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VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA ROK 2020 

Výroční zpráva spolku Cochem.cz, z.s. za rok 2020 je zpracována v souladu s ustanovením 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění (dále jen „ZÚ“)

V Praze, dne 30.6.2021
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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. 

V České republice narůstá počet okresních soudů, které zavádí interdisciplinární spolupráci do 
běžné praxe svých opatrovnických úseků resp. rozhodování opatrovnických soudců. V současné 
době v některé fázi přípravy, zavádění nebo aplikace již 1/3 okresních soudů. 
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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. 

ZAMĚSTNANCI SPOLKU

V roce 2020 působili ve spolku tito zaměstnanci nebo spolupracovníci: 

Dipl.Übers. Markéta Nováková 

Mgr. Pavla Churavá 

Mgr. Jana Dvořáková 

Mgr. Eva Janíčková 

Mgr. Dagmar Kubičíková 

Mgr. Eva Barešová 

Prof. doc. Oldřich Matoušek, CSc. 

JUDr. Renáta Šínová, PhD. 

JUDr. Lenka Westphalová, PhD. 

Mgr. Pavla Poláková 
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Olga Kubešová 

Nina Sereni 

Ing. Jana Mrázová 

ČINNOSTI SPOLKU 

ODBORNÉ SEMINÁŘE 

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

METODICKÉ SETKÁNÍ A PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
PŘI OS V NYMBURCE
Realizace v rámci projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce 
Nymburk, 10.1. 2020

KONFERENCE „PRÁCE S RODINOU V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI
Organizace a moderování odborné konference pořádané Akademickým ústavem Karviná, z.ú. ve 
spolupráci se senátorkou Miluší Horskou  
Senát PČR, Praha, 16.1. 2020

SEMINÁŘ JUSTIČNÍ AKADEMIE - RODINNÉ PRÁVO SOUKROMÉ
Seminář pro interdisciplinární týmy při okresních soudech o zavádění interdisciplinární spolupráce
Kroměříž, 28. - 29.1. 2020

METODICKÉ SETKÁNÍ A PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
PŘI OS V JABLONCI NAD NISOU
Realizace v rámci projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce 
Jablonec nad Nisou, 14.2. 2020

METODICKÉ SETKÁNÍ A PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
PŘI OS V MLADÉ BOLESLAVI 
Realizace v rámci projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce 
Mladá Boleslav, 21.2. 2020

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
On-line, 2.4. 2020

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
Brno, 14.5. 2020

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
Plzeň, 11.6. 2020
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AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - ROLE PROFESÍ V INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI PŘI 
ROZVODU - A2020/0259-SP/VP
Akreditované vzdělávání pro pracovníky Akademického ústavu Karviná, z.ú.
Karviná, 29. - 30.6. a 1.7. 2020

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - MOŽNÉ FORMY PORADENSTVÍ DLE § 11 ODST. 1 PÍSM. A) 
ZOSPOD - "EDUKACE" RODIČŮ PŘED ROZVODEM A V PRŮBĚHU OPATROVNICKÉHO 
ŘÍZENÍ. A2020/0260-SP/VP
Akreditované vzdělávání pro pracovníky Akademického ústavu Karviná, z.ú.
Karviná, 21.8. 2020, 4.9. 2020, 9.9. 2020

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
Brno, 10.11. 2020

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

V roce 2020 začala organizace Cochem.cz, z.s. realizovat nebo pokračovala v realizaci 
následujících projektů: 

 

Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce  

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Tento projekt byl v roce 2020 ukončen. Jeho cílem bylo vytvořit metodický materiál, který podpoří 
zavádění interdisciplinární spolupráce při dalších okresních soudech. Metodika návodně 
představuje jednotlivé kroky, které je potřeba při etablování postupu udělat. Odráží poznatky z 
praxe, kdy v rámci projektu byly v zavádění spolupráce podpořeny tři okresní soudy: OS v Mladé 
Boleslavi, OS v Nymburce a OS v Jablonci nad Nisou. 

Markéta Nováková ve spolupráci se soudci dotčených soudů uspořádala první informační seminář 
pro zástupce všech důležitých subjektů v daném regionu. Semináře se konaly na městských 
úřadech zmíněných měst a posléze byl ustanoven realizační tým u každého soudu, jehož členové 
se scházeli pravidelně 1x měsíčně a společně nastavovali praxi. Provázení trvalo pro každý soud 
ca. 6 měsíců. 

