítě dostávat finanční odměnu za pomoc v domácnosti? 

Má dítě dostávat dárky mimo narozeniny a svátky a do jaké finanční výše? 


Má dítě dostávat kapesné? Jaká částka by to měla být?   Jak se stavíme k přespávání u kamarádů a za jakých podmínek? 


Kolik kroužků by mělo dítě mít? 

Je v pořádku, když jí 9-ti leté jenom vegetariánskou stravu? 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

JAK SE POSUZUJÍ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE V ROZVODOVÉ SITUACI? 
Podle čeho rozhodnout, jak uspořádat péči o dítě po rozvodu mezi oba rodiče? 

> 80% rodičů je schopno plně kompetentně pečovat o své dítě

Rodičovské kompetence tedy lze posuzovat dle ochoty a schopnosti, naplňovat potřeby svého dítěte:  

Rodinněprávní sympozium je odborná platforma, která si klade za cíl diskutovat - napříč 
profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových 
případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům 
kladeným na moderní opatrovnickou justici.  

Potřeby dětí formulovali formou výčtu základních principů odborníci účastnící se 
rodinněprávních sympózií. 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

PRINCIPY V PŘÍSTUPU K RODIČŮM V ROZVODOVÉ SITUACI - POTŘEBY DĚTÍ 

A) Základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči. Případné narušení vztahu k
jednomu z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny.

B) Potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči po rozpadu jejich svazku zpravidla naplní
takové uspořádání poměrů dítěte, při kterém jsou do života dítěte ekvivalentně zapojeni oba rodiče.
O tom je vhodné rodiče edukovat.

C) Až na výjimky nemá na duševní zdraví dítěte a jeho další vývoj negativní dopad samotná forma
péče, ale především intenzivní konflikt jeho rodičů, zejména ten konflikt, který bezdůvodně směřuje
k narušení vazby dítěte k jednomu z nich.

D) Neochota či neschopnost rodičů vzájemně komunikovat, ani jejich partnerský konflikt nejsou
apriori kontraindikací střídavé péče. To platí i o nesouhlasu jednoho rodiče se střídavou péčí.
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

E) Jsou to primárně rodiče, kdo rozhodují o osudu svého dítěte. - Stát je povinen v rámci
pozitivního závazku na ochranu rodinného života poskytnout rodičům podporu při deeskalaci
rodičovského konfliktu a při snaze o nalezení takové úpravy poměrů k jejich dítěti, která bude v jeho
nejlepším zájmu.

F) Interdisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů (soudy, orgány sociálněprávní ochrany dětí
jako opatrovník, poskytovatelé odborné pomoci) se jeví jako vhodná metoda podpory rodičů při
řešení věcí rodinného práva soukromého.

G) Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud v rámci zákonných kritérií může zohlednit též,
jakým způsobem rodiče přistoupili k doporučené a uložené odborné pomoci; zda po ošetření
emocí a proběhlé edukaci dokáží lépe zohlednit zájem dítěte; faktické projevy rodičovských
kompetencí zaznamenané před soudem, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli
odborné pomoci; jak rodiče dodržují zatímní dohody popř. dříve vypracovaný rodičovský plán.

Všechny závěry jsou podrobně odůvodněny, a to i s odkazem na relevantní odbornou literaturu a
judikaturu

https://nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/525C1B52645C2CC2C125852200422202/$file/3._sympozium_závěry_Final.pdf

https://nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/525C1B52645C2CC2C125852200422202/$file/3._sympozium_z%C3%A1v%C4%9Bry_Final.pdf


EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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RODIČOVSKÁ OBSTRUKCE  

• soubor názorů a vzorců chování, které brání většímu zapojení druhého rodiče do péče: 

• zpochybňování rod. kompetencí druhého rodiče 

• nepravdivá nařčení (agresivní chování, sexuální zneužívání) 

• nepředávání dítěte ke styku 

• nařčení ze zhoršení zdrav. stavu po styku s rodičem 

• …

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 



PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ 
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PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

• zahájení řízení (společný návrh/návrh jednoho z rodičů)  


