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Motivační obrázek



Původ cohemské praxe v soudních řízeních 

• Wildeshausen – zdejší soud začal aplikovat kooperativní opatrovnické 

řízení

• Cílem je posílení rodičovské odpovědnosti v řízeních o péči o nezletilé 

děti a o úpravě styku. 

• Všichni účastníci řízení by se měli vyhnout chování, které by přispívalo k 

vyostřování konfliktu. 

• Je třeba zabránit situacím, kdy jeden z rodičů odchází od soudu jako 

poražený, protože v takovém případě (spolu)prohrává vždy také dítě.

• Všichni účastníci řízení o péči o nezletilé děti a řízení o úpravu styku 

(soud, OSPOD, advokáti, poradny, kolizní opatrovník, znalec) by se měli 

pokusit posílit samoregulační schopnosti rodiny a umožnit jejím členům, 

aby své aktuální a také budoucí konflikty řešili samostatně.



Zavádění nové praxe v opatrovnickém řízení v 

soudním regionu Nový Jičín 

VIZE

Přechod od autoritativního rozhodování o dětech k procesu, 

při němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou 

rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a perspektivu 

dítěte.



Principy cochemské praxe
• Orientace na perspektivu dítěte.

• Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na 

rodinnou situaci před rozvodem/ rozchodem. 

• Dohoda rodičů a jejich převzetí společné odpovědnosti je 

nezbytným předpokladem budoucího blaha dítěte.

• Základním východiskem je, že dítě s blízkým vztahem 

k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.

• Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od 

obou rodičů potřebuje, je projevem jejich rodičovské 

odpovědnosti.

• Deeskalace rodičovského konfliktu.



Subjekty interdisciplinární spolupráce v soudním 

regionu Nový Jičín 

• Okresní soud Nový Jičín 

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí soudního regionu 

Nový Jičín 

• Centrum psychologické pomoci – pracoviště Nový Jičín 

• Centrum sociálních služeb Ostrava (od jara 2018)

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

• Zástupce mediátorů



Průběh zavádění nové praxe v opatrovnických 

sporech u OS Nový Jičín

• Červen 2016 – první jednání řídící skupiny – členové:

 všichni soudci opatrovnického oddělení OS Nový Jičín

 zástupci Centra psychologické pomoci Nový Jičín

(vedoucí, psycholog, sociální pracovnice)

 vedoucí daných orgánů sociálně-právní ochrany dětí

 zapsaný mediátor

 advokát (mediátor) pro rodičovské spory

 zástupci Krajského úřadu MSK



Začátky aplikace nové praxe z pohledu OSPOD 

Kopřivnice 

Silné stránky

• pokles počtu řízení o výchově a výživě u nesezdaných párů,

rodiče dohodu uzavřou prostřednictvím OSPOD

• poměry dítěte jsou upraveny v krátké době bez ohledu na

rozsah rodičovského konfliktu

• rodiče jsou při soudním řízení u všech institucí edukování

shodně, tedy jsou vedeni k převzetí rodičovské

odpovědnosti a tímto k rozhodování o svém dítěti

• neprobíhá klasické soudní dokazování – neprovádí se

šetření v rodině, nevyžadují se zprávy ze školských zařízení



Začátky aplikace nové praxe z pohledu OSPOD 

Kopřivnice 

Slabé stránky

• na OSPOD se vrací rodiče, kteří dohodu uzavřeli

mimosoudně, a tato není oběma rodiči dodržována

• na OSPOD i k soudu se vrací rodiče, kteří dohodu uzavřeli

velmi brzy, v době nejostřejšího konfliktu

• pro OSPOD vysoká náročnost vedení společné schůzky s

oběma rodiči za účelem edukace a dojednání dohody

• pro OSPOD nižší orientace v poměrech rodiny

• nutná osobní účast OSPOD u všech soudních řízeních

• rozdílný přístup jednotlivých soudců



Práce OSPOD po dvou letech aplikace cochemské

praxe

• první společná schůzka na OSPOD s oběma rodiči –

důležité

• následná jednání vždy s oběma rodiči

• pokles práce v terénu (neprovádí se šetření)

• pokles počtu soudních řízení v řízeních o péči o nezletilé 

děti 

• větší spolupráce s Centrem psychologické pomoci Nový 

Jičín a s Centrem sociálních služeb Ostrava při edukaci 

rodičů – poskytování rodinné terapie



Děkuji za pozornost 


