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COCHEMSKÁ PRAXE – metodika 

Institut Cochemské praxe je poměrně raný nástroj pro praxi jak soudů, tak oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, jehož obsahem je alternativní způsob řešení rodičovských konfliktů. Jak 

na poli sociálně právní ochrany dětí, tak v praxi soudů, je při rodičovském konfliktu cílem 

vrátit veškeré rozhodování o nezletilém dítěti do rukou rodičů a provázet rodiče na cestě 

k jejich společné dohodě. Systém jako takový pak není zodpovědný za výsledek, ale za 

proces. 

Aktéři interdisciplinární spolupráce mohou být rodičům a dětem nápomocni při hledání 

nejvhodnějšího uspořádání péče o děti. V rámci mezioborové spolupráce se každý podílí na 

řešení rodičovského konfliktu především právě v rovině procesu. Soustavu mezioborové 

spolupráce tvoří jednotliví aktéři, v přesně definovaných rolích, znajících své kompetence, 

zodpovědnost a úzce spolupracují s dalšími subjekty v systému. Všichni aktéři 

interdisciplinární spolupráce vedou rodiče při snažení se o nalezení společného jazyka. 

Klíčem je skutečnost, že rodiče spolu v minulosti na základě určitých pravidel, pilířů 

a konsensů byli schopni komunikovat a je tedy třeba hledat cesty, jak opětovně nastartovat 

alespoň základní pravidla komunikace mezi rodiči a tím k jejich znovu-převzetí společné 

rodičovské odpovědnosti. Cílem tohoto procesu je dospět k tomu, aby dítě nepřišlo ani 

o jednoho z rodičů a ti byli společně ochotni a schopni jednotně převzít odpovědnost za své 

dítě. Pokud se společné rozhodování rodičů udrží v jejich rukách, je naděje, že jsou 

minimalizovány negativní účinky rozpadu vztahu rodičů na jejich děti. 

Rodina je základní jednotkou ve společnosti a existuje velké množství definicí. Rodinu lze 

definovat jako „původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci“ s hlavními 

funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů (Petrusek, Maříková, 

& Vodáková, 1996). Mnoho těchto základních společenských jednotek se však rozpadá. 

Procento rozvodovosti je dlouhodobě přes 40 %, nejnižší procento rozvodů je v posledním 
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desetiletí za rok 2020, na což mají jistě vliv protiepidemická opatření, resp. omezení aktivity 

soudů v období nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (Český statistický úřad, 

2021). 

Cílem činnosti subjektů interdisciplinární spolupráce je podpořit rodiny s nezletilými dětmi v 

době, kdy se manželé rozcházejí, přestávají fungovat jako partneři, ale zůstávají rodiči. 

Interdisciplinární spolupráce probíhá nikoliv na hierarchické úrovni, ale na horizontální formě 

spolupráce, kdy každá profese má stejnou důležitost a nejedná se o stav podřízenosti či 

nadřízenosti. Aktéři interdisciplinární spolupráce se vzájemně neřídí, ale naplňují své 

kompetence, které vyplívají z jejich rolí. 

Na systému interdisciplinární spolupráce, tedy na propracované fungující síti služeb a profesí, 

mohou být postaveny i jiné postupy práce než definují Cochemskou praxe. Cochemská praxe 

je pouze jedním z přístupů, který je založený na multidisciplinární spolupráci mezi 

jednotlivými obory, jež participují na řešení rodičovského konfliktu (sociální pracovníci, 

mediátoři, psychologové, advokáti, soudní znalci a v neposlední řadě samotní soudci). V ČR 

byla Cochemská praxe převzata s ohledem na vznik Cochemu v sousedním Německu, 

s ohledem na podobné společenské uspořádání ve společnosti a shodný pohled na rodinu 

(Cochem.cz, 2022). 
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Aktéři interdisciplinární spolupráce v Cochemské praxe 