• usnesení: 


• jmenování kolizního opatrovníka 


• termín 1. soudního jednání 


• příp. výzva k doložení dokumentů na soudní jednání 


• základní edukace rodičů (TADY a TEĎ)  

• první soudní jednání / jiný soudní rok 


• příp. navazující edukace rodičů (opět v poradně)  

• druhé soudní jednání 


• autoritativní rozhodnutí soudu 


EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 



https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/ 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/


FORMY PÉČE A VÝŽIVNÉ  



�24

EDUKACE O FORMÁCH PÉČE  

• Nejlepší typ péče už byl - vhodný typ péče - orientace na potřeby dítěte 

• Společná péče 

• Střídavá péče 

• Péče jednoho z rodičů 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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SPOLEČNÁ PÉČE  

• vyžaduje souhlas obou rodičů 

• v podstatě není nic upraveno, včetně výživného - předpokládá se, že rodiče jsou a budou schopni se na všem 

podstatném pružně domlouvat

• ponechává rodičům největší svobodu - nemusí se v budoucnu obracet na soud kvůli případným změnám 

• Dohoda, souhlasná prohlášení: 

• dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení) - rodiče se 
musí dohodnout, se kterým z nich bude dítě považováno za společně posuzovanou osobu (ten rodič bude 
dávky čerpat)  - dokládá se souhlasné prohlášení rodičů (lze měnit vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí)  


• dávky v hmotné nouzi (viz. dávky státní soc. podpory) 


• daňové zvýhodnění na děti (je na dohodě rodičů - podpis prohlášení/čestné prohlášení - lze uplatňovat část 
roku 1. rodič, část roku 2. rodič)


• OČR (dítě mladší 10 let), podpůrčí doba 9 dnů - lze se 1x vystřídat 


EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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STŘÍDAVÁ PÉČE  

• 	soud o ní může rozhodnout, i když se na této formě péče rodiče nedohodnou 

• přetrvávající konflikt nebo špatná či nedostatečná komunikace mezi rodiči nejsou  
kontraindikací střídavé péče


• 	při přetrvávajícím konfliktu je vhodné, aby rodiče i nadále využili některou z dalších forem  
odborné pomoci a aby bylo zajištěno doprovázení dítěte do doby, než se podaří konflikt zmírnit 

• 	může být symetrická (poměr péče rodičů 50:50) i asymetrická 

• soud rozhodne o výživném, nedohodnou-li se rodiče jinak, a to i v případě symetrické střídavé péče 


• dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení) - rodiče se 
musí dohodnout, se kterým z nich bude dítě považováno za společně posuzovanou osobu (ten rodič bude 
dávky čerpat)  - dokládá se souhlasné prohlášení rodičů (lze měnit vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí)  


• dávky v hmotné nouzi (viz. dávky státní soc. podpory) 


• daňové zvýhodnění na děti (je na dohodě rodičů - podpis prohlášení/čestné prohlášení - lze uplatňovat část 
roku 1. rodič, část roku 2. rodič)


• OČR (dítě mladší 10 let), podpůrčí doba 9 dnů - lze se 1x vystřídat 


EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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PÉČE JEDNOHO Z RODIČŮ  

• ekvivalentní podíl rodičů na péči či výchově lze zajistit širokým kontaktem dítěte s nerezidentním rodičem  

• vždy je lepší a výhodnější, pokud jsou rodiče schopni se na kontaktech dítěte s nerezidentním rodičem 
domluvit a nemusí jej určovat soud (určení styku nerezidentního rodiče s dítětem)  

• veškeré dávky pobírá rezidentní rodič (jemuž je dítě svěřeno) 


• OČR - může čerpat i nerezidentní rodič (není podmínka společné domácnosti) 


• přináší velkou zátěž rezidentního rodiče včetně finanční stránky, zejména pokud se po rozvodu stává sólo 
rodičem (styk dítěte s druhým rodičem je značně omezen), což má negativní dopad na jeho sociální a 
pracovní život  


• nerezidentnímu rodiči nadále trvá výkon rodičovské odpovědnosti - o významných záležitostech dítěte 
rozhodují rodiče v vzájemné shodě, stejně mají oba právo na informace o dítěti (zdraví, vzdělávání, aj.)  

