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VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA ROK 2021 

Výroční zpráva spolku Cochem.cz, z.s. za rok 2021 je zpracována v souladu s ustanovením 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění (dále jen „ZÚ“)

V Praze, dne 30.6.2022
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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 více než 1/3 okresních soudů. 
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Rozvoj interdisciplinární spolupráce je systematicky podporován Justiční akademií a jejími 
vzdělávacími programy pro opatrovnické soudce. Navíc v rámci svých projektů umožňuje podporu 
ve vzdělávání celému interdisciplinárnímu týmu při jednotlivých okresních soudech. 

Ze strany MPSV byla již podpora rozvoje interdisciplinární spolupráce a zavádění dílčích prvků do 
práce OSPOD jednoznačně deklarována. Některé prvky práce, jako společná schůzka rodičů, 
poskytování edukace rodičů apod. už byly v některých místech ČR v rámci OSPOD etablovány 
jako prvky standardní a to i tam, kde interdisciplinární spolupráce prozatím etablována není. 

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 2021 působili ve spolku tito zaměstnanci nebo spolupracovníci: 

Dipl.Übers. Markéta Nováková 

Mgr. Pavla Churavá 

Mgr. Jana Dvořáková 

Mgr. Dagmar Kubičíková 

Mgr. Eva Barešová 
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Prof. doc. Oldřich Matoušek, CSc. 

JUDr. Renáta Šínová, PhD. 

JUDr. Lenka Westphalová, PhD. 

Mgr. Pavla Poláková 

Mgr. Marie Blažková 

Mgr. Vladimír Polák 

Olga Kubešová 

Barbora Loukotová 

Jiří Uher 

Nina Sereni 

Ing. Jana Mrázová 

ČINNOSTI SPOLKU 

ODBORNÉ SEMINÁŘE 

Rok 2021 se nesl v duchu covidových opatření, mnoho seminářů, konferencí a dalších platforem 
pro setkávání se přeneslo do on-line prostoru. Některé se přeci jen podařilo uskutečnit prezenčně: 
 

ON-LINE PŘEDNÁŠKA PRO MĚSTO SLANÝ - VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ V 
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI 
Přednáška na on-line konferenci pořádané Městským úřadem Slaný 
On-line, 16.3. 2021

ON-LINE KONFERENCE ORGANIZACE MODRÁ LINKA - PARTICIPACE ANEB KUDY K 
POTŘEBÁM A ZOHLEDNĚNÍ DĚTÍ V KONFLIKTU RODIČŮ 
Pasivní účast na on-line konferenci. 
On-line, 29.4. 2021

SEMINÁŘ JUSTIČNÍ AKADEMIE - PRO INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM PŘI OS V SEMILECH
Vedení semináře a přednášení spolu se soudcem Mgr. V. Polákem pro tým etablující 
interdisciplinární spolupráci při OS v Semilech 
Semily, 2.- 3.6. 2021

PŘEDNÁŠKA PRO INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM PŘI OS V SEMILECH
Přednáška o dalších možnostech postupu při etablování spolupráce, role jednotlivých profesí, 
možnosti využití dostupných služeb, zdrojů financování aj.  
Semily, 5.8. 2021

KULATÝ STŮL - JAK POMOCI RODIČŮM DOBŘE SE ROZEJÍT
Aktivní účast jako panelistka na KS pořádaném organizací Aperio ve spolupráci se senátorkou 
Šárkou Jelínkovou 
Praha, 30.9. 2021
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WORKSHOP - Sdílení dobré praxe v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů dětí po 
rozvodu, Pardubicko - Královéhradecko 
Workshop pořádaný ve spolupráci se senátorkou Miluší Horskou, podpora rozvoje interdisciplinární 
spolupráci v daném regionu 
Pardubice, 15.10. 2021

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
Plzeň, 2.11. 2021

PŘEDNÁŠKA O INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCI - ROLE OSPOD - VCVS ČR
Přednáška pro sociální pracovníky (akreditované vzdělávání) ve spolupráci se Vzdělávacím 
centrem pro veřejnou správu ČR 
Brno, 9.11. 2021

SEMINÁŘ JUSTIČNÍ AKADEMIE - PRO INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM PŘI OS V ČESKÉM 
KRUMLOVĚ
Vedení semináře a přednášení spolu se soudcem Mgr. V. Polákem pro tým etablující 
interdisciplinární spolupráci při OS v Českém Krumlově
Český Krumlov, 9.12. 2021

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

V roce 2021 začala organizace Cochem.cz, z.s. realizovat nebo pokračovala v realizaci 
následujících projektů: 

 

Multidisciplinární specialista v praxi 

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

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022 

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 2021 byla realizace projektu prodloužena. Vzhledem ke covidovým opatření bylo obtížné 
provést pilotní fázi, a proto byl projekt prodloužen. V roce 2021 proběhlo setkání realizačního týmu 
se soudkyněmi a byl domluven postup v pilotní fázi. Probíhala práce na procesně-právní analýze 
přechodové fáze a na metodice pro výkon kolizního opatrovnictví. Byla také realizována část 
komunikační kampaně ke změně výkonu kolizního opatrovnictví.   
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Facebooková kampaň v roce 2021.  
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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.

V rámci realizace projektu v tomto roce byla vytvořena Metodika edukace rodičů v rozvodové 
situaci a další materiály pro práci poskytovatele odborné služby s rodiči. Byla zahájena pilotní fáze  
za účelem zavedení služby do portfolia služeb partnera projektu a ověření metodiky v praxi. 
Partnerovi je v průběhu pilotní fáze poskytována metodická podpora. 

https://www.cochem.cz/wp-content/uploads/2022/05/
metodika_ekudace_rodicu_v_rozvodove_situaci.pdf
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Motivační leták pro rodiče.  
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Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha 

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167 

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Výše dotace: 3 102 190 Kč 

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky určené pro odborné 
pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozpadu nesezdaného soužití ve službě OSP v CSS 
Praha. Metodika posílí odborné kompetence pracovníků při edukaci rodičů, informuje je o procesu 
opatrovnického řízení, učí je, jak nově přistupovat k rodičům v situaci rozvodu, aby převzali vlastní 
odpovědnost za život svůj a svých dětí. Bude podpořeno 7 osob, bude vytvořena metodika, jejíž 
přínos bude evaluován. 

Projekt realizuje organizace Cochem.cz, z.s. jako příjemce ve spolupráci s partnerem Centrum 
sociálních služeb Praha, příspěvková organizace. 

KONTAKTY A SPOLUPRÁCE 

V roce 2021 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: 

ON-LINE MEETING se zástupci MPSV, pracovní skupina věnující se interdisciplinární 
spolupráci (cochemské praxi) 
On-line setkání se zástupci MPSV, pracovní skupinou zabývající se implementací nosných prvků 
cochemské praxe do práce OSPOD 
On-line, 11.3. 2021

Vztahová poradkyně a zakladatelka Espediente, z.s. Milena Mikulková přizvala mě (Markétu 
Novákovou) a mojí kolegyni Pavlu Polákovou k napsání knihy Hlavu vzhůru po rozvodu, aneb 
cesta k fungujícímu rodičovskému týmu, která vyšla v nakladatelství Grada. 

15.12. 2021 jsme knihu slavnostně pokřtili. 
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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 31.12.2021

Podpis statutárního orgánu: 

______________________________

Markéta Nováková 

člen výboru spolku 
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