Druhá osa projektu se věnovala změně výkonu kolizního opatrovnictví. Cílem bylo vytvořit 
metodiku, která sestaví profesiogram pro kolizního opatrovníka, vytvoří profil osobnosti, vzdělávání 
a činností této profese v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po 
rozvodu. 
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Výstupy projektu:

• Metodika Multidisciplinární specialista, nové pojetí profese kolizního pracovníka

• Metodika Zavádění interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy 
poměrů děti po rozvodu

• Video s vysvětlením postupu v rámci řízení rodičům

Všechny výstupy jsou ke stažení na https://www.cochem.cz/index.php/projekty/ pod záložkou 
projektu METODICKÁ PODPORA PŘI ETABLOVÁNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE. 

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                                                                           6
 

https://www.cochem.cz/index.php/projekty/


 

Multidisciplinární specialista v praxi 

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011282 

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

Výše dotace: 2 408 633 Kč 

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako 
multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Bude vytvořena metodika, která popisuje 
profesi nového pojetí. Kolizní opatrovník bude proškolen v novém kurzu. Bude realizována 
komunikační strategie, bude koordinován proces přechodové fáze, přičemž analýza bude součástí 
metodiky. Efekt a přínos nové pracovní pozice bude evaluován a popsán v závěrečné evaluační 
zprávě. 

V roce 2020 bylo v rámci tohoto projektu realizováno vytvoření vzdělávacího kurzu pro samostatné 
kolizní opatrovníky a sestaven profil profesní zkoušky. Eva Barešová, v roli pilotního kolizního 
opatrovníka prošla vzdělávacím kurzem, ke kterému byla vytvořena také výuková skripta. 
Projektový tým také pracoval na videích pro rodiče  a děti, které srozumitelnou formou vysvětluje, 
kdo je kolizní opatrovník a jaká je jeho role.  
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Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství 

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015118 

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022 

Výše dotace: 1 563 810 Kč 

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro 
sociální pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především 
v rámci odborného sociálního poradenství). Metodika posílí odborné kompetence sociálních 
pracovníků pro edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, jaké informace je 
rodičům potřeba sdělit, jak rodiče/děti na soud připravit. Bude vytvořena metodika, jejíž přínos 
bude evaluován a doložen evaluační zprávou. 

Projekt je realizován se zapojením partnera ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., na 
jehož pracovišti probíhá pilotáž vytvořené metodiky.

KONTAKTY A SPOLUPRÁCE 

V roce 2020 došlo k prohloubení spolupráce s jednotlivci i institucemi či organizacemi z předešlých 
let a byly navázány nové kontakty a formy spolupráce: 

Schůzky s ministerstvy: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

22.1. 2020, Schůzka se zástupcem Oddělení sociálních inovací MPSV ČR, panem Štěpánem 
Rezkem. Schůzka byla o interdisciplinární spolupráci, bližší představení vývoje etablování v 
současnosti. Možnosti sběru dat a hodnocení dopadů. Možnosti systémové implementace do 
systému. 

27.8. 2020, Schůzka s ministryní MPSV Michaelou Maláčovou. Diskuse nad možností koncepční 
podpory rozvoje interdisciplinární spolupráce, zakotvení dílčích postupů do standardní práce 
OSPOD v rámci výkonu kolizního opatrovnictví a poskytování poradenství rodičům. 

Aperio společnost pro zdravé rodičovství:

Participace na projektu Rozchodem rodina nekončí v roli experta. 

Setkání s advokátkami JUDr. Danou Musalovou a Mgr. Dagmar Lupínkovou

Podpora v zájmu organizovat a realizovat skupinovou edukaci rodičů v soudním regionu OS v 
Mladé Boleslavi. Obě advokátky se účastnily interdisciplinárních setkání při OS v Mladé Boleslavi a 
chtějí podpořit dalšími aktivitami její realizaci v Mladé Boleslavi. Bylo jim předáno potřebné know-
how a materiály s tím, že je možná a vítaná další spolupráce.                 
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NIDAR, Národní institut pro děti a rodinu 

16.9. 2020, Setkání s prof. Radkem Ptáčkem a Mgr. Terezií Pemovou za účelem konzultace profilu 
kolizního opatrovníka, vymezení jeho činnosti a získání jejich pohledu na vhodnost, důležitost, 
četnost ustanovování dětem zástupce v opatrovnickém řízení v rámci rodinného práva 
soukromého (dva kompetentní rodiče).                                                                      

FINANČNÍ ČÁST 

Finanční část tvoří samostatnou přílohu výroční zprávy, která obsahuje: 

Rozvahu 
Výkaz zisku a ztrát
Přílohu k účetní závěrce k 31.12.2020

Podpis statutárního orgánu: 

______________________________

Markéta Nováková 

člen výboru spolku 
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