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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VÝŽIVNÉ 

• vyživovací povinnost k dítěti i v případě omezené, pozastavené či zbavené rodičovské odpovědnosti 

• výživné není explicitně definováno 


• strava  

• pravidelně se opakující potřeby 


• další hmotné potřeby (bydlení, stravování, ošacení, obutí) 


• nehmotné potřeby - jednorázové - (vzdělání, koníčky, tábory, lyžařské výcviky, školy v přírodě)

• klíčem k vyměření výživného: schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče 

• doporučující tabulky MSp


• vymezení procentuálního podílu z čistého příjmu povinné osoby - v závislosti na věku dítěte a dalších 
vyživovacích povinnostech 


https://justice.cz/web/msp?clanek=opatrovnicka-agenda

https://justice.cz/documents/12681/724488/Doporučuj%C3%ADc%C3%AD_procentuáln%C3%AD_rozmez%C3%AD
_výživné.pdf/ffb75f31-9623-41d9-8150-05f7cec0199a

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

https://justice.cz/web/msp?clanek=opatrovnicka-agenda
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VÝŽIVNÉ 

• 5 věkových skupin - spojené s významnější životní změnou (vývojové etapy, vzdělávání) 

• tabulky využitelné pro max. 3 vyživovací povinnosti 

• nevhodná aplikace - rodiče s velmi vysokými příjmy 

• nevhodná aplikace - dítě se značně nadstandardními náklady 

• výpočet: z čistého příjmu osoby za 6-12 měsíců, evt. při vyšším počtu vyživovaných osob - max. ¼ - 1/3 příjmu povinného 

• přihlíží se k celkové životní úrovni 

• výživné lze stanovit/zvýšit až 3 roky zpět (od doby, kdy se rodiče přestali na výživě podílet společně) 

• určující - rozsah osobní péče 


Výživné ve střídavé péči

• výživné se nevyměřuje - MÝTUS 

• rozdílný přístup soudců 

• obdobné příjmy - nemusí být vyměřeno, někteří i tak vyměřují

• rozdílné příjmy - výpočet z rozdílu mezi příjmy (povinnost pouze rodič s vyššími příjmy), někteří vyměří oběma rodičům 


• další nejednotnost - krácení/nekrácení vyměřeného výživného na polovinu 


• POZOR - typ péče má vliv na možnost čerpat daňové odpisy, dávky hmotné nouze a státní sociální podpory 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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VÝŽIVNÉ 

Nedohodnou-li se rodiče na výživném, bude rozhodovat soud: 

• rodiče budou dokládat/ soud bude zjišťovat a prověřovat příjmy obou rodičů a jejich majetkové poměry - velmi důkladně 

• soud si může vyžádat potvrzení o příjmech od zaměstnavatele (zaměstnavatel dostane od soudu žádost o zaslání 

potvrzení) 


EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

‟Základní potřebou dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči prostřednictvím jejich
fyzické a emoční dostupnosti, největším rizikem rozpadu soužití rodičů je pak riziko narušení
vztahu k jednomu z nich.” prof. Radek Ptáček (klinický psycholog)

Rozchodové či rozvodové situace, ve kterých se děti mohou ocitat jsou různé, stejně tak
jako je různá jejich “výbava” se s touto situací nějak vypořádat.

• určující je vždy konflikt mezi rodiči
• jeho míra a délka jeho trvání

• důležitými proměnnými
• věk dítěte
• dosavadní průběh jeho života
• jeho volní a rozumová vyspělost
• individuální nastavení dítěte

• jeho schopnosti
• dovednosti
• možnosti a jeho konkrétní sociální kontext

➜ cílem edukace = zprostředkovat rodičům prožívání dítěte 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

děti do 6ti let věku 

• určující je pro ně přítmonost, aktuální stav, TADY a TEĎ

• používání fantazie k vysvětlení nebo popsání toho, čemu nerozumí 

• nerozumí pojmům spojeným s časem (vnímání času se teprve utváří) 

