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Cíl a průběh řízení
Kooperativní opatrovnické řízení - Wildeshausen
I. Cíl
Cílem kooperativního opatrovnického řízení u soudu ve Wildeshausenu je posílení
rodičovské odpovědnosti v řízeních o péči o nezletilé děti a o úpravě styku. Všichni
účastníci řízení by se měli vyhnout chování, které by přispívalo k vyostřování konfliktu.
Zejména je třeba zabránit situacím, kdy jeden z rodičů odchází od soudu jako poražený,
protože v takovém případě (spolu)prohrává vždy také dítě. Všichni účastníci řízení o péči o
nezletilé děti a řízení o úpravu styku (soud, OSPOD, advokáti, poradny, kolizní opatrovník,
znalec) by se měli pokusit posílit samoregulační schopnosti rodiny a umožnit jejím členům,
aby své aktuální a také budoucí konflikty řešili samostatně.
II. Průběh řízení
1. Žádost
Řízení je zahájeno podáním žádosti prostřednictvím advokátů (např. lze použít formulář ke
zdůvodnění podání žádosti) na podatelnu soudu (tamtéž je dobré zanechat telefonní čísla
účastníků pro možné pozdější dotazy). Žádost může podat také rodič nezastoupený
advokátem, příp. může podat žádost resp. podnět OSPOD nebo se tak stane z moci
úřední. Žádost by měla (pokud možno) být věcná a měla by být omezena na
formalizované zdůvodnění žádosti a uvedení věcných informací.
2. Průběh řízení po obdržení žádosti
2.1. Obecně
Soud má v řízeních, týkajících se dětí, ve kterých se řeší jejich trvalý pobyt, úprava o styku
nebo vydávání dětí, stejně tak v případech ohrožení nejlepšího zájmu dítěte, postupovat
zrychleně a přednostně. To se v praxi opatrovnického řízení ve Wildeshausenu projevuje
následovně:
- Soud stanoví termín prvního slyšení nejpozději do 1 měsíce od data obdržení žádosti.
- Je nařízena osobní účast všech stran.
- Dítěti/dětem je zpravidla ustanoven kolizní opatrovník nebo příp. “advokát dítěte”
- V případě potřeby je na tento termín slyšení pozván soudní znalec - psycholog.
V jiných řízeních není okamžitě nařizován termín slyšení a žádost je postoupena
protistraně a OSPOD s žádostí o vyjádření písemnou formou ve lhůtě 4 týdnů.
2.2. Pozvání ke slyšení
(obsahuje vždy také informační leták o průběhu opatrovnického řízení ve věcech týkajících
se dětí)
- Rodiče dítěte obdrží navíc poučení pro rodiče.
- Ke slyšení jsou pozváni také zplnomocnění zástupci navrhovatele a odporovatele (je jim
přeposlána žádost a příp. také ustanovení kolizního opatrovníka nebo příp. “advokáta
dítěte”, příp. soudního znalce)
- Příp. je ke slyšení (faxem) přizván také soudní znalec- psycholog

