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Úvod 
 

Předkládaný materiál je souhrnnou strategicko-evaluační zprávu z realizace projektu Sdílené 
rodičovství (dále jen Sdílené rodičovství). Jejím cílem je popsat postupy zavádění metody 
Sdíleného rodičovství do praxe interdisciplinárních opatrovnických týmů, které byly pilotně 
testovány v rámci realizace projektu. Ověření se týkalo, jak práce s rodiči a jejich dětmi 
v situaci rozpadu rodičovského vztahu (edukace, rodičovské plány, podpora participace dětí), 
tak i odborné přípravě expertů pracujících s metodou Sdíleného rodičovství a jejich 
interdisciplinární spolupráci (vzdělávací kurz pro interdisciplinární týmy, pomůcky, nástroje).  

 

Rádi bychom tímto také vyjádřili náš velký díl všem kolegyním a kolegům, kteří nám při 
realizaci projektu pomáhali. Rovněž tak účastnicím a účastníkům vzdělávacích bloků za jejich 
nápady, postřehy a zpětnou vazbu. A v neposlední řadě rodičům a dětem, kteří s důvěrou a 
otevřeností vstupovali do našich pilotních aktivit a velmi aktivně nám pomáhali i při tvorbě 
projektových materiálů.  
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Východiska evaluační zprávy  
 

Realizace projektu byla pro účely projektového řízení v souladu s výzvou rozdělena do 
několika dílčích klíčových aktivit. Ty však nelze vnímat jako jednotlivé přísně ohraničené 
činnosti, které mají samostatné výstupy či „svůj“ realizační tým. Fakticky je projekt jedním 
funkčním celkem, kdy se jednotlivé aktivity navzájem prolínají, zpětnovazebně ovlivňují a 
zapojení účastníci mohou být v různých rolích (např. osoby vyškolené v rámci pilotní fáze, 
následně pod vedením odborného týmu NIDAR pracovali s klienty/rodiči a poskytovali 
zpětnou vazbu na metodu samotnou; někteří účastníci/ce pilotního vzdělávání následně 
v projektu spolupracovali jako lektoři/ky či odborní recenzenti/ky a spoluautoři/ky vytvořených 
materiálů, atp.). V rámci této souhrnné zprávy předkládáme tedy hodnocení projektu jako celku.  

Zpráva by měla poskytnout návod a doporučení, jak s moduly metody Sdíleného rodičovství 
pracovat v praxi. Popisujeme podmínky, které je potřeba vytvořit pro kvalitní interdisciplinární 
spolupráci v této oblasti. Ale i to, do jaké míry je možné jednotlivé moduly modifikovat dle 
regionálních specifik, aniž by však nebyl narušen jejich cíl a smysl. Všechny moduly a metody 
jsou v textu také ukotveny v teoretických východiscích tak, aby bylo srozumitelné proč je 
potřeba udržet některé principy a zásady.   

 

Cíle projektu a jejich naplnění  
 

Cílem projektu Sdílené rodičovství – jak vychovávat dítě s láskou i po rozvodu, bylo zavést 
metodu Sdíleného rodičovství, včetně konkrétních nástrojů (individuální a skupinové edukace, 
rodičovské plány a související poradenství, podpora rodičů při zapojování dětí do 
porozvodového uspořádání) do praxe konkrétních opatrovnických soudů a jejich příslušných 
OSPOD a spolupracujících poskytovatelů odborné pomoci.  

Základním východiskem všech projektových aktivit (jakožto i metody Sdíleného rodičovství) 
je přesvědčení, že kvalitní a včasná pomoc a podpora rodičů v situacích rozpadu rodiny, snižuje 
zátěž a potenciální traumatizaci dítěte. A to jak akutních obtíží dítěte po dobu rozpadu 
rodičovského vztahu, tak i prolongovaných či dlouhodobých následků.  

Naplnění tohoto cíle bylo zajištěno prostřednictvím proškolením interdisciplinárních týmů 
okresních soudů (opatrovnického úseku) v metodě Sdíleného rodičovství a jejich následné 
podpoře při zavádění metody do praxe. Dále jsme připravili podmínky pro další rozšiřování 
metody do praxe dalších soudů (tvorba kurzu a příprava pro jeho akreditace, tvorba 
vzdělávacích materiálů, vybudování metodických center, nastavení pravidel supervize a 
intervize, sdílení dobré praxe). 
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Cílová skupina a důvod jejího zapojení  
 
Byť je metoda Sdíleného rodičovství určena primárně rodičům, její zavádění je nutně závislé 
na změně v přístupu a práci opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 
případně poskytovatelů odborné pomoci.  Dle aktuálně platné právní úpravy musí být i dohoda 
rodičů o porozvodovém upořádání (tedy situace, kdy mezi rodiči není o podmínkách života 
dítěte po rozvodu není spor) přezkoumána soudem. Z tohoto důvodu musí být mimo jiné při 
řízení dítě zastoupeno kolizním opatrovníkem (OSPOD). Ten má i samostatnou procesní 
způsobilost, tzn. může napadnout části dohody, nebo celou dohodu, pokud ji bude považovat 
v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.  
 
Vůle rodičů k dohodě nemusí tedy stačit, pokud její hodnotu nectí a nepodporují instituce, které 
upravují porozvodové uspořádání. Změny v řešení porozovodových sporů nebo nedohod je 
tedy potřeba primárně očekávat od veřejných institutů, které do nich v rámci svých kompetencí 
vstupují. Teprve pokud oni zvnitřní princip posílení rodičovských kompetencí v situaci rozpadu 
rodičovského vztahu, a vytvoří podmínky a služby pomáhající uzavřít dohodu, je možné 
požadovat i změny v chování rodičů, potažmo společenském a mediálním diskurzu.   
 
Opatrovnické soudy, OSPOD a poskytovatelé odborné pomoci potřebují pochopit, že pro 
úspěch změny v řešení porozvodových sporů potřebují zavést nejen postupy interdisciplinární 
spolupráce, ale následně potřebují konkrétní nástroje práce s rodiči.  
 
Na důkazech založená zahraniční praxe zároveň potvrzuje, že pro prospívání dítěte nepostačuje 
jakákoliv dohoda, ale takové každodenní uspořádání, které zohledňuje nejen potřeby dítěte, ale 
snižuj i potenciál rodičovského konfliktu. Smyslem metody Sdíleného rodičovství není „jen“ 
podporovat rodiče v tom, aby se dohodli. Tedy ve smyslu jakákoliv dohoda je dobrá dohoda. 
Ale jedná se především o poskytnutí konkrétních informací, nástrojů a pomůcek, které jim 
umožní vytvořit životaschopnou dohodu, která jim bude fungovat nejen pár měsíců, ale 
v ideálním případě již po zbytek dětství jejich dítěte. Proto jsou do všech fází spolupráce 
s rodiči zakomponovány postupy, které rodičům pomáhají pochopit, že porozvodové 
uspořádání není o jedné dohodě schválené soudem, ale nekonečným sledem drobných a 
každodenních vyjednávání. S tím, že je důležité, aby rodiče co nejdříve vytvořili vlastní 
srozumitelná pravidla porozvodového fungování, ale i principy dojednávání neshod, sporů či 
rozdílných pohledů na život dítěte. Sdílené rodičovství tak není jen metodu, která vede rodiče 
k dohodě, ale jedná se o podporu rodičů v konsensuální výchově. A to i po rozpadu 
rodičovského vztahu. Jen tento způsob porozvodového uspořádání umožňuje dítěti udržet si 
dobrý vztah k oběma rodičům ve vztahově stabilním výchovném prostředí.  
 
Teprve pokud se odborníci shodnout na těchto východiscích, mohou být schopni je 
srozumitelně zprostředkovat rodičům. Rozvádějící se rodiče a jejich děti jsou tedy až 
sekundární cílovou skupinou, přestože jsou hlavním beneficientem projektu i metody. V rámci 
projektu jsme se soustředili na to, aby se rodinám v situaci rozpadu rodičovského vztahu dostalo 
kvalitních a dobře dostupných odborných služeb a kvalifikovaných odborníků u 



 

 7 

opatrovnických soudů a OSPOD. I pomůcky, které byly pro rodiče vytvořeny nemají sloužit 
nezávisle na poradenské podpoře (tzn. i rodiče, jejichž soudy se nezapojily do metody 
Sdíleného rodičovství mohou mít v běžném životě užitek z manuálu nebo videospotů,  ale ty se 
nemusí promítnout do způsobu soudního řešení rozvodu). Velmi jsme se soustředili na to, aby 
byly tyto materiály na dostatečné odborné úrovni, zároveň však budou hovořit jazykem (i 
grafickým), který je rodičům srozumitelný a nápomocný. Proto jsme do tvorby materiálů 
zapojili jak potenciální dospělé uživatele služeb, tak děti. Právě tuto participaci považujeme za 
důležitý prvek aktivního zapojení této cílové skupiny.   

 

Metodologie evaluace 

Vzhledem k tomu, že projekt měl přímé beneficienty (členy okresních interdisciplinárních 
týmů) a nepřímé beneficienty (rodiče a děti v situaci rozpadu rodiny), zaměřili jsme evaluaci 
samostatně na obě tyto kategorie. Pro obě tyto skupiny jsme tedy zvolili jednotlivá evaluační 
východiska i indikátory či výstupy pro jejich sledování.  

Přičemž samotná evaluace měla dvě úrovně, a to: 

- Evaluace jako průběžný zpětnovazebný proces tvorby nástrojů a materiálů projektu. 
Tento typ evaluace byl zakomponován do všech klíčových a projektových aktivit (přímá 
participace všech cílových skupin na celém procesu tvorby materiálů, facilitovaná 
setkání, recenzní posudky odborníků účastnících se projektu i externích expertů). Cílem 
tohoto typu evaluace je dosáhnout vysoké kvality vytvářených nástrojů a produktů a je 
standardním pracovním nástrojem naší organizace.  

- Evaluace jako posouzení dosažených cílů. Tento typ evaluace jsme zařadili do druhé 
fáze realizace projektu. Cílem tohoto typu evaluace bylo především zhodnotit, zda a 
v jaké kvalitě se podařilo zavést metodu Sdíleného rodičovství do běžné praxe. Důležitá 
pro nás byla nejen skutečnost, zda daný interdisciplinární tým s metodou Sdíleného 
rodičovství pracuje, ale také identifikování podmínek a překážek, které proces 
implementace provázely (na toto téma byly vedeny strukturované rozhovory 
s účastníky/účastnicemi z řad odborníků).  

 
Evaluační předpoklady a východiska  

Evaluační předpoklady pro cílovou skupinu „odborníci“  

Evaluační předpoklad č. 1 – Metodu Sdíleného rodičovství bude jednodušší zavádět 
s oblastech, kde jsou již ustanoveny regionální interdisciplinární týmy pro řešení situace 
rozpadu rodičovského vztahu (minimálně na úrovni okresní soud, příslušné OSPOD/y, alespoň 
jeden poskytovatel odborné pomoci). S tím, že za interdisciplinární spolupráci považujeme 
nejen komunikační styl, ale shodu na základních principech a východiscích (akceptace dvou 
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kompetentních rodičů, odstranění konfliktu jako zdroje největší zátěže dítěte a rodičů, 
nehledání „lepšího“ rodiče), nikoliv jen nastavení pravidel komunikace a spolupráce.  

Evaluační předpoklad č. 2 – Stěžejní roli v zavádění metody Sdíleného rodičovství mají soudy, 
které mají zásadní vliv na to, jak jsou řešeny situace rozpadu rodiny (tzn. zda podporují smírné 
a konsenzuální řešení, nebo zda na porozvodové uspořádání nahlíží jako na spor, který rozsoudí 
v rámci soudního řízení).  

Evaluační předpoklad č. 3 – Zavedení metody Sdíleného rodičovství přispívá ke zkvalitnění 
práce všech zúčastněných expertů. Snižuje emoční zátěž vyplývající z práce s rodiči ve vysoce 
intenzivním konfliktu. Jedná se o prevenci vyhoření či pracovní nespokojenosti.  

Evaluační předpoklad č. 41 – Pozitivní dopady zavedení metody Sdíleného rodičovství lze 
sledovat ve snížení délky řízení, snížení počtu obstrukčních a konfliktních procesních postupů 
(průběžná opatření v průběhu běžících řízení), snížení soudně znaleckého posuzování v rámci 
rozvodových sporů, zvýšení efektivity poskytovaných služeb (služby jsou využívány 
indikovanými klienty ve správný čas).  

Evaluační předpoklad pro cílovou skupinu „rodiče“  

Evaluační předpoklad č. 1 – Metoda Sdíleného rodičovství přináší větší efekt rodičům, kteří 
podávají první návrh na uspořádání poměrů v souvislosti s rozpadem rodiny. Toto je možné 
sledovat prostřednictvím doby nutné k dosažení rodičovské dohody, využití podpůrných 
služeb, stabilita dosažené dohody -  tzn. zda, z jakého důvodu, případně v jakém intervalu 
rodiče znovu podávají návrh k soudu.  

Evaluační předpoklad č.2 – Metoda Sdíleného rodičovství více prospívá rodičům v případě, že 
jsou jim k dispozici všechny moduly (edukace, poradenství k rodičovskému plánu, poradenství 
k participaci dětí). A prostupují jimi v tomto pořadí.  

Evaluační předpoklad č. 3 – Rodiče při podání návrhu pociťují především nedostatek informací 
o tom, jak bude posuzováno jejich rodičovství a jakým způsobem bude vedeno soudní řízení. 
Standardizované a strukturované poskytnutí informací, snižuje úzkost rodičů a zvyšuje ochotu 
a schopnost dosáhnout konsensuálního řešení.  

Potvrzení či vyvrácení evaluačních předpokladů bylo realizováno pouze uvnitř projektu (neměli 
jsme k dispozici externího evaluátora) a jen v rámci projektových aktivit (evaluace nebyla 
samostatnou klíčovou aktivitou a nebyly pro ni vyčleněny zvláštní finanční prostředky 
v rozpočtu projektu). Mnohé předpoklady nebylo možné testovat metodologicky odpovídajícím 
způsobem (např. kontrolní skupiny, anonymizované šetření, atp.). Proto výsledky evaluace 

 
1 Pozn. autorů: Na potvrzení tohoto evaluačního předpokladu budeme se zapojenými soudy dále spolupracovat. 
Zpracování těchto dat však vyžaduje výrazně delší období, než bylo období realizace projektu. Tzn. změny ve 
vedení řízení rodičovských sporů se do mnohých výkonnostních ukazatelů propíší až po několika měsících, či 
dokonce letech (např. sledování opětovného podávání návrhů na změny v úpravě péče – včetně důvodů, intervalu 
mezi podáními, počet předběžných opatření podávaných v průběhu probíhajících řízení, atp.).  
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nepřekládáme jako komplexní závěrečnou výzkumnou zprávu, ale jako dílčí zjištění související 
se stanovenými evaluačními předpoklady.  

Kvantitativní hodnotící kritéria  

Sledování kvantitativních kritérií evaluace projektu úzce souviselo se sledováním dosaženích 
plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů, v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 
Kvantitativní kritéria byla sledována především prostřednictvím evidence účasti osob na 
projektových aktivitách (monitorovací listy, prezenční listiny, potvrzení účasti na konzultacích, 
potvrzení aktivní prezentace projektových aktivit na akcích pořádaných jinými subjekty, 
realizace programu Sdíleného rodičovství v praxi daného soudu, atp.).    

Ukazatel Výstup  
Pilotní soudy (6 soudů) - Okresní soud Česká Lípa 

- Okresní soud Děčín  
- Okresní soud Brno-venkov 
- Okresní soud Tábor 
- Okresní soud Třebíč  
- Okresní soud Vsetín  

Implementační soudy (10 soudů)2 - Okresní soud Kladno  
- Okresní soud Tachov  
- Okresní soud Nový Jičín  
- Okresní soud Šumperk  
- Okresní soud Teplice  
- Okresní soud Kroměříž 
- Okresní soud Most 
- Okresní soud Jeseník   
- Soud Brno-Město 
- Krajský soud Ústí nad Labem  

Počet podpořených osob (tzn. osob, které 
absolvovaly více jak 40 hodin prezenčního 
vzdělávání), MI 60000 (plánovaná hodnota 
32 účastníků) 

 

Počet osob, které se účastnily dalších 
vzdělávacích aktivit  

 

Počet uskutečněných webinářů  - 25 webinářů (nezahrnuje online 
supervize)  

 
2 Pozn.: Do implementační fáze projektu se hlásilo více soudů (např. OS Hodonín, OS České Budějovice), ale 
v mezidobí došlo ke změně ve vedení daného soudu, které se rozhodlo v projektu nespolupracovat. Výše uvedený 
výčet soudů tedy zahrnuje jen ty, které absolvovaly příslušné školení a začali metodu Sdíleného rodičovství 
zavádět do praxe.   
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Počet uskutečněných metodických schůzek, 
účastní na odborných seminářích, 
konferencích pořádaných jinými subjekty  

- 30 akcí (primárně prezenčního 
charakteru) 

Vytvoření regionálních metodických center 
(6 lektorek pro podporu implementaci 
metody)   
 
 
  

- Regionální metodické centrum pro 
Čechy (Mgr. Jarolímová, Mgr. 
Svobodová, Mgr. Oktábcová, Bc. 
Svobodová  

- Regionální metodické centrum pro 
Moravu a Slezsko (PhDr. Plšková, 
PhDr. Skácelová)  

Vytvořené produkty  - Manuál metodiky Sdíleného 
rodičovství pro odborníky (online 
verze, tištěná verze) 

- Brožura Sdíleného rodičovství pro 
rodiče (online verze, tištěná verze) 

- Zkrácená verze informačního 
materiálu pro rodiče v anglickém a 
ruském jazyce (online verze)  

- Powerpointová prezentace pro 
skupinové edukace rodičů (verze 
v českém, anglickém a ruském 
jazyce)  

- Základní informace o skupinové 
edukaci pro rodiče (online verze 
letáků s možností doplnění 
kontaktních údajů konkrétního 
pracoviště/regionálního týmu)  

- Základní informace o rodičovských 
plánech pro rodiče ((online verze 
letáků s možností doplnění 
kontaktních údajů konkrétního 
pracoviště/regionálního týmu)  

- Certifikát pro rodiče o absolvování 
skupinové edukace (online verze pro 
regionální týmy, u kterých není 
skupinová edukace realizována 
soudem a je potřeba dokládat účast 
rodičů) 

- Vzor rodičovského plánu 
formulářového typu (online verze ve 
word, online verze v PDF) 
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- Vzor rodičovského plánu 
dotazníkového typu (online verze ve 
word, online verze v PDF)  

- Omalovánky pro děti mladšího věku 
– pomůcka pro participaci dětí a 
adaptaci na koncept dvou domovů 
(tištěná a online verze)  

- Komiks pro děti staršího věku - 
pomůcka pro participaci dětí a 
adaptaci na koncept dvou domovů 
(tištěná a online verze)  

- Filmový spot pro děti mladšího věku 
- pomůcka pro participaci dětí a 
adaptaci na koncept dvou domovů 
(online verze) 

- Filmový spot pro děti staršího věku - 
pomůcka pro participaci dětí a 
adaptaci na koncept  

- dvou domovů (online verze) 
- Sada filmových spotů pro rodiče – 

orientace v situaci rozpadu rodiny, 
edukace, rodičovské plány, 
participace dětí (online verze)  

- Powerpointová prezentace Sdílené 
rodičovství pro školení oborníků 
v metodě Sdíleného rodičovství a její 
zavádění do praxe soudních 
interdisciplinárních týmů  

- Sada piktogramů pro grafické 
zpracování materiálů pro rodiče či 
děti (online verze)  

- Překlady zahraničních materiálů (3 
typy vzorových rodičovských plánů) 

- Minimální standardy poradce 
Sdíleného rodičovství /Závazek 
poradce/lektora Sdíleného 
rodičovství/ (online)   

- Evaluační zpráva včetně doporučení 
pro užití metody Sdíleného 
rodičovství  
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Kvalitativní hodnotící kritéria  

Kvalitativní kritéria se týkala především strukturované zpětné vazby od účastníků projektu. 
Data byla zjišťována dvojím způsobem.  

S cílovou skupinou „odborníci“ jsme pracovali formou strukturovaných rozhovorů (6 osob). 
Dotazovaná skupina byla tvořena 1 zástupcem/zástupkyní každého pilotního 
interdisciplinárního týmu. S tím, že 2 osoby pracovaly přímo u soudu (soudci/soudkyně, vyšší 
soudní úředník/úřednice, soudní sociální pracovník/ice, 2 osoby pracovaly na OSPOD a 2 osoby 
byly zástupci poskytovatelů odborné pomoci. Pro každý interdisciplinární tým jsme losovali 
profesní skupinu, jejichž zástupce/zástupkyně jsme následně oslovili. Všichni oslovení 
souhlasili s účastí na evaluaci.  

S cílovou skupinou „rodiče“ jsme pracovali formou krátkého dobrovolného evaluačního 
dotazníku, který jim byl prostřednictvím soudu po skončení účasti v programech Sdíleného 
rodičovství. Soudy nám následně poskytly anonymizované odpovědi rodičů, kteří se rozhodli 
průzkumu účastnit. Jsme si vědomi, že pro rodiče může být hodnocení aktivit, které jsou jim 
poskytnuty soudem velmi obtížná (návratnost odpovědí byla relativně nízká /cca 12 %/, a 
v podstatě se jednalo jen o pozitivní odpovědi). Proto je nemůže prezentovat jako standardně 
provedený a metodologicky řádně ukotvený výzkum, ale jako zpětnou vazbu, která může 
sloužit při zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zjištění získaná formou rozhovorů 
s účastníky projektu jsou v následujícím textu uvedena v rámečku zelenou kurzivou. 

 
Stručný popis projektu 
 

V prvním roce realizace projektu jsme v metodě Sdíleného rodičovství proškolili 6 pilotních 
interdisciplinárních týmů okresních soudů z celé republiky. Jmenovitě se jedná o OS Česká 
Lípa, OS Děčín, OS Tábor, OS Třebíč, OS Vsetín a OS Brno Venkov. Výběr jednotlivých soudů 
proběhl ve fázi přípravy projektu na základě konzultací s Justiční akademií ČR (autoři metodiky 
jsou externími lektory této instituce) a/nebo metodické poptávky soudů přímo vůči autorům. 
Do pilotní realizace jsme se snažili vybrat okresní soudy z celé ČR spadající pod různé krajské 
soudy, abychom mohli zohlednit různá regionální specifika a odlišné rozhodovací postupy. 
Zároveň jsme měli zájem o to, aby účastníci mohli participovat i na samotné podobě projektu 
ještě před podáním žádosti.  

Ve spolupráci s členy pilotních týmů jsme v průběhu realizace projektu postupně finalizovali 
výukové a podpůrné materiály pro další implementaci metody (Manuál pro odborníky, ppt 
prezentace pro školení odborníků, vzory rodičovských plánů, pomůcky pro participaci dětí), tak 
informační materiály pro rodiče (letáky, brožura pro rodiče /zkrácený informační materiál i 
v AJ a RJ/, ppt prezentace pro skupinové edukace rodičů /v ČJ a AJ, RJ/, videospoty).  
Odborníci z pilotních týmů se velmi aktivně spolupodíleli na tvorbě výše uvedených materiálů 
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(spoluautorstvím, odbornou recenzí a oponenturou, účastí na facilitovaných skupinách, 
odborným poradenstvím pro natáčení spotů, tvorbě cizojazyčných materiálů pro rodiče).  

Pouze úspěšní absolventi/ky pilotních vzdělávacích aktivit prezenčního charakteru mohli/y 
v dalším roce čerpat metodickou a supervizní podporu (prezenčně, online, prostřednictvím 
webinářů). A pouze osoby, které absolvovaly více jak 40 hodin prezenčních aktivit jsou 
zahrnuty do indikátoru „úspěšné podpořené osoby“ a měly nárok na vystavení certifikátu o 
absolvování vzdělávacího programu. V rámci pilotních soudů jsme především ověřovali 
metody a postup práce s rodiči a dětmi a jejich provázanost s principy interdisciplinární 
spolupráce.  

V druhém roce realizace projektu jsme přizvali dalších 10 interdisciplinárních týmů (Jihlava, 
Tachov, Nový Jičín, Teplice, Kroměříž, České Budějovice, Šumperk, Jeseník,  Kladno, Brno-
Město, KS Ústí nad Labem), které jsme proškolili v metodě Sdíleného rodičovství. Jako 
podporu zavádění metody Sdíleného rodičovství do praxe jsme s koncem prvního roku 
realizace projektu vytvořili dvě regionální metodická centra (pro Čechy a pro Moravu a 
Slezsko). Pro práci v metodických centrech byly vybrány kolegyně, které úspěšně absolvovaly 
celý kurz Sdíleného rodičovství v rámci svého interdisciplinárního pilotního týmu. Kromě 
absolvování kurzu jsme od nich požadovali i lektorské dovednosti (případně facilitátorské či 
supervizní zkušenosti) a schopnost a ochotu poskytovat metodickou podporu při zavádění 
metody Sdíleného rodičovství do praxe.  

Tento dvoustupňový formát implementace Sdíleného rodičovství prostřednictvím metodiků a 
supervizorů (Prof. Ptáček a Mgr. Pemová) a regionálních lektorek umožnil, aby se metoda 
zaváděla standardizovaným způsobem „zdola“. Ale zároveň do ní mohly být operativně 
implementovány jakékoliv nové poznatky a zkušenosti z terénu s patřičným teoretickým a 
metodickým ukotvením (např. vliv protiepidemických opatření na výkon rodičovské 
odpovědnosti, distanční výuka a porozvodové uspořádání, rodičovská odpovědnost a očkování 
či poskytování zdravotní péče, vliv právní formy porozvodového uspořádání a možnosti čerpat 
dávky nemocenského pojištění či finanční podporu v rámci protiepidemických opatření, atp.).  
V rámci implementačních soudů jsme především ověřovali formáty a způsob zaškolování 
dalších subjektů v metodě Sdíleného rodičovství a přenos dobré praxe.  

 

Udržitelnost projektu  
 

Od druhého roku realizace projektu jsme systematicky pracovali i na kontinuální udržitelnosti 
a rozvoji metody Sdíleného rodičovství po skončení projektu. Na úrovni jednotlivých 
zapojených regionálních interdisciplinárních týmů. Kdy jsme se soustředili zejména na 
metodickou a personální udržitelnost (tzn., aby byl vytvořen model zaškolování nově 
příchozích pracovníků na jednotlivá pracoviště), procesní udržitelnost (tzn., aby byly vytvořeny 
funkční způsoby komunikace a sdílení informací mezi všemi zainteresovanými subjekty, včetně 
informačních materiálů pro rodiče, atp.) a financování aktivit (tzn., aby bylo zajištěno 
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financování skupinových edukací, poradenství k rodičovskému plánu, ať už na státní nebo 
regionální úrovni). 

 

Systémové zařazení metody o služeb a financování   
 

Metoda Sdíleného rodičovství je od počátku koncipována tak, aby ji bylo možné jednoduše 
zavést do praxe (srozumitelnost, nízkonákladovost, využití již existující sítě služeb, kooperace, 
atp.).  Metodu po zaškolení mohou využívat sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, 
právníci či mediátoři, pokud pracují v systému pomáhajících profesí (pomáhajících služeb). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou metodu, nikoliv službu, je možné ji po zaškolení 
zakomponovat do činnosti poskytovatelů pomáhajících zařízení (organizace práce zůstává na 
instituci samotné či dohodě interdisciplinárního týmu tak, aby byl dodržen závazek 
lektora/poradce Sdíleného rodičovství chránit klienty před konfliktem rolí).  