• egoncentrické vnímání - vše co se děje se děje kvůli mě a skrze mě (časté sebeobviňování) 

• problém představit si, že se situace zlepší 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

mladší školní věk (6 - 10 let) 

• kolem 7 let předěl, vnímání času 

• osamostatňování (školní docházka) 

• zvyšuje se kapacita dlouhodobé paměti 

• odvozuje svou hodnotu od (ne)přijetí svými vrstevníky 

• začíná se objevovat obava ze selhání

• vztahy s kamarády jsou velmi důležité - (srovnání poskytuje informace o vlastních možnostech) 

• kolem 9 - 10 roku významně klesá zájem o dospělé 

• využívání lži nebo manipulace s informacemi - vyhovět potřebě, vyjít vstříc, potěšit = obranná strategie 

• regrese ve vývoji 

• psychosomatiké potíže - někdy zneužívané rodiči 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

starší školní věk (cca. 10 - 12 let) 

• budování sociální identity (svou hodnotu odvozuje od toho, jak se k němu chovají jiné děti a dospělí) 

• zesiluje nezájem o dospělé a zvyšuje se potřeba trávit čas s vrstevníky 

• únik (prostředí nezatížené rod. konfliktem, virtuální realita) 

• únik před střetem loajality 

• pasivní role (situace se mne nedotýká) - projevuje se i v jiných oblastech života (nezájem)

• vzorné děti (vše skvěle zvládají) - POZOR - velký problém do budoucna - neúměrná zátěž pro dítě 

• partnerské zacházení rozhovoru 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

období puberty a adolescence (cca. od 12ti let)

• období mnoha změn 
• překotný růst
• dozrávání pohlavních orgánů 
• přestavba mozku 

• emoční nestabilita 
• potřeba názorově se vymezovat vůči dospělým, vymaňovat se z jejich vlivu 
• ultimativní, černobílé vidění světa 
• období rozporů (uvnitř i vně) 
• nejistota v oblasti vlastního sebehodnocení 
• hledání výzev - potřeba převzít odpovědnost za sebe sama 
• proměna vztahu s dospělými v partnerství 

Reakce dětí v tomto věku:
• uzavírají koalici s jedním z rodičů
• snaží se chránit slabšího rodiče
• přebírají roli dospělého

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ SITUACI ROZPADU VZTAHU JEJICH RODIČŮ 

Reakce dětí v tomto věku (cca. od 12ti let):

• uzavírají koalici s jedním z rodičů
• černobílé vidění světa, velmi kritický postoj vůči dospělým, vina jednoho z rodičů 

• snaží se chránit slabšího rodiče
• opuštěného, zraněného, zklamaného (rodiče, který svým chováním demonstruje potřebu péče) 

• přebírají roli dospělého
• roli partnera, důvěrníka, roli chybějícího rodiče - malí dospělí 
• nemají čas na dokončení dospívání - problémy do budoucna (sebepřijetí, vztahy) 

• otevřená komunikace a vysvětlování

• partnerský přístup 

• přizvání k hledání řešení budoucího uspořádání 

• nepřenášet na děti odpovědnost za rozhodnutí a nalezení řešení 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DÍTĚ INFORMOVAT O ROZVODU/ROZCHODU RODIČŮ 

• povinnost dle § 875 odst. 2) o.z. - rodiče 
• povinnost dle § 867 o.z. - soud 

• uspokojení potřeb dítěte (dostat informace, moci si utvořit názor, rozumět): 

• informování dítěte o situaci - o tom, co se děje a co se bude dít
• informování o roli jednotlivých subjektů v procesu opatrovnické justice
• poučení dítěte přiměřeně jeho věku o jeho právech
• srozumitelné vysvětlení, jak bude nakládáno s informacemi, které dítě poskytne

• projev rodičovské odpovědnosti = informování dítěte o závažných skutečnostech, které se ho v 
souvislosti s rozpadem soužití rodičů dotýkají = informování dítěte o rozpadu soužití rodičů 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DÍTĚ INFORMOVAT O ROZVODU/ROZCHODU RODIČŮ - TIPY PRO RODIČE 

Čas

• minimálně v době, kdy jsou již jeho rodiče rozhodnuti, že k rozchodu dojde

• sdělení neoddalovat - děti cítí a vnímají, pokud nemají informace - chybné závěry, sebeobviňování aj.

