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Stanovisko PK SPOD č. 1/2019 k problematice kolizního opatrovnictví 

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí (PK SPOD) sleduje aktuální diskuze o budoucí 

úpravě výkonu kolizního opatrovnictví pro rozvodové spory. V posledních dnech došlo 

k publikování několika možných podob budoucího uspořádání z dílny některých ministerstev 

nebo od jiných institucí (kolizní opatrovnictví jako samostatná profese, přenesení odpovědnosti 

za schvalování dohod ze soudů na notáře, apod.). Vnímáme tuto diskuzi jako důležitou  

a podnětnou. 

PK SPOD v těchto debatách hájí a nadále bude hájit stanovisko, že oddělení výkonu kolizního 

opatrovnictví od výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně možnosti využívat nástroje práce 

k tomu zákonem stanovené, by bylo nezodpovědným a neozkoušeným krokem, který by 

v extrémní podobě mohl znamenat odklon od naplňování závazků, které přijala Česká republika 

formou ratifikace příslušné mezinárodní úmluvy – Úmluvy o právech dítěte. Na to se váže také 

otázka poskytování sociálně-právní ochrany dětí v případech, kdy to zákon předpokládá. Tyto 

případy bývají často věcně propojené takovým způsobem, že de facto musí docházet 

k souběžnému poskytování sociálně-právní ochrany a výkonu kolizního opatrovnictví.  

Vnímáme, že každé systémové nastavení, tedy i současné nastavení kolizního opatrovnictví, 

musí v průběhu času procházet dostatečnou reflexí, hledáním nových cest a přístupů  

a monitorováním svých slabých a silných stránek. Jen takovým postupem tento systém 

průběžně reflektuje svou roli, přístupy a výzvy. Na základě této reflexe může docházet 

k vyladění nastavení systému k užitku a spokojenosti všech, kteří ho potřebují, nejvíce pak ke 

spokojenosti dětí a jejich rodičů nacházejících se ve fázi rozluky rodiny. 

Již dnes dochází v rámci této reflexe ke zvyšování četnosti využití přístupů založených na 

podpoře, edukaci a zplnomocňování jednotlivých členů rodin za účelem toho, aby nejlepší  

a nejschůdnější řešení uspořádání svých vzájemných vztahů po rozvodu nalézali zejména oni 

samotní. Naše poznatky jsou takové, že tam, kde jsou takové přístupy přijaty, jsou s procesem 

rozchodu i s výsledným uspořádáním všichni členové rozcházejících se rodin spokojení. Spolu 

s tím stoupá i hrdost a jistota pomáhajících pracovníků. 

Profesní komora vnímá jako správnou cestu právě tento přístup, který se snaží o rozvoj již 

etablovaných a vyzkoušených nástrojů, jak dosáhnout tohoto stanoveného cíle. Nadále budeme 

se zápalem hrdým partnerem institucí, které mají na starosti moderování tohoto rozvojového 

procesu, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti.  

Ve spolupráci s ostatními zúčastněnými aktéry jsme připraveni účastnit se podnětné odborné 

diskuze k tématu dalšího směřování a rozvoje výkonu kolizního opatrovnictví. Případnou úpravu 

legislativy bez předchozí rozsáhlé odborné diskuze a (alespoň) provedené pilotáže 
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navrhovaných alternativních přístupů k současnému nastavení vnímáme jako krajně 

nezodpovědnou a jako takovou ji nedoporučujeme. Zdůrazňujeme, že cílovou skupinou osob, 

kterých se kolizní opatrovnictví dotýká, jsou zejména samotné děti. V jejich zájmu je třeba 

k případným změnám legislativy, i k pilotáži jiných přístupů, přistupovat s maximální 

obezřetností. 

 


