
 

Příloha č. 1 

 

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.  

 

(http://www.umpod.cz/dokumenty-ke-stazeni/) 
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Příloha č. 2 

 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

 

§ 26 

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud 

jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě 

svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. 

(2) Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit 

dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-

li tak lépe zajištěny jeho potřeby. 

(3) Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou 

rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu. 

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte 

s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se 

zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou 

rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž 

nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové 

orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího 

výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým 

rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též 

k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. 

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu 

o stránce citové, rozumové a mravní. (ÚZ číslo 691, 2008, s. 9) 

 

§50 

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy 

dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má 

každý z rodičů přispívat na jeho výživu. 

(2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobně. (ÚZ číslo 691, 2008, s. 13) 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

 

Nejčastější chyby rodičů, které dětem brání vyrovnat se s rozvodem 

 

     Rozvod je velice složitou emocionální záležitostí a velkou psychickou zátěží. Většina párů 

vstupuje do manželství s představou, že spolu zůstanou po celý život a to, že manželství 

nevyjde, berou mnohdy jako osobní selhání. Avšak nejde jen o zátěž pro samotný rozvádějící 

se pár, ale také pro děti, ať už jsou malé či dospělé.  

 

Pomlouvat druhého rodiče 

     Pro děti je velice bolestivý už samotný fakt, že přijdou o jednoho z rodičů. Dojde k situaci, 

kdy se s otcem či matkou začnou vídat jen nárazově, ač byly zvyklé na každodenní kontakt. 

Někdy se stává, že ten rodič, který za rozvod nemohl, bránil se mu a nechtěl ho, začne 

bývalého partnera pomlouvat. Často však na rozpadu vztahu mají podíl oba dva partneři. 

Pokud jeden rodič druhého pomlouvá, může to mít negativní dopad na vztah dítěte k oběma 

rodičům. Na jedné straně bude dítě přemýšlet, zda jsou pomluvy opodstatněné a na druhé 

bude zklamané, že jeden na druhého nasazuje. 

 

Odrazovat potomka, aby mluvil o druhém rodiči 

     Děti, ať už jsou malé či dospělé, potřebují mluvit o svém životě. V případě dětí 

rozvedených rodičů však dochází i k tomu, že mají potřebu mluvit o rodiči, se kterým nežijí, 

jak se má, co je nového, co spolu například prožili, když se setkali. A to může vadit zase 

druhé straně, tedy tomu rodiči, se kterým dítě žije. Není však dobré snažit se děti od mluvení 

odradit. I když to může být těžké, je lepší i na toto téma komunikovat a být vděčný za to, 

že mají děti tendenci se svěřovat. 

 

Vyzrazení nepříjemných detailů rozvodu 

     Někteří lidé jsou po rozvodu zhrzení a uražení a poté mají tendenci házet na druhého 

špínu. A zkoušejí to například tak, že svým potomkům vyzradí mnohdy velice nepříjemné 

detaily rozvodového řízení. Děti pak mohou začít mít velmi negativní vztah vůči druhému 

rodiči, který je za rozvod zodpovědný. 

     Když se bude chtít člověk podělit s někým o své traumatizující zážitky z rozvodu, určitě 

není dobré k tomu využívat vlastní dítě. Je lepší se svěřit přátelům nebo odborníkům. Pro děti 



 

je rozvod už tak dost traumatizující zážitek i bez znalostí nepříjemných detailů a jednotlivých 

příčin rozvodu. 

 

Distancovat děti od rozvodu 

     Jako je velký extrém zahrnovat děti přehnaným množstvím detailů o rozvodu, tak stejný 

extrém je absolutně děti od veškerého dění kolem rozvodu izolovat. Pak se totiž mohou cítit 

odstrčení a myslet si, že k nim rodiče nemají žádnou důvěru, když jim nesdělí ani základní 

příčinu rozvodu. I v případě, že je příčina rozvodu nepříjemná, je nesmysl to před dětmi tajit 

a vystavovat je riziku, že jim to sdělí někdo cizí. 

 

Vyhýbat se rodinným událostem 

     Existují chvíle, kdy se po rozvodu bývalí manželé musí potkat. Jednou z takových chvílí 

jsou například rodinné oslavy nebo oslavy společných přátel, na které jsou pozvaní oba 

i s dětmi. Konkrétním příkladem může být oslava maturity či promoce. V případě, že se pár 

nerozešel vyloženě ve zlém, není důvod, aby se oslavy tohoto typu rozdělovaly a slavily se 

s každým rodičem zvlášť. Naopak dětem pomůže, když uvidí, že spolu rodiče i po rozvodu 

dokážou komunikovat a vycházet spolu. 

 

Vyvolávat zbytečné konflikty 

     Pokud rozvod dvou lidí neproběhl zrovna v přátelském duchu, je jejich následné občasné 

setkávání pro oba obtížnější. I tak je ale dobré v těchto situacích zejména před dětmi zachovat 

chladnou hlavu a nevyvolávat zbytečné konflikty. 

     Když se bývalí manželé potkají například na výše zmíněném maturitním plese svého 

dítěte, setkání je jim vzájemně nepříjemné a oba si uvědomují, že může dojít ke konfliktu, 

je lepší omezit konverzaci pouze na základní slušné fráze a raději se navzájem vyhýbat. 

 

Vyčítat dětem čas strávený s druhým rodičem 

     V tomto případě velmi záleží na tom, zda se manželé domluvili na střídavé péči, nebo zda 

bylo dítě svěřeno do péče jen jednoho z rodičů. Jestli bylo dítě svěřeno do péče obou 

bývalých partnerů, tak je logické, že bude trávit stejné množství času s oběma. V případě, kdy 

dítě žije ve výhradní péči pouze otce či matky, pak většinou určí soud množství času, které 

stráví s druhým rodičem. 

     Je však špatné, když na sebe bývalí partneři vzájemně žárlí, že potomek tráví s tím druhým 

více času. A je absolutně nepřípustné to dítěti vyčítat a zdůrazňovat, že se člověk bude cítit 



 

sám, když dítě odejde. Podstatné je mít na paměti, že i když proběhl rozvod, tak dítě by stále 

mělo cítit, že má oba rodiče. 

 

Dělat si z dětí prostředníka 

     Když rozvod neproběhne zcela bez problémů a bývalí manželé spolu poté přestanou zcela 

komunikovat, může nastat situace, že si udělají z potomka prostředníka. Poté ho využívají 

k tomu, že si skrze něj vzkazují různé nepříjemné věci. Vždy je lepší variantou zkusit spolu 

komunikovat, pokud to situace vyžaduje. V případě, že to skutečně nejde, pak je třeba využít 

třetí neutrální osobu, například právníka. 

 

Dávat okatě najevo svůj smutek 

     Rozvod může být velice bolestivou záležitostí, ze které se člověk dostává velmi dlouho. 

Je také jasné, že člověk cítí potřebu se s trápením svěřit. Nelze k tomu však využívat děti, 

i když už jsou dospělé. Ani pro ně není lehké se s novou rodinnou situací vyrovnat. Žádné 

dítě nenese dobře, když musí často poslouchat, jak se jeho rodič trápí. 

 

 

(http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/292722-nejcastejsi-chyby-rodicu-ktere-detem-brani-vyrovnat-se-s-

rozvodem.html) 
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Příloha č. 4 

 

 

(Okresní soud v Ústí nad Labem) 

 

 



 

Příloha č. 5

 



 

 



 

Příloha č. 6 

 

 

 



 

Příloha č. 7 

 

 



 

 