Místo

• přirozené prostředí dítěte, kde se dítě cítí dobře a jistě (např. jeho pokoj nebo místnost, kde rodina tráví společný 

čas apod.).

• nedoporučují se: místa dovolených, místa, která nevychází z přirozeného prostředí dítěte

Osoba

• optimálně oba rodiče společně (cokoliv rodiče dítěti sdělují, činí tak kvůli němu, ne kvůli sobě!)

• na situaci rozchodu shoda mezi rodiči - v duchu společného rozhodnutí informaci předat (cíl - v očích dítěte 

zůstat na stejné úrovni = nedeklarovat vinu)

• hovořit může ten, kdo to dokáže vhodným způsobem (nemusí se jednat o iniciátora rozvodu)

• je důležité zdůraznit, že tímto sdělením se rodiče stávají posly špatných zpráv, ať už zvolí

jakoukoliv formu a musí být připraveni citlivě reflektovat reakce svých dětí.

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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JAK DÍTĚ INFORMOVAT O ROZVODU/ROZCHODU RODIČŮ - TIPY PRO RODIČE 

Forma a obsah 

• klidně s přiměřeným emočním doprovodem, podporující, srozumitelně, pravdivě

• mít na paměti také důležitost odpovídající neverbální komunikace. Mimoslovní doprovod (mimika, gesta, slzy apod.) 
mnohdy vypoví více než slova.

• např. „přestali jsme si rozumět a rozhodli jsme se, že už spolu nechceme (nemůžeme, neumíme) žít a společně jsme 
se domluvili na tom, že jeden z nás bude bydlet na jiném místě“.

• významným sdělením, které je potřeba během rozhovoru několikrát zopakovat a v budoucnu znovu a znovu: „Jsme 
pro tebe stále otcem a matkou a na naší lásce k tobě se nic nemění.“

• dítě nepotřebuje znát podrobné detaily, zdlouhavá vysvětlování. Potřebuje srozumitelné, jasné, konkrétní informace, 
podporu a porozumění

• pravdivou, byť nepříjemnou, informací (přiměřenou chápání dítěte) předcházíme situacím, kdy by se dítě o důvodech 
rozchodu mohlo dozvědět od cizích osob.

• není vhodné podávat rozvod jako pozitivní událost v životě dítěte („doma bude více místa, budeš mít vlastní pokoj“ 
apod.) nebo situaci zlehčovat tím, že rozvody jsou dnes normální a rozvádí se téměř každé manželství

• dítěti vysvětlit, že je samozřejmě vždy lepší, pokud žije celá rodina pohromadě, ale že pokud se rodiče stále hádají, je 
lépe žít odděleně.

• informace dítěti o způsobu, jakým se bude s oběma rodiči vídat, byť se jedná o předběžnou domluvu, která může být v 
budoucnu upravena. Konkrétní informace dítě lépe přijímá a lépe se s nimi ztotožňuje.

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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POTŘEBY DĚTÍ V ROZVODOVÉ SITUACI

• informace (možnost činit informovaná rozhodnutí)

• vysvětlování a jasný postoj 

• oboustranně dovolený a podporovaný kontakt s oběma rodiči 

• jistotu a stabilitu 

• výhled od budoucna 

• zájem a ohledy 

• respekt mezi rodiči 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ SKRZE NAPLŇOVÁNÍ POTŘEB SVÉHO DÍTĚTE 

• rozvod/rozchod situace s vysoce traumatickým potenciálem 

• děti touží po nekonfliktním vztahu mezi rodiči 

• touží po otevřeném vztahu náklonnosti k oběma rodičům 

• zkuste nahlédnout na situaci optikou svého dítěte:  

• Jak a kde si představujete své dítě za 5 let? 

