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nejlepší zájem dítěte  



VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA ROK 2016 

Výroční zpráva spolku Cochem.cz, z.s. za rok 2016 je zpracována v souladu s ustanovením 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění (dále jen „ZÚ“)

V Praze, dne 30.6.2017
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Předmluva   

Spolek Cochem.cz, z.s. vznikl 2.5.2015 za účelem prosadit v České republice 
cochemskou praxi, jako závazný postup při řešení rodičovského konfliktu v opatrovnickém 
řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. 

Rozvod představuje jednu z nejstresovějších situací v životě člověka. Ihned po úmrtí 
někoho blízkého je to to nejhorší, co nás může potkat. Proč? - Protože se rozvádíme nejen 
jako partneři, ale také jako rodiče a dokonce se rozvádíme i s našimi dětmi. 
NEZVLÁDÁME těžkou životní situaci (nejen jako rodiče, ale i jako společnost). 

Zapomněli jsme, nebo nám to nikdy nikdo neřekl, že s každým právem je také spojena 
povinnost, že mé právo končí tam, kde začíná právo někoho jiného. 

Alibisticky zapomínáme, že na straně DOSPĚLÝCH jsou především POVINNOSTI a na 
straně DĚTÍ především PRÁVA, která musíme jako odpovědní dospělí hájit, chránit a 
naplňovat! 
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Cochemská praxe založená na interdisciplinární spolupráci odborníků, pomáhá všem 
zúčastněným dospělým situaci rozvodu ZVLÁDAT. Výhody plynoucí z tohoto postupu už v 
české praxi ověřují první soudy, OSPODy, poradny, mediátoři a advokáti. Prvním rodinám 
už se dostalo efektivní pomoci v jedné z nejtěžších životních situací. 

Pozvolné dobrovolné etablování tohoto postupu zdola a zevnitř systému poskytuje 
neotřesitelné argumenty pro koncepční systémovou změnu, která vytvoří závazek vůči 
všem profesím takto postupovat a nárok na PRÁVO všech dětí na tuto formu pomoci. 

 

O spolku    

Základní údaje o spolku  

Cochem.cz, z.s.
se sídlem Rybalkova 336/49, 101 00 Praha 10 
IČ: 03718310
zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L61802
www.cochem.cz

Tel.: 607 723 436

Email: marketa.novakova@cochem.cz

O nás:

Organizace Cochem.cz, z.s. byla založena v roce 2015 za účelem zavedení 
interdisciplinární spolupráce (cochemské praxe) v ČR jako standardního postupu při 
opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. 

Členové spolku:

Markéta Nováková, člen výboru, pokladník

Pavlína Maierová, člen výboru

Jan Bogusch, člen výboru, předseda
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Osvěta  

Jedním ze základních poslání spolku Cochem.cz, z.s. je šířit osvětu o cochemské praxi 
mezi laickou (rodiče) i odbornou veřejností (opatrovničtí soudci, OSPODy, advokáti, 
psychologové v poradnách, soudní znalci, mediátoři). 

Připomínat a vysvětlovat principy, na kterých tato spolupráce stojí, vysvětlovat výhody 
plynoucí z aplikace tohoto koordinovaného postupu pro všechny účastníky. 
Zprostředkovávat způsoby a cesty, jak tento způsob přemýšlení, nový přístup a nový 
způsobu (spolu)práce uchopit v praxi, jak začít. 

 

Cochem.cz, z.s., Rybalkova 336/49, 101 00 Praha 10, IČ: 03718310, zapsaný ve spolkovém rejstříku           
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L61802
 



Odborné semináře 

Cochem.cz pořádá každoročně odborné semináře za účelem představení interdisciplinární 
spolupráce (cochemské praxe), představení vývoje etablování tohoto postupu v ČR, 
vyvolání diskuse nad překážkami etablování, poskytnutí platformy pro prohloubení nebo 
navázání spolupráce mezi odborníky. 

V roce 2016 se konal 8. dubna seminář s názvem Rovnost a společná rodičovská 
odpovědnost  na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
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Semináře se zúčastnilo téměř 100 odborníků, zástupců profesí, účastnících se 
opatrovnického řízení nebo jinak se podílejících na práci s rodinou v krizové situaci 
rozvodu. 

Další vzdělávací akce, které Cochem.cz v roce 2016 uskutečnil: 

3.2.2016
Přednáška v kanceláři Veřejného ochránce práv 
Představení cochemské praxe pracovníkům KVOP a ombudsmance. Diskuse na téma etablování této praxe 
a možné podpory KVOP tomuto procesu. 

