
Vážení rodiče, 
rozchod či rozvod představuje pro dítě traumatizující zážitek, či velmi 
nepříjemnou zkušenost, která může vést k narušení jeho osobní stabi-
lity a zdravé identity. Jsou to chvíle, kdy potřebuje pomoc či podporu. 
Včasná a pokud možno nekonfliktní dohoda rodičů v péči o dítě/
děti po rozchodu nebo rozvodu manželství je předpokladem pro 
jeho zvládnutí takto náročné životní situace.

Víme, že může být náročné dohodnout se s člověkem, který Vás po le-
tech soužití opouští nebo kterého opouštíte Vy. Na své pocity provázející 
tuto situaci máte oba plné právo a víme, že bývají mnohdy až překva-
pivě intenzivní.
Můžeme Vám pomoci zorientovat se v otázce řešení péče o Vaše 
dítě tak, aby výše zmíněná zátěž Vaše dítě i Vás samotné zasáhla 
co možná nejméně.

Při rozhodování o nezletilých dětech dvou zcela svéprávných rodičů 
je v rámci uplatnění Interdisciplinární spolupráce upřednostňován takový 
způsob vedení soudního řízení, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné 
spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a per-
spektivu dítěte před autoritativním rozhodnutím soudu.

Nově zaváděná interdisciplinární spolupráce je standardizovaný postup, 
ve kterém jsou jasně dané role, povinnosti a závazky ve vztahu ke všem 
profesím, účastnícím se opatrovnického sporu. Jasně daný časový rámec 
pomáhá dosáhnout řešení a dosažení cíle. Tento postup funguje na zá-
kladě vzájemné aktivní spolupráce profesí, která zaručuje prová- 
zanost, efektivitu a flexibilitu. Každá ze zapojených profesí ví, kdy 
do řešení rodičovského konfliktu vstupuje a jak má její vstup vypadat.

Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené na práci 
s rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni.

Na koho se můžete obrátit?

Okresní soud v Hodoníně
soudní tajemnice: Mgr. Gabriela Vybíralová, tel.: 518 307 232 
mob.: 702 221 758, e-mail: gvybiralova@osoud.hod.justice.cz,
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine/zakladni-informace

Spolupracující organizace:
Městské úřady v Hodoníně, Kyjově, Veselí nad Moravou 
a další odborná poradenská zařízení.

Milá maminko a milý tatínku…

20 proseb dětí

1. Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice 
jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě 
většinu času stará. Ale druhého rodiče potřebuji úplně stejně. 

2. Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně 
rád. Neočerňujte přede mnou toho druhého, protože mě to bolí. 

3. Pomozte mi mít kontakt s tím rodičem, se kterým netrávím 
většinu času. Vytočte mi jeho telefonní číslo nebo mi předepište 
jeho adresu na obálku. Pomozte mi k Vánocům nebo k naroze-
ninám pro něj vyrobit nebo koupit nějaký hezký dárek. Moje fotky 
nechte vždycky vyvolat dvakrát – jednou taky pro druhého rodiče.

4. Mluvte spolu jako dospělí lidé. Ale mluvte spolu. Nepoužívejte 
mě jako poslíčka mezi vámi – a už vůbec ne se zprávami, které 
toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.

5. Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči. A rodič, 
od kterého odcházím, ať si také nemyslí, že se v příštích dnech 
budu mít špatně. Nejraději bych byl pořád s vámi oběma. Ale 
nemůžu se roztrhnout na dva kusy – jenom proto, že jste vy naši 
rodinu roztrhli.

6. Nikdy neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. 
Část mého času patří mojí mamince a mně, část mému tatín-
kovi a mně. Důsledně to dodržujte.

7. Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte, když se vám nehlásím 
v době, kdy jsem s druhým rodičem. Mám teď dva domovy. A ty 
musím dobře oddělovat – jinak bych se ve svém životě už ale 
vůbec nevyznal.

8. Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík. Pozvěte 
toho druhého na chvíli dál a promluvte si o tom, jak byste mohli 
můj těžký život nějak zlepšit. Vždycky, když si mě předáváte 
nebo přebíráte, jsou to pro mě kratičké chvilky, kdy vás mám 
oba. Neničte mi je tím, že se obtěžujete nebo hádáte.

9. Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce nebo 
u přátel.

10. Nehádejte se přede mnou. Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, 
jako jste k ostatním lidem, a jak to také ode mě vyžadujete.

11. Nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět. Mluvte 
o tom s jinými dospělými, ale ne se mnou.

12. Dovolte mi přivést si svoje kamarády k vám oběma. Chci, aby 
poznali moji maminku a mého tatínka a aby viděli, jak jsou oba 
skvělí.

13. Dohodněte se férově o penězích. Nechci, aby jeden z vás měl 
moc peněz a ten druhý jen málo. Ať se vám oběma daří tak dob-
ře, abych se u vás obou mohl cítit stejnou mírou v pohodě.

14. Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlíte. Tolik čokolády bych 
totiž nikdy nemohl sníst, jak moc vás mám oba rád.

15. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte s penězi. Pro 
mě je stejně mnohem důležitější čas než peníze. Ze skvělé spo-
lečné hry se raduji mnohem víc než z nějaké nové hračky.

16. Nemusíme mít pořád nějaké akce. Nemusí být pořád něco 
nového a skvělého, když spolu něco podnikáme. Nejhezčí je pro 
mě, když jsme prostě veselí a v pohodě, hrajeme si a máme 
i trochu klidu.

17. Nechte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před va-
ším rozchodem. Začíná to u mého pokojíčku a končí u úplných 
maličkostí, které jsem dělával úplně sám s tatínkem nebo s ma-
minkou.

18. Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při 
rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mně stáli, kdyby 
se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své prarodiče.

19. Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel 
nebo najde. S tímto člověkem musím také vycházet. A to je pro 
mě snadnější, když nebudete navzájem žárlivě slídit. Stejně by 
bylo pro mě lepší, kdybyste si oba brzy našli někoho, koho byste 
měli rádi. Nebyli byste na sebe už tak zlí. 

20. Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli – ale 
zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si tyto moje 
prosby, které vám píši. Třeba si o nich promluvíte. Ale nehádejte 
se. Nepoužívejte tyto moje prosby k vyčítání druhému, jak byl 
ke mně špatný. Když to uděláte, tak jste vůbec nepochopili, jak 
na tom teď jsem a co potřebuji, abych se cítil lépe. 

Převzato z webové stránky Cochem www.ak-cochem.de 

Okresní soud v Hodoníně spolupracuje se spádovými 
OSPODy a neziskovými organizacemi podle principů 

interdisciplinární spolupráce

Průvodce soudním řízením 
při rozpadu rodiny 

na Hodonínsku

Průběh celého řízení závisí pouze na Vás, rodičích,
čím dříve dospějete k dohodě v nejlepším zájmu 

svých dětí, tím dříve dojde k ukončení 
soudního řízení.



Rozhodnutí

Odborná 
pomoc

SOUD
formální
jednání

1. jednání ve věci

SOUD
formální
jednání

2. jednání ve věci

OSPOD
orgán 

sociálně-právní 
ochrany dětí

U soudu je podán návrh ve vě-
cech péče soudu o nezletilé. Soud 
zpravidla ve lhůtě jednoho měsíce 
od podání návrhu nařídí první jednání 
ve  věci. Pokud je již v návrhu avi-
zovaná dohoda rodičů na výchovu 
a výživu nezletilých dětí, je při prv-
ním jednání u  soudu tato dohoda, 
je-li v  zájmu nezletilého dítěte, 
schválena.

V mezidobí od po-
dání návrhu rodičů 
na soud do první-
ho jednání ve věci 
výchovy a  výživy 
kontaktují rodiče
pracovníka orgánu
sociálně-právní
ochrany dětí (dále 
jen OSPOD). OSPOD
pozve rodiče na 
městský úřad ke 
společné schůzce.

Na soudě proběhne první jednání ve věci a  rodi-
če uzavřou dohodu o výchově a výživě svých dětí. 
Soud tuto dohodu, pokud je v zájmu nezletilého, schválí 
při tomto prvním jednání. Pokud rodiče dohodu neu-
zavřou (nemají společně vyřešené témata výchovy a vý-
živy dětí), soud jim doporučí, aby vyhledali pomoc 
odborníka, a nařídí další jednání do  jednoho mě-
síce. Současně soud rodiče odešle za soudní tajemnicí, 
která je rodičům nápomocna a zajistí rodičům termín 
poskytnutí odborné pomoci u spolupracující organizace.

Mezi prvním a dru- 
h ým  j e dnán ím 
u  soudu využ i-
jí rodiče na do-
poručení soudu 
odbornou pomoc
za účelem edu-
kace rodičů.

Pokud u druhého jednání rodiče uzavřou dohodu o výchově a výživě 
svých dětí, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud 
rodiče dohodu neuzavřou, soud jim může uložit na dobu nejvýše tří mě-
síců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo 
(rodinné terapii, nebo jim nařídí setkání s odborníkem). Zároveň za dobu 
nejvýše tří měsíců nařídí další jednání.

Po celou dobu řízení budou rodi-
če vedeni jednak k aktivní účasti 
na jednání, která obsahuje i zajištění 
důkazů pro rozhodnutí soudu, jednak 
k aktivnímu uchopení rodičovské 
role a odpovědnosti za další úpravu 
poměrů svého dítěte či dětí. V průbě-
hu řízení u soudu bude soudní tajem-
nice rodičům nápomocna s vypraco-
váním rodičovského plánu, který by 
měl rodičům pomoci při promýšlení 
otázek týkajících se péče o děti v dal-
ším období.
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Pokud u dalšího (třetího) jednání rodiče uzavřou 
dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schvá-
lí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu 
neuzavřou, soud zpravidla autoritativně rozhodne, 
popř. nařídí další jednání za účelem provedení úkonů 
(zajištění dalších důkazů apod.) nutných k rozhodnutí 
ve věci samé.
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