K využívání metody není nutné měnit či doplňovat stávající právní normy (nejedná se o žádný 
nový typ služby, ale odbornou metodu). A odborné činnosti poskytované v rámci jednotlivých 
modulů odpovídají obsahově náplni sociálních služeb (specifické poradenství, poradenství 
v rámci pověření k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, preventivní, osvětové a 
poradenské služby poskytované manželskými poradnami, atp.). K financování je tedy možné 
využít jak standardní dotační tituly pro provoz sociálních služeb, tak prostředky, které jsou 
učeny k úhradě prevence (např. dotační titul MPSV: Dotace na podporu rodiny pro nestátní 
neziskové organizace v dotačním řízení Rodina; obdobné programy mohou mít i kraje, 
případně města/obce – např. financování manželských či občanských poraden, 
kontaktních center, atp.).  

Níže v textu přinášíme zjednodušené schéma možného financování všech modulů Sdíleného 
rodičovství. A to, jak v případě samostatného financování jednotlivých modulů, či využití 
metody jako celku. Je-li možné některý modul využívat v různých variantách (např. skupinové 
edukace v prostorech soudu versus skupinové edukace v rámci poradenského zařízení) jsou 
uvedeny i kalkulace nákladů ve více variantách.  

Kalkulace každého modulu je na úvod uvedena kapacitou dané služby. Kapacita je odvozena 
od zkušeností s realizací Sdíleného rodičovství průřezově v různých regionech. U větších soudů 
je reálné naplnit kapacitu skupinových edukací 1x za 14 dní, některé menší soudy organizují 
edukace 1 x za 3 až 4 týdny (od počtu osoba absolvující skupinové edukace lze odvodit i 
naplněnost návazných modulů). Zároveň je vždy uveden konstrukt na základě, kterého byla 
daná kalkulace zpracována. Takže je možné obdobný výpočet provést pro každý 
interdisciplinární okresní tým dle velikosti populace a počtu řešených případů 

 

Skupinová edukace  
Frekvence konzultací 1 x za 14 dní (1 hodina přednáška, 1 hodina na 

přípravu a reflexi)  
Celkový počet konzultací ročně 20 skupinových edukačních setkání (vyjma letních 

prázdnin)  
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Kapacita edukací (1 setkání) 10 – 20 rodičovských párů (dle velikosti soudu a 
kapacity přednáškové místnosti  

Průměrný 
počet podpořených osob ročně 

200 – 400 rodičovských párů (průměrný odhad 
minimálně 250 rodičovských párů/500 osob ročně)  

Roční náklady na skupinové 
edukace (varianta edukace 
v prostorech soudu za účasti 
externích lektorů) 
  

Náklady celkem 22.000,-Kč  
- Mzdové náklady: 20.000 Kč ročně na DPP (2 

x 500 Kč za 1 setkání)  
- Provozní náklady: 2.000,-Kč odvozeny jako 

10 % mzdových nákladů (telefony, 
koordinační schůzky, atp.)  

Roční náklady na skupinové 
edukace (varianta edukace 
v pronajímaných prostorech nebo 
prostorech poradenské organizace) 
  

Náklady celkem 24.000,-Kč  
- Mzdové náklady: 20.000 Kč ročně na DPP (2 

x 500 Kč za 1 setkání)  
- Provozní náklady: 4.000,-Kč odvozeny jako 

20 % mzdových nákladů (nájem, energie, 
telefony, koordinační schůzky, atp.)  

Náklady na 1 rodičovský pár Edukace v prostorech soudu: 44,-Kč/osoba  
Edukace v jiných prostorech: 48,-Kč/osoba  

Poradenství k rodičovskému plánu  
Rozsah podpory jednotlivě  - Počet osob: polovina osob, které využijí 

skupinových edukací (tj. 125 párů, tzn. 250 
osob) 

- Počet konzultací: 3 konzultace na 1 
rodičovský pár  

- Délka konzultace: 1,5 hodiny (včetně 
přípravy a vyhodnocení)  

Celkový počet konzultací ročně Průměrně 565 hodin ročně 
- Tj. průměrně 48 hodin měsíčně3 
- V případě 2 lektorů na DPP lze dodržet roční 

limit  
- V případě zaměstnaneckého poměru se jedná 

o rozsah cca 40 % úvazek (zahrnuje všechny 
moduly)   

Roční náklady na poradenství 
k rodičovskému plánu (zaměstnanci 
na DPP, vhodné pokud na 
aktivitách spolupracuje více 
subjektů v rámci různých modulů) 
  

Náklady celkem 324.875,-Kč  
- Mzdové náklady: 282.500 Kč (500 Kč za 1 

hodiny konzultace)  
- Provozní náklady: 42.375,-Kč odvozeny jako 

15 % mzdových nákladů (prostory, energie, 
telefony, koordinační schůzky, 
administrativa, atp.)  

Roční náklady na poradenství 
k rodičovskému plánu  
  

Náklady celkem 458.144,-Kč  
- Mzdové náklady: 385.344,-Kč (tj. 50 % 

úvazek při hrubé mzdy 48.000,-Kč – celkové 
náklady jsou uvedeny jako superhrubá mzda a 
zahrnuj možnost realizovat všechny moduly – 

 
3 Pozn. autorů: Vždy je doporučeno, aby program byl realizován prostřednictvím 2 lektorů/poradců. Umožňuje to 
vzájemnou zastupitelnost (nemoc, dovolené, atp.). A zároveň dodržení závazku lektora/poradce týkající se ochrany 
před konfliktem rolí (lektor/poradce by neměl stejným rodičům zároveň poskytovat specifické služby jakými jsou 
mediace a/nebo terapie) či střetem zájmu v případě, kdy by byl poradce v nějakém jiném vztahu ke klientům.   
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4 hodiny měsíčně edukace, 48 hodin 
poradenství k rodičovskému plánu, 3 hodiny 
poradenství k zapojování dětí, administrativa, 
vzdělávání, porady)  

- Provozní náklady: 72.900,-Kč odvozeno jako 
25 % mzdových nákladů (nájem, energie, 
telefony, koordinační schůzky, atp.)  

Celkové náklady na 1 osobu  - Edukace v případě lektorů na DPP: 1.300,-
Kč/osoba  

- Edukace v případě lektorů v pracovním 
poměru: 1.833-Kč/osoba  

Poradenství k participace dětí  
Rozsah podpory jednotlivě  - Počet osob: 10 % rodičovských párů, kteří 

využijí skupinové edukace (tj 25 párů)  
- Počet konzultací: 1 konzultace na 1 

rodičovský pár  
- Délka konzultace: 1,5 hodiny (včetně 

přípravy a vyhodnocení)  
Celkový počet konzultací ročně Průměrně 39 hodin ročně /tj. 3 hodiny měsíčně  
Roční náklady na poradenství 
k zapojování dětí (zaměstnanci na 
DPP) 
  

Náklady celkem 21.450,-Kč  
- Mzdové náklady: 19.500,- Kč (500 Kč za 1 

hodiny konzultace)  
- Provozní náklady: 1.950,- Kč odvozeny jako 

10 % mzdových nákladů (prostory, energie, 
telefony, koordinační schůzky, 
administrativa, atp.)  

Roční náklady na poradenství 
k zapojování dětí (varianta 
zaměstnanecký poměr)   

S ohledem na to, že se jedná průměrně o 3 hodiny 
měsíčně je možné je zahrnout do úvazku 
souvisejícím s poskytováním dalších modulů.  

Náklady na 1 rodičovský pár Celkové náklady 858,- Kč (jen v případě, že je služba 
poskytována prostřednictvím DPP)  

Tabulka 1 – Kalkulace modulů Sdíleného rodičovství  

 Vzhledem k tomu, že je možné, aby byly služby poskytovány, jak zaměstnanci v pracovním 
poměru k dané organizaci, tak formou DPP (tato forma může být volena zejména u menších 
soudů, kdy je počet osob, které potřebují poradenské služby v řádech desítek, nikoliv stovek 
ročně). Náklady na edukační model jsou ve skrze stabilní, protože edukace jsou pořádány 
v pravidelných intervalech, bez toho, že musí být vždy využita celá jejich kapacita (náklady na 
edukace jsou tedy v podstatě stejné bez ohledu na velikost soudu). Náklady na poradenské 
moduly (rodičovské plány i participace dětí) jsou již zásadně navázány na velikost soudu, tedy 
počet rodičů, kteří u daného soudu řeší úpravu poměrů ke svým dětem.  

V případě menších soudů je také možné zvažovat sdílení lektorského/poradenského týmu, tzn. 
2-3 poradci mohou poskytovat služby 2-3 soudům, které jsou dobře dopravně dostupné. 
V rámci projektových soudů se osvědčilo i to, že párové konzultace k rodičovským plánům 
mohou být poskytovány externím lektorem v prostorách soudu (např. v informačním centru, 
konzultační místnosti, atp.). Tento model může mít své ekonomické výhody (přidružení 
individuálních konzultací před/po skupinové edukace, náklady na nájem a energie). Zároveň 
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má neoddiskutovatelné i psychologické a motivační aspekty – rodiče nemusí složitě cestovat a 
chodit na neznámá místa, zůstává jasná provázanost mezi poskytovanými službami a činností 
soudu – tzn. rodiče chápou edukace a poradenství jako servis soudu.  

 

Náklady na všechny moduly – verze DPP 
Modul  Roční náklady Náklady na osobu/rodičovský pár 

využívající všechny moduly   
Skupinové edukace   24.000, -Kč 48,-Kč 
Poradenství k rodičovskému plánu  324.975, -Kč 1.300, -Kč 
Poradenství k zapojování dětí 21.450, -Kč 858,-Kč 
Celkem ročně 370.425, -Kč 2.206, -Kč 
Náklady na všechny moduly – verze zaměstnanecký poměr zajišťující všechny moduly  
 Celkové náklady Náklady na osobu/rodičovský pár 

využívající všechny moduly  
Všechny moduly je možné 
poskytnout prostřednictvím 50 % 
úvazku, při kalkulaci 48.000,-Kč 
hrubého (úvazek může být 
rozdělen mezi více osob)  

 
 

385.344, -Kč 

 
 

1.833, -Kč  

Tabulka 2 – Celkové roční náklady na provoz všech modulů Sdíleného rodičovství  
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Vzdělávání v metodě Sdíleného rodičovství  
 

Souběžně s posílením klinických dovedností jednotlivých pracovníků jsme se soustředili i na 
vytvoření dlouhodobých podmínek pro zavádění metody do dalších regionů i v období po 
skončení realizace projektu. Jednalo se zejména o vytvoření podkladů pro akreditaci 
vzdělávacího programu na MPSV a MŠMT (z dlouhodobé pohledu jediná možnost, jak zajistit 
formalizované vzdělávání v metodě). Dále jsme vedli i vyjednávání s Justiční akademií o 
možnostech vzdělávání pro opatrovnické soudce v rámci Justiční akademie (prezenční školení, 
e-learning, atp.).   

V rámci projektu jsme rovněž vytvořili odbornou platformu lektorů/poradců Sdíleného 
rodičovství, kteří mohou využít vzájemného předávání dobré praxe (intervize, supervize, 
hospitace, stáže). Výstupy této platformy budou i nadále k dispozici na webové stránce 
www.sdilenerodicovstvi.cz.   

 

Vytvořené pomůcky 
 

V rámci projektu byla vytvořena sada pomůcek a nástrojů, které mohou být využity jak pro 
zavádění metody Sdíleného rodičovství, tak i pro práci s konkrétními rodiči. Tištěné verze 
materiálů byly distribuovány projektovým interdisciplinárním týmům (zároveň mají k dispozici 
i online verze, pro případ, že materiály posílají rodičům e-maily). Online verze všech materiálů 
jsou k dispozici na www.sdilenerodicovstvi.cz  

1. Manuál metodiky Sdíleného rodičovství pro odborníky (online verze, tištěná verze) 
2. Brožura Sdíleného rodičovství pro rodiče (online verze, tištěná verze) 
3. Zkrácená verze informačního materiálu pro rodiče v anglickém a ruském jazyce (online 

verze)  
4. Powerpointová prezentace pro skupinové edukace rodičů (verze v českém, anglickém a 

ruském jazyce)  
5. Základní informace o skupinové edukaci pro rodiče (online verze letáků s možností 

doplnění kontaktních údajů konkrétního pracoviště/regionálního týmu)  
6. Základní informace o rodičovských plánech pro rodiče ((online verze letáků s možností 

doplnění kontaktních údajů konkrétního pracoviště/regionálního týmu)  
7. Certifikát pro rodiče o absolvování skupinové edukace (online verze pro regionální 

týmy, u kterých není skupinová edukace realizována soudem a je potřeba dokládat účast 
rodičů) 

8. Vzor rodičovského plánu formulářového typu (online verze ve word, online verze 
v PDF) 

9. Vzor rodičovského plánu dotazníkového typu (online verze ve word, online verze 
v PDF)  

10. Omalovánky pro děti mladšího věku – pomůcka pro participaci dětí a adaptaci na 
koncept dvou domovů (tištěná a online verze)  

http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
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11. Komiks pro děti staršího věku - pomůcka pro participaci dětí a adaptaci na koncept dvou 
domovů (tištěná a online verze)  

12. Filmový spot pro děti mladšího věku - pomůcka pro participaci dětí a adaptaci na 
koncept dvou domovů (online verze) 

13. Filmový spot pro děti staršího věku - pomůcka pro participaci dětí a adaptaci na koncept  
14. dvou domovů (online verze) 
15. Sada filmových spotů pro rodiče – orientace v situaci rozpadu rodiny, edukace, 

rodičovské plány, participace dětí (online verze)  
16. Powerpointová prezentace Sdílené rodičovství pro školení oborníků v metodě 

Sdíleného rodičovství a její zavádění do praxe soudních interdisciplinárních týmů  
17. Sada piktogramů pro grafické zpracování materiálů pro rodiče či děti (online verze)  
18. Překlady zahraničních materiálů (3 typy vzorových rodičovských plánů) 
19. Minimální standardy poradce Sdíleného rodičovství /Závazek poradce/lektora 

Sdíleného rodičovství/ (online)   
20. Evaluační zpráva včetně doporučení pro užití metody Sdíleného rodičovství  
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Evaluace – zjištění a doporučené postupy  
 

V následující části evaluační zprávy jsou shrnuta zjištění a doporučené postupy pro zavádění 
metody Sdíleného rodičovství do práce s rozvádějícími se rodiči, které jsme získali v průběhu 
realizace projektu. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. V první části se zaměřujeme na 
procesy a postupy implementace metody do činnosti interdisciplinárních týmů, tzn. zejména na 
otázku vzdělávání zapojených odborníků. V druhé části se pak věnujeme popisu jednotlivých 
poradenských modulů Sdíleného rodičovství.    

 
Stručný popis a východiska metody Sdíleného rodičovství  
 

Sdílené rodičovství je uceleným psychosociálním programem podpory rodičů a dětí v situaci 
rozpadu rodiny. Jeho cílem je zajistit dítěti fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou 
rodičů v jeho/jejím životě i v případě rozpadu rodiny. Rodiče jsou konkrétními nástroji 
podporování k tomu, aby našli takové formy porozvodového rodinného uspořádání, které zajistí 
celkové prospívání dítěte i s ohledem na jeho/její budoucí perspektivu.  

Pro sezdané rodiče je rozvod soudně „potvrzeným“ ukončením jejich mezilidského vztahu. Pro 
děti je rozpad rodiny zejména sociální událostí se značným emocionálním nábojem. Pro rodiče 
může být z nejrůznějších důvodů podstatné, jak bude rozvod právně vypořádán, pro děti je 
naprosto zásadní, jaká bude jejich každodenní žitá realita. Zatímco mnohými rodiči je tedy 
rozpad rodiny vnímán jako „souboj“ práv a nároků, pro děti je to souboj osob, které milují, a 
od kterých potřebují cítit, že jsou milovány. Při využití programu Sdíleného rodičovství 
vycházíme z předpokladu, že většina rodičů nechce svým dětem ubližovat nebo je úmyslně 
vystavovat nepříjemným a zraňujícím situacím. Mnohá rodičovská rozhodnutí v rámci 
rozvodových sporů, která dětem škodí, nejsou projevem zlé vůle rodičů, ale nedostatkem 
informací, zahlceností vlastními negativními emocemi a bezradností při hledání toho, jak žít 
dál.  

Za nejzávažnější negativní dopad rozpadu rodičovského vztahu, je považováno narušení či 
ztráta vztahu dítěte k jednomu či oběma rodičům. S tím, že dojde-li k narušení vztahu dítěte 
k jednomu z rodičů, je velmi obtížné, ne-li nemožné toto napravovat. Přičemž narušení vztahu 
dítěte k jednomu z rodičů může mít pro dítě velmi závažné, nevratné celoživotní následky. 
Veškeré kroky odborníků, kteří se s rozpadajícími se rodinami setkávají, by měly směřovat 
k prevenci těchto neodstranitelných následků.   
 

Sdílené rodičovství za účelem podpory stabilního vztahu dítěte k oběma rodičům staví na 
principu sdílené, či tzv. ekvivalentní péče. Sdílené rodičovství není vyjádřeno poměrem času, 
které je dítě s tím, kterým rodičem, ale fyzickou, emocionální a sociální přítomností 
(dostupností) obou rodičů (případně dalších blízkých osob) v životě dítěte.   
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Parametry sdílené péče  

• Oba rodiče jsou pro dítě fyzicky, emocionálně a sociálně dostupní v situacích, kdy 
je dítě potřebuje (přímo, či nepřímo prostřednictvím telefonu, e-mailu, Skype atp.). 

• Uspořádání péče umožňuje dostatečnou frekvenci a délku kontaktů dítěte s oběma 
rodiči, jejich přirozenými rolemi i širším sociálním prostředím. 

• Uspořádání péče umožňuje, aby se oba rodiče podíleli na běžném životě dítěte a 
zažívali s ním běžné životní situace (volný čas, nemoc, školní povinnosti atp.).  

• Uspořádání péče zajišťuje předvídatelnost v životě dítěte, a to jak v jeho 
každodennosti, tak v rozhodování o zásadních otázkách. Předvídatelnost a stabilita 
uspořádání péče snižuje nejistotu dítěte, ale rovněž tak prostor pro jeho 
manipulativní nebo jinak problematické chování. 

• Uspořádání péče snižuje potenciál konfliktu mezi rodiči. 

Bez ohledu na to, zda jsou děti svěřeny do péče jednoho rodiče, nebo společné či střídavé péče, 
děti potřebují, aby nežily ve dvou oddělených světech, ale aby jim zůstal jeden psychosociální 
prostor, který sdílí s oběma svými rodiči. Dítě se potřebuje u obou rodičů cítit doma, nikoliv 
jako na návštěvě (byť v jednotlivých prostředích nemusí trávit stejný podíl času). 

Sdílené rodičovství zahrnuje edukaci rodičů, poradenskou podporu při tvorbě rodičovského 
plánu a podporu rodičů při zapojování dětí do hledání vhodného porozvodového uspořádání. 
Uvedené aktivity směřují k posílení specifických rodičovských kompetencí v situaci 
rozpadu rodiny a zplnomocnění rodičů k převzetí odpovědnosti za zdraví, život a vývoj jejich 
dítěte/dětí. Sdílené rodičovství není primárně založeno na řešení právní úpravy péče (péče 
jednoho rodiče, střídavá péče, společná péče), ale je cestou k faktické SDÍLENÉ spolupráci 
obou rodičů při výchově a péči o dítě. Je také projevem respektu k potřebám dítěte a vyjádřením 
úcty k druhému rodiči, jako osobě, která má nezastupitelný emocionální a sociální význam 
v životě dítěte.  
 
Rozvádějící se rodiče mohou být zahlceni pocity zrady, křivdy, zklamání a vztah ukončují právě 
z důvodu vztahových a komunikačních neshod. Může být pro ně těžké přijmout, že by měli 
s druhým rodičem nadále komunikovat a spolupracovat, případně, jak by tato kooperace měla 
vypadat. Setkávají-li se oba rodiče v tomto citlivém období s jednotným přístupem 
zainteresovaných odborníků (OSPOD, soud, poradenské služby), který směřuje ke snižování 
konfliktu, zdůrazňuje význam obou rodičů pro zdravý vývoj dítěte a tak pomáhá rodičům najít 
způsob, jak v zájmu jejich dítěte nejlépe uspořádat péči do budoucna, a výrazně tím také snižuje 
riziko vzniku rozvleklého a nepřekonatelného konfliktu mezi rodiči.  

Rodiče by měli pochopit, že úprava rodičovské odpovědnosti k dětem (dnes dle zákona 
rodičovská odpovědnost) v situaci rozpadu rodiny není soutěží o „lepšího“ rodiče. Soudy 
nemají hledat či určovat, který ze dvou rodičů má být v rámci partnerského sporu upřednostněn 
při výchově a péči o dítě. Naopak soudy primárně vycházejí z toho, že dítě již své rodiče MÁ 
(na rozdíl od dětí, kterým je hledána náhradní rodina v případě selhání původní rodiny). Rodiče 
jsou takoví, jací jsou a jejich běžné charakterové odlišnosti, rozdíly v životním stylu či 
názorech, případně vzájemné spory, nejsou důvodem, proč omezovat vztah dítěte k jednomu 
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nebo druhému rodiči. Splňují-li tedy oba rodiče základní podmínky a předpoklady vychovávat 
a pečovat o dítě, nebude se posuzovat, kdo je toho schopen o trochu „více“ či „lépe“. Bude 
nezbytné určit, co je v nejlepším zájmu dítěte a jak mu v co možná nejširší míře zachovat vztah 
k oběma rodičům, případně dalším blízkým osobám.  
  
Občanský zákoník stanovuje, že rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost ve vzájemné 
shodě. Tedy jsou to především oba rodiče, kdo jsou odpovědní za vzájemné sdílení informací, 
spolupráci a hledání smírných řešení ve prospěch dítěte. A tato jejich povinnost se nemění ani 
v případě rozpadu rodiny. Je proto vždy preferováno, pokud se rodiče na všech záležitostech 
týkajících se péče o dítě (včetně úpravy rodičovské odpovědnosti) dohodnou. Dohoda by měla 
i definovat způsob, jak si dítě může udržet vztahy se svými blízkými, se kterými nežije.  
 
 
Zavádění metody Sdíleného rodičovství do praxe interdisciplinárních týmů okresních 
opatrovnických soudů 
 

V rámci realizace projektu jsme se soustředili na otestování metody Sdíleného rodičovství při 
práci s klienty (metody práce s klienty, obsah, struktura a frekvence konzultací, pomůcky a 
nástroje). Ale zároveň jsme se intenzivně věnovali i tomu, jak metodu samotnou zavést do 
praxe. Tzn. jaké jsou předpoklady pro využití metody, jaké subjekty a v jaké podobě mohou 
s metodou pracovat, jak mají být nastaveny procesy a pravidla spolupráce uvnitř 
interdisciplinárních týmů, jak má být strukturováno vstupní a průběžné vzdělávání v metodě, 
ale i následná metodická a supervizní podpora. I v této oblasti jsme chtěli vytvořit 
standardizované vzdělávací moduly připravené k příslušným akreditacím, jakožto i doplňkové 
materiály a pomůcky, které jsou určeny odborníkům pracujícím metodou Sdíleného 
rodičovství.  

Z tohoto důvodu jsme věnovali velkou pozornost výběru zapojených soudů (pilotních i 
implementačních). Účast zapojených soudů byla tedy pečlivě zvažována na základě různých 
vstupních kritérií (velikost soudu a jeho působnosti, regionální různorodost spojená s odlišnými 
demografickými a sociálními podmínkami života klientů, rozsah a dostupnost podpůrných 
poradenských služeb). Tak abychom mohli vytvořit universální doporučený postup zavádění 
metody Sdíleného rodičovství, bez ohledu na různost podmínek jejich dosavadní praxe.  

Zapojené pilotní soudy byly při vstupu do projektu v různých fázích budování 
interdisciplinárních týmů pro práci s rodinami v situaci rozpadu rodičovského vztahu. Tzn. do 
projektu byly zapojeny jak soudy, které už na principu interdisciplinární spolupráce 
systematicky a dlouhodobě pracovaly (Třebíč, Vsetín). Tak soudy, které byly při psaní projektu 
v iniciální fázi interdisciplinární spolupráce (Tábor, Brno - Venkov), i soudy, které se teprve na 
zavádění těchto přístupů připravovaly (Česká Lípa, Děčín).  

Velikost, personální a organizační složení regionálních pilotních týmů zapojených do projektu 
byly odvislé od velikosti a spádovosti příslušných soudů (pod jednotlivé okresní soudy spadá 
několik příslušných měst/OSPOD) a na tom, zda a jak jsou do interdisciplinární spolupráce 
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zapojeny v rámci soudu vyšší soudní úředníci či soudní sociální pracovníci (tato skutečnost 
byla velmi významná zejména v implementační fázi projektu). Konkrétní složení 
interdisciplinárních týmů jsme nechali plně v kompetenci jednotlivých okresních soudů s tím, 
že samy nejlépe vědí, koho potřebují přizvat ke spolupráci (zejména v případě podpůrných 
služeb).     

Cíleně jsme do přípravy projektu přímo zapojili konkrétní spolupracující opatrovnické soudce. 
S nimi jsme již při psaní projektu uskutečnili iniciální setkání s jejich existujícími nebo 
formovanými interdisciplinárními týmy. V jejichž rámci jsme definovali jednotlivé klíčové 
aktivity, obsah, rozsah a harmonogram vzdělávacích aktivit, požadavky na rozsah a obsah 
produktů i způsob a rozsah zapojení jednotlivých regionálních týmů do pilotních fází projektu 
a připomínkování výstupních materiálů. Způsob realizace projektu (zavádění Sdíleného 
rodičovství), ve smyslu koordinace jednotlivých subjektů, byl zcela v gesci jednotlivých 
interdisciplinárních týmů. Tzn. kdo realizuje skupinové edukace, kde se odehrávají, jak a kým 
jsou rodiče oslovováni s možností využití služeb, jak jsou navzájem předávány informace o 
klientech mezi jednotlivými subjekty, včetně jejich rozsahu a zabezpečení). Závazné pro soudy 
bylo standardizované užívání metod Sdíleného rodičovství (tzn. ppt prezentace pro skupinové 
edukace, vzory rodičovských plánů a postup jejich využívání, podpora rodičů při zapojování 
dětí do porozvodového uspořádání, atp.), proměnné byly podmínky a organizace spolupráce 
interdisciplinárního týmu.   

Vzdělávání v případě pilotních soudů probíhalo formou šesti dvoudenních vzdělávacích 
setkání, kterých se účastnilo, co nejvíce odborníků a zástupců poskytovatelů odborných služeb 
daného regionu. Takto široce koncipované týmy jsme oslovovali proto, abychom mohli 
společně co nejlépe definovat dobrou praxi, identifikovat doporučené postupy kooperace a 
komunikace mezi jednotlivými subjekty, získali zpětnou vazbu na metodické materiály a 
poskytli individuální podporu při zavádění prvků Sdíleného rodičovství do každodenní praxe.  

V případě implementačních soudů jsme již vycházeli ze všech takto získaných zkušeností. 
Mohli jsme tedy vytvořit kratší vzdělávací program, v rozsahu 2x8 hodin a vzdělávaní jsme 
směřovali ke klíčovým odborníkům odpovědným za zavádění do praxe (např. soudní sociální 
pracovník/ce, vedoucí OSPOD, atp.). S tím, že jim dále byla k dispozici metodická a supervizní 
podpora. Smyslem této fáze projektu si bylo ověřit, kdo jsou rozhodující osoby pro zavádění 
metody Sdíleného rodičovství do praxe a jaké vzdělávání potřebují. Lze totiž předpokládat, že 
po skončení projektu již nikdy nebude možné tak velkorysé neplacené školení velkých 
regionálních týmů, ale bude nutné se soustředit na proškolení a podporu klíčových osob.  