• Jak Vaše dítě zvládá situaci rozpadu rodiny? 

• Kdo a jak s dítětem o situaci hovoří? 

• Jak reagujete na příp. potíže dítěte? 

• Má vaše dítě někoho v širší rodině nebo mezi přáteli apod., u koho může hledat oporu? 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ SKRZE NAPLŇOVÁNÍ POTŘEB SVÉHO DÍTĚTE 

Co je pro dítě důležité: 

• Udržení stabilního psychosociálního a geografické prostředí

• Aktivní podpora kontaktu s oběma rodiči.  

• Akceptace rodičů navzájem jako vychovatele bez ohledu na okolnosti 

• Ochrana dítěte před vzájemnými konflikty rodičů 

• Komunikace rodiče o potřebách dítěte

• Zaměření rodičů na budoucnost 

Jaké konkrétní vaše společné kroky k těmto cílům vedou?

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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PARTICIPAČNÍ PRÁVA DÍTĚTE 

Dítě je stejně jako rodiče - účastníkem řízení: 

• stát mu jmenuje jeho zástupce v řízení kolizního opatrovníka (KO): 

• zpravidla OSPOD (v 90%) 

• hájí a chrání zájmy dítěte 

• předkládá za dítě soudu návrh, jak by měly být poměry dítěte uspořádány (navrhuje typ péče, vyjadřuje se k 

výživnému nebo navrhuje částku, má přístup ke všem informacím, které jsou dostupné rodičům) 

• setkává se s dítětem (i opakovaně) 

• setkává se s rodiči (příprava dítěte na setkání s KO, zjištění situace mezi rodiči, zjišťování vztahu dítěte k 

rodičům) 

• KO vyhodnocuje, jaké informace, které mu dítě svěří, zprostředkuje soudu, příp. i rodičům (důvěrný vztah s 

dítětem) 

• může se setkat se soudcem - slyšení dítěte u soudu 

• vše co dítě u soudu řekne je součástí protokolu - účastníkům řízení dostupné listiny

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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SLYŠENÍ DÍTĚTE U SOUDU 

• dítě účastník řízení (práva a povinnosti) 


• práva - dítě - participační práva 


• povinnosti - zástupce v řízení - kolizník opatrovník (zpravidla OSPOD) 


• participační práva dítěte


• dostávat příslušné informace 


• být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor 


• být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a přání a o možných důsledcích jakéhokoliv 
rozhodnutí 


“Každé dítě má přirozenou potřebu podílet se, věku odpovídajícím způsobem, na úpravě svého vlastního života. 
Někdy rodiče říkají, že přece nemohou nechat rozhodovat děti. Ale jsou to především ony, kdo musí žít s 
rozhodnutím soudu. Nejde o to, nechat děti rozhodovat, ale vzít v úvahu, co si myslí a co chtějí. ” 
prof. Radek Ptáček 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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KOLIZNÍ OPATROVNÍK - VIDEO PRO DĚTI 

https://www.youtube.com/watch?v=cHw1A8z36Ac

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

https://www.youtube.com/watch?v=cHw1A8z36Ac
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KOLIZNÍ OPATROVNÍK - VIDEO PRO RODIČE 

https://www.youtube.com/watch?v=8trzeHWgRKI&t=2s

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

RODIČOVSKÝ PLÁN 

• konkretizace rodičovské dohody 

• prevence dalších sporů a prodloužení životnosti rod. dohody

• jak postupovat při práci na rodičovském plánu: 

• je dobré, neměnit, co v minulosti fungovalo

• nebrat jako selhání nesouhlas nad jednotlivými body. Patří to k situaci, je to určitý vývoj.

• je dobré sledovat strategii „nabízím“ ne „vyžaduji a chci“. Opřít se o zkušenosti, které máme z doby, kdy vše 

fungovalo, a nabízet varianty. Používat „gesto otevřené dlaně“. 

• začínat od jednoduchých věcí, na kterých se spíše shodneme, těžší nechat na později.