10.2.2016
Přednáška pro Asociaci forenzních psychologů na Katedře psychologie FFUK
Představení cochemské praxe psychologům, soudním znalcům s fokusem na roli psychologa v 
interdisciplinární spolupráci při opatrovnickém řízení. 

8.4.2016
Rovnost a společná rodičovská odpovědnost, odborný seminář na půdě PSPČR
viz. odkaz na výše uvedený seminář 

16.6.2016
Aktivní účast na veřejném slyšení Senátu Parlamentu ČR
Představení cochemské praxe přítomným senátorům, poslancům, odborníkům a přítomné veřejnosti 

21.9.2016
Konference opatrovnických soudců v Praze, pořadatel Justiční akademie
Zajištění přednášky předsedy soudu dr. Detlefa Lauhoefera v německém Wildeshausenu, kde aplikují 
kooperativní opatrovnické řízení, zajištění tlumočení přednášky českým soudcům. 

27.10.2016
Přednáška na interdisciplinárním setkání při OS Kladno
Představení cochemské praxe interdisciplinárnímu týmu odborníků, formujícím se při okresním soudu na 
Kladně 

14.11.2016
Aktivní účast na panelové diskusi pro studenty práva na PFUK
Představení cochemské praxe a navazujících témat v rámci panelové diskuse. Zapojení soudce Mgr. Poláka 
z OS Nový Jičín (aplikace interdisciplinární spolupráce v praxi) a klinického psychologa a soudního znalce 
doc. Ptáčka (zájem díěte, participace dítěte) do aktivní účasti na panelové diskusi pořádané Common Law 
Society. 

25.11.2016
Aktivní účast na semináře pro odborné poradce neziskové organizace Aperio z.s. 
Tématem přednášky v rámci semináře bylo “Poradenství s přesahem”, představení role poradce na 
rodičovské lince nebo v osobním poradenství s ohledem na aplikaci principů cochemské praxe. 
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6.12.2016
Přednáška pro studenty práva na Právnické fakultě UPOL
Představení cochemské praxe a role advokáta/soudce v interdisciplinární spolupráci. Nový přístup v aplikaci 
práva. 

Osvěta v médiích  

Od založení spolku se snažíme o prezentaci problematiky v médiích a šíření informací o 
cochemské praxi v médiích. V roce 2016 se podařilo prezentovat tato témata v médiích 
následovně: 

odborný časopis Školní poradenství v praxi, od nakl. Wolters Kluwer

- číslo 4/2015 - Článek o cochemské praxi společně s PhDr. Václavem Mertinem
- číslo 6/2016 - Článek představující sebezkušnostní program pro děti, jejichž rodiče se 

rozvádí, společně s českou autorkou kroužku Dětský průvodce světem rozvodu, Bc. 
Terezou Vránovou 
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ČRo Plus, pořad Trendy
- Představení cochemské praxe v programu tohoto rádia, rozhovor s redaktorkou 

Tamarou Urválkovou/Kočičkovou  

tisková konference k mediální kampani nadace Naše dítě “Myslete na děti” 
- spolupráce na kampani, aktivní účast na tiskové konferenci, představení cochemské 

praxe jako ohleduplného přístupu k dětem

článek Podporujeme "Cochemský model"?  Co na to odborná společnost  pro 
rodinnou terapii SOFT?!, uveřejněný na webovém portálu Společnosti systemických a 
rodinných terapeutů SOFT. http://www.soft-zs.cz 

článek na iDNES.cz “Vše pro dítě. Úřady i rodiče má u rozvodu zkrotit německá 
praxe”, 17.5.2016

ČT1, pořad Sama doma 
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O Cochemské praxi v pořadu Sama doma. 2x video, 1x záznam z chatu
http://www.ceskatelevize.cz/…/…/469285-cohemska-praxe-1-cast
http://www.ceskatelevize.cz/…/…/469288-cohemska-praxe-2-cast
http://www.ceskatelevize.cz/…/2…/chat/6032-marketa-novakova/

ČT24, pořad Týden v Justici
O Cochemské praxi v pořadu Týden v justici
http://www.ceskatelevize.cz/…/11129264015-…/316281381900417/

ČT1, ČT24 - Cochemská praxe v Událostech 
http://www.ceskatelevize.cz/…/1097181328-u…/216411000100416/
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Účast na vzdělávacích akcích, kontakty, síťování   

K dalším činnostem spolku patří navazování konktaktů na odborníky z profesí, které se 
opatrovnického řízení nebo práce s rodinou v něm účastní nebo se jich nějak dotýká. 
Následně pak zapojování těchto odborníků do procesu etablování cochemské praxe v ČR, 
propojování jejich aktivit a samozřejmě i vzdělávání, které pomůže lépe obsáhnout celý 
komplex oborů v souvislosti s řešením krize rodiny v rozvodové situaci. 