V současné době jsou připraveny podklady pro akreditaci kurzu Sdíleného rodičovství na 
MPSV, pro účely pracovníků OSPOD a odborníky pracující v sociálních službách. Akreditace 
kurzu je základním předpokladem proto, aby v metodě mohli být vzděláváni odborníci v oblasti 
sociální práce a sociálních služeb. Současně je připraveno několik vzdělávacích akcí pro 
opatrovnické soudce, vyšší soudní pracovníky a soudní sociální pracovníky ve spolupráci 
s Justiční akademií (krátké informační kurzy, jednodenní školící akce, e-learning).   
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Závěry a doporučení pro zavádění Sdíleného rodičovství do praxe  
 
Při zavádění metody Sdíleného rodičovství do praxe je potřeba, aby byly dodržovány minimální 
zásady interdisciplinární spolupráce.4 Klíčovou roli při budování interdisciplinárních týmů mají 
soudy (soudci a soudkyně opatrovnických senátů), z jejichž iniciativy musí vzejít změna ve 
způsobu vedení opatrovnických řízení. Je nezbytné pružněji nastavit způsob a metody 
spolupráce všech zainteresovaných subjektů, včetně změny v organizace práce na soudu (např. 
aktivní využití vyšších soudních úředníků, soudních sociálních pracovníků, soudní 
informačních center). 
 
Především se však jedná o hodnotovou a paradigmatickou změnu v přístupu k rozhodovací roli 
soudů, či odborné pozici OSPOD a pomáhajících odborníků. A to jak ve vztahu k rodičům a 
dětem, ale tak i k vzájemné spolupráci a respektu k profesní rolím a odpovědnosti. Pro 
nastavení principů a pravidel spolupráce interdisciplinárních týmů okresních opatrovnických 
soudů mohou aktuálně všechny využít vzdělávací kurzy nebo další formy metodické podpory 
Justiční akademie.  
 
Na interdisciplinární spolupráci jsme nahlíželi jako na „hardware“, který umožňuje na základě 
sdílení stejných principů a hodnot dobrou koordinaci všech zainteresovaných institucí. Oproti 
tomu metoda Sdíleného rodičovství je „softwarem“, který přináší konkrétní nástroje, pomůcky, 
postupy práce s rodiči a dětmi. Právě vzájemné propojení funkčního „hardwaru“ a inovativního 
„softwaru“ může zajistit trvalost změn v praxi opatrovnických soudů. Níže jsou uvedeny 
pilotně identifikované a ověřené obecné i specifické předpoklady interdisciplinární spolupráce 
nezbytné pro zavedení metody Sdíleného rodičovství.   
 

Obecné předpoklady interdisciplinární spolupráce  
 
Obecné předpoklady vycházejí z teorie a zásad řízení interdisciplinární spolupráce. Tzn. 
mezioborové a mezirezortní spolupráce v řízení opatrovnických sporů soukromého práva 
rodinného.5 Nejsou-li tyto základní pravidla respektována a dodržována, je náročné, ne-li 
nemožné využívat metodu Sdíleného rodičovství v kvalitě odpovídajícím níže uvedeným 
specifickým standardům. 
 
Obecné předpoklady:  

- Mezioborová shoda na zásadách a principech práce s rodiči v situaci rozpadu 
rodiny 

 
4 Pozn. autorů: Jedná se o obecná doporučení, která se jeví jako minimální standard interdisciplinární spolupráce 
v situaci rozpadu rodiny. Bez ohledu na to, zda tým využívá všech, nebo jen některých modulů Sdíleného 
rodičovství, či pracuje vlastními metodami.   
5 Pozn. autorů: Někdy je interdisciplinární spolupráce v otázkách rozpadu rodičovského vztahu označována jako 
Cochemský model nebo cochemský přístup. Vzhledem k tomu, že tyto pojmy podléhají mnohým zjednodušením 
a předsudkům, držíme se spíše obecného označení interdisciplinární spolupráce, která má v současné době v ČR 
již mnoho funkčních a osvědčených podob.  
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o V situaci rozpadu rodiny se opatrovnický systém setkává se dvěma plně 
kompetentními rodiči, jejichž schopnost pečovat o dítě je, či může být, 
ovlivněna vzájemným osobním konfliktem.   

o Snížení rodičovského konfliktu prostřednictvím transparentní a jednoduché 
komunikace zapojených institucí, přispívání ke zlepšení situace dítěte. Tzn. 
dítěti primárně škodí konflikt mezi rodiči, nikoliv způsob, jak o něj rodiče 
pečují.  

o Odborná podpora interdisciplinárního týmu má směřovat zejména k deeskalaci 
konfliktu mezi rodiči a podpoře nastavení konstruktivních pravidel budoucí 
vzájemné komunikace a rozhodování rodičů v otázkách týkajících se života 
jejich dítěte. 

o Rodiče si potřebují osvojit specifické rodičovské dovednosti související 
s rozpadem rodičovského vztahu – udržet stabilní geografické, psychosociální a 
vztahové prostředí dítěte, akceptovat druhého rodiče jako neoddělitelnou 
součást života dítěte, podporovat dítě v budování vztahu s oběma rodiči. 

o Posilování odpovědnosti rodičů za řešení rozvodového sporu a porozvodového 
uspořádání. A to jak na úrovni pochopení a přijetí rodičovské odpovědnosti, tak 
za průběh samotného soudního řízení. Rodiče jsou primárně odpovědni za to, 
zda zvolí konsensuální či konfliktní řešení, zda a jak využijí podpůrné služby a 
jak kvalitně zajistí péči a výchovu dítěte.  Tzn. prospívání dítěte nezajistí 
rozsáhlý tým kvalifikovaných a motivovaných expertů, ale motivovaní a dobře 
informovaní rodiče.   

- Nastavení funkčních a jednoduchých pravidel komunikace a spolupráce mezi 
jednotlivými subjekty interdisciplinární spolupráce  

o Dohoda o obsahu, rozsahu a způsobu předávání informací o rozvádějících se 
rodinách mezi jednotlivými subjekty interdisciplinární spolupráce  
 vydefinování minima informací, které je nezbytné sdílet pro kvalitní 

poskytování služeb (informace, které si mezi sebou subjekty vyměňují 
mají sloužit k řešení situace rodičů, nikoliv systému samotnému – např. 
popis chování rodičů během konzultací s poskytovateli odborné pomoci, 
je vždy zatížen značnou mírou subjektivity a může podporovat soutěžení 
rodičů či dokonce eskalovat jejich konflikt, je tedy nutné minimalizovat 
rozsah informací jen v míře, která slouží řešení situace rodiny); 

 způsob předávání informací by měl být rychlý, pružný a nezatěžovat 
žádný subjekt zbytečnou byrokracií, zároveň by měl být transparentní 
vůči rodičům (rodiče ví, kdo, co a proč o jejich rodinné situaci 
shromažďuje a poskytuje jiným subjektům (samozřejmě v souladu s 
GDPR). 

o Vytvoření funkčního nízkoprahového systému pro zařazování rodičů do 
jednotlivých edukačních, poradenských nebo terapeutických služeb (tzn., aby se 
rodiče nemuseli složitě registrovat na jednotlivé služby, aby nebyly dlouhé 
čekací lhůty, aby bylo rodičům srozumitelné, co, mohou, od jaké služby 



 

 26 

očekávat a nechodili od služby ke službě s tím, „že jim stejně nikdo nepomůže“, 
aby byl oběma rodičům zajištěn férový přístup k službám).  

o V maximální míře přenést odpovědnost za výsledky a výstupy využitých služeb 
na rodiče. Tzn. rodiče jsou odpovědni za to, aby soudu předložili 
životaschopnou dohodu o uspořádání péče o dítě, vycházející s principů 
sdíleného rodičovství. Nikoliv, aby odborníci psali svá doporučení a závěry 
z konzultací, na základě, kterých pak soud konstruuje to, jak má rodina dále žít.   

- Vytvoření struktury podpůrných služeb   
o Specifikovat rozdíly mezi edukačními, poradenskými a terapeutickými 

službami. Těmto rozdílům by měl rozumět každý člen interdisciplinárního týmu, 
tak, aby mohl v případě potřeby rodičům služby dobře popsat, ale také byl 
schopen svoji práci sladit s ostatními subjekty (např. být si vědom předností a 
limitů jednotlivých metod a toto promítnout do strategie řešení případu). 

o Pro jednotlivé služby definovat indikace i kontraindikace (tzn. být si vědom 
limitů každé jednotlivé služby a nečekat 100 % úspěšnost u všech rodičů). 
V případě poradenských, mediačních a terapeutických služeb je nutné 
reflektovat případné kontraindikace a nenabízet služby, které jsou pro řešení 
situace v rodině vysloveně nevhodné.6  

o Vytvořit postup, jak zajistit specifické služby pro specifické skupiny klientů 
(např. cizojazyční rodiče, rodiče se zdravotním omezením, děti se zdravotním 
omezením, rodiny, které budou potřebovat vysoce specializovanou 
terapeutickou službu, která v regionu není k dispozici). Včetně toho, kdo a jak 
v rámci interdisciplinárního týmu bude služby vyhledávat, koordinovat, atp.   

 
Specifické předpoklady interdisciplinární spolupráce Sdíleného rodičovství  

 
Jsou-li splněny obecné předpoklady interdisciplinární spolupráce, je možné zvažovat specifické 
podmínky a předpoklady. Za Sdílené rodičovství lze označovat jen takový model 
interdisciplinární spolupráce, který využívá všechny tři edukačně poradenské moduly 
(interdisciplinární tým nabízí všechny moduly, rodiče si mohou vybrat, zda využijí celé jejich 
spektrum). S tím, že všechny moduly Sdíleného rodičovství důsledně vychází z teoretických, 
právních a hodnotových východisek, které jsou uvedeny výše.  
 
Služby mohou být nabízeny jen ověřeným způsobem, tzn. je potřeba respektovat níže uvedené 
standardy Sdíleného rodičovství, včetně pomůcek a nástrojů. Metodu mohou využívat jen 
odborníci, kteří absolvovali příslušné kvalifikační vzdělávání.  Byť organizační uspořádání 
poskytování jednotlivých modulů, může být regionálně odlišné (např. je-li skupinová edukace 
realizována přímo soudem, nebo prostřednictvím poskytovatelů odborné pomoci). Je-li 
rodičům využití služby doporučeno nebo nařízeno orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo 
soudem,7 je vhodné, aby vždy nejdříve absolvovali edukativní program a v případě zájmu i 

 
6 Pozn. autorů: Respektovat princip: Primum non nocere (z. lat. „především neuškodit“).  
7 Podle § 12 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v aktuálním znění a dle § 474 odst. 1 
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v aktuálním znění. 
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program tvorby plánu sdílené péče či participace dětí. Využití dalších, specifických služeb 
(např. mediace, rodinné či individuální terapie) se jeví jako vhodné, až po absolvování 
edukativních a poradenských služeb. Pokud rodiče mají zájem o absolvování všech modulů, 
pak nejdříve absolvují edukativní program a následně program podpory tvorby plánu sdíleného 
rodičovství, případně poradenství při participaci dětí.  
 

 
Schéma 1 – Hierarchické schéma modulů interdisciplinární spolupráce Sdíleného rodičovství 8 

 
Je-li dobře nastavena interdisciplinární spolupráce, pak základnu poradenské podpory tvoří 
edukace, které také využije nejvíce rodičů/klientů. Se vzrůstající specifičností a odborností 
poskytovaných služeb, klesá počet klientů, kteří je potřebují či využijí. Jedná se o podstatný 
aspekt na důkazech založené praxe. Tzn. největší část klientů potřebuje při řešení 
porozvodového uspořádání především informace (jsou-li jim dostupné rychle, nízkoprahově a 
srozumitelně). Již podstatně menší část klientů potřebuje individualizované a specifické 
informace a podporu (tyto služby musí navazovat na předchozí obecné informování rodičů). A 
jen naprosto marginální část klientů potřebuje a může mít užitek s vysoce specializovaných 
služeb jakými jsou mediace (rodiče mohou být schopni uzavřít dohodu jen pokud mají 
kvalifikované informace a férové postavení), či terapii (s jasným cílem, motivovaností, při 
splnění pravidel informovaného souhlasu).  
 

 
8 Pozn. autorů: Schéma demonstruje, jak mají postupovat jednotliví klienti skrze moduly Sdíleného rodičovství 
(nejdříve edukace, pak poradenství k rodičovským plánům/participaci dětí) a až následně specifické odborné 
služby (mediace, terapie). A zároveň ilustruje rozložení a využití jednotlivých modulů rodiči v situaci rozpadu 
rodičovského vztahu – tzn. nejvíce klientů vyžije skupinových edukací, méně již poradenství k rodičovským 
plánům/participaci dětí a zcela minimální podíl rodičů potřebuje specializované služby (mediace, terapie).    

 

Mediace, terapie

případně další specializované služby

Poradenství k participaci dítěte 

Individuální poradenství k 
rodičovskému plánu

Skupinová edukace
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Teprve je-li dodržen výše uvedený postup u jednotlivých klientů, lze vyhodnocovat efektivitu 
zvoleného postupu. Tzn. nejdříve mají rodiče možnost účasti na edukace. Potom mohou 
individuálně konzultovat tvorbu rodičovského plánu, včetně participace dětí. A v případě 
potřeby následně využít buď mediaci k uzavření dohody a/nebo finalizaci rodičovského plánu, 
nebo terapii pro odstranění bariér, které jim v uzavření dohody brání. Přeskakování 
jednotlivých fází, nerespektování principu dobrovolnosti a informovaného souhlasu, snižují 
účinnost této intervenční strategie. Zároveň je možné konstatovat, že rodičům, kterým byly 
v uvedeném pořadí poskytnuty výše uvedené moduly, aniž by dospěli k dohodě, již není možno 
prostřednictvím podpůrných služeb pomoci. Nejedná se o nedostatek kompetencí nebo 
schopností rodičů, ale spíše o nedostatek ochoty. Soud pak může v souladu s principy sdíleného 
rodičovství autoritativně rozhodnout o výchově, péči a výživě dítěte.  
 
Metoda Sdíleného rodičovství je určena rodičům, kteří:  
• Mají v důsledku svých partnerských problémů obtíže vnímat rozpad rodiny z pohledu 

svého dítěte/dětí. 
• Mají v důsledku svých partnerských problémů obtíže soustředit se na potřeby svého 

dítěte/dětí.  
• Zjistí, že jejich emoce, reakce a chování, související s rozpadem partnerského vztahu, 

ovlivňují schopnost vzájemné komunikace o dětech. 
• Chtějí vylepšit svou vzájemnou komunikaci a zvažují využití služeb, jako jsou mediace 

nebo smírčí řízení a potřebují mít dostatek faktických informací k tomu, aby jejich 
případná dohoda respektovala potřeby jejich dítěte/dětí. 

• Řeší bezodkladně uspořádání péče o děti/dítě (jedná se o první dohodu o uspořádání péče, 
případně o první změnu v dosavadním způsobu péče o dítě).9 

 

Metoda Sdíleného rodičovství není vhodná pro rodiče, kteří:  
• Jsou aktuálně prošetřováni orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo orgány činnými 

v trestním řízení v souvislosti s domácím násilím a není v současné době shoda, jak má 
být zajištěno bezpečí dětí, případně jednoho/obou rodičů (např. je jeden z rodičů vykázán 
z obydlí, je ve vazbě či výkonu trestu, je mu soudem omezen styk s dítětem, probíhá řízení 
o omezení/pozastavení rodičovské odpovědnosti).  

• Jejich aktuální situace je vylučuje z péče o dítě (neléčená drogová či alkoholová závislost, 
nekompenzované psychiatrické onemocnění), tzn. rodič je vyloučen z péče o dítě 
v důsledku svého ohrožujícího chování. 

• Vedou spor o uspořádání péče o dítě, jehož intenzita ohrožuje fyzicky či emocionálně 
dítě. Případně jsou v situaci, kdy dítě odmítá kontakt s jedním či oběma rodiči.  

 
9 Program Sdíleného rodičovství je účinným nástrojem prevence rozvoje hlubokého konfliktu rodičů. Proto je 
primárně určen rodičům v době, kdy řeší prvotní uspořádání péče o děti nebo první konflikt v uspořádání péče. 
Právě první dohoda (rozhodnutí) o péči o děti, zásadním způsobem „vytýčí“ podmínky, ve kterých děti po rozpadu 
rodičovského vztahu žijí, i jakým způsobem se vyvíjí vztah a komunikace rodičů. Využití tohoto programu 
v situacích dlouholetých a hlubokých sporů je možné, ovšem efektivita takové intervence může být výrazně nižší. 
S tímto faktorem by měl soud pracovat, pokud přesto zvolí metodu Sdíleného rodičovství v pozdějších fázích 
řešení případu (např. v případech, které byly u soudu zahájeny před zavedením metody do praxe soudu).  
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Je-li rodičům služba doporučena OSPOD nebo soudem, jsou rodiče při zahájení spolupráce 
seznámeni s tím, že poskytovatel programu Sdíleného rodičovství jim bude potvrzovat účast na 
edukaci či poradenství. Poskytovatel programu Sdíleného rodičovství nebude OSPOD/soudu 
poskytovat zprávy o průběhu a obsahu jednotlivých setkání. Tím však není dotčena oznamovací 
povinnost vyplývající z trestního zákona nebo zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pokud 
poradce odborně vyhodnotí situaci v rodině jako ohrožující pro dítě.  

Při poskytování edukace a podpory v rámci programu Sdíleného rodičovství je lektor/poradce 
vždy odborně a eticky odpovědný za monitorování všech aspektů bezpečí dítěte. Jedná se 
především o problematiku domácího násilí, drogové nebo alkoholové závislosti rodičů či 
obdobných obtíží u dítěte, závažných zdravotních nebo mentálních onemocněních rodiče/ů, 
které mohou snižovat jeho rodičovské schopnosti a ohrožovat život, zdraví a vývoj dítěte. 
Může-li být dítě fyzicky či emocionálně ohroženo oslabenými kompetencemi rodičů, musí 
rodičovský plán všechna tato rizika zohledňovat a hledat způsob, jak do péče o dítě zapojit širší 
rodinu, případně další sociální služby, činnost probační a mediační služby, či jiná opatření 
koordinována v součinnosti s OSPOD, případně soudem.  

Poskytováním programu Sdíleného rodičovství není dotčena oznamovací povinnost 
lektora/poradce týkající se ohrožení dítěte. 

 
Již více jak rok jsme si všichni v našem interdisciplinárním týmu říkali, jak jsme inovativní 
a pracujeme v „cochemu“. Ale až s metodou Sdíleného rodičovství jsme zjistili, že jsme za 
cochem považovali nové společné letáky a to, že nám od soudu zavolají, když potřebují naše 
služby. Jinak jsme vlastně nic moc nezměnili. Tedy hlavně jsme si mysleli, že nikdo z nás 
nemusí měnit svůj přístup k rodičům a vše může dál dělat po staru. Teprve, když jsme začali 
řešit, co, kdy a jak bude rodičům říkat a jak jim pomoc, museli jsme začít skoro od nuly. 
Bylo to pro nás v první chvíli dost velké a nemilé překvapení, mysleli jsme, že už vše máme 
hotové. Jeli jsme se pak podívat k jinému soudu, na náslech skupinové edukace, a to nás 
nakoplo (poskytovatel odborné pomoci).  

Byli jsme do interdisciplinární spolupráce a Sdíleného rodičovství nadšený. Vedení soudu 
se hlavně líbilo, jak bylo všude propagováno jako cesta, jak budeme mít míň práce. Jenže 
pak se ukázalo, že to teda rozhodně méně práce není. S rodiči se tedy teď pracuje kratší 
dobu, ale mnohem intenzivněji. Někdy jsem víc vyčerpána z hodinového pohovoru s rodiči, 
než když bych si jen celý den četla zprávy a dopisovala s odborníky. V jednu chvíli jsem to 
už chtěla vzdát, jenže jsem zjistila, že už se od toho neumím odprostit a zas soudit od stolu. 
A pak se to začalo pomalu měnit. Teď vidím, že moje práce má větší smysl a prospívá. Ale 
rozhodně už bych nikdy nikomu neřekla, ať začnou řešit rozvody tímto způsobem, aby měli 
míň práce. To je blbost, tak to nefunguje. Ale lepší pocit, to mít můžou (soudkyně). 

Sdílené rodičovství používáme asi rok. Myslíme, si, že změny v soudní síni vidíme, ale pan 
předseda nás drží při zemi a rozhodně není zvyklý se předčasně radovat. Nastavili jsme si 
nějaký způsob sledování statistických výstupů, ale se závěry chceme ještě rok až dva počkat. 
Přesto nás překvapilo, když nedávno volala odvolačka „…cože se to u nás děje? Jestli nás 
tak skolil Covid, nebo co? Že máme strašně málo rozvodových odvolání. A to jak vůči 
předchozím obdobím, tak i jiným okresům.“ Zkusili jsme se na to podívat a vypadá to, že je 
to efekt Sdíleného rodičovství. Samozřejmě to nechceme zakřiknout a pan předseda to 
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přísně sleduje, ale máme z toho dobrý pocit. A rozhodně to zvyšuje motivaci ke spolupráci i 
těch, co z počátku pochybovali (vyšší soudní asistentka – koordinátorka 
interdisciplinárního týmu). 

Ještě před zavedením Sdíleného rodičovství jsme občas na pokyn soudce volala 
rozvádějícím se rodičů. Občas jen proto, že jsem od nich potřebovala něco do spisu, nebo 
tak… Často to byly hrozný hovory. Lidi byli naštvaní, někteří plakali, nebo se mi snažili 
vtáhnout do konfliktu. Občas pak přišli i na mě různé stížnosti – jako, proč jsem volala 
prvně tomu a ne tomu druhém, co jsem jim říkala, co bude ve spise, atp. Bylo to nepříjemný 
a asi jsem mnohdy byla nepříjemná i já. Občas jsem na ně fakt byla naštvaná a koukala na 
ně jako na protivný a zlý lidi, který mě otravujou. Pak jsme se zavedením Sdíleného 
rodičovství rozhodla absolvovat i nějaká školení k mediačním technikám. Projekt a výcvik 
mi to…. úplně změnilo práci. Na soudu teď koordinuju služby rodičům, často s nimi volám, 
někdy se i osobně potkáváme. Konzultace jsou stále někdy emocionálně náročný, ale už je 
víc vnímám jako lidi, který jsou ve složitý situaci. A já se s nimi nesetkávám jen proto, 
abych pak něco vložila do spisu, ale abych jim pomohla. Začalo mě to tak bavit, že zvažuju 
třeba i nějaký další výcvik a tak (vyšší soudní úřednice).  

No, zcela upřímně, nám hlavně ubylo práce. A nebudu tvrdit, že by nám to nevyhovovalo. 
Ty neustále přetahovačky rozvádějících se rodičů, kdy vždy někdo v pondělí naklusal nebo 
volal či posílal majly s fotkami v příloze, co zas ten druhý rodič udělal o víkendu, byly 
strašný. Od některých lidí jsem majly otvírala až v týdnu, telefony zvedala jen s největším 
sebezapřením. A nebyl týden, aby na někoho z nás nepřišla stížnost, často hrozné bláboly, 
hnusný osobní osočování, snižování naší odbornosti…prostě hrůza. Viděla jsem, jak to 
semílá i kolegyně. Furt jsme to řešili na supervizích, většinou bez nějakého řešení, jen jsme 
si ulevili. Největší radost jsme měli, pokud se takovýhle prudič odstěhoval. Balit spis pak 
byla fakt katarze. Takže pokud by díky Sdílenému rodičovství skončilo jen tohle, nám to 
bude stačit (vedoucí OSPOD).  
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Edukační modul Sdíleného rodičovství  
 
Vzhledem k tomu, že pojem edukace je v souvislosti s řešením rozvodových a porozvodových 
situací používán velmi volně a odborně neukotveně, rozhodli jsme se v tomto materiálu nejdříve 
definovat edukaci jako samostatnou metodu sociální (poradenské) práce. Následně pak 
popisujeme specifika edukace v kontextu metody Sdíleného rodičovství.  

 

Obecně o edukaci jako poradenské metodě  
 
Edukace, nebo také zprostředkování relevantních informací pro rozhodování klienta, je 
svébytnou metodou sociální práce, psychologického poradenství, ošetřovatelství, komunitní 
práce a dalších pomáhajících profesí. Měla by být využívána vždy, když 
klienti/pacienti/uživatelé potřebují odborné informace, proto aby mohli aktivně participovat na 
řešení své situace (za další metody participace lze považovat případové konference, 
individuální plánování, atp.).  Edukace je projevem partnerského profesního paradigmatu. 
Klient se může kvalifikovaně rozhodovat o svém životě jen v případě, že má všechny 
podstatné informace, které mu jsou poskytnuty pro něj srozumitelným způsobem.  
 
Edukaci je možné definovat jako strukturované a standardizované sdělení týkající se 
problematiky, která klienta přivedla k danému typu pomoci nebo intervence (např. 
diagnostikování nemoci ovlivňující širší souvislosti života pacienta, zahájení intervence orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí z důvodu podezření na ohrožení dítěte, detekování nároku dítěte 
na individuální vzdělávací podporu, podání návrhu na úpravu poměrů v situaci rozpadu rodiny, 
atp.). V rámci edukace jsou klientům předkládaná na vědeckých důkazech založená fakta 
týkající se jejich situace (pravděpodobný průběh nemoci a její dopad do každodenního života, 
dopady špatného zacházení s dětmi na zdraví, život a vývoj dítěte) a informace o právních či 
procesních postupech, jak situaci řešit (např. co znamená individuální plán ochrany dětí, k čemu 
slouží, jak bude vytvářen, jak se na něm mohou klienti podílet, jaké jsou kompetence 
zainteresovaných institucí a orgánů). V rámci edukace jsou klientům představeny a vysvětleny 
i možnosti, které může využít pro řešení své situace (např. jaké služby či odborníky může 
oslovit, jaké nároky mu z dané situace vznikají, atp.).  
 
Strukturované a standardizované sdělení zajišťuje, že klient získá vždy minimální 
standard na vědeckých důkazech založených informací od každého odborníka, se kterým se 
při řešení své situace potká (zjednodušeně můžeme edukaci přirovnat k bezpečnostními školení 
před letem letadlem, nebo školení BOZP). To znamená, že informace, které jsou klientovi 
zprostředkovány nejsou zatíženy preferencemi, dojmy, předsudky a osobními motivy 
jednotlivých pracovníků. V rámci edukace klientům nejsou poskytovány žádná konkrétní 
návody, jak „správně žít“. Účelem je zajistit klientům přístup k veškerým potřebným 
informacím, které jim umožní kvalifikovaně se rozhodovat, případně doporučení, jak se 
k rozhodnutí dobrat (jaké služby či pomůcky použít a jak). Včasná a kvalitně poskytnutá 
edukace zajišťuje klientům skutečně aktivní participaci při řešení jejich situace.   
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Edukace je nezbytnou součástí informovaného souhlasu. Tedy pokud na informovaný 
souhlas nahlížíme nikoliv jako na pouhý byrokratický úkon, ale vědomý předpoklad pro 
úspěšné zvládnutí náročné životní situace (tzn, nejen v situacích, kdy je vyžaduje zákon, ale 
především jako zásada participačního pomáhajícího přístupu). Teprve pokud klient rozumí své 
situaci (např. změnám svého zdravotnímu stavu, právním předpokladům rodičovské 
odpovědnosti, individuálním potřebám, které vyplývají ze specifických poruch učení pro školní 
úspěšnost dítěte), může komplexně zvažovat pro a proti různých variant řešení či intervencí. 
Klient také může lépe pochopit změny či dokonce omezení, které mu do života nemoc, rozvod 
či obdobná situace vnáší a jak může uspořádat svůj život do budoucna, tak aby odpovídal jeho 
potřebám a očekáváním. Bez těchto informací se může stát, že klient činí rozhodnutí, která ho 
buď přímo poškozují, nebo jsou pomáhajícím systémem interpretována jako nespolupráce, 
obstrukce, konfliktnost. Přičemž jejich příčinou je neinformovanost či nesrozumitelnost.  
 