1. Soud 

Soudce pro rodiče prezentuje největší sílu, která má pravomoc rozhodnout o věcech, na 

nichž se rodiče nejsou schopni dohodnout. Avšak autoritativní rozhodnutí soudu nemůže být 

nikdy v nejlepším zájmu dítěte už jenom z toho důvodu, že o budoucnosti dětí by měli 

rozhodovat především jeho rodiče. A právě to je v systému interdisciplinární spolupráce role 

soudců, kteří by měli vysvětlovat význam a důležitost udržení dobrého oboustranného 

vztahu s ohledem na zájem dítěte. Cílem by mělo být vést rodiče k opětovnému převzetí 

společné rodičovské odpovědnosti, objasňovat přednosti vzájemné domluvy, případně 

rodiče směřovat na služby, které jim pomohou za přítomnosti nezávislé osoby 

zprostředkovat a postupně obnovit vzájemnou komunikaci 

2. OSPOD 

Rodiče jsou ze zákona zákonní zástupci nezletilého dítěte (Zákon č. 89/2012 Sb., 2012, 

§ 865), jež hájí jeho zájmy společně a souhlasně. Avšak pokud se vztah rodičů rozpadá a 

dochází k zahájení soudního řízení o uspořádání péče, hrozí, že mezi rodiči dojde ke střetu 

zájmů a z tohoto důvodu je soudem stanoven tzv. kolizní opatrovník dítěte pro řízení (Zákon 

č. 89/2012 Sb., 2012, § 892 odst. 3). Tímto kolizním opatrovníkem jsou ve většině případů 

ustanovovány orgány sociálně právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností příslušné dle trvalého místa bydliště nezletilého dítěte (Zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, § 61 odst. 1). 

V roli kolizního opatrovníka OSPOD úzce spolupracuje s oběma rodiči, vůči rodičům si 

zachovává neutralitu a objektivitu. Ve vztahu k dítěti je jeho úkolem vést rozhovor s dítětem 

a vhodně a přiměřeně jeho věku, rozumové a emocionální vyspělosti poučit dítě 

o probíhajícím soudním řízení mezi rodiči. Dítě by mělo mít dostatečné množství informací 

odpovídajícím jeho osobní situaci tak, aby si mohlo samo vytvořit názor na další okolnosti 
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jeho péče. Dalším úkolem kolizního opatrovníka je tento názor zjišťovat a následně 

zprostředkovávat soudu. 

3. NNO (rodinné poradny, mediační centra, psychologové, koučové apod.) 

Do těchto organizací zahrnujeme především poskytovatele sociálních služeb dle zákona 

o sociálních službách pro rodiny s nezletilými dětmi, speciálně jsou to zařízení poskytující 

sociální poradenství (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, 2006, § 37). Jsou jimi například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

rodinné mediace, občanské poradny, rodinné poradny či intervenční centra. Mimo sociální 

služby je rodinám možné zprostředkovat kontakt s psychology, terapeuty či zapsanými 

mediátory dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Psychologové, terapeuti, mediátoři 

a sociální pracovníci pracují v zařízeních sociálních služeb s klienty na základě smlouvy 

s klientem, kdy je spolupráce založena na dobrovolnosti a rodiče jsou partnerem 

poskytovatele služby, včetně toho, kdy chtějí smlouvu o spolupráci ukončit. V tomto režimu 

služby pracovníci organizace rodičům pomáhají, doprovázejí je a nemohou rodičům nic 

autoritativně ukládat nebo se něčeho domáhat. 

Mediace 

Mediace je založena na 4 základních pilířích, kterými jsou dobrovolnost, mlčenlivost, důvěra 

a neutralita. V případě nařízených mediací soudem je porušena zásada dobrovolnosti a je 

pak otázkou, zda může být efektivní metodou. Zda má smysl mediace nařizovat či ne, je mezi 

odborníky dodnes nevyjasněnou otázkou. Mlčenlivost, důvěra a neutralita mediátora jsou 

zachovány i v případě nařízeného mediačního sezení soudem. Výstupem z mediace je pouze 

to, zda dohoda vznikla, popř. její znění, nebo konstatování, že se rodiče nedohodli. 

