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Příloha č. 60 – Možnosti vyjednávání a mediace 

Možnosti vyjednávání a mediace 

Také by mělo být uvažováno o smírných prostředcích, o sanaci rodinněprávních poměrů, o 

alternativních formách řešení konfliktů a zejména o potřebě rodinné mediace. Ta má své 

uplatnění zejména tehdy, jestliže strany konfliktu mají i nadále spolupracovat, tj. jsou rodiče a 

musejí spolu komunikovat v zájmu svých dětí. Je tedy zřejmé, že schopnost věcné 

komunikace mezi rodiči je zásadní podmínkou toho, aby se mohl realizovat styk druhého 

rodiče s dítětem v příznivém klimatu. V případě, že rodič informuje sociálního pracovníka o 

nemožnosti dohody s druhým rodičem ve věci styku s dítětem, je vhodné, aby sociální 

pracovník nejdříve využil možnosti vyjednávání s oběma rodiči (přímého či nepřímého), resp. 

doporučil rodičům návštěvu mediátora či rodinné poradny za účelem sepsání dohody. 

Zákonem ani jiným právním předpisem není stanoven konkrétní rozsah styku. Je třeba 

upozornit rodiče, že soudní rozhodnutí o úpravě styku je často nevýhodné pro všechny tři 

strany (dítě – oprávněný rodič – rodič „vychovatel“) s ohledem na jeho dodržování – 

nemocnost dítěte, jeho zájmová činnost, pracovní vytížení a nemoc oprávněného rodiče, atd. 

Při sepisování dohody o styku by měly být vzaty v úvahu všechny zvláštnosti na straně 

dítěte, resp. dětí (věk, záliby, zdravotní stav). Zvláště v případě sourozenců s velkým 

věkovým rozdílem je vhodné upravit kontakty každého dítěte s rodičem individuálně tak, aby 

rozsah styku odpovídal jeho věku a potřebám.  Úvahu o kontaktech rodiče s nemocným 

dítětem, které jsou v této dohodě upraveny, rozvíjejí někteří odborníci. Navrhují, aby soudy 

ve výroku rozhodnutí uvedly, že v případě nemoci dítěte má rodič právo si dítě převést do 

svého bytu, má povinnost zajistit lékařskou péči a léčebný režim.  

V případě, že nebude vhodné dítě převážet, rodič, který má dítě ve výchově, musí pobyt 

druhého rodiče u lůžka strpět. Oba rodiče jsou pro dítě rodina, proto dle některých odborníků 

nelze argumentovat ochranou soukromí a rodinného prostředí. Zejména pro mužem 

opuštěné ženy je obtížné přijmout fakt, že jeho kontakt s dětmi je pro ně prospěšný. Tyto 

matky považují za nutné seznámit děti, jak často sdělují - „v souladu s jejich mravní 

výchovou“ - s destruktivním chováním jejich otce. K tomu odborníci sdělují, že lhát se nemá, 

ale není nutno dítěti sdělovat celou pravdu. Je nutné, aby rodiče měli na paměti, že pro dítě 

je nejdůležitější jeho emocionální stabilita a udržení pozitivního obrazu o rodičích. 

v zájmu dítěte měnit termíny návštěv mimo soudní rozhodnutí (např. v případě školního 

výletu, rodinných oslav apod.). 

 