Včasné, srozumitelné a v případě potřeby i opakované poskytování na důkazech 
založených informací je také důležitým prvkem, který pomáhá klientům zvládnout 
emoční náročnost daných situací. Nedostatek informací zvyšuje úzkost a stres klientů, což 
může vést k tomu, že chování klientů je zásadně ovlivněno stresovými reakcemi (útěk, boj, 
zamrznutí). A to nejen v kontaktu s pomáhajícími, ale při řešení dané situace. Neznalost může 
blokovat mobilizaci vlastních i rodinných zdrojů, vzbuzovat pocity bezmoci a beznaděje. 
Klienti pak mohou vnímat odpor vůči pomáhajícím či institucím jako jediný možný projev 
autonomie a sebeurčení (nesrozumitelnost situace se obrací proti těm, kteří nejsou schopni nebo 
ochotni pomoc klientům se v tématu a možných řešeních zorientovat).    V neposlední řadě 
neposkytnutí relevantních informací od příslušných odborníků, může vést klienty k hledání 
vlastních zdrojů a mohou se tak setkat s nevhodnými, či dokonce nebezpečnými doporučeními.   
 
Edukace by měla být samostatnou fází spolupráce v rámci pomáhajícího procesu. Nejlépe, 
pokud se klientům dostane v iniciální etapě, či v situaci, kdy dojde k zásadním změně v 
jeho životě. Edukace umožňuje poskytnout odbornou podporu i klientům, kteří nechtějí (nejsou 
připraveni) vstoupit do poradenského nebo terapeutického procesu (nechtějí se svěřovat 
s osobními tématy jiným osobám).  
 
Dobrá edukace klientům poskytuje 

• informace (na vědecky založených důkazech informace a postupy), které mu pomohou 
zorientovat se v situaci a hledat vhodná a kompetentní řešení pro svůj život (či život 
svých dětí); 

•  podporu, edukace je prostorem pro empatické vyjádření pochopení pro zátěž, která je s 
danou situací spojena, normalizací protichůdných emocí, se kterými se klienti potýkají, 
možnost zažít/pochopit, že obdobnými obtížemi mohou procházet i jiní lidé; 

• mobilizaci zdrojů (neformálních i formálních).   
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Výhody edukace Výzvy edukace 
• Strukturovaný souhrn informací (je 

zaručeno, že jednotliví pomáhající na 
nic důležitého nezapomenou; není nutno 
„vymýšlet“ při každém kontaktu s 
klientem něco nového)  

• Srozumitelné informace snižují úzkost 
klientů a pravděpodobnost volby 
unáhlených řešení (zejména v případě 
kombinace více edukačních metod a 
komunikačních kanálů) 

• Možnost směřovat klienty od minulosti, 
kterou nemohou změnit, k budoucnosti, 
kterou mohou svým rozhodováním 
ovlivnit  

• Možnost klientům zůstat pasivní, 
anonymní či semianoymní, a přesto 
získat odbornou pomoc 

• Interdisiciplinarita – podpora 
vzájemného sdílení informací, na 
vědeckých důkazech založených 
postupů, konzistence spolupráce,  

• Prevence zneužívání odborné pomoci a 
zajištění rovného přístupu všem 
zúčastněným 

• Prevence vyhoření (nutnost sjednotit se 
na edukaci snižuje úzkost samotných 
pomáhajících z toho, že nerozumí tomu, 
co dělá jiný odborník, nebo že stejně 
nejsme schopni klientům pomoc, 
protože to pak někdo jiný pokazí)  

• Skupinové edukace zajišťují časovou 
efektivitu  

• Nutnost sjednotit se na východiscích, 
principech a postupech při práci 
s klienty 

• Nutnost zjednodušit složité, často 
velmi odborně koncipované 
informace tak, aby byly srozumitelné 
jiným odborníkům a následně 
klientům   

• Nutnost minimálně v počátku 
věnovat čas sjednocení postupů a 
výstupních materiálů edukace (včetně 
jejich pravidelné koordinované 
revize) 

• Nutnost myslet na různost potřeb 
jednotlivých klientských skupin tak, 
aby edukace neopomíjely menšinové 
či specifické potřeby    

• Nutnost koordinovat jednotlivé 
činnosti více subjektů  

• Nutnost průběžně zaškolovat nové 
pracovníky (v rámci jednotlivých 
členů zapojených subjektů, tak týmu 
jako celku) 

 

 
Formy edukace  
 
Edukace může mít mnoho forem. Jako efektivnější se ukazuje, pokud je používaný mix různých 
metod, které umožní klientům lépe informace pochopit (jeden materiál může mít potřebné 
varianty – jazykové mutace, materiály zohledňující věkové odlišnosti, atp.). Při poskytování 
edukace je důležité primárně myslet na příjemce informace, tzn., poskytovat mu informace 
v rozsahu, formě i jazyku, který je pro klienta srozumitelný a dostupný.  
1) Individuální  
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a) Ústně v rámci osobního setkání či telefonického rozhovoru (i v tomto případě je vhodné, 
pokud poskytnutí informací probíhá dle předem daného schématu)  

b) Písemně 
i) poučení v oficiálních dokumentech (vyžaduje srozumitelnost odborného často 

formálně byrokratického textu) 
ii) letáky, manuály, brožury (mohou svým zpracováním reagovat i na specifické 

potřeby – např. více jazyčné matriály, materiály v podobě umožňující využití i 
osobami se smyslovými omezeními, atp.)   

c) Vizuální (filmy, spoty, infografika, komiks, atp.) 
2) Skupinové edukace 

a) Společná edukace klientů se stejným problémem, které absolvují edukační prezentaci 
(tváří v tvář). Tato forma edukace může být organizována tak, že je klientům zaručena 
anonymita či semianonymita (klienti jsou jmenovitě pozváni na skupinovou edukaci, 
ale lektor nezná nejen jejich jména, ale ani aktuální situaci či anamnézu).  

3) Distanční  
a) webové stránky, informace na online platformách (youtube, atp.) 
b) webináře (ke stažení, „na živo“) 
c) Podcasty, atp.  

 
Edukace musí zohledňovat, že se jí účastní lidé v obtížných životních situacích a jejich 
schopnost přijímat a zpracovávat informace, pamatovat si, orientovat se v odborném textu, 
plánovat a rozhodovat se, je tímto ovlivněna. Edukace by měla být poskytována jako 
nízkoprahová služba, tzn. pro přístup klientů by mělo být minimálně formálních i neformálních 
překážek (objednávání, dlouhé čekání na termín, nesrozumitelnost sdělení, nutnost složitě se 
registrovat, atp.).   
 
 
Co by měl lektor/ka umět 
 
Individuální, ale zejména skupinová edukace vyžaduje od lektora/ky specifické odborné i 
komunikační dovednosti. Edukace je založena na relativně jednostranném komunikačním toku 
od lektora ke klientům. Přičemž je důležité, aby se nejednalo o direktivní komunikaci ve smyslu 
nařizování klientům, jak se mají zachovat nebo rozhodnout. Ale o poskytnutí informací, které 
klientům umožní převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Edukace tedy vyžaduje schopnost 
srozumitelně a citlivě vysvětlovat složitá témata. V případě pořádání skupinových edukací je 
pak nezbytná i schopnost veřejně vystoupit před více osobami a frontálně přednášet.  
 
Specifické profesní schopnosti a dovednosti potřebné pro poskytování edukací: 

• Individuální i skupinové lektorování  
• Schopnost „přeladit“ se na jiný způsob navázání vztahu s klienty a nevyváženou formu 

komunikace (anonymní či semianonymní konzultace, neznalost anamnézy i současné 
situace klienta, převážně jednostranný „tok“ informací od pomáhajících ke klientům) 
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• Interdisciplinární přístup (edukace prostupuje mnohými odbornostmi a institucemi 
(zároveň je nutné reflektovat limity vlastní znalosti rozsahu informací mimo svůj obor 
tzn. reflexe vlastní „všeznalosti“)  

 
Zásadním předpokladem efektivity edukace je schopnost lektora rychle navázat důvěryhodný 
vztah s klientem, který však může být velmi krátkodobého charakteru (edukace může být 
poskytnuta v rámci jednorázového kontaktu).  Oproti tomu vedení poradenského či 
terapeutického rozhovoru, je postaveno na aktivním naslouchání a umění klást vhodné otázky 
schopnosti pomáhajícího budovat s klienty profesionální vztah, který umožní klientům sdílet 
velmi osobní a intimní okolnosti svého života.  
 
Odlišná dynamiku vztahu mezi lektorem a klientem a terapeutem a klientem, se promítají i do 
souvisejících etických doporučení. Klienti by měli vždy rozumět, kdy využívají edukace a kdy 
má konzultace charakter terapie či dlouhodobého poradenství. Klienti by měli mít na základě 
vstupních informací možnost na si zvolit, zda a jakou formu podpory chtějí využít. A je potřeba 
zohlednit, že ne každý poradenský pracovník je tedy schopný a ochotný věnovat se v rámci své 
profese edukacím.  
 
Edukace není  

• Osvěta, protože ta 
o se zaměřuje na prevenci (aby k daným obtížím vůbec nedošlo) 
o je určena široké veřejnosti, tedy i těm, kterých se dané téma netýká (či aktuálně 

netýká)  
o může sloužit ke zvýšení společenské citlivosti k některé potřebné oblasti, aniž 

by poskytovala informace o tom, jak situaci řešit    
• Diagnostika  

o z chování klientů/rodičů během edukace nelze hodnotit, ani aktuální stav, ani 
prognózu  

• Systematické poradenství  
o nezaměřuje se na individuální okolnosti či situaci klientů 

• Psychoterapie/léčba  
o Nesměřuje k lidem, kteří potřebují léčbu, ale informace.  

 
Příklady oblastí, kdy je možné v rámci oblasti ochrany dětí použít edukaci  

• Rozpad rodiny (např. Sdílené rodičovství)  
• Vstup rodiny do systému sociálně-právní ochrany dětí 
• Převzetí opatrovnictví (svěření dítěte do péče) 
• Odebrání dítěte z péče rodičů  
• Případové konference, individuální plánování  
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Sdílené rodičovství – edukační model  
 
Edukace je v rámci Sdíleného rodičovství poskytována individuálně, skupinově, případně 
distančně.  Edukací se rozumí strukturované a systematizované poskytování na vědeckých 
důkazech založené informace umožňující rozvádějícím se rodičům plně převzít odpovědnost 
za budoucí rodinné uspořádání. Edukace využívaná v rámci metody Sdíleného rodičovství je 
vždy založena na koordinované interdisciplinární spolupráci daného soudního okrsku 
(opatrovnický úsek okresního soudu, OSPOD, poskytovatelé odborné pomoci).   
 
Pro zajištění funkčnosti a efektivity edukace je nezbytné, aby všechny zainteresované instituce 
a jednotliví odborníci sjednotili a koordinovali postup při předávání informací rodičům. Je 
velmi vhodné, pokud všechny subjekty v rámci působnosti daného soudu používají společné 
informační materiály (letáky, brožury, vzory dokumentů). Podstatná není jen shoda v obsahu 
materiálů, ale i způsobu jejich grafického zpracování. I pro pomáhající odborníky je důležité, 
pokud vědí, jak pracují jejich kolegové na jiných pracovištích a jaké informace poskytují 
rodičům. Používání jednotných informačních materiálů pro rodiče, nebo stejného manuálu 
odborníky, pomáhá, aby při kontaktech s rodiči postupovali všichni zainteresovaní 
strukturovaně a standardizovaně. Přehlednost a srozumitelnost informací snižuje úzkost rodičů 
a předchází nedorozuměním. 
 
Standardizovaný postup zajišťuje, že oba rodiče mají férový a rovnocenný přístup ke 
stejným informací.  A byť se na některé pracoviště obrátí rodiče samostatně, nezískávají tím 
žádnou výhodu či „náskok“ v rámci soudního řízení. Dále je pak odborná shoda na jasném 
vymezení se vůči snahám rodiče/rodičů uskutečňovat individuální konzultace bez účasti 
druhého rodiče. Jednotnost postupu při kontaktech s rodiči snižuje pravděpodobnost úspěchu 
rodičů hledajícího spojence „v boji“ s druhým rodičem, snahou manipulovat pomáhajícími 
prostřednictvím selektivně sdílených informací nebo pokusy o znevěrohodňování různých 
odborníků poukazováním na jejich názorové rozpory.   
 
Individuální edukace 
 

Individuální edukace může být poskytována: 
- osobně - pokud se jeden nebo oba rodiče dostaví sami nebo jsou pozváni na dané 

pracoviště v souvislosti s řešením situace rozpadu rodiny (OSPOD, soud, poradna); 
- telefonicky – ať už je kontakt iniciován rodičem, nebo pokud odborný pracovník 

kontaktuje rodiče s nabídkou služby nebo informování o dalším postupu (např. vyšší 
soudní úředník kontaktuje rodiče po podání návrhu, aby je informoval o dalším soudním 
postupu a možnostech uzavřít dohodu); 

- písemně – prostřednictvím informačních materiálů, které jsou rodičům poskytnuty při 
osobních konzultacích nebo zaslány poštou (např. spolu se zahájením řízení); 

- dálkově – prostřednictvím webových stránek jednotlivých členů interdisciplinárního 
týmu, online poraden atp.  

 



 

 37 

Vhodné je kombinovat různé formy individuální edukace. Osoby ve stresové situaci, což 
bezesporu rodiče v situaci rozpadu rodiny jsou, mohou mít obtíže s pochopením a 
zapamatováním nových nebo složitějších informací. Mohou mít dojem, že se v záplavě 
informací „ztrácí“, mohou se cítit znejistěni již samotným kontaktem s úředním nebo soudním 
systémem, mohou špatně pochopit některé odborné aspekty problematiky. Je proto lepší, pokud 
podstatné informace slyší či vidí vícekrát, než když se odborníci spoléhají, že důležité 
informace řekl rodičům už někdo jiný nebo, že je tak nějak přirozeně znají.  
 
Individuální edukace by měla vždy obsahovat: 

- Informace o nutnosti rodičů řešit společně uspořádání péče o děti a nabídce služeb, které 
jim v tom mohou pomoci.  

- Významu obou rodičů v životě dítěte, včetně toho, že soud/úřad/poradna nebudou 
hledat lepšího rodiče, ale budou podporovat řešení, které umožní dítěti budovat a 
rozvíjet vztahy k oběma rodičům. 

- Zaměření se na potřeby dítěte a jeho zapojení do rozhodování v současné situaci.  
- Odmítnutí zjevně obstrukčních postupů jednoho nebo obou rodičů. 
- Odmítnutí jednostranných, ultimátních rozhodnutí rodiče, které nejsou v zájmu dítěte 

(stěhování dítěte bez souhlasu druhého rodiče, omezování nebo zamezování kontaktu 
rodiče s dítětem, podmiňování kontaktu dítěte s druhým rodičem úhradou výživného 
nebo jinými neopodstatněnými podmínkami). 

- Informace o tom, jaký bude standardní soudní postup (jaká je role OSPOD, soudu, 
kolizního opatrovníka, doprovodných poradenských služeb, mediace), sdílení 
informací, podmínky spolupráce, úhrada služeb.  

 
Skupinové edukace 
 
Skupinový edukační program Sdíleného rodičovství je určen rodičům v situaci rozpadu jejich 
partnerského/manželského vztahu, ve kterém vychovávali/vychovávají nezletilé dítě či děti. 
V případě potřeby se kurzu mohou účastnit i prarodiče, či noví partneři rodičů, jestliže 
emocionální zátěž nebo konflikty těchto osob ovlivňují péči o děti. Program mohou rodiny 
využít na svou žádost nebo na doporučení či z rozhodnutí OSPOD či soudu. 
 
Kurz je veden tak, aby reagoval na potřeby rodičů bez toho, že by detailně řešil situaci 
jednotlivých účastníků. Poradce programu Sdíleného rodičovství demonstruje svou nestrannost 
v rodičovském sporu (nejedná se o program určený k řešení partnerských potíží v situaci 
rozpadu rodičovského vztahu). Ale ve všech situacích se snaží účastníkům kurzu ukázat, jak 
danou situaci mohou vnímat jejich děti, jak ovlivňuje jejich chování a jak mohou rodiče svým 
chováním či přístupem dětem prospívat nebo naopak ubližovat. Základním těžištěm práce je 
předávání informací od kvalifikovaného poradce směrem k rodičům. Smyslem programu je 
edukace a orientace v situaci, v níž se nachází děti účastníků, nikoliv poskytování individuální 
nebo skupinové terapeutické podpory či svépomocných služeb. Poradce programu Sdíleného 
rodičovství je v roli lektora, nikoliv terapeuta, tomu odpovídá i způsob vedení skupiny a zvolené 
metody (přednáška s powerpointovou prezentací).  
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Kurz je realizován v jednom dni, v rozsahu 1-2 hodiny v odpoledních hodinách (i u větších 
soudů postačí frekvence kurzů 1x za 14 dní). S ohledem na to, že kurz není koncipován jako 
skupinová terapie, jsou pro jeho pořádání vhodné zasedací či školicí místnosti, kde není předem 
dán zasedací pořádek. Pro realizaci edukace postačí, pokud je možno použít dataprojektor a 
tabuli (flipchart). Pro pořádání edukací je možné zvažovat prostory, kde rodiče sedí u stolu, 
protože někteří mají zájem si během prezentace psát poznámky. V rámci projektu Sdíleného 
rodičovství je pro všechny lektory připravená powerpointová prezentace, která zaručuje 
standardizovaný přístup všech lektorů (jak v případě, kdy každý z rodičů využije jiný termín 
kurzu, nebo se na lektorování v rámci jedné organizace střídá více lektorů).  
 
Program je realizován ve skupině minimálně pro 3 a maximálně pro 20 párů. Rodiče a další 
rodinní příslušníci (např. noví partneři rodičů,) mohou a nemusí být přijímáni do stejného běhu 
kurzu. Nevylučuje se ani účast advokátů. Záleží na kapacitě a četnosti kurzů a preferencích 
rodin. Pro účely soudního řízení postačí jen podpis rodičů na prezenční listině (organizuje-li 
edukaci soud, je možné účast rovnou přenést do jednotlivých spisů), případně potvrzení o účasti 
na kurzu (rodiče si mohou přinést nebo na místě vyplnit formulář, který jim lektor pouze 
osvědčí).  
 
Závěry a doporučení edukace Sdíleného rodičovství  
 

V následující části textu jsou základní doporučení vyplývající z pilotního ověřování 
skupinových edukací Sdíleného rodičovství v rámci praxe okresních soudů.   

 
Organizace kurzu 

Skupinové edukace mohou být pořádány některou z doprovodných služeb v jejich nebo 
pronajatých prostorách (viz výše prostorové nároky na pořádání edukací). Jako vhodné se jeví, 
jsou-li do skupinových edukací intenzivně zapojeny samotné okresní soudy (edukace se mohou 
konat v jejich prostorech) a s aktivní účastí některého ze soudců nebo členů soudního 
opatrovnického týmu. Při pořádání kurzu prostřednictvím soudu je využito přirozené autority 
soudu, organizačního a administrativního aparátu (pozvánky na kurz, evidenci docházky, 
přenos informací o účasti do jednotlivých soudních spisů). Tento postup zároveň řeší 
problematiku sdílení osobních informací a ochranu dle směrnice GDPR – tzn. lektor přichází 
pouze školit, nemá a nepřichází do kontaktu s žádnými identifikačními nebo osobními údaji 
klientů.  

Takto pojatá edukace není nabízena jako osvěta či přednáška poradny, ale jako služba soudu, 
prostřednictvím, které rodiče lépe pochopí, jak nejlépe naplňovat svou rodičovskou 
odpovědnost. Přičemž samotnou edukaci pak pro soud zajišťují proškolení externí pracovníci. 
Jako efektivnější se rovněž jeví, pokud jsou rodiče k edukaci zváni soudem, případně jim 
je účast „důrazně doporučena“, nikoliv je-li jim soudem nařizována. Právě dobrovolnost, 
otevřenost a důvěra jsou důležitou paradigmatickou změnou v přístupu řešení rozvodových 
sporů.  
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Pokud není možné z technických, organizačních či jiných regionálních důvodů edukace pořádat 
přímo v budově soudu či za účasti soudce či jiného soudního pracovníka, je vhodné zvažovat, 
jak tento důležitý princip do pořádání edukace zapracovat. Toto je možné prostřednictvím:  

- krátkým předtočeným úvodním slovem nebo online vstupem některého z příslušných 
soudců,  

- zveřejněním termínů a možností přihlašování na edukace na webových stránkách soudu 
včetně doporučení rodičům k jejich absolvování, 

- společnou pozvánkou na edukace, na které je výslovně uveden příslušný soud jako 
spoluorganizátor. 

Průběh kurzu 

Úvod 

o Úvodní uvítání poradcem/lektorem Sdíleného rodičovství – seznámení s průběhem kurzu, 
organizačními záležitostmi a pravidly.  

o V případě, kdy je kurz pořádán v prostorách soudu, může úvodní slovo pronést soudce – 
zdůrazní význam eliminace konfliktu mezi rodiči ve prospěch dětí, demonstruje přístup 
soudu, který preferuje dohodu rodičů a vysvětlí, jak je soudem vnímán nejlepší zájem 
dítěte. Dohodu představí nikoliv jako jednorázový úkon, ale proces naplňování rodičovské 
odpovědnosti v dalším období. Prostřednictvím pozitivní motivace a důvěry soudu 
v rodičovské kompetence může podpořit rodiče v dalších krocích a snížit jejich úzkost ze 
soudního řízení.10 

o V případě, že je kurz pořádán mimo prostory soudu je možné i tak zvolit způsob, jak 
dostatečně provázat kurz a fungování soudu (viz výše)  

Přednášková část  

o Rodičovské kompetence a rodičovská odpovědnost (včetně vysvětlení základních právních 
pojmů)  

o Způsob uspořádání péče o děti – principy Sdíleného rodičovství  
o Rodičovský plán 
o Potřeby dětí v situaci rozpadu rodiny  
o Reakce dětí na rozpad rodiny  
o Zapojování dětí do řešení jejich situace 
o Orientace v dalších typech péče (mediace, rodinná terapie, kdy vyhledat individuální 

pomoc pro rodiče, kdy vyhledat pomoc pro dítě)  

  

 
10 Tento model skupinové edukace má i nespornou výhodu v tom, že rodiče si přímo spojí informace, které během 
kurzu získali s rozhodovací praxí soudu. Pokud se tedy v následujícím období chovají v rozporu s doporučenými 
strategiemi (stěhování bez souhlasu druhého rodiče, omezování kontaktu druhého rodiče s dítětem), může se 
soudce odvolat přímo na obsah skupinové edukace. Rodiče pak lépe rozumí provázanosti soudního rozhodování 
s poskytovanými službami.  
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Závěrečné shrnutí a krátká diskuze  

- Reflexe účastníků kurzu - Závěrečná diskuze NENÍ prostorem pro řešení individuálních 
problémů nebo konfliktních situací jednotlivých účastníků, ale shrnutím obecných 
témat a postřehů.  

- Není-li kurz realizován v budově soud - předání potvrzení o absolvování kurzu (nebo 
možno vydat přes on-line systém). 

Dělám v poradně už několik let. Často jsem se potkávala s dětma, který byly úplně zničený 
rozvodem. Hrozně se ve mně pralo, který s těch rodičů za to může, bylo těžké udržet nějaký 
odstup. U nás byla taková praxe, že prvně přišel jeden rodič, řekl svoji verzi, pak druhý, ten 
zas tu svoji. A pak jsme se teprve sešli společně. Mám hodně výcviků a vím, jak si udržet 
odstup nebo jak filtrovat různé jejich historky, ale stejně to bylo někdy o nervy. Sama jsem 
pak taky lítala mezi tím, zda je lepší, střídavá péče nebo péče jednoho z rodičů a snažila 
jsem si to nějak urovnat. Pak přišli noví rodiče s jejich příběhem a zas mi to celé rozmetali. 
Sdílené rodičovství mi hrozně pomohlo. V poradně se teď specializuju na edukace. Dělám 
individuální i skupinové a rodičovské plány. Musela jsem se naučit komunikovat úplně 
jinak, ale jsem ráda, že můžu dál pomáhat lidem. A při tom neposlouchat ty jejich 
nekonečné stesky. Při tom jsem zjistila, že jsem vůči nim mnohem empatičtější a laskavější, 
než jsem někdy zvládla po x nikam nevedoucích konzultací (psycholožka, poskytovatel 
odborné pomoci).  

Musím říct, co mě nejvíc dostalo…jsem zvyklá, že rodiče někdy na konzultacích brečí. 
Většinou teda sami nad sebou, občas vzteky. Občas mají fakt těžký život a je mi jich líto a 
nemůžu říct, že bych ten pláč nechápala. Zároveň už jsem v tomhle dost rezistentní a 
rozhodně se nad nimi nedojímám. Ale jednou za mnou po skončení skupinové edukace 
přišel jeden z tátů. Během přednášky seděl, nijak zvlášť nereagoval, asi bych si ho vůbec 
nevšimla. Edukaci nemáme koncipovanou tak, aby za námi pak rodiče individuálně chodili, 
takže jsem byla dost ostražitá. Aby mi nezačal přesvědčovat o tom, že vše dělá jak jsem 
říkala, za to matka…..a tak… Ale on měl slzy v očích a řekl, že měl přesně to rozpolcený 
dětství, který jsme popisovala. A že tohle už pro svý děti nechce. Nevím, jak to dopadlo, 
možná to bylo jen chvilkový pohnutí. Ale často na něj myslím, když si připravuju edukace. 
Jako, že je to jen hodina, ty lidi neznám, ale i tak jim můžu pomoc (sociální pracovnice, 
poskytovatel odborné pomoci).   

Asi jsem sobec. Ale já tedy vidím, největší přínos Sdíleného rodičovství pro mě. Už jsem 
byla na pokraji vyhoření. Všichni ty nezralí dospělí, co se neuměli dohodnout ani na tom, 
jaký boty koupí dítěti na zimu, mě štvali. Poslouchat jejich blbosti, který vydávali za světový 
problém, tvářit se profesionálně a nedát na sobě nic znát, mě stálo hrozně sil. Vždy jsem se 
to pak snažila hodit na soud a byla jsem velkou zastánkyní znalečáků. U některých jsem se 
fakt až škodolibě těšila, že někdo, kdo může, konečně oficiálně napíše, že jsou magoři. 
Jasně, že to nikam nevedlo. Lítalo v tom jedno nebo víc dětí. Ale neměla jsem kapacitu nebo 
představivost, co dělat jinak. Když jsme začali se Sdíleným, byla jsem ta z nejskeptičtějších. 
Asi jsem i během těch prvních seminářů patřila k těm protivným lidem, kteří prostě VĚDÍ, 
že to fungovat nebude. Optimismus lektorům mě vysloveně vytáčel – vždyť určitě nemaj tak 
strašný klienty jako já. Argumentace zahraničními zkušenostmi byla úplně mimo mísu. 
Jakože chytráci, co si jezdí do zahraničí na stáže, zatímco já se v tu dobu handrkuju 
s absolutně nesnesitelnými lidmi. Pak jsme měli jet na náslech k jinému projektovému 
soudu. Rozhodně jsem se do toho nehnala, ale nějak to vyšlo na mě. Byla jsem dost 
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skeptická. Usadili nás tak, že jsem viděla jak lektorky, tak i ty rodiče. A prostě mě to 
dostalo. Jela jsem domů a furt se mi to vracelo, přemýšlela jsem o těch nefunkčních 
rodičích, se kterýma jsem dělala.  Pak přišel další lockdown a spoustu webinářů a možnost 
propojování s dalšími týmy. A mě to začalo bavit. A bylo fajn povídat si i s těmi dalšími 
sociálkami, nebo si uvědomit, jak rozvody vidí i soudci nebo terapeuti. Naše Sdílené 
rodičovství stále ještě ladíme, ale mě to dalo nový náboj (sociální pracovnice, OSPOD).  