• počítat s dílčími neúspěchy, s tím, že to nebude snadné, a dopřát si několik pokusů.
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

RODIČOVSKÝ PLÁN 

Rodičovský plán zahrnuje obvykle tato témata:

• nastavení péče o děti potřeby dětí

• bydliště

• předávání dětí

• školy v přírodě, sportovní soustředění, jazykové pobyty aj.

• přímá péče, výchova

• školská zařízení

• mimoškolní aktivity, kroužky, sport

• zdravotní péče a péče dalších specialistů

• prázdniny a svátky

• náboženství

• finance

• kontakty dětí s nerezidenčním rodičem, příbuznými a jinými vztahovými osobami

• komunikace mezi rodiči
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

RODIČOVSKÝ PLÁN

https://www.justice.cz/documents/64969/2042326/Rodičovský_plán+uprv.pdf/50432b83-4851-4d0c-b309-16f29436059d

https://www.justice.cz/documents/64969/2042326/Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD_pl%C3%A1n+uprv.pdf/50432b83-4851-4d0c-b309-16f29436059d
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ZATÍMNÍ DOHODY A JEJICH VÝZNAM 

• schopností uzavřít a dodržet zatímní (dílčí, časově omezenou) dohodu deklarujete svou vůli a schopnost 
domlouvat se 


• proč jsou zatímní dohody důležité:  


• nedojde k přerušení kontaktu mezi oběma rodiči a dítětem a tím se eliminuje riziko narušení vztahu dítě - 
rodič,

• ukazujete, že respektujete potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči,

• ověřujete si schopnost domlouvat se, zažíváte první úspěchy v domlouvání se, na těchto zkušenostech 
budete moci stavět svou spolupráci jako rodičovský tým, 

• dáváte svému dítěti prostor vyzkoušet si, jak o něj budete pečovat po rozvodu, připravujete ho na změny, 
ověřujete si, jak bude reagovat a zjišťujete, co bude potřebovat,

• dokládáte své rodičovské kompetence - schopnost hledat řešení, schopnost spolupracovat s druhým 
rodičem, schopnost a vůli dodržovat dohodnuté…

• vyhýbýte se tím návrhům na vydání předběžných opatření ve věci péče o nezletilé děti - která protahují 
řízení a eskalují konflikt mezi rodiči 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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DOPADY NEZVLÁDNUTÍ ROD. KONFLIKTU 

• nezvládnutí rodičovského konfliktu: 

• bezprostřední změny v chování dítěte 

• dlouhodobé negativní ovlivnění jeho zdravého tělesného, duševního i sociálního vývoje 

• konflikt je pro dítě ohrožující (dlouhodobě - trauma)  

• výchovné problémy (nepředání žádoucích vzorců chování) 

• rodičovský konflikt často potencuje dřívější nedostatky ve výchově

• využívání problematického chování dětí k očerňování druhého rodiče, špatný vliv a vzor, argument pro omezení 

kontaktu s druhým rodičem 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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DOPADY NEZVLÁDNUTÍ ROD. KONFLIKTU 

DÍTĚ NEMŮŽE VNÍMAT SEBE SAMA JAKO ZDROJ RADOSTI SVÝCH RODIČŮ 

• psychosomatické obtíže (bolesti hlavy a břicha), nesoustředěnost, nervozita, podráždění 

• zhoršení prospěchu ve škole 

• problematická zdravá separace od rodiny v období puberty 

• problémy s navazováním kvalitních vrstevnických vztahů 

• inklinace k rizikovému chování 

• nerespektování autorit

• únik do vlastního světa - osamělost, izolace 

• obtíže při utváření vlastní identity 

• problematické zvládání každodenních i náročnějších životních situací 

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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CO JE TŘEBA DOLOŽIT K SOUDNÍMU JEDNÁNÍ: 

• kopii oddacího listu

• kopie rodných listů dětí

• u zaměstnanců potvrzení o výši příjmů za uzavřené období - tzn. za loňský rok a za aktuální rok, u OSVČ 

přiznání k dani z příjmů za poslední kalendářní rok

• potvrzení úřadu práce, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a o vypláceném hmotném 

zabezpečení

• potvrzení o dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze, dávkách nemocenského pojištění