4. Advokáti 

Advokáti, tedy právní zástupci jednoho či obou rodičů, mohou vnést do rodinných sporů 

kladný přínos, stejně jako mohou zastávat kontraproduktivní roli a rozdmýchávat konflikt 
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mezi rodiči za účelem vlastního finančního zisku. Advokáti v českém právním systému nemají 

nikde zakotvenou povinnost se celoživotně vzdělávat, a to ani ti, kteří uvádějí své zaměření, 

v tomto případě na rodinné právo. Pro srovnání např. v sousedním Německu musí advokát 

svou odbornost prokazovat a to tak, že musí nepřetržitě advokacii vykonávat po dobu šesti 

let, absolvovat semináře na požadovanou specializaci, složit příslušnou zkoušku a své 

praktické zkušenosti v oboru prokázat určitým počtem zpracovaných případů. Zvláštním 

předpisem je stanovena i následná povinnost každoročního dalšího vzdělávání. 

Přesto lze konstatovat, že právní zástupce má někdy v rodičovském sporu nezastupitelnou 

úlohu. Je to právě on, kdo je nejblíž rodiči, který může pociťovat nespokojenost až frustraci. 

Advokát do případu vnáší racionalizaci a nadhled, díky kterému je schopen rodiče odvézt od 

nereálných požadavků a představ. 

5. Soudní znalci 

V případech, kdy situace nezletilého dítěte a jeho rodiny přesahuje spolupráci s výše 

zmíněnými odborníky, rodiče nenalézají vzájemné pochopení a hledání nejlepšího zájmu 

dítěte se jeví jako neúplné, je možné, aby soud přistoupil k nařízení znaleckých posudků. 

K těm soud přistupuje za situace, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich nebo oba dva 

hovoří o patologiích na straně protějšího rodiče, které by mohly ohrozit zájem dítěte. V rámci 

znaleckého zkoumání se soudem stanovený znalec z příslušného oboru věnuje popisu 

výchovných kompetencí rodičů, schopnosti a ochotě rodiče přizpůsobovat své potřeby 

potřebám dítěte (včetně potřebě dítěte mít oba dva rodiče, tedy ochoty podporovat dítě ke 

kontaktu s druhým rodičem) a charakterizuje způsobilost rodiče poskytnout dítěti stabilní 

zázemí. Znalec nehodnotí, pouze konstatuje, co v rámci znaleckého zkoumání zjistil (Novák, 

2016). Limity znaleckých posudků z praxe spatřujeme především v tom, že převážně popisují 

minulou a stávající situaci, ale jen minimálně se zaměřují na možné řešení do budoucna. 
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Proces Cochemské praxe 

V ORP Ústí nad Orlicí 
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Podstatným aspektem v celém procesu je spolupráce aktérů a celkově interdisciplinární 

spolupráce. Tu je možné nastavit individuálně. 

Pro pracovníky OSPOD, kteří jsou podstatnou složkou v uplatňování Cochemského modelu 

a do procesu vstupují z pozice kolizního opatrovníka, není důležité, jakou cestou rodiče 

museli projít, ale výsledek, tedy jestli dohoda existuje či nikoliv. Také je důležité, aby byli 

respektovaní oba dva rodiče stejnou měrou jako podstatné osoby pro dítě, v životě dítěte. 

A aby se ctilo, že oba rodiče mají stejná práva, aby jeden rodič nepotlačoval druhého rodiče, 

nebo aby nedocházelo ke vzájemnému osočování mezi rodiči a třeba i před dětmi. Rodiče si 

musí plně uvědomovat svou odpovědnost za dítě.  

Zásadním aspektem Cochemské praxe je také uchopení pojmu dohoda. Model usiluje 

o dohodu mezi rodiči, ovšem nelze ji na rodičích vynucovat. Cílem tedy je, aby rodiče 

porozuměli tomu, že stále mají své rodičovské povinnosti, musí spolu komunikovat a jednat v 

zájmu dítěte, a tedy nezatahovat ho do svých partnerských sporů. Není tedy přípustné, aby 

pracovníci OSPOD vyvíjeli nátlak na rodiče v otázce uzavření dohody. 