 

…chtěl jsem jen napsat, že ten seminář byl rozhodně fajn a v řadě ohledů zajímavý, po 
pravdě se mi ale nejvíc líbil přístup paní přednášející...Těžko detailně popsat, v čem, ale 
bylo jednak poznat, že je zkušená a měla hlavně takový zdravý a střízlivý přístup k té 
problematice - řekl bych rozumný kompromis mezi laskavostí, vstřícností a empatií, ale 
zároveň i právě tou určitou střízlivostí - čímž chci říct to, že kdyby se ji např. někdo, ať už 
dítě či dospělý, snažil oblafnout a hrát s ní nějaké hry, tak že by ho rychle prokoukla a 
odkázala do patřičných mezí:-)...Alespoň tak to na mě působilo...Takže za sebe můžu 
rozhodně říct, že je rozhodně tím typem člověka, s nímž bych neměl sebemenší problém 
řešit jakékoliv problémy, týkající se mých dětí a vztahu...(otec, účastník skupinové edukace) 
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Rodičovské plány 
 

Rodičovské plány jsou pomůckou pro řešení porozvodového uspořádání. Nejsou specificky 
vázány výhradně na metodu Sdíleného rodičovství, ale v praxi některých soudů figurují i 
samostatně. Dále v textu tedy nejprve představíme rodičovský plán jako konkrétní nástroj 
podpory pro uzavření dohody mezi rodiči o péči a výchově dětí po rozvodu. Následně pak 
představíme poradenský modul Sdíleného rodičovství pro práci s rodičovskými plány.  

 
Rodičovský plán jako podpůrná metoda v situaci rozpadu rodičovského vztahu  
 
Rodičovský plán je většinou písemnou dohodou rodičů týkající se základních oblastí života 
dítěte (bydliště, vzdělávání, zdravotní péče), jakožto i způsobu naplnění sdílené rodičovské 
odpovědnosti v situaci rozpadu rodičovského vztahu (sdílení informací a rozhodování, 
budování a udržování kontaktu s druhým rodičem a dalšími blízkými osobami, výchovný styl). 
Rodičovský plán primárně nezahrnuje dohodu týkající se výživného. V rámci zpracování 
rodičovského plánu si však rodiče mohou vyjasnit kategorie jednotlivých výdajů (běžné a 
mimořádné výdaje), ale i způsob, jak budou o těchto výdajích rozhodovat (např. nejprve se 
rodiče musí shodnout na účasti jejich dítěte na školním lyžařském kurzu a následně použijí 
dohodnutý postup pro úhradu daného výdaje).  
 
Rodičovské plány mohou rodiče zpracovávat sami na základě edukace (individuální, 
skupinové, distanční), případně mohou pro jejich vytvoření využít podpůrných služeb 
poskytovaných poradci, mediátory.  
 
Rodičovské plány mají dlouholetou tradici zejména v anglosaských zemích.  Ve Velké Británii 
se předpokládá, že tvorba rodičovského plánu předchází návrhu rodičů na úpravu poměrů. Byť 
se nemusí rodičovský plán stát součástí rozsudku, následné porušování rodičovského plánu 
může mít vliv na jakákoliv následná soudní řízení.  Na Novém Zélandě může rodičovský plán 
plně nahrazovat dohodu o úpravě péče. Soudem schválený rodičovský plán je následně právně 
vymahatelný (rodiče předloží soudu rodičovský plán spolu s formulářem „žádosti o souhlas“). 
Pokud se rodiče nemohou na úpravě poměrů dohodnout, soud vydá tzv. „rodičovský příkaz“.  
 
V některých státech USA (např. Aljaška) má rodičovský plán charakter a váhu soukromoprávní 
smlouvy, která je při podpisu rodičů stvrzována dvěma nezávislými svědky. Následně je právně 
vymahatelná jako jakákoliv obdobná smlouva. Ochrana dětí i obou rodičů je zaručena právními 
normami týkajícími se nejlepšího zájmu dítěte, specifickou právní úpravou ohledně 
informovaného souhlasu se zdravotním úkonem, definicí vnitrostátního únosu dítěte rodičem, 
atp.) a veřejně přístupnými vzory rodičovských plánů, které mohou rodiče využít.  
 
V Austrálii existují specialisté, kteří mohou rodičům poskytnout komplexní podporu při řešení 
rodičovského sporu tzn. “Family Dispute Resolution Practioner“. Důležitým aspektem činnosti 
těchto odborníků je rodičům objasňovat vývojové potřeby dětí a jejich percepce rozpadu 
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rodičovského vztahu. Dále poskytují konkrétní metodickou podporu rodičům při zapojování 
dětí do tvorby rodičovského plánu. V případě potřeby mohou poskytovat i výchovné 
poradenství rodičům, jak nejlépe pomoci dětem adaptovat se na jejich novou životní situaci. Ve 
výjimečných případech mohou pracovat i s dětmi, ale primárně se snaží mobilizovat dovednosti 
a kompetence samotných rodičů.  
 
V českém právním řádu je možné rodičovské plány používat jako pomůcku pro rodiče v situaci 
rozpadu rodičovského vztahu (může je používat přímo soudce, sociální pracovník, poradenský 
pracovník poskytovatele odborné péče, ale i advokát či mediátor). Rodičovský plán pomáhá 
představit jednotlivé oblasti rodičovské odpovědnosti, ve kterých musí rodiče hledat shodu i 
v případě, že se jejich rodičovský vztah se rozpadl. Zaměřuje se především na každodenní život 
dítěte a rodičů. Rodičům umožní vytvořit pravidla vzájemné komunikace i způsob, jak řešit 
případné neshody či rozdílný pohled na rozhodování v záležitostech jejich dítěte. 
Srozumitelnost, předvídatelnost a přirozená flexibilita rodičovských plánů snižuje rizika 
jednostranných a nečekaných rozhodnutí jednoho z rodičů. Je také účinným nástrojem toho, jak 
předcházet konfliktům vyplývajícím z rozdílných očekávání každého z rodičů zejména 
v oblasti komunikace. Rodičovské plány směřují rodiče od hledání krátkodobých ad hoc řešení, 
k trvalému rodičovskému komunikačními stylu, který umožní prospívání dítěte po celou dobu 
jeho dětství.   
 
Rodičovské plány mají mnoho výhod:  

- Stanoví konkrétní a praktické postupy pro řešení každodenních situací. 
- Mohou být individuálně reagovat na potřeby zájmy a možnosti dětí i jejich rodičů  
- Mají v sobě zabudovaný prvek pravidelné revize i řešení případných názorových rozdílů 

rodičů, či rodičů a dětí. 
- Mohou být pro soud zdrojem informací o tom, jak rodiče nejen deklarativně, ale i 

fakticky přistupují k rodičovské odpovědnosti a jak jsou schopni/ochotni zohledňovat 
nejlepší zájem dítěte.  

 
 
Rodičovský plán mohou použít rodiče, kteří zvažují uspořádání péče o dítě ve formě společné, 
či střídavé péče, ale i situace, kdy bude dítě v péči jednoho rodiče, ale druhý se bude aktivně a 
pravidelně spolupodílet na zajišťování běžné péče o dítě a je potřeba dojednat okolnosti tohoto 
uspořádání. V případě, že rodiče nejsou schopni sestavit rodičovský plán samostatně, mohou si 
vyžádat poradenskou podporu od vyškolených odborníků. 
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Sdílené rodičovství - poradenská práce s rodičovským plánem  
 

Poradenství k tvorbě rodičovského plánu je v konceptu Sdíleného rodičovství samostatným 
modulem. Poradce tvorby rodičovského plánu Sdíleného rodičovství postupuje tak, aby rodiče 
získali informace, které jim umožní převzít svou plnou rodičovskou kompetenci a byli schopni 
se dohodnout na uspořádání péče, které vychází z individuálních potřeb jejich dítěte. Rodiče 
jsou vedeni k tomu, aby pochopili, co děti v různých vývojových a životních fázích potřebují a 
přizpůsobili svoje rozhodování jejich potřebám.  
 
Program Sdíleného rodičovství je postaven na tom, aby rodiče přizpůsobili uspořádání péče 
o děti potřebám svých dětí, nikoliv, aby se děti přizpůsobovaly plánům a potřebám svých 
rodičů! Děti si nevybraly, jakým rodičům se narodí, ani se nerozhodly, že ukončí společné 
rodinné soužití. Proto by jim měla být dána možnost, aby v případě rozpadu rodiny byl jejich 
život co možná nejméně zasažen rodičovskými neshodami.  
 
Rodičovský plán může mít písemnou podobu (doporučuje se při prvním hledání řešení 
porozvodového uspořádání). Jestliže se situace v rodině ustálí, minimalizuje se intenzita 
rodičovského sporu a život dítěte se pro něj stane předvídatelný a srozumitelný, je možné 
transformovat plán v ústní dohodu. Písemný plán pomáhá oběma rodičům i dětem lépe rozumět 
situaci, ve které se nachází, i tomu, co je čeká v budoucnu, zároveň samozřejmě pomáhá 
předcházet případným nedorozuměním. Někdy se stává, že při ústním domlouvání řešení 
sporných situací si každá strana vyloží závěry jinak, nebo si je jinak pamatuje. Právě jistota a 
srozumitelnost jsou nejlepší prevencí konfliktů a nedorozumění.  

 
Při tvorbě rodičovského plánu musí rodiče myslet především na KVALITU vztahů, a to nejen 
mezi dítětem a rodiči, ale také mezi dalšími blízkými osobami a dítětem, a to zejména v případě, 
kdy po rozchodu rodičů může dojít k jejich narušení. Pokud v rámci poradenství pomáhá 
konzultant rodičům sestavovat rodičovský plán, je nezbytné vést rodiče především k 
zodpovězení následujících otázek:  
• Splňuje plán základní potřeby dítěte? 
• Zohledňuje plán věk dítěte/dětí, jeho osobnost, zkušenosti a schopnosti? 
• Je plán dostatečně podrobný, srozumitelný a realizovatelný? 
• Umožňuje navržený plán dětem pravidelný, bezpečný a časově odpovídající kontakt 

s oběma rodiči?  
• Dává navržený plán dítěti/dětem pocit předvídatelnosti?   

 
Poradce programu Sdíleného rodičovství demonstruje svou nestrannost v rodičovském sporu 
(nejedná se o program určený k řešení partnerských potíží v situaci rozpadu rodičovského 
vztahu), ale ve všech situacích se snaží rodičům vysvětlit, jak jejich situaci mohou vnímat děti, 
jak ovlivňuje jejich chování prožívání dítěte a jak mohou svým dětem prospívat nebo naopak 
ubližovat. Poradce programu Sdíleného rodičovství není v roli terapeuta, tomu odpovídá i 
způsob vedení práce a zvolené metody (edukace, poradenství, mediační techniky, moderovaná 
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diskuze). Tento přístup vychází z na vědeckých důkazech založené praxe. Větší účinnost mají 
metody, v rámci kterých odborníci rodičům zprostředkovávají percepci dítěte a informace o 
jeho vývojových potřebách, než metody soustředící se výhradně na rodiče a jejich komunikaci.   

Program podpory rodičovského plánu je určen výhradně rodičům, případně jejich dětem. 
Mohou ho využít rodiny na svou žádost nebo na doporučení či z rozhodnutí OSPOD či soudu. 
Je vhodné, aby nejprve rodiče absolvovali skupinovou edukaci a pak teprve společně přistoupili 
k tvorbě plánu sdíleného rodičovství. Další osoby mohou být k tvorbě rodičovského plánu 
přizvány jen v případě výslovného souhlasu obou rodičů, a to v situaci, kdy přizvání další osoby 
slouží k zajištění potřeb dítěte (tyto osoby jsou přizvány až do 3. fáze spolupráce, kdy jsou 
seznámeny s návrhem plánu, který vytvořili samotní rodiče). Jedná se pouze o osoby, které se 
budou spolupodílet na péči o děti (prarodiče, noví partneři rodičů atp.), nikoliv právní zástupci 
rodičů.  

Do rodičovského plánu jsou přímo zakomponovány mechanismy jeho revize. Ty mohou být 
prováděny automaticky - např. na začátku nebo konci školního roku, nebo dle potřeby – např 
v dohodnuté časové lhůtě před zásadním rozhodnutím /XY dní před návrhem jednoho z rodičů 
na stěhováním/, X dnů/týdnů před zásadní životní změnou dítěte – např. další sňatek rodiče, 
kdy se do péče o dítě zapojí nový partner/ka, atp. Poradce tvorby rodičovského plánu rodičům 
zdůrazňuje přirozenost změn v životech dětí i rodičů, které po rozpadu rodičovského vztahu 
nastanou. A podporuje rodiče, aby pro zapracování těchto změn do každodenního života dítěte 
předem našly předvídatelné komunikační kanály. Předchází tak jednostranným, ultimátním 
nebo nepředvídatelným reakcím rodičů, pocitům zrady a neférovosti, které mohou obnovovat 
nebo zvyšovat rodičovský konflikt. Základním pravidlem rodičovského plánu je, že ho 
jeden z rodičů nemůže měnit bez souhlasu druhého rodiče. A zároveň stanoví pravidla, jak 
případný nesouhlas řešit – vyhledáním odborné pomoci, či soudním rozhodnutím.       

 

Program podpory tvorby rodičovství se skládá maximálně ze 3 setkání. V situaci, kdy rodiče 
využijí program pro revizi již existujícího rodičovského plánu, postačí k tomuto 1-2 konzultace. 
Rozestupy mezi jednotlivými konzultacemi by měly být 7-10 dní, tzn. nejzazší termín pro 
dokončení plánu sdíleného rodičovství je 1 měsíc. Termíny jednotlivých konzultací jsou 
domlouvány hned na prvním setkání a zaznamenány do kontraktu, aby se předešlo 
prodlužováním celkové doby zpracování plánu omlouváním rodičů nebo nedostatečnou 
kapacitou poradce. V případě, že rodiče nenajdou shodu na rodičovském plánu (nebo se jeden 
z nich nedostavuje na dohodnuté termíny konzultací), je jen na rodičích, zda soudu předloží 
každý svou verzi rodičovského plánu. Soud pak může rodičům doporučit ještě další služby 
(mediace), nebo rozhodne ve věci samé.  

 

Poradce Sdíleného rodičovství soudu nepřekládá žádné informace o průběhu uskutečněných 
konzultací ani účasti jednotlivých rodičů, v tomto je plně přenesena odpovědnost na samotné 
rodiče, kteří mají soudu osvědčit své kompetence. Poradce je povinen soud informovat pouze 
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o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že intenzita rodičovského konfliktu dosahuje forem 
fyzického či psychického týrání dítěte, případně jeho zanedbávání.  

Rodičovský plán nelze zaměňovat za rodičovskou dohodu. V následujícím schématu jsou 
uvedeny zásadní rozdíly těchto dvou institutů.  

Dohoda o úpravě péče Rodičovský plán  
• Právní dokument předkládaný ke 

schválení soudu (je právně 
vymahatelný) 

• Vychází z aktuálního stavu, situace a 
možností rodičů i dítěte (jen obtížně 
může reflektovat budoucí či 
hypotetické situace, ve smyslu „co se 
stane, když…“  

• Ve vztahu k dětem upravuje KDO, 
KDY a KDE 

 

• Podpůrná psychosociální metoda, 
který slouží k rodičům a dětem 
k orientaci v každodenním 
uspořádání po rozpadu rodiny  

• Zdůrazňuje přirozenost životních 
změn a předvídatelných událostí v 
životě rodičů i dětí  

• Soustředí se na stanovení 
komunikačních pravidel a způsobu 
rozhodování  

• Upravuje především CO a JAK 
 

Rodičovské plány mohou mít formálně různou podobu, která odpovídá potřebám a 
komunikačními stylu jednotlivých rodičů. Některé rodičovské plány mají charakter 
jednoduchého formuláře/smlouvy, který si rodiče sami vyplní. Jiné formulářové typy 
rodičovských plánů, mohou v doprovodném manuálu pro rodiče obsahovat i příklady, jak 
mohou být jednotlivé oblasti zpracovány. Např. jsou uvedeny různé způsoby předávání dítěte 
mezi rodiči, doplněná o odborná doporučení s ohledem na věk dítěte nebo uvedením pro a proti 
jednotlivých forem. Případně si rodiče mohou pročíst vzorové rodičovské plány pro děti 
v různých věkových obdobích, vzdálenostech bydlišť rodičů, atp. Vzory pro vyplnění 
rodičovských plánů by měly zohledňovat individuální možnosti a potřeby rodičů (různé 
jazykové mutace, možnost vyplnění rodičovského plánu v el. podobě i ručně, atp.).  
 
Jiné modely tvorby rodičovských plánů jsou spíše souhrnem strukturovaných otázek, na které 
by rodiče měli najít odpovědi, aniž by byl předem definován formulář pro jejich sepsání. 
Odpovědi na klíčové otázky jsou pak zaznamenány ve formě smluvního ujednání. (Příklady 
otázek: Kde žije dítě doposud? Bude se s rozpadem vašeho rodičovského vztahu měnit místo 
bydliště dítěte? Bude se změnou místa bydliště spojena i změna školy? Lékaře? Volnočasových 
aktivit? Již jste s dítětem o této situaci hovořili? Znáte názor dítěte?)    
 

Závěry a doporučení poradenského modulu k tvorbě rodičovských plánu Sdíleného rodičovství  
 

Některé pilotní i implementační soudy s rodičovskými plány pracovali dříve, než se připojili 
k aplikaci metody Sdíleného rodičovství. Často se však jednalo jen o vyvěšení vzorů 
rodičovských plánů na webových stránkách, případně slovní doporučení jejich vypracování. 
Méně už pak byla nabízena podpora při jejich tvorbě (u některých soudů byli rodiče odkazováni 
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na mediátory, jako ty, kteří jim mohou s rodičovským plánem pomoci). Jen u naprosté menšiny 
soudů cíleně s rodičovským plánem pak pracovat soud. Tzn. žádal rodiče, aby je soud 
předkládali a v případě nedohody rodičů považoval rodičovské plány (byť by si každý z rodičů 
zpracoval samostatně svůj rodičovský plán), jako východisko pro autoritativní rozhodnutí.  

Na základě zkušeností s poradenským modulem k tvorbě rodičovských plánů se se jeví jako 
vhodné, aby byl tento typ poradenství zařazen mezi edukaci (iniciální fáze) a mediaci či terapii 
(jako finální fáze). K tvorbě rodičovského plánu mají přistupovat edukovaní rodiče, kteří budou 
mít možnost soustředit se na popis toho, jak by měl vypadat každodenní život dítěte po rozpadu 
rodičovského vztahu. S tím, že nenajdou-li v některých oblastech shodu, či budou-li pro 
zvládnutí některých aspektů porozvodové péče potřebovat hlubší podporu, mohou následně 
využít mediace, či individuální, párovou nebo skupinovou terapii.  

Poradenství k rodičovskému plánu může být v rozsahu 1 až maximálně 3 konzultací (jedná se 
tedy o krátkou, cílenou a intenzivní intervenci), nikoliv dlouhý terapeutický proces. Obsahem 
konzultace je možnost podrobněji vysvětlit některé pojmy nebo postupy porozvodového 
uspořádání – na příkladech týkajících se otázek zdraví dítěte je s rodiči možno podrobněji 
popsat, jak na ně nahlížet v kontextu rodičovské odpovědnosti (tzn. co znamená vzájemné 
sdílení informací o zdraví dítěte /kdo, komu, kdy a jak má tyto informace předávat/, společné 
rozhodování o zdravotní péči, léčbě, atp./jak je aplikovat, jak postupovat, pokud se rodiče 
v těchto otázkách nedohodnout – jaké jsou právní možnosti – např. právo na druhý lékařský 
názor, atp.). A rodiče jsou seznámeni i s některými nástroji, které jim v tomto mohou pomoci 
(např. využití sdílených kalendářů, harmonogramů, atp.).  

V rámci konzultací je také prostor rodičům umožnit dostatečně reflektovat percepci dítěte – 
včetně toho, zda a jak s dítětem o aktuální situaci hovořili. Jak s ním probírají budoucí varianty 
po rozvodového uspořádání, včetně toho, jak zohledňují pohled dítěte ve svých rozhodnutích. 
Rovněž tak je možné s rodiči probrat percepci dítěte týkající se jejich případných nových 
partnerských vztahů, či zapojování dalších osob do péče o dítě (noví partneři/partnerky, 
prarodiče, chůvy, atp.). V rámci konzultace je možné s rodiči probrat jak právní aspekty těchto 
situací (zda rodič může či nemůže delegovat péči o dítě na jinou osobu), ale i vztahové (tzn. ne 
vše, co je právně možné, je i žádoucí z pohledu kvality blízkých vztahů).  

 

Snažili jsme se s bývalým manželem dohodnout. Teda měli jsem nějakou dohodu, kterou 
jsme chtěli nechat schválit soudem. Ale byla hrozně obecná a i když jsme byli motivovaní, 
stejně jsme skoro každý den naráželi na nějaké potíže. Byly to drobnosti, jako třeba co, 
znamená, že si dáme vědět, když má Péťa zdravotní obtíže. Voláme si hned, nebo, až když 
víme o doktora, o co jde…a tohle bylo tisíc a jedna věc. A samozřejmě jsem si někdy 
myslela, že mi to dělá naschvál. Doporučili nám edukace a rodičovský plán. To nám fakt 
otevřelo oči. Uvědomili jsme si, jak moc dohod ještě musíme uzavřít (matka, účastnice 
edukačního a poradenského modulu Sdíleného rodičovství). 

Škoda, že na tuhle přednášku nešli naši, když se před 20 lety rozváděli. Dost věcí v mým 
životě mohlo být třeba jinak (otec, účastník skupinové edukace modulu Sdíleného 
rodičovství).   
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….Hrozně jsem se upnul na to, že chci mít po rozvodu děti ve střídavce. Všude kolem jsem 
slyšel, že jinak přijdu o děti a budu jen platit svý bejvalý za její nový život. Po vaší 
přednášce jsem si uvědomil, že musíme víc přemýšlet o tom, jak bude vypadat každodenní 
život našich dětí, ale i nás dvou. Rád bych využil i poradenství pro sepsání rodičovského 
plánu (otec, účastník edukačního modulu Sdíleného rodičovství). 

Náš syn byl vždy po příchodu od toho druhého dva až tři dny jiný. Každý jsme to přičítali 
chybám druhého, špatnému výchovnému působení a neuvědomovali jsme si, že možná právě 
tyhle naše reakce jeho stav zhoršují. Po přednášce a tvorbě rodičovského  plánu si víc 
uvědomuju, že asi ani jeden z nás nedělá nic špatně, ale možná  syn reaguje jen na to, jak je 
to mezi námi stále nedořešený. Ještě mi nejde jen tak s bejvalým komunikovat, ale zároveň 
vím, že to musíme zvládnout, jinak to vše padá na syna (matka, účastnice edukačního a 
poradenského modulu Sdíleného rodičovství). 
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Participace dětí v soudních a správních řízeních  
 
Současný důraz na zapojování dětí do rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, je 
výsledkem dlouhého historického vývoje. Je odrazem změn ve vnímání postavení dětí a dětství 
jako specifické životní fáze, poměrů v rodině, vztahů jednotlivce, rodiny a státu, ale i odborných 
přesvědčení a vývoje mnohých profesí. Vlivů, které formovaly tyto změny je nespočet a 
většinou fungují ve zpětnovazebných vzorcích – jedná se o změny ekonomické, sociální, 
právní, i změny související se stále postupujícím vědeckým poznáním (např. v oblasti 
neurověd). Zároveň i v této oblasti panuje mnoho předsudků, stereotypů či dokonce 
neodborných postupů. Proto jsme uvedli téma obecným textem k participaci dětí v soudních 
řízeních a dále pak tomu, jak k participaci dětí přihlížíme v kontextu metody Sdíleného 
rodičovství.  
 
Participace dětí – obecné předpoklady 
 
Nejdříve považujeme za důležité rozlišit, jaké jsou předpoklady a východiska pro participaci 
dětí v justiční opatrovnickém systému. Musíme rozlišit právní předpoklady (požadavek na 
ochranu participačních práv dětí vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, Evropská úmluva o 
procesních právech dítěte). A dále pak zohledňovat i psychosociální potřeby dětí související se 
soudními či správními řízeními (potřeba rozumět situaci, ve které se nacházím, možnost 
uplatňovat alespoň základní míru autonomie ve svém životě). V neposlední řadě bychom však 
neměli opomíjet i důvod či charakter soudního/správního řízení, ve kterém dítě figuruje.  

Domníváme se, že míra a forma zapojení dítěte by měla odpovídat míře intervence státu do 
jeho/jejího života. Tzn. čím více o životě dítěte rozhoduje stát, tím je větší prostor pro 
participaci dítěte v rámci řízení. Naopak čím menší je rozhodovací účast soudu (např. 
porozvodové uspořádání, které soud směřuje k podpoře dohody mezi rodiči) tím více by měl 
delegovat participaci dítěte na rodiče samotné. Zjednodušený model participace dětí 
v opatrovnické justici je uveden v následujícím schématu.   

 Rodinné právo soukromé 
(rozpad rodiny) 

Rodinné právo veřejné  
(ohrožené dítěte)  

Charakter sporu Spor dvou relativně 
kompetentních rodičů, kteří 
mají vzájemný spor  

Spor státu a rodičů, kteří mají 
oslabené či zcela chybějící 
rodičovské kompetence  

Smysl a cíl soudního řízení Podpořit deeskalaci 
rodičovského konfliktu a 
převzetí rodičovské 
odpovědnosti oběma rodiči 

Posoudit kompetence rodičů  
s ohledem na zajištění 
bezpečí a prospívání dítěte  

Kdo rozhoduje o zásadních 
otázkách dítěte (nejen 
v rámci soudního sporu, ale i 

Rodiče  Stát (soud) – osoby, kterým 
bude dítě svěřeno na místo 
rodičů  
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na základě přijatého 
soudního rozhodnutí) 
Aktivita soudu v participace 
dítěte 

Spíše pasivní, 
prostřednictvím posilování a 
monitorování schopnosti 
rodičů participovat dítěte  

Aktivní a přímé zapojení 
dítěte do soudního procesu  

Výstup soudního řízení  Schválená dohoda Rozsudek11  
Schéma 2 – Schéma obecné participace dětí v opatrovnické justici  

Kromě procesního nastavení participace dítěte (jak, kdy, kým), je nutno ještě mít na paměti 
smysl zapojování dítěte do rozhodování. Na aktivitu dětí v této oblasti můžeme nahlížet 
z různých obsahových perspektiv. Jsou odborníci, kteří význam participace umenšují s tím, že 
je zbytečná, protože dítě přeci „neřekne nic nového“. Nebo zapojování dítěte může být vnímáno 
jako komplikace, protože mají odborníci dojem, že se budou muset vypořádat s tím, zda jsou 
sdělení dítěte relevantní, srozumitelná a čím, nebo kým jsou ovlivňována, případně, zda jsou 
dostatečně „rozumná“. Participace dítěte může být tedy vyhodnocena jako zdržení odborného 
rozhodování expertů, kterou se vše jen komplikuje a prodlužuje.  