Účastnila jsem se v roli posluchače následujících vzdělávacích akcí: 

Kulatý stůl pořádaný neziskovou organizací Aperio, v rámci projektu Stronger 
Families

Konference s názvem “Rodičovská odpovědnost”, pořádaná  Právnickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci, 5.-7.5. Lázně Teplice nad Bečvou 

Sympozium v rámci Pražského právnického podzimu “Rodina v českém právu”, 
8.9.2016 Praha 

Odborný seminář “Budoucnost opatrovnického soudnictví”, pořádaná kanceláří 
Veřejného ochránce práv na půdě Senátu Parlamentu ČR, 19.10.2016 

Kontakty 

V roce 2016 se podařilo navázat kontak nebo spolupráci s následujícími odborníky, 
subjekty, organizacemi či orgány: 

➡ sociální pedagožka Mgr. Milena Mikulková, autorka skvělé “židličkové metody”, 
která na základě fyzického prožitku zprostředkuje rodičům prožívání dítěte v období 
rozvodu. Navázali jsme spolupráci, která se stále rozvíjí. 
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➡ odborník na fundraising pro neziskové organizace Jan Kroupa, požádala jsem o 
pomoc ohledně fundraisingu, rady a tipy, jak finančně zajistit fungování netypické 
neziskové organizace o jednom člověku 

➡ členové řídíci skupiny “zavádění interdisciplinární spolupráce při OS Nový Jičín”, 
prohloubili jsme spolupráci s Mgr. Vladimírem Polákem, 1. soudcem, který začal v ČR 
interdisciplinární spolupráci v opatrovnickém řízení aplikovat. Navázala jsem kontakt s 
dalšími členy řídící skupiny. 

➡ 1. setkání na MPSV, s řed. odboru ochrany práv dětí Mgr. Kateřinou Šlesingerovou, 
setkala jsem se s nezájmem a odmítavým postojem

➡ setkání s poslankyní PSPČR paní Helenou Langšádlovou, TOP 09, vstřícné jednání, 
zájem o problematiku, pomoc ve smyslu poskytnutí dalších kontaktů a podpory 

➡ setkání se zakladatelkou centra Locika Petrou Wünschovou, seznámení, diskuse o 
možnosti pozdější spolupráce, informace o programu restorace vztahu násilný rodič a 
dítě v případech, kdy byl obětí domácího násilí 2. rodič 

➡ setkání s poslankyní PSPČR paní Markétou Adamovou, TOP 09, vstřícné jednání, 
předjednání možné širší budoucí spolupráce

➡ navázání spolupráce s Asociací mediátorů ČR (AMČR) 

➡ setkání v Psychologickém centru Gaudi, které se zabývá skupinovou terapií rodičů 
procházejících rozvodem, otevřený dialog o možnosti spolupráce, zapojení, 
informování o postupu interdisciplinární spolupráce 

➡ za významné podpory velvyslance ČR v Německu, pana Tomáše Podivínského, 
jsme uspořádali setkání zástupců spolku VAK (Verband Anwalt des Kindes = Zástupce 
dítěte, u nás kolizní opatrovník) na ambasádě ČR v Berlíně. Cílem bylo představení 
činností obou spolků a diskuse nad tématy možné spolupráce. Setkání se účastnila 
také JUDr. Lenka Westphalová z PF UPOL, navázali jsme spolupráci, která pokračuje 
a jejíž cílem je přenos dalšího německého know-how do ČR  

➡ prohloubení spolupráce s neziskovou organizací Aperio, společnost pro zdravé 
rodičovství

➡ prohloubení spolupráce s pedopsychologem a vyučujícím na Katedře Psychologie 
FFUK, panem PhDr. Václavem Mertinem 

➡ setkání s PhDr. Petrem Šmolkou, za účelem navázání dialogu ohledně zapojení 
poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy do interdisciplinární spolupráce, 
ověřování fungování, možností, limitů apod.

➡ setkání s podnikatelem, filantropem a předsedou správní rady nadace VIA Davidem 
Fojtíkem, za zprostředkování setkání vděčím Mgr. Polákovi z Nového Jičína. Měla 
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jsem možnost konzultovat některé věci ohledně fungování neziskové organizace, 
získala jsem propojení na nadaci VIA a některé její programy. 

Finanční část   

Tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy za rok 2016 a obsahuje:

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty

Příloha roční účetní závěrky k 31.12. 2016

Podpis statutárního orgánu: 

______________________________

Markéta Nováková 

člen výboru spolku 
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