• potvrzení o výši jakéhokoliv důchodu

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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CO RODIČŮM PŘEDAT, S ČÍM BY MĚLI ODEJÍT

• leták pro rodiče, jehož součástí mohou být základní informace týkající se průběhu edukace, průběhu soudního řízení, 
informace o potřebách dětí v rozpadu soužití rodičů, dopady rodičovského konfliktu na děti, kontakty na zainteresované 
instituce a pomáhající profese

• 20 přání dětí v rozvodové situaci https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/20_proseb_deti.pdf (pokud 
nejsou na letáku) evt. “Rodiče nerozvádějte se s námi” (https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/ke-stazeni/, 
https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/ke-stazeni/) nebo podobný materiál, který jim zprostředkuje možné 
prožívání jejich dítěte

• odkazy na videa zprostředující důležité informace směrem k rodičům či týkající se prožívání dětí:

- APEL na rodiče na DVTV: https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-
rozvodzvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/

- Video o průběhu interdisciplinární spolupráce: https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/

- Video pro děti představující roli kolizního opatrovníka:https://www.cochem.cz/wordpress/video-jak-pomaha-kolizni-
opatrovnik/

- Video zprostředkující prožívání dětí - židličková metoda: https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/
zidlickova-metoda/

- Video - Dohoda je výsledkem rodičovské zralosti: https://www.youtube.com/watch?v=NlXkEMU9vIc&t=17s

- Video o prožívání dítěte Ivetka, aneb střídavá péče:https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A

- webová stránka pro děti: www.pravonarodice.cz

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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CO RODIČŮM PŘEDAT, S ČÍM BY MĚLI ODEJÍT

• kontakty na pomocné služby včetně krátkého popisu služby

• rodičovský plán, který se zaměřuje na jednotlivé oblasti péče o dítě

• informace o dostupných vzorech návrhů a jiných důležitých zdrojích dokumentů

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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Apel DVTV

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
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www.pravonarodice.cz

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

http://www.pravonarodice.cz
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20 Přání dítěte -  https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/20_proseb_deti.pdf

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/20_proseb_deti.pdf
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časopis RAKETA č. 16

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

http://www.raketa-casopis.cz


www.akademickyustav.cz

http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

http://www.akademickyustav.cz
http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu
http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/


 
https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A

Domus - Hlasy dětí

EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 
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EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI 

CÍL EDUKACE

• odstranění nevědomosti a neochoty 

• nekofliktní rodič 
• je schopen oddělit partnerskou rovinu od rodičovství 
• je schopen respektovat a uznat druhého rodiče v jeho rodičovské roli 
• rozumí potřebám dítěte v situaci rozpadu soužití jeho rodičů a dovede je zohledňovat a naplňovat 
• dokáže vnímat situaci optikou dítěte (z jeho perspektivy)
• je ochoten a schopen se domlouvat 
• je schopen spolupracovat s druhým rodičem - vést s ním o dítěti kontruktivní a pozitivní komunikaci ohledně 

záležitostí, týkajících se dítěte 
• dokáže ušetřit dítě konfliktních situací 
• je schopen podílet se na péči o společné dítě 
• podporuje vztah dítěte k druhému rodiči 
• nebrání druhému rodiči v kontaktu s dítětem (telefon, zoom, skype, e-mail, soc. sítě, aj.) 
• respektuje čas a způsob trávení času dítěte s druhým rodičem, bezdůvodně do něj nijak nezasahuje 
• sdílí s druhým rodičem důležité informace týkající se dítěte 
• společně s druhým rodičem se podílí na úhradě potřeb dítěte s tím, že na mimořádných výdajích se rodiče předem 

domlouvají 



CO POTŘEBUJI VĚDĚT A ZNÁT, abych

- se mohl/a správně rozhodovat 
- provedl/a naše dítě bezpečně touto náročnou životní situací 
- měl/a už konečně klid a mohl/a se soustředit na budoucnost 

ABYCHOM ROZPAD NAŠEHO SOUŽITÍ DOBŘE ZVLÁDLI 