Nebo se na zapojování dítěte můžeme dívat, jako na přirozený vztah mezi pomáhajícím a 
klientem (byť dětským), kdy jsme si plně vědomi toho, že nemůžeme pomoci někomu, jehož 
perspektivu řešené situace neznáme, nebo kterému nejsme schopni vysvětlit svoje kroky a 
rozhodnutí. Charakteristikou participačního přístupu je primární axiom, že dítě není pasivním 
subjektem, který je experty posunován a opečováván v rámci právního, sociálního, 
vzdělávacího nebo zdravotnického sytému, ale má, přiměřeně svému věku, přirozenou potřebu 
a schopnost aktivně se podílet na rozhodování v záležitostech, které se ho týkají. A odborníci 
již nemají o dítěti rozhodovat pouze na základě vlastního úsudku nebo zkušenosti, ale vytvářet 
podmínky, prostředí a procesní možnosti, aby děti mohly spolurealizovat aktivní roli při řešení 
záležitostí, které se jich týkají. Důležité nám v tomto kontextu přijde uvažovat o participaci jako 
o spolurozhodování, spoluposuzování, spoluhodnocení, společném sdílení informací i 
rozhodnutí, tedy spolupráce. Nejedná se tedy v žádném případě o plné přenesení těchto činností 
či odpovědnosti na dítě, ale jeho zapojení do řešení jeho situace.12  

Zapojování dítěte nemůže být realizováno jako jednostranný proces -  jako jakýsi „výslech“, 
ale jako dynamický proces vzájemného sdílení a informování. Na jedné straně zjišťujeme 
názory, postoje i současné prožívání dítěte, přičemž mu zároveň poskytujeme informace, které 
mu pomohou orientovat se v současné situaci a snižují úzkost z neznámého. Obě tyto fáze mají 
stejně významnou roli a nelze ani jednu z nich podcenit, či marginalizovat.  
 

 
11 Pozn. autorů: Nejsou-li rodiče schopni či ochotni dospět k dohodě o uspořádání porozvodové péče o dítě a bude-
li tedy o zásadní otázce v životě dítěte rozhodovat soud rozsudkem, jedná se již o formu rodinného práva 
veřejného. Na rodiče tedy nahlížíme jako na osoby, které nejsou plně kompetentní při péči o dítě, byť jim nemusí 
chybět základní rodičovské kompetence (zajištění fyzických potřeb dítěte), ale mohou jim chybět či mít oslabeny 
specifické kompetence, včetně akceptace druhého rodiče jako dobrého „vychovatele“ a schopnost podporovat 
dítěte v budování dobrého vztahu druhému rodiči, případně schopnost zabezpečit emocionální potřeby dítěte.  
12 Pozn. autorů: Materiál je plně v souladu se závěry 5. rodiněprávního sympozia Justiční akademie, jehož byli 
autoři metody Sdíleného rodičovství aktivními účastníky.  
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Participaci dětí lze rozdělit do následujících fází: 
• zprostředkování informací o aktuální situaci a procesních pravidlech,  
• možnost, aby si dítě na situaci vytvořilo názor, 
• teprve na základě tohoto procesu, se dítě může vyjádřit k současné situaci, 
• zohlednění názoru dítěte v rámci poskytované intervenci, 
• sdělení a vysvětlení závěrečného rozhodnutí dítěti.   

 
Sdílené rodičovství – poradenský modul k podpoře participace dětí  
 

Pozornost v situacích rozpadu rodiny je potřeba věnovat i právu dítěte vyjadřovat se 
k záležitostem, které se ho týkají. Jedná se nejen o právo dítěte být slyšeno, ale především o 
právo dítěte na odpovídající a pravdivé informace, které mu pomohou porozumět situaci, ve 
které se nachází i a také tomu, jak bude uspořádána jeho budoucnost. V rámci metody Sdíleného 
rodičovství pracujeme s konceptem potřeb dětí, nikoliv práv. Na právo dítěte na oba rodiče, lze 
nahlížet jako na potřebu dítěte být milováno a vychováváno rodiči. Právo na informace je 
možné vnímat jako potřebu dítěte rozumět své životní situaci a přiměřeně svému věku 
vyjadřovat i vlastní autonomii. Zatímco hájení práv může vést ke konfliktu, souboji nároků 
jednotlivých subjektů nebo pocitu bezpráví, koncept potřeb umožňuje soustředění na to, jak je 
naplnit. Skrze tento koncept nahlížíme i na právo dítěte na participaci, které pojímáme jako 
potřebu dítěte participovat na rozhodování o jeho budoucím životě. Rozpad rodiny pro děti 
znamená mnoho nejistot a ztrát. Kromě ztráty, případně strachu ze ztráty blízkých vztahů, může 
chování a prožívání dítěte ještě výrazně zhoršovat, pokud je mu odepřena možnost autonomně 
se rozhodovat přiměřeně svému věku a schopnostem.  
 
Občanský zákoník v první řadě činí odpovědné za aktivní zjišťování názoru dítěte 
samotné rodiče. Zejména pak v tak závažných záležitostech, jako je uspořádání péče v situaci 
rozpadu rodiny. Rodiče by dítěti měli předem poskytovat informace, které potřebuje k orientaci 
v novém životní situaci, i k vyjadřování názorů či (spolu)rozhodování A je-li to možné, po 
vyslechnutí jeho/jejích preferencí a názorů, toto ve svých rodičovských rozhodnutích 
zohledňovat.  

V rámci Sdíleného rodičovství jsou rodiče opakovaně v rámci edukace, tvorby rodičovského 
plánu upozorňováni, že zapojování dětí do rozhodování je nedílnou součástí rodičovské 
odpovědnosti. Ale i na to, že zapojování dětí není jen právní otázkou, ale především se jedná o 
zásadní výchovnou a vztahovou otázku. Neposkytování informací (či pravdivých informací) 
dítěti, zvyšuje jeho/její úzkost a může prohlubovat akutní i dlouhodobé obtíže související 
s nutností adaptovat se na rozpad rodiny. Absence participace dítěte v rozhodování o důležitých 
otázkách, tzn. zbavování dítěte jeho/její autonomie může závažným způsobem narušit blízkost 
a důvěrnost vztahu dítě a rodič. Je tedy bytostným zájmem rodiče/ů, aby s dítětem o rodinné 
situaci empaticky hovořil/i. Aby naslouchal/i jeho/jejím očekáváním, přáním a obávám. A svá 
rozhodování přizpůsoboval/i potřebám dítěte. Samozřejmostí je i vysvětlování toho, proč a 
k jakým rozhodnutím rodič/e dospěl/i. Rodič/e musí být připraven/i i přijmout reakce dětí 
související s finálním rozhodnutím (zejména, pokud se výrazně odchylují od představ dítěte).   



 

 52 

Ve všech modulech Sdíleného rodičovství jsou rodiče systematicky informováni o tom, jak 
s dítětem o rozpadu rodiny hovořit, jak zjišťovat jeho/její názory, preference a přání a jak je 
zapracovat do rodičovského plánu. Rodičům jsou poskytnuty i informace o tom, jak dítě 
ovlivňuje nejen to, co rodič říká, ale jak se chová, jak děti reagují na emocionální rozpoložení 
rodiče, a jak tyto situace řešit, aby bylo dítě tímto co nejméně zraňováno.  
 
V případě, že rodiče cítí potřebu se o tomto tématu dozvědět více, mohou využít jednorázovou 
párovou konzultaci, kde si mohou společně s poradcem Sdíleného rodičovství probrat, jak dítě 
do řešení situace zapojit (jak by jejich společný rozhovor měl/mohl vypadat, co by dětem chtěli 
říct, do čeho nechají děti mluvit, zda a jaké bariéry v těchto rozhovorech vnímají). Konzultace 
poskytuje prostor pro vytvoření „scénáře“ rozhovoru rodičů s dítětem, rodiče si mohou i 
rozhovor zkusit „nanečisto“, jsou seznámeni i s pomůckami, které k tomuto rozhovoru 
s dítětem mohou použít (omalovánky, komiks, videospoty). Rodiče jsou podporováni v tom, 
aby se připravili nejen na rozhovor samotný, ale i na různé spektrum okamžitých i odložených 
reakcí dítěte.  
 
Závěry a doporučení participačního modulu Sdíleného rodičovství  
 
Participace dítěte na hledání pozorovodového uspořádání je absolutně zásadním předpokladem 
pro nalezení funkční dohody, která bude umožňovat každodenní fungování. Hlavním těžištěm 
však není komunikace a práce expertů s dítětem, ale proškolení a podpora rodičů, aby oni sami 
byli schopni dítě do rozhodování zapojit. Participace dítěte v rodinných záležitostech je pak 
vnímána nejen jako realizace rodičovské odpovědnosti, ale především jako důležitý předpoklad 
rozvoje kvalitních blízkých vztahů.  
 
Přímá participace soudu/OSPOD s dítětem je až krajním krokem v situaci, kdy je zjevné, že o 
porozvodovém uspořádání nebudou rozhodovat rodiče, ale soud. Participace je pak nutné 
realizovat v souladu s principy uvedenými více v textu. Tedy především jako nástroj podpory 
dítěte, který mu může pomoci pochopit aktuální situaci a vyjádřit svou autonomní vůli. 
Participace dítěte rozhodně není nástroj prostřednictvím, kterého získá soud/OSPOD důkazy 
pro rozsouzení toho, který rodič je „lepší“. Dobrá participace znamená, že z ní má dítě násobně 
větší užitek než participující subjekt.  
 
Poradce Sdíleného rodičovství nevede nikdy rozhovor s dítětem bez rodičů. Je-li situace 
v rodině tak náročná, že děti nejsou schopni s dítětem ani po zaškolení hovořit. Je nutné již na 
situaci nahlížet jako na potenciální ohrožení dítěte, protože rodiče demonstrují, že nejsou 
schopni či ochotni plnit podstatný aspekt rodičovské odpovědnosti. Rodina je pak tedy předána 
do následné odborné péče.  
   
Děti nejlépe vyjádřily svůj pohled na to, jak by měl vypadat život po rozvodu v rámci 
facilitačních skupin. Hodně se zaměřily na to, co je pro ně domov a co by rodiče měli dělat, 
aby se tak u nich cítily. Svoje zkušenosti a názory pak převedly do filmových spotů, které 
najdete na  www.sdilenerodicovstvi.cz  

 

http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
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Závěr 
 

Zavádění metody Sdíleného rodičovství do praxe opatrovnických interdisciplinárních týmů 
okresních soudu v posledních více jak 2 letech, přinesl mnoho poznatků, zkušeností a 
doporučení, na jejichž základě jsme mohli vytvořit tuto evaluační zprávu. Podařilo se nám 
otestovat jak metodu samotnou, tak i způsob, jak ji implementovat do způsobu práce s rodiči 
v situaci rozpadu rodiny. Zpětná vazba, jak od odborníků, kteří s metodou pracují, tak rodiči, 
kteří ji využívají, jsou ve skrze pozitivní. Pro vyhodnocení výkonnostních ukazatelů je nutné 
více času, aby bylo možné skutečně objektivně porovnávat data před a po zavedení metody 
(např. délka řízení, opakované návrhy na změnu porozvodového uspořádání, odvolání, návrhy 
na vymáhaní soudního rozhodnutí). U některých projektových soudů byl již tento typ evaluace 
nastaven, ale relevantní výsledky budou k dispozici až za 2-3 roky.  

Při psaní této zprávy jsme se snažili definovat zejména taková doporučení, která mohou přispět 
ke zlepšení kvality života dětí. A zároveň jsou snadno přenositelná do praxe, bez ohledu na 
velikosti populace, která je v působnosti daného soudu, či aktuální skladbu a dostupnost 
poskytovatelů odborné pomoci. S ohledem na různorodost zapojených interdisciplinárních 
týmů lze při dodržení společných standardů nalézt metodu Sdíleného rodičovství najít v mnoha 
různých variantách a formách realizace. Pro zavedení metody nejsou nutné žádné zásadní 
legislativní změny a ani výrazné změny v oblasti financování. Pokud bude tedy uvažováno o 
tom, že by měla být, jakkoliv právně upravena problematiky podpůrných služeb v situaci 
rozpadu rodiny, jednoznačně se klaníme k tomu, aby absolvování služeb (ani jejich dílčí části) 
NEBYLO pro rodiče povinné. Ale naopak je více než žádoucí, aby stát vytvořil takové 
podmínky, kdy rodiče budou moci na využití služby uplatnit NÁROK. Tzn. budou-li mít 
rodiče o službu zájem, bude jim v souladu s následujícími doporučeními k dispozici v rámci 
jejich příslušného opatrovnického soudu.  

Závěrem uvádíme základní doporučení pro využívání metody Sdíleného rodičovství. Služby 
poskytujte:   

- jednoduše: nastavte si takový systém sdílení dat a „cesty“ rodičů vaším poradenským 
procesem, abyste sebe, ani je nezatěžovali zbytečnou byrokracií, vícekrokovým 
objednáváním, obíháním různých institucí a služeb; snažte se vyhnout zbytečným 
úkonům, které jen potvrzují zažitou praxi (např. vstupní konzultace v poradnách 
s odebíráním sociální anamnézy, přípravné konzultace předřazené různým službám, 
atp.); 

- rychle: rodiče by se měli po podání návrhu dostat do iniciální fáze spolupráce v řádech 
dnů, maximálně 2-3 týdnů, veškeré moduly by na sebe měly operativně navazovat tak, 
aby byli rodiče okamžitě objednáváni a nečekali na čekacích listinách nebo se do služeb 
museli složitě objednávat (využití všech modulů Sdíleného rodičovství je možné 
stihnout v průběhu 8-10 týdnů);   

- dobrovolně: pokud je metoda prezentována jako snaha podpořit rodiče v pochopení a 
přijetí rodičovské odpovědnosti, je vhodné, aby služby vnímali jako pomoc, nikoliv 
nátlak, trest či soutěž rodičů o to, který z nich kde bude dříve, častěji, déle, atp. Povinné 
ukládání využívání modulů Sdíleného rodičovství nabourává tento základní princip a 
může zvyšovat odpor či rezistenci rodičů vůči pomoci. Samozřejmě také staví soud před 
rozhodnutí, jak bude nesplněnou povinnost vymáhat, případně neúčast sankcionovat. 
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Soud však samozřejmě může využít neformální autority, kdy důrazně rodičům služby 
důrazně doporučí a důsledně odstraní faktické i psychologické bariéry, které využití 
brání;  

- nízkoprahově a bezplatně: služby mají zohledňovat místní a časovou dostupnost a 
obslužnost, mají brát ohledy na specifické potřeby rodičů (např. rodiče, kteří nemají 
český jazyk jako rodný jazyk) a mají být bezplatné (v situaci rozpadu rodiny může být 
majetková nerovnováha partnerů a pohledy ohledně různých úhrad předmětem velkých 
a hlubokých konfliktů, poskytování podpory by je tedy nemělo potencovat).   

 

Doufáme, že tato evaluační zpráva, jakožto i všechny projektové materiály budou inspirací a 
podporou všem odborníkům, kteří pomáhají rodičům a dětem v situaci rozpadu rodiny.  
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 - Závazek lektorů a poradců Sdíleného rodičovství  
 
Závazek lektorů a poradců Sdíleného rodičovství  

1. Metodu Sdíleného rodičovství mohou poskytovat jen osoby, které absolvovaly 
certifikované školení a dodržují standardizovaný postup, včetně pomůcek a materiálů 
pro rodiče, soudy a další spolupracující organizace (seznam certifikovaných lektorů je 
na webových stránkách www.sdilenerodicovstvi.cz ).  

2. Poskytuje-li lektor Sdíleného rodičovství v rámci své praxe i jiné typy služeb pro rodiny 
v situaci rozpadu rodiny, nebude klientům Sdíleného rodičovství poskytovat jiné služby 
(mediace, terapie, poradenství) a doporučí je do jiné odpovídající služby (může být 
v rámci jednoho pracoviště jiný kolega/kolegyně).  

3. Lektoři a poradci Sdíleného rodičovství důsledně dbají na dodržování rovných 
podmínek pro oba rodiče (navrhování termínů, rychlost zařazení do skupinové edukace, 
komunikace jen s oběma rodiči – např. v případě změny termínu jsou shodné informace 
posílány ve stejný čas oběma rodičům).  

4. Lektor/poradce Sdíleného rodičovství jedná v nejlepším zájmu dítěte a pokud 
identifikuje, že dítě/děti potřebují odbornou péči, okamžitě o tomto informují rodiče a 
pomůžou jim vyhledat odpovídající péči. Rodiče jsou zároveň informováni o 
oznamovací povinnosti poradce/lektora.   

5. Lektor/poradce Sdíleného rodičovství důsledně a aktivně vyhodnocuje situace 
případného střetu zájmu (příbuzenský či jiný blízký vztah s jedním z rodičů) a vždy 
jedná v zájmu klienta (doporučení do jiné služby, zařazení do kurzu jiného lektora).  

6. V případě, kdy rodiče absolvují kurz mimo gesci soudu, je jim na jejich žádost 
vystavováno osvědčení. Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, a další osobní údaje dle 
uvážení (datum narození, trvalé bydliště), rodič si nechá potvrdit lektorem po 
absolvování kurzu. Rodič je oprávněn s tímto dokumentem nadále nakládat dle svého 
uvážení (zda ho předá soudu, OSPOD atp.). Poskytovatel Sdíleného rodičovství do 
tohoto předávání informací žádným způsobem nevstupuje. Poskytovatel eviduje pouze 
jména, příjmení a kontaktní údaje absolventů a termín absolvovaného kurzu. 

7. V případě využití poradenského programu Sdíleného rodičovství, rodiče na úvodním 
setkání sepisují kontrakt, který obsahuje deklaraci Sdíleného rodičovství a přesný 
harmonogram plánovaných setkání. Poradce Sdíleného rodičovství každou konzultaci 
rodičům do tohoto kontraktu potvrdí (každému zvlášť). Pokud se na konzultaci dostaví 
jen jeden rodič, bude mu potvrzena individuální účast. Každý rodič sám disponuje 
kontraktem s potvrzenou účastí a je jen na něm, jak bude s těmito informacemi nakládat. 
V případě shody na rodičovském plánu mohou rodiče soudu (OSPOD) předložit tento 
plán. V případě, že se rodiče nemohou na rodičovském plánu shodnout, mohou vyhledat 
pomoc mediátora, případně soudu, každý předloží svou verzi. Lektor/poradce soudu 
informace o průběhu konzultací neposkytuje. 

http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
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8. Ochrana osobních údajů a předávání informací je v rámci programu Sdíleného 
rodičovství v co možná největší míře delegována přímo na rodiče samotné. Vstoupí-li 
rodiče do programu Sdíleného rodičovství na vlastní žádost, je jen na jejich rozhodnutí, 
jaké výstupy poskytnou OSPOD, soudu nebo využijí v rámci dalších služeb. Je-li 
rodičům doporučena účast v programu nařízení OSPOD/soudem, jsou těmto institucím 
poskytnuty pouze informace o účasti rodičů na jednotlivých aktivitách (termíny účasti), 
nikoliv informace o obsahu jednotlivých konzultací.  
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Příloha č. 2 – Vzor rodičovského plánu formulářového typu  
 

RODIČOVSKÝ PLÁN – FORMULÁŘOVÁ VERZE13 

 

Vážení rodiče,  

dostává se vám do rukou „rodičovský plán“. Jedná se o pomůcku, která vás provede přemýšlením o tom, 
jak by mohl vypadat život vašeho dítěte či dítě po skončení vašeho rodičovského vztahu. Rodičovský 
plán se soustředí především na vytvoření srozumitelných pravidel rodičovského rozhodování a vašeho 
každodenního života. Jeho hlavním smyslem je zajistit dobré vztahy dítěte s oběma rodiči a 
minimalizovat nedorozumění, konflikty a nepohodu.  

 

Rodičovský plán není právně závazný dokument. Můžete v něm některé oblasti vynechat, přesunout 
jejich pořadí, či do něj přidat cokoliv, co považujete za důležité. Na úvod každé oblasti je v rámečku 
uvedeno doporučení, na co myslet při vyplňování dané sekce, konkrétní možné návrhy řešení jsou pak 
v textu uvedeny zeleně kurzivou. Tvorba rodičovského plánu by neměla být soubojem práv a nároků 
rodičů, ale možností, jak se domluvit na dalším způsobu života, který zaručí vašemu dítěti dobré vztahy 
k oběma rodičům. Je vhodné do tvorby rodičovského plánu zapojit i vaše dítě/děti. Aktivně se zajímejte 
o to, jaké jsou představy o jejich dalším životě. Sami děti včas a věcně informujte o vašich rodičovských 
rozhodnutích (např. kde bude žít, jak bude v kontaktu s druhým rodičem/prarodiči, do jaké bude chodit 
školy, atp.).   

  

Při zpracování rodičovského plánu si můžete vybrat ze dvou variant (rodičovský plán formulářového 
typu /který máte právě otevřený/ nebo rodičovský plán otevřených otázek). Obě varianty rodičovských 
plánů zahrnují stejné oblasti a vedou ke stejnému cíli. Jen někomu může spíše vyhovovat vyplňovat 
předem připravené kolonky, někdo jiný zas může raději svými slovy popisovat, jak by měl život jeho 
dítěte vypadat. I v případě, kdy každý z rodičů zvolí jinou formou rodičovského plánu, je možné dojít 
společné verze.  

 

Jako rodiče můžete rodičovský plán tvořit od začátku dohromady. Nebo si nejprve každý připravíte svoji 
verzi a následně plán dokončujete společně. Pro vytvoření rodičovského plánu můžete využít mediátora 
anebo odborné pomoci některého z poradenských pracovišť, jejichž seznam najdete na 
www.sdilenerodicovstvi.cz. Případně vám odbornou službu může doporučit váš OSPOD nebo příslušný 
opatrovnický soud.   

 

Dobrý rodičovský plán poznáte tak, že se vašemu dítěte i vám podle něj, nebo s ním, dobře žije. Přestože 
samotný rodičovský plán není právně vymahatelný, prosíme, přistupujte k němu jako k jakémukoliv 
jinému serióznímu závazku. Tedy upřímně, odpovědně a s dobrou vůlí ho dodržovat.  

Hodně sil a úspěchů! 

 
13 Jednotlivé oblasti rodičovského plánu jsou zpracovány tak, abyste mohli zaškrtnout, případně slovně doplnit políčko, které 
nejlépe odpovídá vaší představě dobré péče. U některých témat můžete zvolit jen jedno řešení (např. typ péče), u jiných můžete 
odpovědi volně kombinovat (např. předávání dítěte během školního roku a během prázdnin).  

http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
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DEKLARACE RODIČŮ 

 

Matka (jméno a příjmení): ……………….. Otec (jméno a příjmení)…………………. 

 

Bydliště:……………………………………. Bydliště: ………………………………… 

 

Dítě (jméno a příjmení)……………………. Datum narození………………………..  

Dítě (jméno a příjmení)……………………. Datum narození………………………..  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že naše dítě/děti potřebují fyzickou, emocionální a sociální přítomnost 
obou rodičů ve svém životě.  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že naše dítě/děti potřebují zažívat vzájemný kontakt rodičů bez 
vzájemných připomínek, kritiky nebo nevhodného chování. Shodli jsme se, že se nebudeme pomlouvat, 
kritizovat, chovat se sarkasticky, protáčet oči v sloup, nebo se chovat jiným neuctivým způsobem 
v přítomnosti našeho dítěte. Ani nedovolíme, aby se takto vůči druhému rodiči chovat kdokoliv další, 
který bude s dítětem v kontaktu.  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že veškerá komunikace týkající se dítěte/dětí bude probíhat mezi námi 
rodiči a my nebudeme používat dítě /děti jako prostředníka pro předávání informací, kladení otázek, 
zjišťování informací o životě druhého rodiče, či změnám v nastavení péče. 

 

Rozumíme a víme, že vzájemná kritika rodičů (přímá a nepřímá) zraňuje naše dítě/děti. Děti každého 
věku (i kojenci a batolat) vnímají, pokud se rodiče při předávání/přebírání dítěte k sobě chovají neuctivě. 
Dítě/děti trpí, pokud nemohou autenticky projevovat své emoce a musí své prožitky, chování, zkušenosti 
a vzpomínky přizpůsobovat emocionálnímu naladění svého rodiče.   

 

Rozumíme a víme, že frustrace z chování druhého rodiče čas od času není nic neobvyklého, ale kritické 
komentáře budeme sdílet se svými dospělými známými v nepřítomnosti dítěte.  

 

 

  



 

 60 

Uspořádání péče a výchovy 

 

Poučení: Dítě potřebuje fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou rodičů ve svém životě.  
 
Způsob upořádání péče, výchovy a výživy dítěte nemá vliv na rozsah rodičovských práv. Bez ohledu 
na to, jak bude uspořádána péče o dítě, jsou oběma rodičům zachována rodičovská plána ve stejném 
rozsahu. Rodiče jsou povinni si navzájem sdělovat informace a domlouvat se na záležitostech týkající 
se jejich dítěte. Jsou rovněž povinni informovat samotné děti o zásadních otázkách jejich života. A 
přiměřeně věku a vývojovým schopnostem je zapojovat do rozhodování o záležitostech, které se jich 
týkají.  
 
Do doby, než je uzavřena dohoda o stěhování dítě, nebo než o změně rozhodne soud, nemůže se rodič 
s dítětem odstěhovat do jiného bydliště bez souhlasu druhého rodiče. Vyjma situací, kdy stěhováním 
nedojde ke změně sociálního prostředí dítěte (je možné zachovat stejnou školu, volnočasové aktivity, 
stěhování nemá vliv na četnost a délku kontaktů s druhým rodičem, přesun mezi domovy obou rodičů 
pro dítě neznamená značnou časovou nebo emocionální zátěž). 
 
Při plánování budoucího uspořádání se soustřeďte i na to, jak moc se bude lišit od toho, jak dítě žilo 
do rozpadu rodičovského vztahu (případně jak žije aktuálně, pokud se nacházíte v nějakém 
provizorním uspořádání). Snažte se do života dítěte neřetězit mnoho zásadních změn, které mohou 
ovlivňovat jeho pocit jistoty a bezpečí (pocit domova, vztah k oběma rodičům, vztah k dalším 
blízkým rodinným příslušníkům, školní prostředí, docházka/dojíždění do školy, vztah s vrstevníky, 
volnočasové aktivity a další důležité aspekty – např. přítomnost domácího mazlíčka, atp.).    

 

Potřeby našeho dítěte budou nejlépe naplněny, pokud bude ve 

společné péči  

ve střídavě péči (specifikujte její průběh…………………………) 

v péči  

□ matky      □   otce  

a 

□ matku       □  otce  

bude navštěvovat dle následujícího rozvrhu (rozepsat kontakty s druhým rodičem po dobu školního 
roku………………………………………………………………………………………………)  

Prázdninový režim  

□ Stejný model jako během školního roku 

 

□ Stejný model jako během školního roku, vyjma 15 dnů pro každého rodiče, který si může 
naplánovat program s dítětem, ……………………………máma, 
………………………………….táta. Rodič musí nejpozději do…………….(počet dnů/konkrétní 
termín) oznámit druhému rodiči plán vycestovat s dítětem.  
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□ Během prázdnin je použit opačný model, než během školního roku. Vyjma 15 dnů pro každého 
rodiče, který si může naplánovat program s dítětem, ……………………………máma, 
………………………………….táta. Rodič musí nejpozději do…………….(počet dnů/konkrétní 
termín) oznámit druhému rodiči plán vycestovat s dítětem.  

 

□ Táta, □ máma budou o dítě pečovat od ……………………………. dnů po skončení školní 
docházky, do ……………….dnů před zahájením školní docházky.  

 

□ Jiné………………………………………………………… 

 

Sváteční dny 

Štědrý den (večer), vánoční svátky  

□ Děti se u rodičů střídají sudý a lichý rok, k rodiči přichází …………….(den 23.12. nebo 24.12. 
v kolik hodin), a odchází………………. (den 23.12. nebo 24.12. v kolik hodin).  

