
 

 

 

Vážení rodiče, do rukou se vám na základě doporučení Okresního soudu v Ústí nad Labem 

nebo Orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Magistrátu města Ústí nad Labem, 

dostávají informace, které jsou součástí edukačního programu OSPOD Magistrátu města Ústí nad 

Labem. Jejich hlavní součástí je společné setkání Vás obou rodičů na OSPOD Magistrátu města Ústí 

nad Labem.  

V současné chvíli se nalézáte ve velmi náročné životní situaci, která je pro Vás, Vaše blízké, 

ale zejména pro Vaše děti, vysoce emočně náročná. Její řešení, pro Vás jistě není jednoduché. Rádi 

bychom Vás v této situaci podpořili a nabídli Vám naše pracovní zkušenosti i podporu prostřednictvím 

našich pracovních znalostí a dovedností, které se v podobných situacích osvědčily jako nejmírnější, 

nejcitlivější a nejšetrnější řešení pro všechny zúčastněné, ale zejména pro Vaše děti. Ze zkušeností víme, 

že takovým řešením se jednoznačně jeví uzavření dohody mezi účastníky řízení.  

Rozvod či rozchod Vás rodičů, pro dítě představuje nesmírně traumatizující zážitek a v těchto 

chvílích potřebuje pomoc a podporu.  

Cílem Okresního soudu v Ústí nad Labem a OSPOD Magistrátu města Ústí nad Labem, je 

maximální ochrana nezletilých účastníků soudních řízení a jejich odůvodněných a oprávněných zájmů. 

Rodiče, kteří se rozcházejí, nemusí vést spory o své vlastní děti. O jejich další budoucnosti, mají 

rozhodovat nadále sami, společnou dohodou a nenechávat toto rozhodnutí na soudci. Důležité je, aby i 

Vaše dítě mělo šanci prožít šťastné dětství a život, který bude rozchodem jeho rodičů co nejméně 

poznamenán.  

PRŮBĚH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ 

1. U soudu je podán návrh ve věci péče o nezletilé.  

2. Soud zpravidla ve lhůtě do šesti týdnů od podání návrhu:  

a) buď svolá neformální jiný soudní rok/jednání, leda je již v návrhu avizována dohoda účastníků 

o předmětu sporu, poté je ve stejné lhůtě nařízeno jednání a dohoda je při něm schválena, za 

předpokladu, že je v zájmu nezletilého dítěte 

b) nebo nařídí jednání ve věci samé, pokud to soudce považuje za nutné.  

3. V mezidobí od podání návrhu do doby konání jiného soudního roku/jednání, proběhne 

společná schůzka rodičů s pracovníkem OSPOD Magistrátu města Ústí nad Labem. 

4. Následně proběhne u soudu jiný soudní rok/ první jednání, kde pokud rodiče uzavřou dohodu 

o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí za předpokladu, že je v zájmu nezletilého dítěte.   

5. Za situace, že rodiče při prvním jednání dohodu neuzavřou, soud:   

a) jim doporučí, aby vyhledali odbornou pomoc, a nařídí další jednání ve věci, zhruba za 2 

měsíce 

b) soud dle svého uvážení může také rodičům uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast na 

mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání či rodinné terapii, nebo nařídit setkání 

s poskytovatelem odborné pomoci a zároveň nařídí jednání nejvýše za 3 měsíce.  

- při kontaktování odborného poradenského zařízení, jsou rodičům nápomocni pracovník 

OSPOD či tajemnice soudu.  

6. Pokud u druhého jednání soudu rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto schválí za 

předpokladu, že je v zájmu nezletilého dítěte. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud zpravidla 

autoritativně rozhodne, popřípadě nařídí další jednání za účelem provedení úkonů nutných 

k rozhodnutí ve věci samé.  

Jen Vy sami v nastíněném procesu rozhodujete o tom, kolik času z dětství svých dětí strávíte 

v soudních síních. Rozhodujete o délce soudního řízení, jakož i o míře a intenzitě zásahů do Vašeho 

soukromí, včetně soukromí Vašich dětí.  

V případě, že jste nesezdaným párem a váš partnerský vztah končíte rozchodem, není třeba, aby o 

budoucí péči o vaše společné děti bylo rozhodováno soudem. Pokud jste schopni společné dohody, 

tato může být uzavřena jen mezi vámi rodiči.  

Jsme připraveni vám oběma pomoci a podpořit vás v nalezení cesty k výchově Vašeho dítěte. Vaši 

spolupráci totiž nikdy nenahradí žádné soudní rozhodnutí. Žádný advokát, soudce ani pracovník 

OSPOD nebude žít Váš život ani život Vašich dětí.  

Pokud chcete hledat řešení a zajistit lepší dětství svému dítěti, obraťte se prosím na OSPOD 

Magistrátu města Ústí nad Labem nebo na infocentrum Okresního soudu v Ústí nad Labem. Zde Vám 

rádi sdělíme potřebné informace a postupy. Nejlépe bude, pokud se na nás obrátí oba rodiče 

společně.  

 

Kontakty:  

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, Ústí nad Labem – OSPOD se sídlem Mírové nám. 

37 – budova PB centra, 5. patro 

Okresní soud v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, 401 24  Ústí nad Labem 

 

 



 

 

20 PROSEB DĚTÍ 

 
MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU… 

  
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 narozeninám 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 tatínkovi 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 dobře, 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 společné 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 vaším rozchodem. Začíná to u mého 

pokojíčku a končí u úplných maličkostí, které jsem dělával úplně sám s tatínkem nebo s maminkou.  

 

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.  

 

Tyto prosby dětí jsou převzaty z webové stránky pracovní skupiny rozdělení/rozvod Cochem www.ak-

cochem.de (stránka v německém jazyce – pozn. překl.) 