Role pracovníka OSPOD 

Sociální pracovník OSPOD může být pro dítě v situaci, že se rodiče rozcházejí, zdrojem 

objektivních informací a může dítěti přiměřenou a citlivou formou vysvětlit proces rozvodu 

rodičů, resp. toho, co se týká péče o něj. V mnoha případech se jedná pouze o nadstavbu 

toho, co již dobře zvládli rodiče – dítě náležitou formou seznámili s tím, že se rozchází a 

nebudou spolu dále žít, včetně toho, že dítěti jednotně řekli, co to znamená pro něj. 

V některých případech, tedy těch, kde rodiče nezvládli emoční rovinu rozchodu, se však 

může stát, že je sociální pracovník OSPOD tím prvním, kdo dítěti odpoví na jeho otázky. Děti 

cítí emocionální napětí mezi rodiči, klade si otázky, kde budou žít, kdo o něj bude pečovat, 

jestli se může a bude vídat s oběma rodiči i s širší rodinou obou rodičů. Dětem by mělo být 
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sdělováno, co mohou v blízké i vzdálené době očekávat a rodiče ani profesionálové z týmu 

interdisciplinární spolupráce by neměli dítěti sdělovat či slibovat nic, co nenastane. 

Při rozhovoru s dítětem je třeba vytvořit bezpečnou a uvolněnou atmosféru, rozhovor nesmí 

být výslechem a měl by obsahovat také neformální povídání mezi sociálním pracovníkem 

a nezletilým. Rozhovor s dítětem se v mnoha oblastech odlišuje od rozmluvy s dospělým, 

a přestože cílem je zjištění názoru nezletilého dítěte na další uspořádání péče o něj, přímé 

otázky se používají v minimální míře. Při práci s dětmi mohou sociální pracovníci OSPOD 

využívat různé techniky tak, aby se děti bavily, a zároveň byl rozhovor užitečný. 

OSPOD v případě potřeby vybírá vhodnou formu pomoci a podpory každé rodiny 

individuálně, nabízí ze systému interdisciplinární spolupráce podporu ze strany rodinných 

poradců, psychologů, terapeutů nebo mediátorů, s přihlédnutím na možnosti v dané lokalitě 

a také s ohledem na volné kapacity v jednotlivých službách. 

Edukace rodičů spočívá v poskytování informací rodičům. Pověření pracovníci předávají 

informace o tom, jaká mají rodiče práva a jaké jsou jejich povinnosti, a to nejen k dítěti, ale 

též k sobě navzájem. Je důležité, aby rodiče věděli a uvědomili si fakt, že vše je odvislé od 

jejich rodičovské odpovědnosti, a nikoliv od odpovědnosti institucí. Edukace je základem pro 

řešení situace, ovšem pokud není dostačující, je vhodné doporučit a zprostředkovat rodičům 

další poradenské služby, což je úkolem OSPOD. 

Soudní proces 

Celé řízení o úpravu péče a výživy o nezletilé děti rozcházejících se partnerů je ukončené 

pravomocným rozhodnutím soudu. Je na samotných rodičích, zda se bude jednat o rozsudek, 

jenž stvrdí jejich společnou dohodu, založenou na vzájemném porozumění a respektu s cílem 

uplatnění co nejlepšího zájmu dítěte nebo o autoritativní rozsudek soudu, který nemůže 

obsáhnout všechny situace a oblasti lidského života. 
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Rodiče, kteří prošli edukací a péčí odborníků z týmu interdisciplinární spolupráce, rozumí 

a souhlasí s tím, že jejich děti potřebují ve svém životě fyzickou, emocionální a sociální 

přítomnost obou rodičů. Taktéž si jsou vědomi, že jejich děti potřebují zažívat vzájemný 

kontakt rodičů bez připomínek, kritiky nebo nevhodného chování. Podařilo se jim nalézt 

funkční model komunikace a spolupráce, který funguje i po rozpadu jejich partnerského 

vztahu ve prospěch a přirozený rozvoj jejich dětí. 

