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VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA ROK 2017 

Výroční zpráva spolku Cochem.cz, z.s. za rok 2017 je zpracována v souladu s ustanovením 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění (dále jen „ZÚ“)
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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 jde o nejstresovější životní situaci, kterou v našem typu kultury prožíváme. Rodiče, ale 
hlavně jejich děti si zaslouží efektivní podporu a pomoc ve zvládnutí této krizové životní situace. 

Cochemská praxe založená na interdisciplinární spolupráci odborníků, pomáhá rodičům rozpad 
svého vztahu lépe zvládnout, orientovat se na budoucnost a na prožívání a potřeby svých dětí a 
hledat společné řešení v jejich zájmu. 
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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

CÍLE A POSLÁNÍ 

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. 

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. Vytvářet nebo spoluvytvářet metodické a pracovní materiály pro jednotlivé profese a vytvářet 
podmínky pro přímou podporu etablování interdisciplinární spolupráce. 

 
ČINNOSTI SPOLKU 

ODBORNÉ SEMINÁŘE 

Organizace Cochem.cz, z.s. v tomto roce pořádala nebo spolupořádala následující odborné 
semináře, konference nebo workshopy: 

PŘEDNÁŠKA PRO PRACOVNÍKY OSPOD 
Role OSPOD v Cochemské praxi 
Katedra psychologie, FFUK, 16.2. 2017

COCHEMSKÁ PRAXE - Testováno na rodičích v ČR 
Co můžeme změnit, aby rozpad rodiny nebyl počátkem konce vyhlídky dětí na šťastný a spokojený 
život? 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 17.2. 2017 
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ROZPAD RODIN – NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY V ÚSPĚŠNÉM ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE 
Seminář pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, poslance 
Parlamentu ČR MUDr. Víta Kaňkovského a poslance Evropského parlamentu Mgr. Tomáše 
Zdechovského
Senát Parlamentu České republiky, 12.5. 2017 

PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA COCHEMSKÉ PRAXE 
Panelová diskuse se studenty práv na PF UK
PF UK, Praha, 12.4. 2017

PŘEDNÁŠKA - PRINCIPY COCHEMSKÉ PRAXE 
Přednáška pro poradenský tým on-line a telefonické poradny společnosti Aperio, z.s. Senát 
Aperio, z.s., Praha, 21.4. 2017

PŘEDNÁŠKA - ROLE OSPOD V INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI 
Přednáška pro OSPOD Praha 11
Praha, 15.6. 2017

ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE, INSPIROVANÉ COCHEMSKOU PRAXÍ, 
V ČR
Seminář a workshop ve spolupráci s KÚ Olomouckého kraje 
Olomouc, 22.9. 2017

ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE, INSPIROVANÉ COCHEMSKOU PRAXÍ, 
V ČR
Seminář a workshop ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje 
České Budějovice, 12.10. 2017

ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE, INSPIROVANÉ COCHEMSKOU PRAXÍ, 
V ČR
Seminář a workshop ve spolupráci s KÚ Jihomoravského kraje 
Brno, 27.11. 2017

Zakladatelka Cochem.cz, z.s. se v tomto roce účastnila dalších vzdělávacích akcí: 

ZAVÁDĚNÍ PRVKŮ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE NA OS 
Seminář pořádaný Justiční akademií, Mgr. Terezie Pemová, Mgr. Vladimír Polák 
Praha, 3.4. 2017

PŘÍPRAVA K MEDIACI V ŘEŠENÍ (PO)ROZVODOVÉ SITUACE
Mgr. Milena Mikulková, Espediente, z.s. 
Praha, 2.5. 2017

PROBLÉMY RODINY V ČESKÉM PRÁVU 
Pražský právnický podzim
Praha, 6.4. 2017

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY
Dvoudenní odborné fórum, MPSV, vystoupení v odborném panelu  
Plzeň, 31.8. - 1.9.2017
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KONFERENCE „MEDIACE 2017”
Konference o mediaci, organizovaná PF UPOL
Olomouc, 27.-28. 2017

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

V roce 2017 realizovala nebo začala realizovat organizace Cochem.cz, z.s. následujících projekty: 

Název projektu: Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

Doba realizace: 1. 5. 2017 – 28. 2. 2019

Výše dotace: 354 608 Kč

Projekt je podpořený Nadací Sirius. Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů - cochemské 
praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje interdisciplinární spolupráci všech 
profesí a institucí, které se zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést rodiče 
k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a 
následně dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení 
komunikace a vzájemné spolupráce. 

V rámci projektu je realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci jednotlivých krajů ČR, 
které vysvětlí principy cochemské praxe, výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také 
pro každou jednotlivou profesi a dále zprostředkují praktické zkušenosti ze zavádění tohoto 
postupu při OS v Novém Jičíně. Následný workshop je praktickou ukázkou principů fungování 
interdisciplinární spolupráce. Výstupy z projektu jsou uveřejněné na www.cochem.cz

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
 

http://www.cochem.cz


 

Název projektu: Webová stránka pro děti rozcházejících se rodičů: PRÁVO NA RODIČE

Doba realizace: 1.9. 2016 – 31.8. 2017

Výše dotace: 200 000 Kč

Projekt je zaměřen na vytvoření webového portálu pro děti www.pravonarodice.cz. Seznamuje děti 
se situací rozpadu vztahu jejich rodičů, pomáhá zorientovat se v procesu i právech dětí v této 
situaci. Uvádí také příběhy jiných dětí, které prožili stejnou životní situaci a kontakty na místa, kam 
se děti mohou obrátit o pomoc. Obsahuje také podstránku pro rodiče, která je více méně apelem, 
aby rodiče v této situaci na své děti nezapomínali, zajímali se o jejich pocity, potřeby a prožívání, 
byli pro ně dostupní a v jejich zájmu a s ohledem na ně, se domluvili, jak budou o děti společně 
(prakticky každý zvlášť) o své děti pečovat. 
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MÉDIA

K důležitým činnostem spolku patří osvěta, seznamování laické i odborné veřejnosti s cochemskou 
praxí. V roce 2017 se podařilo dostat téma do těchto médií: 

RESPEKT 

KRÁSNÝ NOVÝ ROZVOD, Dva čeští soudci spustili nenápadnou reformu, která mění životy dětí z 
rozpadajících se rodin 
Petr Třešňák, RESPEKT,  3.6. 2017 

RESPEKT - on-line 
POROVNÁVÁNÍ RODIČŮ JE HLOUPOST, ŘÍKÁ PROPAGÁTORKA COCHEMSKÉHO 
ROZVODOVÉHO MODELU
Interview Markéty Novákové s Andreou Procházkovou, 8.6. 2017

KONTAKTY A SPOLUPRÁCE 

V roce 2017 došlo k prohloubení spolupráce s jednotlivci i institucemi či organizacemi z předešlých 
let a byly navázány nové kontakty a formy spolupráce: 

Senátorka Miluše Horská
Nadace Sirius 
Asociace manželských a rodinných a poradců (AMRP) 
doc. Radek Ptáček a Mgr. Terezie Pemová, Nidar 
Akademický ústav Karviná, PhDr. Irena Piskořová 
poslankyně PČR Nina Nováková 
Inpublic Group, Richard Preisler 
OS v Kladně, JUDr. Jaroslav Lockenbauer, Mgr. Petra Nováková  
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FINANČNÍ ČÁST 

Finanční část tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy, která obsahuje: 

Rozvahu 
Výkaz zisku a ztrát
Přílohu k účetní závěrce k 31.12.2017

Podpis statutárního orgánu: 

______________________________

Markéta Nováková 

člen výboru spolku 
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