2.3. Oznámení termínu
- OSPOD obdrží (faxem) informaci o termínu slyšení společně s žádostí, příp. žádostí o
výkon kolizního opatrovníka nebo příp. “advokáta dítěte” a příp. také informaci o
pověření soudního znalce.
3. Mezi pozváním a termínem 1. jednání
- OSPOD vede rozhovory s rodiči, příp. také dětmi.
- Kolizní opatrovník příp. “advokát dítěte” vede rozhovory s dětmi, příp. také s rodiči.
- Pokud vede OSPOD rozhovory také s dětmi, kolizní opatrovník také s rodiči resp,
“advokát dítěte také s rodiči” následuje v rámci možností interní výměna informací mezi
OSPOD, kolizním opatrovníkem resp. “advokátem dítěte”.
- Soudnímu znalci je umožněno nahlížet do spisu, aby se mohl připravit na jednání.
- Mezi rodiči resp. jejich zástupci by do termínu slyšení neměla probíhat žádná písemná
výměna informací.
- Pokud není soudem určen kolizní opatrovník nebo “advokát dítěte”, je zpravidla dítě
vyslechnuto při prvním termínu slyšení. OSPOD je o tomto faktu předem vyrozuměn.
4. První soudní jednání
- Na prvním jednání je se všemi zúčastněnými důkladně prodiskutováno, co je
předmětem problému s cílem dospět k oboustranně akceptovatelnému řešení (délka
trvání je max. 2 hodiny)
- OSPOD podá svou zprávu ústně.
- Kolizní opatrovník nebo “advokát dítěte” podá zprávu rovněž ústně.
- Soudní znalec vnese do řešení problému svůj odborný pohled.
- Jednání je vedeno v duchu otevřeného rozhovoru zaměřeného na hledání řešení. Je
moderováno soudcem a v jeho průběhu jsou určeny jednotlivé body v nichž nepanuje
shoda a jsou určeny možnosti jejich řešení. Základem je otevřená komunikační
struktura, při které je umožněna přímá komunikace mezi oběma stranami, ale také
komunikace mezi stranami a pracovníkem OSPOD, kolizním opatrovníkem a příp.
soudním znalcem. Rodiče dítěte by měli každý dostat slovo. Žádoucí je příprava rodičů
k vzájemnému rozhovoru prostřednictvím jejich advokátů.
- V případě jednomyslné shody je buď na přání rodičů žádost stažena nebo je
zaprotokolována jejich společná dohoda. Náklady na řízení se v takovém případě
vyruší.
5. Postup pro případ, že na 1. soudním jednání nedospěli rodiče k dohodě
- Pokud na prvním jednání nedospějí rodiče k oboustranně akceptovatelné dohodě,
rozhodne soud o souhlasném (obě strany souhlasí) nebo sporném předběžném
opatření.
- Poradenská fáze: Rodiče se shodli na účasti na poradenské péči nebo se jí budou
účastnit na základě nařízení soudu a sice v místním poradenském zařízení. Podstatné
body sporu jsou zaneseny do dohody o účasti na poradenské péči resp. je soud sdělí
poradně při nařízení péče. Způsoby komunikace profesí účastnících se řízení jsou
předem pevně stanoveny. Jsou předmětem dohody rodičů o účasti na poradenské péči
resp. je definuje soud v nařízení účasti na poradenské péči.
Rodiče zprošťují poradnu povinnosti zachovat mlčenlivost z důvodu podávání zpětné
vazby o výsledích poradenské péče soudu. Poradna informuje soud v případě, že po
uplynutí 4 týdnů nedošlo k zahájení poradenské péče. Pro tento účel obdrží poradna od

rodičů vyplněný formulář o fázi poradenské péče - zahájení/přerušení/nezahájení, který
postoupí soudu.

- V průběhu poradenské fáze je nařízen klid ve věci řízení resp. je již na 1. soudním
-

jednání stanoven závazný termín pro pokračování řízení.
Pokud se rodiče nedohodnou na účasti na poradenské péči resp. není tato vhodná nebo
doporučena, pověří soud soudního znalce orientovaného na řešení konflitku
vypracováním znaleckého posudku a určí termín dalšího jednání na kterém by mělo být
oznámeno rozhodnutí.

6. Druhý termín soudního jednání
- Při druhém soudním jednání dojde k zaprotokolování dohody mezi rodiči, ke které
dospěli v průběhu poradenské péče nebo péče poskytnuté soudním znalcem.
- Nebo dojde znovu za účasti všech zúčastněných k diskusi s cílem dosáhnout
jednomyslného vyřešení konflitu přičemž jsou brány v potaz výsledky poradenské péče
nebo zjištění uvedená ve znaleckém posudku.
- Pokud se ani jedno nezdaří, pak vynese soud rozhodnutí (kde je to vhodné po
předchozém vyslechnutí dítěte).
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