V neposlední řadě je důležité vědomí obou rodičů, že ačkoliv aktuální uspořádání péče 

a vztahů je dané, nejedná se o stav, ale o proces, který v budoucnosti nese změnu a nutnost 

reagovat na tyto zvraty. 

Limity Cochemské praxe 

Je logické, že i aplikování Cochemského modelu provází nedostatky, které se mohou místně 

lišit, ovšem zpravidla se interdisciplinární týmy potýkají s podobnými problémy. Některé jsou 

spojeny již se samotným zaváděním praxe, jiné se projevují při její realizaci.  

Krátkodobá praxe 

Nedostatky uplatňované v Cochemské praxi v našem prostředí vychází zejména z krátkého 

trvání její aplikace v České republice a nedostatečné připravenosti všech spolupracujících 

subjektů, například po stránce administrativní a institucionální. Každý interdisciplinární tým 

funguje jinak a má svá pravidla (mimo základní principy), ne všechny spolupracující subjekty 

o sobě hovoří jako o interdisciplinárním týmu.  Až časem, společně s dlouhodobější praxí 

a reflexí a předáváním znalostí bude možné vyhodnotit efektivnost v tom nejkomplexnějším 

měřítku. 

Jako největší problém se jeví nedostupnost a nedostatečná kapacita odborných 

poradenských a terapeutických služeb, například služeb psychologa. 

  



 
 
Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 
 
 

 
 

Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

Cochemská praxe na OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí 

OSPOD v roli kolizního opatrovníka nepracuje v režimu Cochemského modelu jako takového, 

avšak dlouhodobě pracovníci zavádějí v kolizním opatrovnictví prvky Cochemské praxe. 

Samotná realizace vázne na skutečnosti, že zástupci opatrovnického soudu nemají potřebu 

v zavedené praxi a procesu věci měnit a aktuální nastavení je pro ně vyhovující. 

Pracovníci OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí: 

• Vedou pohovory výhradně s oběma rodiči společně a to na první schůzce na OSPOD. 

Pracovník SPOD svolá společnou schůzku rodičů, vysvětlí jim principy a proces rozhodování 

o dítěti. Komunikace je v Cochemské praxi velmi důležitá, a to nejen mezi rodiči navzájem, 

ale také mezi rodiči a dalšími účastníky sporu. Rodičům je vždy sděleno, co je přesně čeká, 

jakým způsobem bude celý proces probíhat, na koho se mohou obrátit a kdy by mělo být 

dosaženo všech stanovených cílů. 

• Směřují rodiče k převzetí rodičovské odpovědnosti a uzavření dohody výhodné pro 

dítě. 

• Pracovníci OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí poskytují co nejvíce včasnou intervenci, aby 

konflikt dále neeskaloval a situace se nezhoršovala. 

• Rodičům jsou poskytnuty potřebné informace k tomu, aby se mohli sami rozhodovat, 

role OSPOD je spíše jako „průvodce“ situací, jež je plně v rukou rodičů. 

• Pracovníci OSPOD se snaží o užší spolupráci s poradenskými zařízeními, zahajuje 

interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí účastnících se rozvodového řízení. 

V rámci rodinné poradny Pardubického Kraje v Ústí nad Orlicí vznikla pracovní pozice 

sociálního pracovníka – specialisty na Cochemskou praxi. 
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Taktéž pracovníci OSPOD se vzdělávají v inovativních metodách jednání s klienty tak, aby 

klienty mohli lépe provázet a zároveň vystupovali z této role a nepřebírali rodičovské 

kompetence klientů.  

Je neustále připomínán rozdíl mezi kolizním opatrovnictvím a výkonem SPOD a dětmi, které 

jsou vyhodnoceny dle § 6 zákona 359/1999 Sb. o SPOD ve znění pozdějším předpisů.  
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