 

□ Jiné……………………………(v rámci jednoho dne, atp.)  

 

Narozeniny dítěte 

 

□ Dítě zůstává v péči rodiče, který ho má v rámci pravidelného rozvrhu a druhý rodič s ním oslaví 
narozeniny v rámci svého rozvrhu  

 

□ Každý sudý rok slaví narozeniny s ………………………………………, každý lichý rok slaví 
narozeniny s………………… 

 

□ Každý lichý rok připraví □ matka, □ otec společnou narozeninovou oslavu, každý sudý rok připraví 
□ matka, □ otec společnou narozeninovou oslavu 

 

□ jiné…………………………………………………………………….  

 

Narozeniny rodiče 

□ Pokud dítě, není v rámci plánovaného harmonogramu s rodičem, který slaví narozeniny, oslaví je 
s ním/ní během regulérního času setkání.  
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□ Pokud dítě, není v rámci plánovaného harmonogramu s rodičem, který slaví narozeniny, může po 
dobu ………………..hodin odejít na oslavu s druhým rodičem. Tento je povinen oznámit svůj záměr 
o společné oslavě nejpozději 3 dny předem.  

 

Prodloužené víkend, jiné svátky………………..(doplňte dle potřeby………………)  

Kdo bude vyřizovat osobní doklady dítěte (občanský průkaz, pas, karta zdravotního pojištění)? 

□ matku       □  otec 

Jak si budete tyto doklady předávat?  (……………………………specifikujte, s ohledem na věk dítěte je 
možné samozřejmě zapojit i dítě samotné).  

 

Bydliště a stěhování  

□ Rodič, který se rozhodne přestěhovat musí dát minimálně 120 dní předem vědět druhému rodiči o 
svém záměru. 

 

□  Rodič, který se rozhodne přestěhovat musí dát minimálně ………………dní předem vědět druhému 
rodiči o svém záměru. 

 

□ Zavazujeme se, že po oznámení o záměru o změně bydliště jednoho z rodičů, uzavřeme novou 
dohodu nebo požádáme o novou úpravu soud.  

 

Přeprava a předávání dítěte mezi domovy rodičů  

 

Poučení: Dítě pro svoje prospívání potřebuje plynule přecházet mezi domovy obou rodičů. V obou 
prostředích se potřebuje cítit jako doma, nikoliv jako návštěva či nezvaný host. 
 
I v případě, že je dítě v péči obou rodičů spokojeno, může vykazovat známky rozrušení při 
přechodech mezi domovy. Dítě v tomto potřebuje předvídatelnost a klid, vaši podporu, emocionální 
dostupnost, ale také možnost vše zpracovat po svém a necítit se pod vaším tlakem (dotazy, komentáře, 
spěch, dusno před, při nebo po návratu k rodiči). Předání dítěte by mělo probíhat dle předem 
dohodnutého harmonogramu, se kterým je dítě seznámeno.  
 
Rodiče by se měli snažit vyvarovat zpoždění, a to zejména, pokud by na ně mělo čekat dítě. Naopak 
by měli mít pochopení pro situace, kdy ke zpoždění dojde z důvodů potřeb dítěte (odpolední spánek 
předškolních dětí, prodloužení sportovního zápasu dítěte, příznivé počasí, které umožnuje trávit čas 
dítětem preferovaným způsobem). Případné neshody týkající se doby a způsobu předání by rodiče 
měli řešit bez přítomnosti dítěte.     
 
Přesuny mezi domovy by pro dítě nemělo být fyzicky, emocionálně či časově náročné. Dítě by při 
přechodech mezi domovy rodičů nemělo být vystaveno konfliktu rodičů (hádky, fyzické inzultace, 
natáčení či jiné zaznamenávání průběhu předávání, asistence policie či jiných veřejných orgánů, atp.). 
Toto chování rodičů může být vyhodnoceno jako specifická forma fyzického nebo psychického týrání 
a může být řešeno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí.   
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□ matka □ otec zajistí přepravu dítěte  

 

□ matka □ otec se střídají v přepravě dítěte (………………..doplňte jak) 

 

□ předání dítěte probíhá v domově matky/otce (vyplňte dle potřeby), pokud se rodiče nedohodou na 
jiném místě.  

 

□ předávání může být zajištěno prostřednictvím přirozeného prostředí dítěte (např. 
školy/školky………….kde a jak, specifikujte) 

 

Náklady na přepravu dítěte hradí   □ matka ve výši 

  □ otec ve výši 

 

□ Jinak………………………………………………………..(včetně možnosti, že se dítě vzhledem 
k věku přesouvá mezi domovy samo) 

 

Kontakt dítěte s rodičem během doby, kdy je u druhého rodiče 

 

Poučení: Dítě potřebuje pravidelný přímý i nepřímý kontakt s rodičem, který mu zajišťuje jeho 
emocionální a sociální dostupnost v případě potřeby nebo během důležitých životních událostí. 
Možnost sdílení je důležitou kvalitou blízkých vztahů. 
 
Vzájemná komunikace mezi dítětem a rodičem pro něj má být příjemným zážitkem a zdrojem 
podpory. Nemá být nástrojem psychického nátlaku, emocionálního vydírání či manipulace s dítětem 
nebo druhým rodičem (např. domáhání se kontaktu s dítětem během jídla/odpočinku, vyrušování 
během společných aktivit s druhým rodičem). Přístroje, které děti využívají pro komunikaci s druhým 
rodičem, by neměly bez vědomí a souhlasu sloužit k sledování dítěte či druhého rodiče (včetně 
monitorování polohy, nahrávání hovorů, atp.). 
 
Po rozpadu rodičovského vztahu dochází zcela přirozeně k oddělení soukromých životů rodičů. Není 
tedy vaší povinností navzájem si sdělovat kdy, kde a s kým budete. Zvažte však vzájemné 
informování v situaci, kdy je důležité, aby druhý rodič tuto informaci sdílel s dítětem (např. dojde-li 
ke změně vašeho pravidelného harmonogramu pobytu dítěte u druhého rodiče, budete-li nějakou dobu 
nedostupný/á na telefonu, Skype, atp.). Nejistota dítěte ohledně místa pobytu a bezpečí rodiče, pro 
něj může být zdrojem značné úzkosti a stresu.      

 

Technická specifikace  

□ Oba rodiče jsou povinni zajistit funkčnost telefonu (nebo jiných zařízení), která jsou určena pro 
komunikaci s dětmi. 
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□ Pro komunikaci bude dítě používat vlastní telefon/počítač/tablet (kdo mu ho pořídí, kdo bude hradit 
poplatky, může rodič omezovat jeho využívání jako trest)………..………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

Časová specifikace  

□ Děti mohou kontaktovat svého rodiče, kdykoliv chtějí.  

 

□ Děti a rodiče spolu mohou hovořit alespoň třikrát týdně voláním dítě (děti) v rozumné denní době  
……………………………(specifikujte). 

 

□ Děti a rodiče si budou telefonovat v následujících časech……………………………….. 

 

□ Pokud, rodič nezastihne dítě doma, je druhý rodič povinen pomoci dítěti znovu navázat kontakt 
s rodičem 

 

□ Pokud, nebude rodič v místě svého bydliště (telefonu), předá druhému rodiči informaci, kde a jak ho 
může v případě nutnosti kontaktovat  

 

□ Pokud rodič nebude v místě bydliště, nechá dítěti informaci, kde ho může zastihnout. 

 

□ Jiné……………….. 

 

Zajištění péče o dítě jinou osobou 

 

Poučení: Zákonní zástupci mohou rozhodovat o tom, kdo jim bude pomáhat v péči o děti. Ať už se 
jedná o využití neformální podpory (prarodiče, příbuzní, atp.) nebo formální péče (školky, kroužky, 
hlídací agentury, placené chůvy, atp.). 
 
Rodiče by si měli uvědomit, že při některých emocionálně náročnějších situacích (např. nemoc dítěte 
v domácím prostředí, doprovod na zkoušku, atp.) může dítě preferovat osobu, ke které cítí 
emocionální blízkost a podle toho se rozhodovat, koho k péči o dítě přizve (pro dítě může být důležitá 
přítomnost druhého rodiče, byť se jedná o čas, který dle rozvrhu dítě nemá být v jeho péči). 
 
Zároveň je přirozené, že děti jsou v kontaktu i s jinými osobami, než jsou rodiče a tyto osoby se 
spolupodílí na péči. Vždy by se mělo jednat o osoby, které dítě zná, cítí se s nimi bezpečně a je s jejich 
péčí srozuměno.  
 



 

 65 

Jako rodiče byste měli tyto otázky vzájemně prodiskutovat a nečinit rozhodnutí, o kterých víte, že 
nevyhovují vašemu dítěti, nebo která druhého rodiče zraní. Pokud způsobujete psychický diskomfort 
druhému rodiči, nepřímo tím ubližujete i vašemu dítěte.      

 

□ Oba rodiče souhlasí s tím, že dítě může navštívit kdykoliv prarodiče, či další blízké osoby (nové 
partnerky a noví partneři). Toto rozhodnutí v nejlepším zájmu dítěte a každý rodič jej po dobu, co 
pečuje o dítě činí samostatně.  

□ Souhlasíme s tím, že se bude širší rodina druhého rodiče podílet na péči o dítě, formou doprovodu 
(účasti) na školních či volnočasových aktivitách…………………... (můžete specifikovat). 

 

□ Jiné……………………………………………………………. 

 

Každodenní rozhodování a sdílení informací o aktivitách dítěte  

Poučení: Zákonní zástupci mohou činit každodenní rozhodování samostatně (jestli dítě pojede do 
školy autobusem nebo půjde pěšky, zda ho vyzvedne z družiny po obědě nebo až v odpoledních 
hodinách), v zásadních otázkách je potřeba souhlasu obou rodičů (volba školy, změna bydliště, atp.). 
Hranice toho, co je považováno za každodenní a co zásadní rozhodování může každý rodič vnímat 
jinak, je tedy dobré si toto předem prodiskutovat. Je také vhodné předem si domluvit, jak si budou 
rodiče předávat běžné informace o životě dítěte (zejména v případě menších dětí je pro dítě vhodné 
sdílet i informace o běžném životě  - stravovací a spánkový režim, nácvik vyměšování a osobní 
hygieny). Důležité je také nastavit pravidla pro případ, kdy jeden z rodičů musel učinit závažné 
rozhodnutí samostatně z důvodu bezpečnosti, a/nebo zdraví dítěte.  
 
Děti potřebují zachovat fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou rodičů ve svém životě. Pro 
děti je důležité, pokud mohou významné okamžiky svého života zažívat se svými blízkými. Sdílení 
informací mezi rodiči, které toto dítěti umožní, přispívají k jeho psychické pohodě. Zadržování 
informací tohoto typu je nefér vůči druhému rodiči, ale především nefér vůči vašemu dítěte. 

 

□ Specifikujte, jaké oblasti považujete za každodenní rozhodování, které může činit jeden z rodičů 
samostatně? Jak budete v těchto rozhodováních zohledňovat názor dítěte? (Např. možnost umožnit 
dítěti přespat o víkendu v rodině kamarádů, pořízení telefonu/tabletu, zřízení FB profilu, účes, 
tetování, piercing) 

 

□  Rodič, který má v daný čas dítě v péči, činí běžná denní rozhodnutí. V případech týkajících se 
zdraví a bezpečnosti dítěte, neprodleně informuje druhého rodiče (……………………možno doplnit 
jak, do jaké doby).   

 

□ Budeme oba činit vše proto, aby poskytli druhému rodiči informace o školních i volnočasových 
aktivitách, koncertech, sportovní utkání, besídkách atp., tak, aby se mohli akce zúčastnit oba rodiče. 
Někdy se může stát, že tyto informace budou poskytnuty až na poslední chvíli, ale jsme si vědomi, co 
prožívá naše dítě, pokud nemůže tyto události sdílet s oběma rodiči.  
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□ Budeme oba činit vše proto, abychom druhému rodiči zpřístupnili vysvědčení, školní fotografie, 
kopie ocenění či programy z akcí, do kterých je dítě zapojeno.   

 

□ Pro předávání informací budeme využít 

Telefon (možno uvést konkrétní čísla) 

Email (možno uvést konkrétní adresu) 

FB, Instagram, jiné…………………… 

Platformy pro sdílení (googldisk, atp.)………………… 

Deník (psaný, online, video, atp.)  

 

□ Jiné….. 

 

Vzdělávání 

 

Poučení: Účast rodičů na třídních schůzek, školních akcí, konzultacích s pedagogy, či jinými 
pracovníky školy (školských poradenských zařízení) je právem rodiče, které není nijak omezeno 
formou péče. Každý rodič má právo obrátit na školu, pokud chce získat informace o prospěchu, 
docházce, školním rozvrhu, vzdělávacích plánech, atp.  

 

□ Ve vzdělávacích otázkách (volba školy, návštěva poradenského zařízení, atp.) rozhodují rodiče po 
dohodě a se zohledněním názoru a potřeb dítěte.  

 

□ Ve vzdělávacích otázkách (volba školy, návštěva poradenského zařízení, atp.) rozhoduje 

   a. matka    b. otec  

 

□ Informace o školní docházce a prospěchu budeme sdílet prostřednictvím……………………. 

…………………………………………………(specifikujte odpověď i s ohledem na to, zda a jak škola 
využívá vzdálený přístup pro komunikaci s rodiči).  

 

□ Jiné………………………… 

 

 

 

 

Zdravotní péče 
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Poučení: Oba rodiče mají právo na informace o zdravotním stavu dítěte a mají právo se 
spolurozhodovat o poskytování zdravotní péče (vyšetření, léčba, lékařské zákroky, léky, rehabilitace, 
terapie, atp.). Každý rodič se může obrátit na ošetřující lékaře, pokud chce získat informace o 
zdravotním stavu dítěte a možnostech léčby. V případě potřeby má rodič právo prostřednictvím 
zdravotní pojišťovny dítěte požádat o druhý lékařský názor.  
 
Pro některé rodiče může být vhodné, pokud se předem dohodnout jaké informace týkající se 
zdravotního stavu a jak budou sdílet. Zda se rodiče v případě běžné dětské nemoci budou navzájem 
informovat jen pokud si nemoc vyžádá absenci ve škole, návštěvu lékaře, či se shodnou na jiném 
kritériu. Také může být dobrou prevencí nedorozumění a konfliktů, pokud si pro sdílení těchto 
informací dohodnou i obecný časový rámec. Aby bylo zohledněno jak právo druhého rodiče na 
informace, tak i organizační zátěž, kterou zdravotní obtíže dítěte mohou znamenat pro rodiče, který 
toto řeší (vyhledat lékařskou péči, zajistit omluvu ve škole, zajistit omluvu ve svém zaměstnání, 
zorganizovat péči o další děti, atp.).   

 

□ V otázkách zdravotní péče (volba ošetřujícího lékaře, volba lékařské péče) rozhodují rodiče po 
dohodě a se zohledněním názoru a potřeb dítěte.  

 

□ Informace o zdravotním stavu, omezeních či medikaci si rodiče 
předávají…………………………(specifikace dle potřeb)  

 

□ Preventivní péči zajišťuje (včetně povinného očkování, pediatrických a stomatologických prohlídek) 
………………………….(možno vypsat jednotlivé formy preventivní zdravotní péče a odkaz a rodiče, 
který je odpovědný za objednání a doprovod dítěte k lékaři)  

 

□ Doléčovací, rehabilitační, atp. péči zajišťuje ………………………….(možno vypsat jednotlivé 
formy preventivní zdravotní péče a odkaz a rodiče, který je odpovědný za objednání a doprovod dítěte 
k lékaři)  

 

Zdravotní péče nad rámec zdravotního pojištění (stomatologická péče, rehabilitace, optika, atp.)  

 

□ Shodli jsme se, že v případě, kdy nám zubař (ortodontista, oční lékař, optik, rehabilitační lékař, atp.) 
doporučí rovnátka (brýle, ortopedické pomůcky, atp.) pro naše dítě (děti), zajistíme jim je. 

□ Shodli jsme se, že v případě, kdy nám ortodontista, oční lékař, optik, rehabilitační lékař, atp.) 
doporučí rovnátka (brýle, ortopedické pomůcky, atp.) pro naše dítě (děti), požádáme o nezávislý 
posudek jiného lékaře, a pokud i on rovnátka doporučení, zajistíme je.  

 

□ Budeme o těchto záležitostech jednat jako o jakékoliv „nenaléhavém“ zdravotním úkonu.  

 

□ Jiné……………….. 

Volnočasové aktivity 
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Poučení: Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života dítěte. Poskytují mu prostor pro 
seberealizaci, odpočinek i budování důležitých sociálních vztahů. S ohledem na věk dítěte by mělo 
mít možnost spolurozhodovat o tom, jak tráví volný čas (v rámci pravidelných aktivit, tak 
nepravidelně během víkendů, prázdnin, atp.).  
Význam mimo rodinných vztahů roste s věkem dítěte, pro dospívajícího tedy může být velmi důležité 
účastnit se volnočasových aktivit. Pokud by mělo dojít ke kolizi mezi časem stráveným s rodičem a 
preferovanou mimoškolní činností, měl by vždy převážit zájem dítěte.  
 
Volnočasové aktivity by, ale neměly být voleny jako překážka nebo limit pro čas, který potřebuje dítě 
strávit s rodičem v případech, kdy uspořádání péče nemá ekvivalentní charakter. velmi nevhodné 
vystavovat dítě konfliktu loajality mezi časem s rodičem a časem stráveným s kamarády, či oblíbenou 
činností.  

 

□ Rozhodování o volnočasových aktivitách (včetně jejich úhrad) budeme rozhodovat společně se 
zohledněním názoru a zájmu dítěte.  

□ Každý rodič bude rozhodovat o volnočasových aktivitách v čase, kdy má zajistit péči o dítě. 

□  Náklady na volnočasové aktivity budeme hradit  

a. společně (můžete specifikovat jakým dílem, jakou formou, jak bude propojeno s výživným)  

b. rodič, který volnočasovou aktivitu vybral   

□ Jak budete postupovat, pokud volnočasová aktivita dítěte bude kolidovat s časem, který má dítě 
strávit s rodičem  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

□ Jiné…………… 

 

Cestování do zahraničí  

 

Poučení: Zákonní zástupci mohou rozhodovat o krátkodobých pobytech v zahraničí samostatně. 
Nepochybně by však měli druhého rodiče informovat o místě a délce pobytu dítěte, domluvit si 
způsob, jak bude dítě s druhým rodičem v kontaktu. Rovněž tak by měli zohlednit všechny okolnosti, 
které mohou být s pobytem dítěte v zahraničí spojené a mohou zasahovat i následně do práv druhého 
rodiče (zajištění návratu v případě nemoci/úrazu dítěte nebo doprovázející osoby, karanténa nebo 
izolace dítěte po návratu ze zahraničí, atp.).  

 

□ Souhlasím s tím, aby druhý rodič během doby, kdy má dítě v péči s ním cestoval do zahraničí.  O 
svém úmyslu informuje nejpozději ………….dní předem druhého rodiče (pokud se nejedná o 
mimořádnou situaci), seznání ho s plánem cesty.   

 

□ Shodli jsme se, že naše dítě (děti) mohou cestovat s dalšími osobami (sportovní tým, školní aktivity 
nebo mimoškolní aktivity, další příbuzní), o tomto rozhoduje rodič, který má dle rozvrhu dítě v péči.  
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Jsme si vědomi, že pokud jsou naše dítě (děti) zapojeny do školních nebo mimoškolních aktivit, může 
být v jejich nejlepším zájmu, aby se jich mohlo účastnit, ať už je v péči kteréhokoliv rodiče.  

 

□ Shodli jsme se, že pokud bude naše dítě (děti) cestovat s jinými osobami déle než ………dní, 
budeme se navzájem informovat o těchto aktivitách. 

  

 

Finanční uspořádání  

 

Poučení: V úvahách o finančním uspořádání péče o děti je potřeba vycházet nejen z potřeb dítěte a 
možnosti rodičů (výživné), ale je nutné si uvědomit, že uspořádání péče může ovlivnit i nároky v 
oblasti sociálních dávek (rodičovský příspěvek, ošetřovné, příspěvek na péči). 
 
Dále je vhodné vzájemně prodiskutovat, zda a jak vaše děti pojistit pro případ úrazu nebo dožití, nebo 
jiné pojistné události. Zda dítěti spořit. Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba pojistného 
či spoření? 
 
Rodičovský plán se primárně nezabývá otázkou výživného, ale následující část vám může pomoci 
prodiskutovat nejdůležitější otázky, které s tímto souvisí.  

 

□ Za běžné výdaje hrazené prostřednictvím standardního výživné považujeme  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Za mimořádné výdaje nad rámec výživného považujeme 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

□ Na úhradě těchto mimořádných výdajů je budeme podílet následujícím způsobem 

……………………............................................matka 

……………………............................................otec 

 

□ O mimořádných výdajích se budeme informovat   

 ……………………………………..jak 

 ……………………………………..v jakém předstihu  
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□ Daňovou slevu na děti (daňovou slevu na školku) budeme uplatňovat následujícím způsob 

□ lichý rok matka, sudý rok otec 

□ rodič, který má dítě v převažující péči  

□ rodič…………………………………………….. 

 

Změny či úpravy rodičovského plánu  

 

Poučení: Rodičovský plán je postaven na dohodě rodičů. Ať už v konkrétních otázkách, nebo ve 
způsobu, jak budou přistupovat k situacím, které se teprve objeví v budoucnosti. Rodičovský plán 
předpokládá a umožňuje pravidelné změny, které vyplývají z toho, jak vaše dítě roste a mění se jeho 
zájmy i míra samostatnosti. Může také zohlednit přirozené změny v životě vás, rodičů (pracovní i 
soukromé).  
 
Je proto vhodné hned od počátku uvažovat o tom, jakou formu budou mít případné změny  (písemně 
či ústně),  jak budete postupovat v případě, kdy se hned na některých změnách nedohodnete (zda a 
jaké služby využijete), jak často budete plán revidovat (pravidelně, příležitostně, při zásadních 
změnách, atp.).  
 
Vytvoření pravidel v této oblasti předchází konfliktům, nedorozuměním a zklamáním. Především 
však zajišťuje stabilitu a předvídatelnost v životě vašich dětí.  

 

□ Souhlasíme s tím, že drobné změny smlouvy, jako jsou například (časy a místa předávání dítěte – 
např. v případě, že dítě má prodloužené vyučování, nebo nový kroužek), může mít podobu  

□ ústní  

□ písemné dohody (s podpisy obou rodičů).  

 

□ Jsme si vědomi, že můžeme tuto dohodu v případě potřeby měnit, tak, abychom se přizpůsobili 
měnícím se potřebám našeho dítěte. Nicméně, pokud s nějakou změnou některý z nás nebude i přes 
společné vyjednávání souhlasit, zůstává v platnosti tato dohoda. Kterýkoliv z nás pak může podat 
návrh k soudu na úpravu poměrů, pokud by došlo k závažným změnám a bylo by v nejlepším zájmu 
dítěte tuto dohodu modifikovat.  

 

Budoucnost a průběžné revize rodičovského plánu  

 

□ Tento plán se nebude měnit v přibývajícím věkem dítěte, pokud s tímto nebude některý z rodičů 
souhlasit. 

 

□ Tento plán bude změněn po dosažení …………….věku dítěte dohodou.  
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□ Tento plán bude změněn vždy na začátku/konci školního roku na základě plánu školních a 
mimoškolních aktivit dítěte.  

 

□ Tento plán bude změněn v případě, že ………………….. se jeden z rodičů bude chtít odstěhovat a 
změní tím možnost plnění tohoto rodičovského plánu.  

 

Jak se budeme domlouvat na změnách rodičovského plánu  

 

□ Kdykoli to bude možné, budeme diskutovat o případných neshodách či rozdílných názorech a 
pokusíme se dosáhnout dohody, která je založená na nejlepším zájmu dítěte.  

 

□ Pokud se nám nepodaří dosáhnout dohody v důležitých otázkách týkajících se našeho dítěte (poté, 
co jsme věc prodiskutovali), může kterýkoliv z nás iniciovat: 

□ setkání s poradcem (…………………….může být přímo uveden kontakt) a pokusíme se dohody 
dosáhnout s jeho pomocí;  

  

□ setkání s kvalifikovaným mediátorem (…………………….může být přímo uveden kontakt) a 
pokusíme se dohody dosáhnout s jeho pomocí;  

  

□ setkání s rozhodcem (…………………….může být přímo uveden kontakt), který učiní rozhodnutí 
v zájmu našeho dítěte, které budeme následně respektovat.   

 

□ Jiné……………….. 

 

 

V………………dne……………..   V………………dne…………….. 

 

 

……………………………………   ……………………………………   

matka         otec 
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Příloha č. 3 – Rodičovský plán (otevřené otázky)  

RODIČOVSKÝ PLÁN – OTEVŘENÉ OTÁZKY14 

 

Vážení rodiče,  

dostává se vám do rukou „rodičovský plán“. Jedná se o pomůcku, která vás provede přemýšlením o tom, 
jak by mohl vypadat život vašeho dítěte či dítě po skončení vašeho rodičovského vztahu. Rodičovský 
plán se soustředí především na vytvoření srozumitelných pravidel rodičovského rozhodování a 
každodenního života. Jeho hlavním smyslem je zajistit dobré vztahy dítěte s oběma rodiči a 
minimalizovat nedorozumění, konflikty a nepohodu.  

 

Rodičovský plán není právně závazný dokument. Můžete v něm některé oblasti vynechat, přesunout 
jejich pořadí, či do něj přidat cokoliv, co považujete za důležité. Na úvod každé oblasti je v rámečku 
uvedeno doporučení, na co myslet při vyplňování dané sekce, konkrétní možné návrhy řešení jsou pak 
v textu uvedeny zeleně kurzivou. Tvorba rodičovského plánu by neměla být soubojem práv a nároků 
rodičů, ale možností, jak se domluvit na dalším způsobu života, který zaručí vašemu dítěti dobré vztahy 
k oběma rodičům. Je vhodné do tvorby rodičovského plánu zapojit i vaše dítě/děti. Aktivně se zajímejte 
o to, jaké jsou představy o jejich dalším životě. Sami děti včas a věcně informujte o vašich rodičovských 
rozhodnutích (např. kde bude žít, jak bude v kontaktu s druhým rodičem/prarodiči, do jaké bude chodit 
školy, atp.).   

  

Při zpracování rodičovského plánu si můžete vybrat ze dvou variant (rodičovský plán formulářového 
typu nebo rodičovský plán otevřených otázek, který máte právě otevřený). Obě varianty rodičovských 
plánů zahrnují stejné oblasti a vedou ke stejnému cíli. Jen někomu může spíše vyhovovat vyplňovat 
předem připravené kolonky, někdo jiný zas může raději svými slovy popisovat, jak by měl život jeho 
dítěte vypadat. I v případě, kdy každý z rodičů zvolí jinou formou rodičovského plánu, je možné dojít 
společné verze.  

 

Jako rodiče můžete rodičovský plán tvořit od začátku dohromady. Nebo si nejprve každý připravíte svoji 
verzi a následně plán dokončujete společně. Pro dokončení rodičovského plánu můžete využít mediátora 
anebo odborné pomoci některého z poradenských pracovišť, jejichž seznam najdete na 
www.sdilenerodicovstvi.cz. Případně vám odbornou službu může doporučit váš OSPOD nebo příslušný 
opatrovnický soud.   

 

Dobrý rodičovský plán poznáte tak, že se vašemu dítěte i vám podle něj, nebo s ním, dobře žije. Přestože 
samotný rodičovský plán není právně vymahatelný, prosíme, přistupujte k němu jako k jakémukoliv 
jinému serióznímu závazku. Tedy upřímně, odpovědně a s dobrou vůlí ho dodržovat.  

 

Hodně sil a úspěchů! 

 
14 Jednotlivé oblasti rodičovského plánu jsou zpracovány formou sady otevřených otázek. Prostřednictvím jejich zodpovězení 
můžete vytvořit popis toho, jak by mělo vypadat vaše rodinné uspořádání po rozpadu rodičovského vztahu.  

http://www.sdilenerodicovstvi.cz/
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DEKLARACE RODIČŮ 

 

Matka (jméno a příjmení): ……………….. Otec (jméno a příjmení)…………………. 

 

Bydliště:……………………………………. Bydliště: ………………………………… 

 

Dítě (jméno a příjmení)……………………. Datum narození………………………..  

Dítě (jméno a příjmení)……………………. Datum narození………………………..  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že naše dítě/děti potřebují fyzickou, emocionální a sociální přítomnost 
obou rodičů ve svém životě.  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že naše dítě/děti potřebují zažívat vzájemný kontakt rodičů bez 
vzájemných připomínek, kritiky nebo nevhodného chování. Shodli jsme se, že se nebudeme pomlouvat, 
kritizovat, chovat se sarkasticky, protáčet oči v sloup, nebo se chovat jiným neuctivým způsobem 
v přítomnosti našeho dítěte. Ani nedovolíme, aby se takto vůči druhému rodiči chovat kdokoliv další, 
který bude s dítětem v kontaktu.  

 

Rozumíme a souhlasíme s tím, že veškerá komunikace týkající se dítěte/dětí bude probíhat mezi námi 
rodiči a my nebudeme používat dítě /děti jako prostředníka pro předávání informací, kladení otázek, 
zjišťování informací o životě druhého rodiče, či změnám v nastavení péče. 

 

Rozumíme a víme, že vzájemná kritika rodičů (přímá a nepřímá) zraňuje naše dítě/děti. Děti každého 
věku (i kojenci a batolat) vnímají, pokud se rodiče při předávání/přebírání dítěte k sobě chovají neuctivě. 
Dítě/děti trpí, pokud nemohou autenticky projevovat své emoce a musí své prožitky, chování, zkušenosti 
a vzpomínky přizpůsobovat emocionálnímu naladění svého rodiče.   

 

Rozumíme a víme, že frustrace z chování druhého rodiče čas od času není nic neobvyklého, ale kritické 
komentáře budeme sdílet se svými dospělými známými v nepřítomnosti dítěte.  
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Uspořádání péče a výchovy 

 

Poučení: Dítě potřebuje fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou rodičů ve svém životě.  
 
Způsob upořádání péče, výchovy a výživy dítěte nemá vliv na rozsah rodičovských práv. Bez ohledu 
na to, jak bude uspořádána péče o dítě, jsou oběma rodičům zachována rodičovská plána ve stejném 
rozsahu. Rodiče jsou povinni si navzájem sdělovat informace a domlouvat se na záležitostech týkající 
se jejich dítěte. Jsou rovněž povinni informovat samotné děti o zásadních otázkách jejich života. A 
přiměřeně věku a vývojovým schopnostem je zapojovat do rozhodování o záležitostech, které se jich 
týkají.  
 
Do doby, než je uzavřena dohoda o stěhování dítě, nebo než o změně rozhodne soud, nemůže se rodič 
s dítětem odstěhovat do jiného bydliště bez souhlasu druhého rodiče. Vyjma situací, kdy stěhováním 
nedojde ke změně sociálního prostředí dítěte (je možné zachovat stejnou školu, volnočasové aktivity, 
stěhování nemá vliv na četnost a délku kontaktů s druhým rodičem, přesun mezi domovy obou rodičů 
pro dítě neznamená značnou časovou nebo emocionální zátěž). 
 
Při plánování budoucího uspořádání se soustřeďte i na to, jak moc se bude lišit od toho, jak dítě žilo 
do rozpadu rodičovského vztahu (případně jak žije aktuálně, pokud se nacházíte v nějakém 
provizorním uspořádání). Snažte se do života dítěte neřetězit mnoho zásadních změn, které mohou 
ovlivňovat jeho pocit jistoty a bezpečí (pocit domova, vztah k oběma rodičům, vztah k dalším 
blízkým rodinným příslušníkům, školní prostředí, docházka/dojíždění do školy, vztah s vrstevníky, 
volnočasové aktivity a další důležité aspekty – např. přítomnost domácího mazlíčka, atp.).    

 

Kde bude vaše dítě žít? (Je-li nutno určit místo bydliště s ohledem na školní docházku, zdravotní péči, 
spádovost pro správní účely)  

V jakém intervalu bude dítě přecházet mezi domovy svých rodičů? (….ve svých odpovědích 
specifikujete konkrétní dny, které bude dítě trávit u matky a u otce) 

Pokud bude poměr času, které dítě stráví s každým z rodičů výrazně odlišný, jak zajistíte a podpoříte 
udržení kvalitního vztahu s druhým rodičem?  Nad odpovědí by se měl zamyslet rodič, u nějž dítě bude 
převážně v péči, tak rodič, který bude o dítě pečovat méně.  

Bude jiná úprava pro uspořádání péče platit pro školní rok a pro prázdniny?  

Jak se tento životní rytmus promítne do školní docházky, volnočasových aktivit, možnosti být 
v kontaktu se širším sociálním prostředím? (Popište zejména v situaci, kdy s úpravou péče dojde 
k zásadní změně oproti dnešní situaci) 

Bude toto uspořádání platné i pro mimořádné události – (např. vánoční a velikonoční svátky, 
narozeniny dítěte, narozeniny rodiče, jiné významné rodinné události, prodloužené víkendy, atp.) 

Budete chtít formou vašeho porozdovodového uspořádání právně pojmenovat? (společná péče, 
střídavá péče, péče jednoho z rodičů)?  

Jak budete postupovat při vyřizování osobních dokladů dítěte? (Např. občanský průkaz, pas, karta 
zdravotního pojištění)? Jak si budete tyto doklady předávat (s ohledem na věk dítěte je možné 
samozřejmě zapojit i dítě samotné).  
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Pokud se bude chtít přestěhovat rodič, který má dítě převážně v péči (v případě střídavé či společné 
péče se za tohoto rodiče považují oba rodiče) jak dlouho dopředu musí dát vědět o svém záměru 
druhému rodiči? Jak budete postupovat v případě, že druhý rodič s tímto nesouhlasí?  

 

Jak změní případné stěhování všechna další ujednání rodičovského plánu? (Např. přesun dítěte mezi 
domovy rodičů, volnočasové aktivity, atp.) 

 

Pokud se bude chtít přestavovat rodič, který má dítě v péči ve výrazně menším podílu času, jak dlouho 
dopředu bude informovat druhého rodiče? Jak bude toto jeho rozhodnutí ovlivňovat další ujednání 
rodičovského plánu? (Např. přesun dětí mezi domovy rodičů, náklady na dopravu dítěte mezi 
domovy) 

 

Přeprava a předávání dítěte mezi domovy rodičů  

 

Poučení: Dítě pro svoje prospívání potřebuje plynule přecházet mezi domovy obou rodičů. V obou 
prostředích se potřebuje cítit jako doma, nikoliv jako návštěva či nezvaný host. 
 
I v případě, že je dítě v péči obou rodičů spokojeno, může vykazovat známky rozrušení při 
přechodech mezi domovy. Dítě v tomto potřebuje předvídatelnost a klid, vaši podporu, emocionální 
dostupnost, ale také možnost vše zpracovat po svém a necítit se pod vaším tlakem (dotazy, komentáře, 
spěch, dusno před, při nebo po návratu k rodiči). Předání dítěte by mělo probíhat dle předem 
dohodnutého harmonogramu, se kterým je dítě seznámeno.  
 
Rodiče by se měli snažit vyvarovat zpoždění, a to zejména, pokud by na ně mělo čekat dítě. Naopak 
by měli mít pochopení pro situace, kdy ke zpoždění dojde z důvodů potřeb dítěte (odpolední spánek 
předškolních dětí, prodloužení sportovního zápasu dítěte, příznivé počasí, které umožnuje trávit čas 
dítětem preferovaným způsobem). Případné neshody týkající se doby a způsobu předání by rodiče 
měli řešit bez přítomnosti dítěte.     
 
Přesuny mezi domovy by pro dítě nemělo být fyzicky, emocionálně či časově náročné. Dítě by při 
přechodech mezi domovy rodičů nemělo být vystaveno konfliktu rodičů (hádky, fyzické inzultace, 
natáčení či jiné zaznamenávání průběhu předávání, asistence policie či jiných veřejných orgánů, atp.). 
Toto chování rodičů může být vyhodnoceno jako specifická forma fyzického nebo psychického týrání 
a může být řešeno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí.   

 

Kdo bude zajišťovat přepravu dítěte mezi domovy rodičů? Bude za toto odpovědný jeden rodič? Nebo 
se budou v tomto rodiče střídat – jak? Kdo ponese náklady na přepravu dítěte/dětí?   

 

Bude předávání dítěte realizováno v domácnosti jednoho z rodičů? Jakého? Kdy? Budou se rodiče 
v tomto střídat? Jak?  

 

Využijí rodiče možnost předávat si dítě prostřednictvím přirozeného prostředí dítěte? (např. školka, 
škola, odpolední volnočasová aktivita). Jak budete postupovat v situaci, kdy dítěte do tohoto prostředí 
nepůjde (prázdniny, nemoc dítěte)? 
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Bude se moc dítěte přesouvat mezi domovy rodičů s ohledem na svůj věk a vzdálenost bydlišť samo? 
Jak budou rodiče toto monitorovat?  

 

Jak si rodiče budou dávat vědět, pokud nebudou moci dodržet dohodnutý termín předání/převzetí 
dítěte? (Předání dítěte by mělo probíhá dle dohodnutého časové rozvrhu. Každý z rodičů zajistí, aby 
byl včas na předání/převzetí on i dítě připravené. Rodiče by si měli domluvit, jak způsob informování o 
mimořádné změny, tak minimální lhůtu pro sdělení této informace. Pokud se rodič bez domluvy 
s druhým rodičem zpozdí o více jak 30 minut, může tento zajistit pro dítě náhradní program.   

 

Kontakt dítěte s rodičem během doby, kdy je u druhého rodiče 

 

Poučení: Dítě potřebuje pravidelný přímý i nepřímý kontakt s rodičem, který mu zajišťuje jeho 
emocionální a sociální dostupnost v případě potřeby nebo během důležitých životních událostí. 
Možnost sdílení je důležitou kvalitou blízkých vztahů. 
 
Vzájemná komunikace mezi dítětem a rodičem pro něj má být příjemným zážitkem a zdrojem 
podpory. Nemá být nástrojem psychického nátlaku, emocionálního vydírání či manipulace s dítětem 
nebo druhým rodičem (např. domáhání se kontaktu s dítětem během jídla/odpočinku, vyrušování 
během společných aktivit s druhým rodičem). Přístroje, které děti využívají pro komunikaci s druhým 
rodičem, by neměly bez vědomí a souhlasu sloužit k sledování dítěte či druhého rodiče (včetně 
monitorování polohy, nahrávání hovorů, atp.). 
 
Po rozpadu rodičovského vztahu dochází zcela přirozeně k oddělení soukromých životů rodičů. Není 
tedy vaší povinností navzájem si sdělovat kdy, kde a s kým budete. Zvažte však vzájemné 
informování v situaci, kdy je důležité, aby druhý rodič tuto informaci sdílel s dítětem (např. dojde-li 
ke změně vašeho pravidelného harmonogramu pobytu dítěte u druhého rodiče, budete-li nějakou dobu 
nedostupný/á na telefonu, Skype, atp.). Nejistota dítěte ohledně místa pobytu a bezpečí rodiče, pro 
něj může být zdrojem značné úzkosti a stresu.       

 

Kdy a jak mohou děti kontaktovat rodiče?  

 

Může rodič kontaktovat dítěte? Kdykoliv? V dohodnuté termíny/časy – pak je nutné je specifikovat?  

 

Pokud, rodič nezastihne dítě doma (na telefonu), je druhý rodič povinen pomoci dítěti znovu navázat 
kontakt s rodičem? 

 

Bude mít dítě k dispozici vlastní telefon/tablet/počítač? Pokud, ano – kdo mu jej pořídí a kdo bude 
hradit platby za služby?  

Bude možné omezit dítěti přístup k telefonu/tabletu/počítači jako formu trestu?  

Jak bude zajištěn kontakt mezi rodičem a dítětem v případě, kdy dítě nebude mít k dispozici vlastní 
telefon/tablet počítač?  
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Jaké další formy komunikace jako rodiče zajistíte, aby dítě mohlo být v kontaktu s druhým rodičem 
dle potřeby? (společné telefonáty, zasílání MMS, zoom, Skype, atp.) 

 

Jak budete druhého rodiče informovat o nepřítomnosti v místě bydliště (nedostupnosti na telefonu, 
atp.), tak aby mohl tuto informací sdělit v případě potřeby dítěti?  

 

 Zajištění péče o dítě jinou osobou 

 

Poučení: Zákonní zástupci mohou rozhodovat o tom, kdo jim bude pomáhat v péči o děti. Ať už se 
jedná o využití neformální podpory (prarodiče, příbuzní, atp.) nebo formální péče (školky, kroužky, 
hlídací agentury, placené chůvy, atp.). 
 
Rodiče by si měli uvědomit, že při některých emocionálně náročnějších situacích (např. nemoc dítěte 
v domácím prostředí, doprovod na zkoušku, atp.) může dítě preferovat osobu, ke které cítí 
emocionální blízkost a podle toho se rozhodovat, koho k péči o dítě přizve (pro dítě může být důležitá 
přítomnost druhého rodiče, byť se jedná o čas, který dle rozvrhu dítě nemá být v jeho péči). 
 
Zároveň je přirozené, že děti jsou v kontaktu i s jinými osobami, než jsou rodiče a tyto osoby se 
spolupodílí na péči. Vždy by se mělo jednat o osoby, které dítě zná, cítí se s nimi bezpečně a je s jejich 
péčí srozuměno.  
 
Jako rodiče byste měli tyto otázky vzájemně prodiskutovat a nečinit rozhodnutí, o kterých víte, že 
nevyhovují vašemu dítěti, nebo která druhého rodiče zraní. Pokud způsobujete psychický diskomfort 
druhému rodiči, nepřímo tím ubližujete i vašemu dítěte.       

 

Jak budete postupovat, pokud ten z vás, který má dítě dle rozvrhu v péči bude potřebovat krátkodobě 
vypomoci s péčí o dítě? (Např. bude vždy na jeho rozhodnutí s kým se bude o péči dělit, nebo 
primárně osloví druhého rodiče)  

 

Jak dlouho dopředu by měl rodiče informovat u plánovaných nebo očekávatelných situací?  Jakým 
způsobem? (Vzájemná výpomoc při péči o dítě by měla vycházet především z jeho potřeb a sdílení vaši 
rodičovské odpovědnosti – nikoliv se stát nástrojem konfliktů, manipulací, výčitek, či soutěžení – 
pokud jsou pro vás tyto otázky emocionálně složité, vybočujte z pevně daných pravidel jen při řešení 
výjimečných situací a vyhněte se tak případným konfliktům).  

 

Bude tento čas pak nějak kompenzován při rozdělení péče o dítě?  

 

Mohou se na pravidelné péči o dítě podílet i jiné osoby? (Např. vyzvedávání dětí ze školy/školky, 
doprovod na volnočasové aktivity, víkendový program – mělo by se jednat o osoby, které jsou dítěti 
blízké, o jejich přítomnost jeví zájem a které jsou schopni péči zajistit kompetentně) 

 

Pokud si nepřejete, aby se na péči o dítě podílela jiná osoba – uveďte racionální důvody proč tomu tak 
je a jak by měla být situace řešena (Oba rodiče mají právo o péči jiných osob rozhodovat samostatně. 
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Tyto otázky směřují k pochopení vzájemných rodičovských perspektiv a vytvoření srozumitelných 
pravidel, které vás navzájem nebudou zraňovat).   

 

Každodenní rozhodování a sdílení informací o aktivitách dítěte  

 

Poučení: Zákonní zástupci mohou činit každodenní rozhodování samostatně (jestli dítě pojede do 
školy autobusem nebo půjde pěšky, zda ho vyzvedne z družiny po obědě nebo až v odpoledních 
hodinách), v zásadních otázkách je potřeba souhlasu obou rodičů (volba školy, změna bydliště, atp.). 
Hranice toho, co je považováno za každodenní a co zásadní rozhodování může každý rodič vnímat 
jinak, je tedy dobré si toto předem prodiskutovat. Je také vhodné předem si domluvit, jak si budou 
rodiče předávat běžné informace o životě dítěte (zejména v případě menších dětí je pro dítě vhodné 
sdílet i informace o běžném životě  - stravovací a spánkový režim, nácvik vyměšování a osobní 
hygieny). Důležité je také nastavit pravidla pro případ, kdy jeden z rodičů musel učinit závažné 
rozhodnutí samostatně z důvodu bezpečnosti, a/nebo zdraví dítěte.  
 
Děti potřebují zachovat fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou rodičů ve svém životě. Pro 
děti je důležité, pokud mohou významné okamžiky svého života zažívat se svými blízkými. Sdílení 
informací mezi rodiči, které toto dítěti umožní, přispívají k jeho psychické pohodě. Zadržování 
informací tohoto typu je nefér vůči druhému rodiči, ale především nefér vůči vašemu dítěte. 

 

Jaké oblasti péče o děti považujete za každodenní rozhodování, které mohou činit rodiče samostatně? 
(např. možnost umožnit dítěti přespat o víkendu v rodině kamarádů, pořízení telefonu/tabletu, zřízení 
FB profilu, účes, tetování, piercing)  

 

Jak budete o svých rozhodnutích informovat druhého rodiče? Jakou formou?  

 

Jak si budete mezi sebou sdílet informace týkající se významných událostí v životě dítěte? (např. 
školní besídka, sportovní zápasy, koncert, či jiné volnočasové aktivity – možné komunikační kanály: 
telefon (možno uvést konkrétní čísla, email (možno uvést konkrétní adresu), FB, Instagram, platformy 
pro sdílení (googledisk), deník (psaný, online, video, atp.)  

 

Vzdělávání 

 

Poučení: Účast rodičů na třídních schůzek, školních akcí, konzultacích s pedagogy, či jinými 
pracovníky školy (školských poradenských zařízení) je právem rodiče, které není nijak omezeno 
formou péče. Každý rodič má právo obrátit na školu pokud chce získat informace o prospěchu, 
docházce, školním rozvrhu, vzdělávacích plánech, atp.  

 

Jak budete rozhodovat o volbě školního zařízení (typ školy, konkrétní školské zařízení)? Jak budete do 
rozhodování zapojovat dítě?  
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Jak si budete předávat informace ohledně vzdělávacích potřeb dítěte? Jak se budete informovat o 
průběhu školní docházky dítěte?  

 

Pokud vaše škola využívá online platformy pro komunikaci s rodiči, kdo je odpovědný za jejich 
využívání (např. správa účtu, celoroční školní projekty, atp.?  

 

Jak budete rozhodovat o volbě školského poradenského zařízení? (Např. v případě odkladu školní 
docházky, kariérního poradenství, tvorby individuálního vzdělávacího plánu) 

 

Jak budete postupovat v případě, kdy dítě bude ve škole vykazovat kázeňské obtíže? (Např. účast na 
výchovných komisích, požadavek na využití odborných služeb) 

 

Zdravotní péče 

 

Poučení: Oba rodiče mají právo na informace o zdravotním stavu dítěte a mají právo se 
spolurozhodovat o poskytování zdravotní péče (vyšetření, léčba, lékařské zákroky, léky, rehabilitace, 
terapie, atp.). Každý rodič se může obrátit na ošetřující lékaře, pokud chce získat informace o 
zdravotním stavu dítěte a možnostech léčby. V případě potřeby má rodič právo prostřednictvím 
zdravotní pojišťovny dítěte požádat o druhý lékařský názor. 
 
Je vhodné předem domluvit pravidla pro úhradu nákladů zdravotní péče nad rámec zdravotního 
pojištění (rovnátka, brýle, dlahy, atp.).   
 
Pro některé rodiče může být vhodné, pokud se předem dohodnout jaké informace týkající se 
zdravotního stavu a jak budou sdílet. Zda se rodiče v případě běžných dětských zdravotních obtíží 
budou navzájem informovat jen pokud si nemoc vyžádá absenci ve škole, návštěvu lékaře, či se 
shodnou na jiném kritériu. Také může být dobrou prevencí nedorozumění a konfliktů, pokud si pro 
sdílení těchto informací dohodnou i obecný časový rámec. Aby bylo zohledněno jak právo druhého 
rodiče na informace, tak i organizační zátěž, kterou zdravotní obtíže dítěte mohou znamenat pro 
rodiče, který toto řeší (vyhledat lékařskou péči, zajistit omluvu ve škole, zajistit omluvu ve svém 
zaměstnání, zorganizovat péči o další děti, atp.).   

 

Jak budete rozhodovat o volbě zdravotní péče? Jak budete do rozhodování zapojovat dítě?  

 

Jak budete informovat rodiče o neodkladném zdravotním úkonu, ke kterému dal s ohledem na časovou 
tíseň souhlas jen jeden z vás?  

 

Jak budete rozhodovat o zdravotní pojišťovně dítěte? Případně souvisejících úkonech?  

 

Jak si budete předávat informace o zdravotním stavu, omezeních či medikaci?  
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Jak budete zajišťovat preventivní zdravotní péči (včetně povinného očkování, pediatrických a 
stomatologických prohlídek)? Bude jeden z rodičů primárně odpovědný za zajištění této formy péče a 
jak bude informovat/zapojovat druhého rodiče? 

 

Jak budete zajišťovat doléčovací, rehabilitační péči? Bude jeden z rodičů primárně odpovědný za 
zajištění této formy péče a jak bude informovat/zapojovat druhého rodiče? 

 

Jak budete zajišťovat zdravotní péči nad rámec zdravotního pojištění? (Např. ortodontista, oční lékař, 
optik, rehabilitační lékař, atp.) 

 

Volnočasové aktivity 

  

Poučení: Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života dítěte. Poskytují mu prostor pro 
seberealizaci, odpočinek i budování důležitých sociálních vztahů. S ohledem na věk dítěte by mělo 
mít možnost spolurozhodovat o tom, jak tráví volný čas (v rámci pravidelných aktivit, tak 
nepravidelně během víkendů, prázdnin, atp.).  
Význam mimo rodinných vztahů roste s věkem dítěte, pro dospívajícího tedy může být velmi důležité 
účastnit se volnočasových aktivit. Pokud by mělo dojít ke kolizi mezi časem stráveným s rodičem a 
preferovanou mimoškolní činností, měl by vždy převážit zájem dítěte.  
 
Volnočasové aktivity by, ale neměly být voleny jako překážka nebo limit pro čas, který potřebuje dítě 
strávit s rodičem v případech, kdy uspořádání péče nemá ekvivalentní charakter. velmi nevhodné 
vystavovat dítě konfliktu loajality mezi časem s rodičem a časem stráveným s kamarády, či oblíbenou 
činností.  

 

Jak budete rozhodovat o volbě mimoškolních aktivit dítěte? Jak budete do rozhodování zapojovat 
dítě?  

 

Jak si budete předávat informace ohledně mimoškolních aktivit dítěte?  

 

Jak budete postupovat v případě, kdy dojde ke kolizi volnočasových aktivit a času, který má dítě trávit 
s rodičem? Jak děti zapojíte do rozhodování v těchto záležitostech?  

 

Cestování do zahraničí  

 

Poučení: Zákonní zástupci mohou rozhodovat o krátkodobých pobytech v zahraničí samostatně. 
Nepochybně by však měli druhého rodiče informovat o místě a délce pobytu dítěte, domluvit si 
způsob, jak bude dítě s druhým rodičem v kontaktu. Rovněž tak by měli zohlednit všechny okolnosti, 
které mohou být s pobytem dítěte v zahraničí spojené a mohou zasahovat i následně do práv druhého 
rodiče (zajištění návratu v případě nemoci/úrazu dítěte nebo doprovázející osoby, karanténa nebo 
izolace dítěte po návratu ze zahraničí, atp.).  
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Jak se budete navzájem informovat o záměru vycestovat s dítětem do zahraničí? V jakém časovém 
intervalu před vycestováním?  

 

Může dítě vycestovat do zahraničí v přítomnosti jiných osob? (Např. prarodiče, školní či mimoškolní 
aktivita)  

 

Finanční uspořádání  

 

Poučení: V úvahách o finančním uspořádání péče o děti je potřeba vycházet nejen z potřeb dítěte a 
možnosti rodičů (výživné), ale je nutné si uvědomit, že uspořádání péče může ovlivnit i nároky v 
oblasti sociálních dávek (rodičovský příspěvek, ošetřovné, příspěvek na péči). 
 
Dále je vhodné vzájemně prodiskutovat, zda a jak vaše děti pojistit pro případ úrazu nebo dožití, nebo 
jiné pojistné události. Zda dítěti spořit. Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba pojistného 
či spoření? 
Rodičovský plán se primárně nezabývá otázkou výživného, ale následující část vám může pomoci 
prodiskutovat nejdůležitější otázky, které s tímto souvisí.   

 

Jaké výdaje považujete za „běžné“, tzn. měli by je rodiče hradit sami z vlastních příjmu, včetně 
výživného?  

Jaké výdaje považujete za „mimořádné“, tzn. rodič je nemůže hradit z vlastních příjmů, včetně 
výživného?  

Jak se budete informovat o vzniku mimořádných výdajů?  

Jak se budete podílet na úhradě mimořádných výdajů, pokud je shledáte za oprávněné?  

Který z vás bude uplatňovat daňové slevy (sleva na dítě, sleva na školkovné)? 

Jak budete postupovat v případě, že péče o dítě bude vyžadovat/umožňovat čerpání sociálních dávek? 
(Např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, ošetřovné)  

 

Změny či úpravy rodičovského plánu  

 

Poučení: Rodičovský plán je postaven na dohodě rodičů. Ať už v konkrétních otázkách, nebo ve 
způsobu, jak budou přistupovat k situacím, které se teprve objeví v budoucnosti. Rodičovský plán 
předpokládá a umožňuje pravidelné změny, které vyplývají z toho, jak vaše dítě roste a mění se jeho 
zájmy i míra samostatnosti. Může také zohlednit přirozené změny v životě vás, rodičů (pracovní i 
soukromé).  
 
Je proto vhodné hned od počátku uvažovat o tom, jakou formu budou mít případné změny  (písemně 
či ústně),  jak budete postupovat v případě, kdy se hned na některých změnách nedohodnete (zda a 
jaké služby využijete), jak často budete plán revidovat (pravidelně, příležitostně, při zásadních 
změnách, atp.).  
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Vytvoření pravidel v této oblasti předchází konfliktům, nedorozuměním a zklamáním. Především 
však zajišťuje stabilitu a předvídatelnost v životě vašich dětí. 

 

Jak budete řešit drobné změny v uspořádání péče, které nastanou v mezidobí pravidelné revize? (Např. 
časy a místa předávání dítěte v případě, že se v průběhu školního roku změní rozvrh dítěte, 
volnočasová aktivita, atp).   

 

Budete činit pravidelné revize rodičovského plánu? Pokud ano, jak často? (Např. každé narozeniny 
dítěte, s koncem školního roku, se začátkem školního roku, atp.) 

 

Jak budete postupovat, pokud se nedohodnete na změně jakékoliv revizi rodičovského plánu?  

 

Využijete k nalezení řešení odborné pomoci (výchovný poradce, mediátor, právník)? Jak budete 
rozhodovat o výběru tohoto odborníka? Jak budete hradit případné náklady na tyto služby (pokud 
nebudou poskytovány bezplatně) 

 

 

 

V………………dne……………..   V………………dne…………….. 

 

……………………………………   ……………………………………   

matka         otec 
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